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Amstelplein 19, Uithoorn  T 0297-561353
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Blok mode
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Amsterdam: (020) 581 62 00, Amstelveen: (020) 643 26 80, Aalsmeer: (0297) 329 911, Mijdrecht: (0297) 272 272 

20% bijtelling A

Opel Corsa nu vanaf € 5.997,- 
en de rest betaalt u over 2 jaar.

Opel Corsa vanaf € 11.995,00
50% van de aankoopprijs € 5.997,50
Inruilvoorbeeld huidige auto € 4.500,00
U betaalt nu € 1.497,50
Te betalen over twee jaar € 5.997,50

Gecombineerd brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 7,9 – 4,1; kms/liter: 12,7 – 24,4; CO2 gr/km 190 – 109. De 50/50-deal is van toepassing op nieuwe orders t/m 28 februari 2010 en 
geldt voor de Agila, Corsa, Meriva, Zafi ra, Astra TwinTop en de huidige Astra (H) met een uiterlijke kentekenregistratie van 29 april 2010, uitsluitend bij deelnemende dealers. Toetsing bij BKR 
in Tiel. Maximaal 1 fi nanciering per klant. Minimale aanbetaling van 50% met een effectieve rente van 0%. De fi nanciering wordt aangeboden via GMAC Financial Services (KvK 24107861; 
AFM registernr.12013025). Prospectus verkrijgbaar via www.gmacfs.nl. Prijzen incl. btw, bpm en energielabelverrekening, excl.kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

Herziening college op bomenverordening

Kapvergunning vanaf eind dit 
jaar niet altijd meer nodig
Aalsmeer - Waarschijnlijk hoe-
ven bewoners vanaf eind dit jaar, in 
principe, geen kapvergunning meer 
aan te vragen voor het kappen van 
een boom op hun eigen terrein. Ten-
zij het een waardevolle boom betreft 
die op de lijst waardevolle bomen 
staat. In het kader van administra-
tieve lastenverlichting voor de bur-
gers en in verband met een gerich-
tere bescherming van waardevolle 
bomen in de gemeente Aalsmeer, 
heeft het College van B&W op 12 
januari besloten tot de herziening 
van de huidige kapvergunningspro-
cedure. Wethouder Ronald Fransen: 
“De herziening van de kapvergun-
ningsprocedure is de uitwerking van 
een motie van de gemeenteraad. De 
bedoeling van deze wijziging is per 
se niet dat er meer bomen gekapt 
gaan worden. Maar we willen het de 
burger niet onnodig moeilijk maken. 
Dus als blijkt dat bijna alle kapver-
gunningen worden toegekend, dan 
kunnen we beter de procedure aan-
passen.” Voor alle bomen in de ge-
meente moet nu nog een kapver-
gunning worden aangevraagd. Voor 
particuliere bomen wordt echter 
zelden een kapvergunning gewei-
gerd. Het College van B&W heeft 
daarom besloten de kapvergun-
ningsprocedure te vereenvoudigen, 
zodat burgers met een kapverzoek 
tijd en geld uitsparen. Tegelijkertijd 
wil het College zeer waardevolle bo-
men goed blijven beschermen. In de 
nieuwe procedure wordt de kapver-
gunningsplicht alleen gehandhaafd 
voor bomen die op een waardevolle 
bomenlijst staan. Aan de hand van 
criteria wordt een nieuwe waarde-
volle bomenlijst opgesteld met zo-
wel gemeente- als particuliere bo-
men. Voor bomen die op de waar-
devolle bomenlijst staan moet altijd 
een kapvergunning worden aange-
vraagd. De kapvergunning voor een 

waardevolle boom zal alleen worden 
verleend als de veiligheid in het ge-
ding is of als er andere bijzondere 
omstandigheden zijn.

Criteria 
Om de kwalificatie ‘waardevolle 
boom’ te krijgen moet een boom vol-
doen aan criteria. Onderstaande cri-
teria zullen in samenspraak met be-
langengroeperingen nader worden 
uitgewerkt. Een waardevolle boom 
moet voldoen aan drie basiscrite-
ria: Een geschatte leeftijdsgrens, 
gedacht wordt aan 40 jaar (geldt 
niet voor gedenkbomen). De habi-
tus is karakteristiek voor de soort. 
De vorm en het voorkomen van de 
boom zijn dan zoals horende bij de 
soort boom. De boom is veilig voor 
de omgeving. Vervolgens wordt ge-
keken of de boom voldoet aan één 
of meerdere van de onderstaande 
criteria: De boom is een gedenk-
boom, natuur- en milieuwaarden, 
landschappelijke waarden, cultuur-
historische waarden, waarden van 
stads- en dorpsschoon, leefbaar-
heid en zeldzame soorten. Om bo-
men in natuurgebieden, zoals rond 
de Westeinderplassen en de Boven-
landen, te beschermen zal de zoge-
naamde aanlegvergunning, actiever 
worden toegepast. Een aanlegver-
gunning is vereist voor het vellen of 
rooien van houtgewas en/of rietge-
was in natuurgebied. 

Inspraak
Voor de nadere uitwerking van de 
criteria voor waardevolle bomen 
wordt de hulp van belangenorgani-
saties ingeschakeld. Na vaststelling 
van de criteria door het College van 
B&W wordt een lijst met waardevolle 
gemeente- en particuliere waarde-
volle bomen opgesteld. De lijst wordt 
besproken met een klankbordgroep 
en vervolgens openbaar gemaakt. 

Zo’n beetje het laatste stukje groen langs de Visserstraat op bedrijventerrein Hornmeer is gisteren, woensdag 13 janu-
ari, grotendeels weggehaald. Niet helemaal gekapt, maar gezaagd, want anders zou nu nog eerst een vergunning aan-
gevraagd moeten worden. Rukt de hier naastgelegen parkeergelegenheid op? Volgens de groenmedewerkers zijn de 
bosjes alleen een kopje kleiner gemaakt. Op verzoek van Horticoop vanwege de vele inbraken. “Het gaat vanzelf weer 
groeien”, aldus één van hen. Afwachten dus maar. De Meerbode kan het in ieder geval volgen, de krant kijkt uit op dit 
schaarse groene plekje op het industrieterrein.

Laatste nieuws: Momenteel wordt er dagelijks via het zoutloket van Rijkswa-
terstaat strooizout toegewezen aan bedrijven en gemeenten. Dit is dinsdag 12 
en woensdag 13 januari het geval geweest voor De Meerlanden. De hoeveel-
heid is echter slechts toereikend om op drukke doorgaande wegen of knel-
punten, bij ziekenhuizen en bejaardenhuizen, te strooien.

Afvalinzameling gaat door!
Strooiroutes aangepast 
door zouttekort
Aalsmeer - De Meerlanden is in 
de gemeenten Aalsmeer, Haarlem-
mermeer, Lisse, Heemstede, Ben-
nebroek en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude onder andere verant-
woordelijk voor gladheidbestrijding. 
Echter er is zouttekort, bewoners 
wordt gevraagd op te letten omdat 
er door dit tekort op minder wegen 
gestrooid kan worden. De zoutle-
verancier waarmee De Meerlan-
den werkt, kan de leveringsafspra-
ken voor strooizout niet nakomen 
door de aanhoudende sneeuwval 
en strenge vorst. Meer bedrijven en 
gemeenten werken met dezelfde le-
verancier en kampen dus met het-
zelfde probleem. Zodra de voorraad 
weer is aangevuld zullen, afhanke-
lijk van de weersomstandigheden, 
zo snel mogelijk weer de normale 
routes gereden gaan worden. On-
danks de soms erg gladde straten 
blijft De Meerlanden wel zo goed 
mogelijk volgens schema afval in-
zamelen. Vanwege de gladheid mag 
de chemokar niet rijden en deze 
staat daarom niet op locatie. Klein 
chemisch afval mag wel te allen tij-
de ingeleverd worden bij de milieu-
straat in Rijsenhout.
 
Sneeuwschuivers
Het afgelopen weekend heeft in het 
teken gestaan van sneeuwstormen 
en extreme gladheid. Het is wat be-
treft sneeuwval en ijzel de extreem-
ste winter in 30 jaar, aldus het KNMI. 
De verwachtingen voor de komende 
periode blijven aanhoudend winters 
met vorst en sneeuwval. De Meer-
landen zet sneeuwschuivers in om 
de wegen zo veel mogelijk sneeuw-
vrij te houden. Om de gladheid te 
bestrijden strooit de Meerlanden in 

de gemeenten Aalsmeer, Haarlem-
mermeer, Lisse en Heemstede door 
het zouttekort alleen de busroutes, 
hoofdwegen, ontsluitingswegen en 
doorgaande wegen met zand of een 
combinatie van zout en zand. Zo-
dra de strooizoutvoorraden weer 
zijn aangevuld, hervat De Meerlan-
den met gladheidbestrijding op de 
gebruikelijke strooiroutes. Ook het 
zout in de zoutkisten en het strooi-
zout in zakken op de milieustraat is 
op. Zodra er weer zout voorradig is, 
worden de zoutkisten aangevuld en 
zijn er weer zakken zout verkrijgbaar 
op de milieustraten. Weggebruikers 
worden geadviseerd om zich goed 
te informeren over de actuele ver-
keerssituatie. Dit kan ondermeer via 
de website van de provincie www.
noord-holland.nl waarop mogelijke 
maatregelen worden vermeld. Voor 
vragen over provinciale wegen kan 
ook contact opgenomen worden 
met het servicepunt Wegen en Vaar-
wegen via 0800-0200600.
 
Inzameling huisvuil 
De Meerlanden zamelt het gft- en 
restafval volgens het gebruikelijke 
schema in. Wel komen de inzame-
laars iets later dan gewoonlijk; ook 
zij hebben te kampen met de glad-
heid op de wegen. Daarnaast kan 
het zo zijn dat de rolcontainers op 
een andere plaats terug gezet wor-
den dan u gewend bent. Gft-afval 
kan bij vorst vast vriezen in de rol-
container: steek het daarom met 
een schep los voor u de rolcontainer 
aanbiedt. De brengparkjes en open-
bare prullenbakken worden moge-
lijk wel minder vaak geleegd, omdat 
de prioriteit nu ligt bij gladheidbe-
strijding. 

Naar de Topsvoortsebaan langs de boten, heel apart! Elders in deze krant meer 
schaatsfoto’s op een speciale winterpagina.

Westeinderplassen nog gevaarlijk
Gezellig druk op ijsbanen
Aalsmeer - Velen hebben afge-
lopen weekend de schaatsen uit 
de kast gehaald en zijn het ijs op-
gegaan. Net als vorig jaar weer 
schaatsplezier. Echter dit jaar alleen 
op de ijsbanen op de Uiterweg en 
de Jac. Takkade en her en der op 
sloten. 
Niet op de Westeinderplassen, 
want dit is nog steeds te gevaar-
lijk. Zo heeft de federatie van IJs-
clubs Westeinder afgelopen dins-
dagavond definitief besloten dat er 
geen toertocht wordt georganiseerd 
op en rond de Westeinderplassen. 
De federatie moest het besluit wel 

nemen omdat de ijskwaliteit niet 
goed genoeg is om de veiligheid van 
de deelnemers te garanderen. Vast-
gesteld is dat er op diverse plaatsen 
‘sneeuwijs’ is. Dat is bros, wat af-
breuk doet aan de ijskwaliteit. Ove-
rigens is de Poel niet het enige open 
water dat nog onveilig is, in heel Ne-
derland wordt met klem afgeraden 
te gaan schaatsen op open water. 
Geadviseerd wordt de website van 
de KNSB (www.knsb.nl) in de gaten 
te houden voor informatie. Ook kunt 
u terecht op www.natuurijs.nl of de 
website van de gemeente: 
www.aalsmeer.nl. 

Inwoners die een waardevolle boom 
in hun tuin hebben zullen hierover 
apart worden geïnformeerd. Na in-
ventarisatie van reacties van inwo-
ners en belangengroepen wordt een 
definitieve lijst met particuliere en 

waardevolle bomen  opgesteld. Naar 
verwachting worden de nieuwe Bo-
menverordening en bomenlijst vast-
gesteld in de zomer van 2010. Voor-
lopig blijft het dus nodig een kapver-
gunning aan te vragen.
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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

INFORMATIEF
DOkTERs

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis 
Amstelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. 
Tel. Centrale nachtapotheek 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
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

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
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

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

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

Vermist:
- Herenweg in Kudelstaart, “Harley” een muisgrijze kater met witte 

bef en buik. Heeft krom puntje aan zijn staart en hij is 13 jaar.
- Omgeving Mercuriusstraat in Aalsmeer, witte poes. Aan weesrzij-

den van de rug een cyprese vlek, ongeveer 1 jaar oud.
- Boomgaard Nieuwe Oosteind in Aalsmeer, wit bruin dwerg konijn 

met hang oortjes. Het konijntje is 5 maanden oud.
- Pontweg in Aalsmeer, zwart/wit gevlekte stevige kater, beetje 

clownachtig.      
- Koningsstraat in Aalsmeer, stevige gecastreerde rood witte kater.

Zijn naam is “Dolfje”.
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kat met wit neusje. Heeft bobbel op 

rug. Hij heet “Hummer”. Heeft een zwart bandje om met glittertjes 
en een doekje met belletjes eraan. 

Gevonden:
- Violenweg in Aalsmeer, muisgrijze kat met witte teentjes en witte 

vlek  op borst. Ziet er gezond en niet mager uit. Heel erg schuw. Is 
wat ouder.

- Hornweg in Aalsmeer, ongecastreerde zwart/witte kater. Loopt 
daar al enige tijd.

- Scarlattilaantje in Aalsmeer, grote rood/witte kater.
- Wilhelminastraat in Aalsmeer, langharige zwarte kat met witte bef, 

buik en sokken. Loopt er al een paar maanden.

Week van Gebed in kerkelijke 
gemeenten uit omgeving
Aalsmeer - Net als in voorgaan-
de jaren nemen verschillende ker-
kelijke gemeenten uit de omgeving 
deel aan de Week van Gebed. De-
ze gebedsweek, een initiatief van 
de Evangelische Alliantie, begint 
op zondag 17 januari, na de Nati-
onale Gebedsdag op de zestiende, 
en eindigt op zaterdag 23 januari. 
De Nationale Gebedsdag wordt op 
tien plaatsen in het land gehouden. 
Voor deze regio vindt de gebedsdag 
plaats in het gebouw van PG Imma-
nuël aan de Medanstraat 32-34 in 
Haarlem. Aanvang 10.30 uur. Aan 
de hand van het thema ‘Jij bent mijn 
getuige’ willen de gezamenlijke ker-
ken samen het jaar beginnen met 
gebed. Net als vorig jaar zullen ker-
ken en gemeenten in Aalsmeer en 
omgeving samen optrekken voor 
gezamenlijk gebed. 

Tijdens de Week van Gebed zetten 
een zestal kerken hun deuren open 
voor gebed. 
De start is op zondag 17 januari in 
de Dorpskerk in de Kanaalstraat, 
op maandag 18 januari is de Open 
Hof Kerk in de Ophelialaan open, 
op dinsdag 19 januari de Aalsmeer-
se Cama Gemeente en de Levend 
Evangelie Gemeente aan de Boeing 
Avenue 121, op woensdag 20 janu-
ari de Oosterkerk aan de Oostein-
derweg 273, op donderdag 21 janu-
ari de SOW Gemeente Kudelstaart 
aan de Spilstraat 5 en op vrijdag 22 
januari de Christelijk Gereformeerde 
Kerk aan de Lijnbaan 5. Alle dien-
sten beginnen om 19.30 uur en du-
ren tot circa 21.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom aan 
deze avonden deel te nemen.

Dierenbescherming roept mensen 
op tot bijvoederen van vogels
Aalsmeer - Doordat er zich nog 
maar zelden langdurige winterse 
periodes aandienen, beschikt de 
Dierenbescherming niet meer over 
een netwerk voor winterhulp. Daar-
om wordt nu iedereen opgeroepen 
om dieren, met name vogels, te hel-
pen. Dat kan door vogelvoer in de 
tuin te plaatsen op een voor vo-
gels veilige plek. Onthoudt dat u vo-
gels nooit voer mag geven waarin 
zout is verwerkt. Hierdoor kan uit-
droging optreden die onvoldoende 
met vocht kan worden gecompen-
seerd. Ook margarine is uit den bo-
ze omdat het laxerend werkt. Kaas 
moet u zonder het schadelijke plas-
tic randje voeren. Laat noten, brood-
kruimels en kaas achter op een voe-
derplank die onbereikbaar is voor 
natuurlijke vijanden van vogels. 
Ook drinkwater mag niet ontbreken 
op een voederplaats. Dek het wa-
ter wel af met een stuk gaas, zodat 
de vogels niet kunnen gaan badde-
ren en dus niet kunnen bevriezen. 
Vetbollen voor vogels zijn te koop 
in de supermarkt en dierenwinkels, 
maar u kunt ze ook makkelijk zelf 
maken. Vermeng zaden (zonnepit-
ten, maanzaad en hennepzaad) met 
broodkruim en gesmolten reuzel. 

Laat het stollen en stop het in een 
netje, knoop het dicht en hang het 
buiten in een struik of aan de voe-
derplank op. Voor watervogels geldt 
dat er open water dient te zijn, bij-
voorbeeld in de vorm van een wak. 
Als het goed is, zorgen gemeenten 
en waterschappen voor voldoende 
wakken. Omwonenden wordt ver-
zocht dieren bij te voederen en om in 
de gaten te houden of er open water 
is. Als dat niet het geval is kan dat 
gemeld worden aan de betreffen-
de gemeente of aan de Dierenbe-
scherming, telefoonnummer 0297-
343618 of per mail db.aalsmeer@
gmail.com. 

Helpen met voederen
Ook is de Dierenbescherming op 
zoek naar mensen die hen willen 
helpen bij het voederen in Aalsmeer, 
Uithoorn, Ronde Venen of Rijsen-
hout. Ten slotte wil zij graag weten 
waar wakken zijn met grote groe-
pen vogels waar nog niet wordt ge-
voerd. De Dierenbescherming is be-
reikbaar op 0297-343618 of 0297-
328734. Meer informatie over die-
ren in de winterkou: http://www.
aalsmeer.dierenbescherming.nl/
dierenindewinterkou. 

Oecumenische 
dienst in de
Open Hofkerk
Aalsmeer - Op zondag 17 janu-
ari om 10.00 vindt in het kader 
van de Week voor de eenheid van 
de  Christenen een oecumenische 
dienst plaats in de Open Hofkerk 
in de Ophelialaan. Het thema van 
deze dienst is: Jij bent mijn getui-
ge (Lucas 24:48). De liturgiegroep 
van de Raad van Kerken Aalsmeer 
heeft deze dienst samen met domi-
nee Geijlvoet van de Doopsgezinde 
Kerk Aalsmeer voorbereid en zij zal 
in deze dienst ook voorgaan. De or-
ganist is Theo Griekspoor en muzi-
kale medewerking zal verder wor-
den verleend door Erica De Ridder 
op dwarsfluit en Wilma Broere op 
piano.  

Rectificatie
familie 

Van Bentum
Aalsmeer - Ik wil even (als 
dochter) reageren op het ar-
tikel wat bij de foto van mijn 
ouders is geplaatst ter ge-
legenheid van hun 60 jarige 
huwelijk. Deze kloppen niet 
helemaal, te weten: Mijn va-
der was geen hovenist, maar 
eerste operator (ovenist) bij 
de Akzo. Mijn ouders heb-
ben zes kleinzoons. Jaymi is 
19 jaar, Joey 18, Jordy 16, Ed-
dy 14, Luc 12 en Sjuul van 6. 
Hij is geboren op de trouw-
dag van mijn ouders op 3 ja-
nuari. Joey (de playboy) is 
dus niet de oudste kleinzoon. 
En mijn ouders hebben niet in 
Mijdrecht gewoond. Zij had-
den daar een stacaravan waar 
zij, toen zij nog in de Amster-
damse Jordaan woonde, elk 
weekend naar toe gingen. 
Cora van den Bosch-
van Bentum.

Muisgrijze kat zoekt baas
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
deze kat? Het dier loopt al enige tijd 
rond in de omgeving van de Vio-
lenweg. Het gaat om een muisgrij-
ze wat o
udere kat met witte teentjes en wit-
te vlek op de borst. Wie de kat her-
kent, zijn baas is of weet wie zijn 

baas is, wordt verzocht contact op 
te nemen met de dierenbescher-
ming Aalsmeer en omstreken, tel. 
0297-343618. De foto van de vori-
ge week heeft er helaas niet toe ge-
leid dat de hond een nieuwe baas 
heeft gevonden. Het dier is nu toch 
naar het asiel.

Koffieochtend 
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 19 januari is de 
eerste koffieochtend van het nieu-
we jaar in gebouw Irene aan de Ka-
naalstraat. Een heel bijzondere och-
tend, want het is deze maand pre-

Samenzang met 
Con Amore
Rijsenhout -  Op zondag 17 janua-
ri organiseert de Ned. Gereformeer-
de kerk een samenzang met mede-
werking van Aalsmeers mannen-
koor Con Amore onder leiding van 
Theo van der Hoorn en André Kees-
sen op piano en orgel. De samen-
zang wordt gehouden in het Licht-
baken aan de Aalsmeerderweg 751 
en begint om 16.30 uur. Kerk open 
vanaf  16.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom.

 

Zondag 
17 januari

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, 
vg. Simon van Groningen. Crèche 
en peuterdienst.

Alphakerk Amstelland. 
Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met Coen van 
Hoogstraten.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten, 10u. en 
16.30u. drs. A. Jansen. 

Doopsgezinde Gemeente 
Kerkgebouw gesloten, dienst zon-
dag 10u. in Open Hof Kerk (Zuid) 
met ds. Liesbet Geijlvoet. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag dienst 19u. br. G. Vochteloo, 
Vierhouten. Bijbelstudie met H.B. 
Slagter: dinsdag 19 jan. om 20u. in 
Rode Kruisgebouw, Spoorlaan 5a. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. oec.dienst met Lies-
bet Geijlvoet. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. E.J. Wes-
terman, Aalsmeer. Voorber. avond-
maalsviering. Oost: Oosterkerk, 
Oosteinderweg. 
Zondag 10u. voorber. H.A. C.G. 
Graaf land.  17u.  Gastendienst 
C.G.Graafland. Bijbelleerdienst.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Zondag 10u. en 18.30u. dienst met 

KERKDIENSTEN
ds. A. van Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. samenkomst, spr. Martijn Piet. 
19u. Baan7 Going Deep (samenk. 
jongeren). Spreker: Klaas van Den-
deren. Woensdag 20 jan. 12-17u. 
Open (inloop)kerk.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. P. Dek-
ker, Nijkerk. 16.30u. dienst met ds. 
P. van Veelen. Zangdienst mmv Con 
Amore. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
9u. in Kloosterkapel euch. viering 
met karmelieten. Zaterdag om 17u. 
in Kloosterhof woordcomm. viering 
met M. van Zoelen. Zondag om 10u. 
Open  Hof Kerk oec. dienst met L. 
Seeboldt. Om 14.30u. in Karmelkerk 
Poolse dienst.

Ontmoetingskerk Rijsenhout
Werf. Zaterdag om 19u. in Rijsen-
hout euch.viering met L. Seeboldt. 
Mmv Soli Deo Gloria.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof. 
H.A.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (geen opgave 
ontvangen).

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. woordcomm. vie-
ring met A. Blonk. Mmv dames- en 
herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 18 januari 20u. br. Dirk 
van Genderen.
 
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. 

cies twintig jaar geleden, dat gestart 
is met deze ochtenden voor vrou-
wen vanuit de Hervormde Dorps-
kerk.   Op de komende feestmorgen 
zal dominee Edjan Westerman spre-
ken over het onderwerp ‘Geloof ge-
test’. Iedereen is van harte welkom 
en de aanvang is tien uur. Zoals al-
tijd staat vanaf half tien de koffie/
thee klaar !

Gastendienst in Oosterkerk
Aalsmeer - Zondag 17 januari is er 
in de Oosterkerk aan de Oostein-
derweg 269 om 10.00 uur weer een 
gastendienst in de serie: Kom erbij! 
In deze diensten staan eenvoudige 
uitleg uit de bijbel en kennismaken 
met het christelijk geloof centraal. 
Voorganger is dominee Kees Graaf-
land. Het thema van deze dienst is: 
vreemd of vriend?! 
Is uw buurman of collega vreemd of 
een vriend? Is het geloof u vreemd 
of is het uw vriend? Wat leert de bij-

bel daarover? Na de dienst is er ge-
legenheid om na te praten en el-
kaar te ontmoeten onder het genot 
van een kopje koffie, thee of fris. Er 
is muzikale begeleiding tijdens de 
dienst door Mirjam Alderden en 
Moniek Eigenhuis. Voor de kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar 
is er een speciaal kinderprogram-
ma en voor de aller jongste is er op-
pasdienst tijdens de dienst in ‘t An-
ker, achter de kerk. Iedereen is van 
harte welkom!
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officiële mededelingen
14 januari 2010

legitimatiebewijs van die persoon nodig. Het legitimatiebewijs of 
de kopie ervan hoeft u alleen maar te tonen aan de stembusleden, u 
hoeft het niet in te leveren.

snoeiwerkzaamheden in aalsmeer en kudelstaart

In de periode vanaf half januari tot eind maart zullen er op di-
verse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart snoeiwerkzaamheden 
plaatsvinden. Het betreft reguliere onderhoudswerkzaamheden. De 
werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het verjongen van 
de plantvakken en het verwijderen van ongewenste begroeiing. In 
sommige gevallen zal het niet te voorkomen zijn dat het plantvak 
helemaal kort gesnoeid zal worden. Aangezien de begroeiing per 
plantvak en locatie van elkaar verschilt kan het zijn dat er op de 
ene plek rigoureuzer gesnoeid zal worden dan op een andere plek. 
De plantvakken zullen dan vrij kaal zijn maar er zal na een jaar 
weer voldoende begroeiing zijn. Gedurende deze werkzaamheden 
vragen wij uw begrip voor de eventuele overlast die hier uit voort 
kan vloeien. Met eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u 
contact opnemen met de servicelijn van de gemeente Aalsmeer tel: 
387575.

ter inzaGe BiJ de afdelinG dienstVerleninG, week 2

t/m 16 jan Kapvergunning: Primulastraat 70, 1 den;
t/m 16 jan Vooraankondiging gedeeltelijke onteigening 

bestemmingsplan “Noordvork”;
t/m 21 jan Kapvergunning: achter Stationsweg 6, 1 berk, 1 

esdoorn, 4 coniferen en 3 meidoorns;
t/m 21 jan Drank- en Horecawet: Hoogvliet BV, Aalsmeerderweg 

207;
t/m 21 jan Drank- en Horecawet: Restaurant Plasmeijer, 

Herenweg 100A;
t/m 21 jan Exploitatievergunning: Restaurant Plasmeijer, 

Herenweg 100A;
t/m 21 jan Kapvergunning: Chrysantenstraat 25, 1 treurwilg; 

Horweg 144, 2 berken;
t/m 22 jan Kapvergunning: Roerdomplaan 14, 1 berk.;
t/m 23 jan Kapvergunning: Aalsmeerderweg 295, 1 magnolia, 

Willem-Alexanderstraat 45, 1 prunus;
t/m 23 jan Kapvergunning: Aalsmeerderweg 169, 1 acer 

plantanoides;
t/m 3 feb Kapvergunning: Bilderdammerweg 32/34 te 

Aalsmeer, 1 wilg, Kamerlingh Onnesweg 9 
te Aalsmeer, 1 treurwilg, Wilgenlaan 21, 1 
chamaecyparis;

t/m 10 feb Gemeentelijk beleid: onrechtmatige bewoning van 
recreatiewoningen en zomerhuisjes;

t/m 28 feb Gewijzigde conceptbeleidsregels persoonsgebonden 
budget.

ter inzaGe BiJ de afdelinG dienstVerleninG, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 21 januari 2010
• Catharina-Amalialaan 60, het plaatsen van een blokhut.
• Kudelstaartseweg naast 40, het geheel oprichten van een 

woning met berging;
• Poldermeesterplein 1-19, het plaatsen van 3 vlaggenmasten.

inzagetermijn tot vrijdag 28 januari 2010
• Stommeerkade 23, het vervangen van een garage voor een 

carport.
• Concept Algemene Plaatselijke Verordening 2009

inzagetermijn tot vrijdag 19 februari 2010
• Berkenlaan 12, het gedeeltelijk vergroten van de woning;
• Perronzijde 21, het plaatsen van een dakopbouw;
• Beethovenlaan 114, het gebruik van een ruimte in de 

bestaande sporthal voor buitenschoolse opvang.

sChiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u con-
tact 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.

Watertoeristenbelasting
• het tarief is, conform de begrotingsraad van 5 november 2009, 

verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,00 % en komt voor 
2010 uit op 0,93 per verblijf;

Kadegeld
• Het tarief is, conform de begrotingsraad van 5 november 2009, 

vastgesteld op 1,00;

De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2010 raadpleegbaar op de 
website van de gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl). De veror-
deningen liggen, tijdens de openingstijden, tevens ter inzage op 
het gemeentehuis. Afschriften van deze verordeningen zijn daar 
verkrijgbaar.

BekendmakinG ConCePt reGels PersoonsGeBonden
BudGet (PGB) maatsChaPPeliJke ondersteuninG
Gemeente aalsmeer

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband van de ge-
meente Aalsmeer en de gemeente Uithoorn kan op grond van de 
Wet Maatschappelijk Ondersteuning regels vaststellen over de wijze 
waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van 
deze wet. Het Dagelijks Bestuur heeft de gewijzigde conceptbeleids-
regels Persoonsgebonden Budget vastgesteld met betrekking tot de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De conceptbeleidsregels lig-
gen van vrijdag 7 januari 2010 tot en met 28 februari 2010 ter 
inzage in het gemeentehuis, waarbij belanghebbenden de mogelijk-
heid hebben hun zienswijze naar voren te brengen. 

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunnin-
gen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Uiterweg 188 ww, het vernieuwen van een woongelegenheid;

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. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bevoegde bestuursorgaan.

• Aalsmeerderweg 219, het plaatsen van reclame;
• Praamplein 4A, het plaatsen van 2 winkelwagenopstelplaatsen;
Verzenddatum bouwvergunningen: 14 januari 2010.

GemeenteraadsVerkiezinGen woensdaG 3 maart 2010

Laat uw stem niet verloren gaan. Maak gebruik van een volmacht of 
machtig iemand anders om voor u te stemmen. Woensdag 3 maart 
zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dat valt precies in de voor-
jaarsvakantie. Gaat u ook met vakantie of kunt u om een andere 
reden niet stemmen op 3 maart? Laat uw stem niet verloren gaan!

U kunt twee dingen doen om uw stem niet verloren te laten gaan:
1. Vraag vóór maandag 17 februari schriftelijk een volmacht aan. 

Hoe u dat kunt doen vindt u op de website www.aalsmeer.nl. 
U kunt ook bellen met de servicelijn 0297-387575 voor meer 
informatie.

2. Machtig iemand anders om 3 maart voor u te stemmen. Half 
februari krijgt u uw stempas thuisgestuurd. U vult op de 
achterzijde van de stempas uw handtekening in en geeft deze 
stempas samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
aan een voor u vertrouwd persoon (de gemachtigde). Deze 
persoon kan dan op 3 maart met bovengenoemde papieren voor 
u stemmen. Let op! De persoon die u machtigt en uiteraard 
uzelf ook (gemachtigde en volmachtgever) moeten beiden in 
Aalsmeer of Kudelstaart wonen.

Legitimatie belangrijk!
Met ingang van deze verkiezingen is de legitimatieplicht uitgebreid. 
Als u ook voor iemand anders stemt, heeft u behalve een onder-
tekende stempas van deze persoon ook een kopie of het originele 

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 in-
loop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30-
20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is 
deze afdeling alleen open voor reisdo-
cumenten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is op 
werkdagen 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
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spreken 
tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen 
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit ge-
sprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal 
één week voorafgaand aan het spreek-
uur contact op te nemen met de griffie 
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-
387660. De volgende fractiespreekuur 
vindt plaats op 26 januari 2010.

Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op 
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 
homepage onder het kopje ‘actueel’ 
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens 
kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

oVeriGe loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de 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:  0297-381777.

GemeenteliJke BelastinGen

De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 10 december 2009 de 
nieuwe belastingverordeningen voor het jaar 2010 vastgesteld. 
Deze verordeningen zijn gebaseerd op de begroting voor 2010 die is 
vastgesteld in de raadsvergadering van 5 november 2009. De veror-
deningen zijn in hoofdlijnen gelijk aan de verordeningen van 2009. 
De belangrijkste wijzigingen voor 2010 zijn hieronder aangegeven.

Eind februari 2010 krijgt u de gecombineerde beschikking toege-
stuurd. Op de gecombineerde beschikking staan de aanslagen ge-
meentelijke belastingen vermeld. Ook kunt u op deze beschikking, 
als u eigenaar bent van een woning, de opnieuw vastgestelde waar-
de van uw woning terugvinden. Bij de gecombineerde beschikking 
is een toelichting gevoegd. Hierin treft u de belangrijkste informatie 
aan. Bewaart u deze gecombineerde beschikking goed. Als eigenaar 
van een woning heeft u deze beschikking ook nodig voor onder 
andere uw aangifte inkomstenbelasting.

Automatische incasso
Veel burgers van de gemeente Aalsmeer maken inmiddels gebruik 
van de mogelijkheid de aanslag gemeentelijke belastingen te beta-
len via automatische incasso. Bij automatische incasso wordt, als 
het totaal te betalen bedrag tussen de 50 en 3.500 ligt, het 
bedrag in acht termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Als u 
geen gebruik maakt van automatische incasso mag u het te betalen 
bedrag in maximaal twee termijnen voldoen. Het totale bedrag moet 
wel binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet 
door de gemeente zijn ontvangen. Maakt u nog geen gebruik van 
automatische incasso, maar wilt u dit wel voor 2010, dan kunt u dit 
nu al aangeven door een machtigingskaartje in te vullen. Dit kaartje 
is op het gemeentehuis te verkrijgen. Op verzoek wordt het kaartje 
toegestuurd. Heeft u in 2009 wel gebruik gemaakt van automati-
sche incasso, dan loopt dit vanzelf door en hoeft u voor 2010 geen 
nieuw verzoek in te dienen. Voor meer informatie over automatische 
incasso kunt u bellen met de afdeling administratie, telefoon 0297-
387533 of 0297- 387527. 

Onroerende zaak belastingen
• Het tarief voor de onroerende zaak belasting berekend aan 

de hand van een percentage van de vastgestelde waarde. Het 
percentage voor het gebruik van een niet-woning wordt 0,1284 
%. Het percentage voor het eigendom van een woning wordt 
0,096 % en voor het eigendom van een niet-woning 0,16 %. 

Rioolrechten
• De tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 5 november 

2009, verhoogd van 156,50 naar 161,00

Afvalstoffenheffing
• De tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 5 november 

2009, vastgesteld op 188 voor een 80-liter container, 232
voor een 120-liter container en 308 voor een 240-liter 
container en zijn dus verlaagd ten opzichte van 2009

Forensenbelasting
• De tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 5 november 

2009, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,00 %;

Grafrechten
• De tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 5 november 

2009, ongewijzigd gebleven. 

Hondenbelasting
• De tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 5 november 

2009, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,00 %;

Leges
• De tarieven zijn, behoudens deze die wettelijk zijn 

voorgeschreven dan wel aan een wettelijk maximum zijn 
gebonden, conform de begrotingsraad van 5 november 2009, 
verhoogd met het prijsindexatiecijfer van 1,00 %;

Marktgelden
• De tarieven blijven, conform de begrotingsraad van 5 november 

2009, gelijk aan de tarieven voor 2009;

Precariobelasting
• De tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 5 november 

2009, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1%;
• Er is een vrijstelling opgenomen voor standplaatsen, 

uitstallingen en terrassen die incidenteel aanwezig zijn in een 
daartoe bij vergunning aangewezen gebied tijdens de in dat 
gebied georganiseerde evenementen/activiteiten;

Roerende zaak belastingen
• De tarieven zijn aangepast zoals aangegeven bij de onroerende 

zaak belastingen;

Toeristenbelasting
• Het tarief is, conform de begrotingsraad van 5 november 2009, 

verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,00 % en komt voor 
2010 uit op 0,73 per verblijf;
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Vrachtwagen 
in de brand op 
Industrieterrein
Aalsmeer -  Vrijdag 8 januari om-
streeks 18.40 uur is de hulp van  de 
brandweer ingeroepen voor een 
vrachtwagenbrand op het parkeer-
terrein van een bedrijf aan de La-
kenblekerstraat.
De brandweer rukte met groot ma-
terieel uit, maar dit bleek niet nodig 
te zijn. Het betrof een kleine brand 
die de spuitgasten uit Aalsmeer snel 
onder controle hadden.  

Foto: Ronald van Doorn

Aalsmeer - Rond drie uur in de 
nacht van donderdag 7 op vrij-
dag 8 januari heeft een 40 jarige  
Aalsmeerder een groot aantal rui-
ten van winkels en woningen aan 
de Machineweg vernield. 
Omwonenden hebben geprobeerd 
de man tot bedaren te brengen 
en melding is gedaan bij de poli-
tie. Agenten waren snel ter plaat-
se, maar de 40 jarige was niet van 
plan om zich zomaar over te geven. 
Hij wilde vluchten over het ijs op de 
Machinetocht, maar het ijs was niet 
dik genoeg en de Aalsmeerder zak-
te er door heen. 
Hij schoof zelfs onder het ijs, maar is 

gered door een getuige die met ge-
vaar voor eigen leven het koude wa-
ter in ging. De alarmeerde agenten 
hebben de twee uit het water ge-
holpen. Nog gaf de agressieve man 
zich niet gewonnen. Hij wist zich los 
te wringen en zette het op een lo-
pen richting zijn woning. De deur 
ging op slot en de bewoner weiger-
de open te doen voor de politie. De 
agenten hebben een ruit vernield en 
zijn de woning ingegaan. De 40 jari-
ge is eerst per ambulance vervoerd 
naar het ziekenhuis. Na controle is 
de verdachte meegenomen naar het 
bureau waar hij voor onderzoek in 
verzekering is gesteld.

Man aangehouden voor vernieling

Wijkraad bijeen
Aalsmeer - De leden van de wijk-
raad Stommeer komen woensdag 
20 januari ter vergadering bijeen 
in Parklaan 27. De bijeenkomst be-
gint om 19.30 uur en buurtgeno-
ten zijn uiteraard van harte welkom. 
Meer informatie: www.wijkraden-
aalsmeer.nl.

Winkeldief 
opgepakt
Aalsmeer - De politie heeft don-
derdag 7 januari rond half drie in 
de middag een 58 jarige Aalsmeer-
der aangehouden in een winkel in 
de Ophelialaan. De verdachte werd 
door winkelpersoneel aangesproken 
nadat gezien was dat hij de kassa 
passeerde zonder zijn boodschap-
pen af te rekenen. De Aalsmeerder 
werd kwaad en wilde een winkelwa-
gen tegen het personeel aangooien 

en hij dreigde hen te slaan. De man 
is door de politie in de kraag gevat 
en meegenomen naar het politiebu-
reau. De 58 jarige is in verzekering 
gesteld.

Griffier na twee 
maanden weer weg
Aalsmeer - Op 26 mei vorig jaar 
heeft de gemeenteraad besloten 
om mevrouw E. van Dijck-Schaaij 
te benoemen als raadsadviseur en 
plaatsvervangend griffier per 1 sep-
tember 2009. Iets langer dan twee 
maanden heeft zij de functies ver-

vuld, want op 11 december heeft 
zij haar ontslagbrief ingediend om 
per 31 december de functies naast 
zich neer te willen leggen. Volgens 
de gemeentewet dient de gemeen-
teraad de vervanging van de griffier 
te regelen. Voor tijdelijke vervanging 
van de griffier stellen burgemeester 
en wethouders voor om de heer L.A. 
van Nimwegen deze functie te laten 
vervullen. 

Aalsmeer - Na inventarisatie bij 
politie, brandweer en De Meerlan-
den constateert burgemeester Lit-
jens: “We hebben echt een rusti-
ge oud en nieuw gehad en in te-
genstelling tot sommige bericht-
geving in de landelijke media hier-
over, betekent rustig in Aalsmeer 
en Kudelstaart dat het ook echt een 
feest is gebleven. Politie en brand-
weer zijn tevreden.” De schade dit 
jaar aan afvalbakken, binnenbakken 
van afvalcontainers en ander straat-
meubilair bedroeg dit jaar 3861 eu-
ro, terwijl er vorig jaar voor 5500 eu-
ro is vernield. De burgemeester on-
derstreept: “Elke vernieling is er na-
tuurlijk één teveel, maar we waar-
deren de positieve tendens natuur-
lijk wel.” De gemeente heeft in sa-
menwerking met Bon Ami een feest 

georganiseerd voor jongeren. Van-
uit diverse plaatsen in de gemeen-
te was er gratis pendelvervoer om 
de jongeren van en naar Bon Ami te 
brengen. Dit feest is goed verlopen, 
er zijn ongeveer 150 tot 200 men-
sen geweest. Het eindejaarsvuur op 
het Robend in Kudelstaart duurde 
wat al te lang vonden de hulpdien-
sten. Politie en brandweer konden 
de aanwezigen er echter van over-
tuigen om geen brandbaar materi-
aal meer op de brandstapel te gooi-
en, zonder echt te hoeven ingrijpen. 
Er zijn geen aanhoudingen verricht. 
De brandweer heeft slechts twee 
keer hoeven uitrukken op oude-
jaarsnacht; dit is vergeleken met an-
dere jaren weinig. Er moest wel een 
in brand gestoken kledingcontainer 
worden geblust.

“Politie en brandweer tevreden”
Minder schade oud en nieuw
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AGENDA
Muziek/film
Donderdag 14 januari:
* Blitzz pianoshow. Elke donderdag 
vanaf 21u., Marktstraat.
Vrijdag 15 januari:
* Karaoke-avond in N201, Zwarte-
weg vanaf 21u.
* Into the Groove met dj Feigo in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
Zaterdag 16 januari:
* New year party voor jeugd vanaf 
13jr. in N201, Zwarteweg v/a 20.30u
* Back in Time, thema Red Hot in 
The Beach, Oosteinderweg v/a 21u.
* Aprèsskifeest met dj Kees Mark-
man in Centennial, Oosteinderweg. 
Aanvang: 21.30u.
* Jazz-concert Deborah Carter in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Karaoke-avond met optreden koor 
FF Anders in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 21u.
Zondag 17 januari:
* Concerten CCC Inc. in Oude Vei-
ling, Marktstraat. Om 15 en om 20u.
* Live-muziek in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 16u.
Vrijdag 22 januari:
* Deejay Kees Markman in Blitzz, 
Marktstraat vanaf 21u.
Zaterdag 23 januari:
* Film ‘Disgrace’ van Steve Jacobs in 
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 24 januari:
* Familieconcert ‘Peter en de Wolf’ in 
de Oude Veiling, Marktstraat vanaf 
15.30u. Voor iedereen vanaf 5 jaar.

Exposities
Vanaf 17 januari:
* Nieuwe expositie met schilderijen 
en glaskunst in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg. Open 13-17u.
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kin-
derkunstzolder van Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot 
17u. 
Tot en met 14 februari:
* Tentoonstelling vijf jonge kunste-
naars ‘Draw the Outline’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do. t/
m zo. 14-17u. 
Zaterdag 16 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 

Diversen
Donderdag 14 januari:
* Speelavond Oude Spoorbaan in ‘t 
Anker, Oosteinderweg 273a, 19.30u.
* Speelavond Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat va/ 20u.
* Kienavond Supportersvereniging in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 15 januari:
* Inloop Bindingzolder voor tieners, 

Haya van Somerenstraat, 15-18u.
* Bijeenkomst Zegelkids in Paro-
chiehuis, Gerberastraat v/a 19u.
* Nieuwjaarsreceptie VVD met gast-
spreker Loek Hermans in The Beach, 
Oosteinderweg 249a vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Proefles zumba-dansen in The 
Beach, Oosteinderweg 247a, 20-21u
Zaterdag 16 januari:
* Open huis De Werkschuit in Bac-
carastraat van 13 tot 16u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Fakkeloptocht IJsclub Aalsmeer-
Oost. Start baan Mr. Jac. Takkade 
vanaf 19.30u.
Zondag 17 januari:
* Après-schaatsfeest bij In de Zotte 
Wilg met dj Kees Markman, Uiter-
weg 27a. Van 12 tot 18u.
* Priksleewedstrijden IJsclub Oost 
op baan Takkade vanaf 14u.
Maandag 18 januari:
* Dia-lezing over aquariums bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Bjieenkomst Film- en Videoclub in 
‘t Anker, Oosteinderweg 273, 20u.
* Speelavond buurtver. Allen Weer-
baar in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u. Aanwezig 19.45u.
* Speelavond buurtver. De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan vanaf 20u.
Dinsdag 19 januari:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 Van 9.45 tot 11.30u.
* Koffie-ochtend voor vrouwen in 
Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Speelavond Ons Aller Belang Ui-
terweg in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.
* Murphy’s quiz night in Joppe, We-
teringstraat vanaf 20.30u.
Woensdag 20 januari:
* Oost-Inn in brede school de Mika-
do, Cath. Amalialaan, 8.30-12u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Proefles salsa-dansen in The 
Beach, Oosteinderweg, 20-21u.
Donderdag 21 januari:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Dia-lezing over Nieuw-Zeeland bij 
Groei & Bloei in Wellant college, in-
gang Linnaeuslaan.

Vergaderingen/recepties
Donderdag 14 januari:
* Beraad en Raad in het gemeente-
huis vanaf 20u.
Vrijdag 15 januari:
* Nieuwjaarsreceptie VVD met gast-
spreker Loek Hermans in The Beach, 
Oosteinderweg 247a vanaf 20u.
Woensdag 20 januari:
* Vergadering wijkraad Stommeer in 
gebouw Seringenhorst, Parklaan 27 
vanaf 19.30u.

Zaterdag aprèsskifeest met 
deejay Kees in Centennial
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
16 januari wordt in Centennial een 
aprèsskifeest georganiseerd en de 
deejay deze avond is Kees Mark-
man. Deze Aalsmeerder weet als 
geen ander te zorgen voor een ge-
zellige sfeer met goede muziek. 
Aanvang 21.30 uur.  De toegang is 
natuurlijk weer gratis. Er zal een ge-
zellige, Oostenrijkse sfeer gecre-
eerd worden en bezoekers wordt 

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

Dinsdag Murphy’s 
Quiz in Joppe
Aalsmeer - Muziekfragmenten, fo-
to’s en vragen waarvan de antwoor-
den op het puntje van je tong lig-
gen. Maar daar kom je natuurlijk op 
dat moment net niet op. De Murp-
hy’s Quiz Night is een algemene 
kennisquiz (een soort triviant) die 
uit tien ronden met vragen, muziek-
fragmenten en foto’s van onder an-
dere beroemdheden bestaat. Je kan 
individueel meespelen, maar het is 
natuurlijk nog veel leuker als je sa-
men met vrienden, kennissen of col-

lega’s een team vormt. De vragen 
worden per ronde gesteld door een 
quizmaster. Ieder team ontvangt een 
set antwoordformulieren waarop de 
antwoorden worden ingevuld. Na 
iedere ronde leveren de spelers het 
antwoordformulier van de desbe-
treffende ronde bij de quizmaster in, 
zodat hij de antwoorden kan con-
troleren en de scores kan bijwerken. 
Ga naar café Joppe in de Wetering-
straat en doe mee aan deze hersen-
krakende pub-avonden, van te vo-
ren opgeven is niet nodig. De eerst-
volgende quiz night is dinsdag 19 ja-
nuari. De aanvang is 20.30 uur en de 
quiz zal tot uiterlijk 23.00 uur duren. 
Deelname kost 5 euro per team. 

Reserveer snel, ruimte is beperkt!
Dubbelconcert CCC Inc. 
zondag  in Oude Veiling
Aalsmeer - Na het doorslaande 
succes van het dubbelconcert in de-
cember 2008 heeft CCC Inc. beslo-
ten om aanstaande zondag 17 janu-
ari Aalsmeer en omstreken muzikaal 
een mooi nieuw jaar te komen toe-
wensen met liefst twee concerten. 
Het middagoptreden is een luister-
concert en tijdens het avondoptre-
den maken de comfortabele stoelen 
plaats voor gepaste beweegruimte. 
De legendarische groep is in 1967 
opgericht en hier mee de langst be-
staande American formatie in Ne-
derland en waarschijnlijk ver daar 
buiten. De bezetting bestaat nog 
steeds uit Ernst Jansz, Joost Bel-
infante, Jaap van Beusekom, Huib 
Schreurs en Jan Hendriks. Ernst, 
Jan en Joost kent nagenoeg ieder-
een nog van de onovertroffen for-
matie Doe Maar. Door individuele 
uiteenlopende muzikale en cultu-
rele verplichtingen heeft CCC Inc. 
per jaar slechts een beperkt aan-
tal datums beschikbaar voor reü-
nieoptredens en prijst De Oude Vei-
ling zich gelukkig dat deze formatie 
toch weer geboekt kon worden. We-
derom een buitenkans, goed voor 
een hele mooie middag en/of avond 
met niet te missen jaren zestig en 
zeventig folk en bluegrass nostal-
gie plus meer recente muzikale ver-
rassingen. Reserveer snel, de ruimte 
is beperkt. Het middagconcert be-
gint om 15.00 uur, het avondoptre-
den om 20.00 uur. De toegangsprijs 

per concert is 15 euro, voor beide 
concerten wordt 25 euro entree ge-
vraagd. Reserveringen voor de con-
certen kan in De Oude Veiling in de 
Markstraat 19, telefonisch via 0297–
368378 of per mail:  info@deoude-
veiling.nl.

Into the Groove met dj Feigo
Aanstaande vrijdag 15 januari pre-
senteert De Oude Veiling weer Into 
the Groove met dj Feigo. Even lek-
ker ontsnappen aan de drukte en 
genieten van lounge en nu-jazz met 
dj Feigo. Hij draait de lekkerste en 
populairste lounge en nu-jazz. Aan-
vang is rond 22.00 uur en de entree 
gratis.

Zaterdag karaoke en FF Anders
Zaterdag 16 januari staat in het te-
ken van oude (en nieuwe) beken-
de meezingers. Trudy Buchner en 
Harry Verhoef organiseren een ka-
raokeavond en bovendien een op-
treden van het koor FF Anders. Het 
koor bestaat uit fleurig en kleurig 
geklede dames, boa’s en glitters 
en mannen in kostuum en uiter-
aard met hoed. Het gezelligheids-
koor zingt een Nederlands repertoi-
re. Met een aantal nieuwe nummers 
van onder andere de Dijk en Rob de 
Nijs gaat koor FF Anders aanstaan-
de zaterdag zeker Aalsmeer verove-
ren. Komt allen. De entree is gratis, 
aanvang 21.00 uur. Informatie: www.
koor-ff-anders.nl.

Aalsmeer - Back In Time, het 
maandelijkse dance classics disco-
feest in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a, begint het nieuwe jaar 
2010 goed met een ‘Groots Goed 
Fout Feest’. Aanstaande zaterdag 
16 januari gaat Back In Time van-
af 21.00 uur ‘Red Hot’! Het beloofd 
een dol dwaas spektakel te worden 
met surprise-acts, dansers, optre-
dens, etc. Natuurlijk zijn de ‘Back In 
Time’-DJ’s Cees van der Schilden, 
Meindert van der Zwaard en Ruud 
Vismans ook van de partij om de 
avond naar een muzikaal hoogte-
punt te brengen. Over het feestpro-
gramma willen de heren nog wei-
nig loslaten. “Wat is een surprise-
act nog als je van te voren al vertelt 
wie of wat er komt?”, stelt gastheer 
Ruud Vismans. Maar dat het een 
dolle boel gaat worden staat vast. 
Bezoekers van het groter opgezet-
te feest wordt gevraagd, maar zijn 
niet verplicht, om een zo rood mo-
gelijke outfit te dragen. Dat kan van 
alles zijn: een rode zomerjurk, een 
rood colbert, een rood overhemd, 
je rode zwembroek of bikini, rode 
muts, hoed, pet, mijter, sjaal en/of 

alle denkbare andere rode varian-
ten. Het kan niet rood genoeg! Aan 
de drager/draagster van het meest 
fantastische rode tenue wordt een 
leuke prijs uitgereikt! Naast al die 
gekkigheid speelt de muziek na-
tuurlijk wel de belangrijke hoofdrol. 
Bekende en minder bekende foute 
hits uit 40 jaar hitverleden trekken 
deze avond voorbij. In samenwer-
king met VJ Alex Wahlen van X-tre-
me Showproductions wordt er een 
extra te gekke licht- en geluid om-
geving gebouwd waarin elke dans-
liefhebber zich thuisvoelt. Maar ook 
daaromheen is iedereen die gezel-
lig een avondje plezier wil maken, 
een drankje wil komen drinken en/
of toch wil swingen op de dansvloer 
van harte welkom. De muziek en 
gezelligheid staan centraal! Vanwe-
ge het speciale karakter van deze 
speciale ‘Back In Time’-editie is er 
gestart met de voorverkoop van toe-
gangskaarten. Deze zijn verkrijgbaar 
in The Beach en kosten 7,50 euro. 
Op de avond van het ‘Red Hot’-feest 
kosten de kaarten, indien nog voor-
radig, 10 euro. Meer informatie op 
de website www.backintime.nu.

Zaterdag speciale Back In Time
‘Red Hot’ in The Beach

Zaterdag Deborah Carter 
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - De Amerikaanse zan-
geres Deborah Carter houdt van 
Bacchus en Bacchus houdt van De-
borah. Na elk optreden in het intie-
me ‘jazzcafé’ zegt zij te hopen dat zij 
volgend seizoen weer wordt uitge-
nodigd! Natuurlijk maakt KCA daar 
graag gebruik van. Aanstaande za-
terdagavond 16 januari  kan eenie-
der weer getuige zijn van haar dui-
zelingwekkende muzikale ontwik-
keling. Het kan bijna niet expressie-
ver en doorleefder, en toch gebeurt 
het. Deborah J. Carter geeft concer-
ten op jazz festivals en in jazz clubs, 
doet seminars, en verschijnt in ra-
dioprogramma’s en tv-shows in Eu-
ropa, en Azië. Zij toert met haar ei-
gen trio, of als gaste bij diverse for-
maties variërend van solo pianist tot 
orkest. Ook geeft zij, gesponsord 

door Amerikaanse ambassades, 
masterclasses over de hele wereld.
Deze vocaliste, componiste en ar-
rangeuse brengt overduidelijk haar 
multiculturele ervaringen over in 
haar muziek. Deborah woont te-
genwoordig in Amsterdam en be-
hoort tot de top van de Nederlandse 
jazzscene. De afgelopen jaren was 
Deborah te vinden op talloze jazz-
podia in onder meer Duitsland, Be-
nelux, Engeland, Letland en vooral 
regelmatig in Spanje, waar zij ook 
les gaf op diverse seminars. Maar 
zaterdag is ze dus weer in Aalsmeer, 
in cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat. Het concert begint om 
21.30 uur, zaal open vanaf 21.00 uur, 
en de toegang is uw gift. Inlichtin-
gen: Reinoud Staps, tel. 325304 of 
Pierre Tuning, tel. 360355.

Vanaf zondag in galerie Sous-Terre
Fascinerende figuratie en 
Tsjechisch optisch glas
Aalsmeer - Hedendaagse realisti-
sche en figuratieve kunst geniet de 
laatste jaren grote belangstelling. In 
musea en op kunstbeurzen in bin-
nen- en buitenland is deze moder-
ne figuratie in hoge mate vertegen-
woordigd. Galerie Sous-Terre laat 
bezoekers kennismaken met drie 
kunstenaars die deze stroming in 
de schilderkunst ieder op een eigen, 
bijzondere wijze ten uitvoer bren-
gen. Van Elly Gersteling zijn illustra-
ties te zien en van Ans Schuma-
cher en Kim Zeegers grote portret-
ten. Daarnaast is spectaculair werk 
te zien van de vijf glaskunstenaars 
Lubomir Ferko, Jan Frydrych, And-
rej Jakab, Han de Kluijver en Gerd 
Kruft. Enkelen van hen werken met 
optisch glas, wat in Tsjechië een ge-
specialiseerde kunstvorm is met op-
leidingen op academisch niveau. Ie-
dereen is van harte welkom om op 
zondag 17 januari van 13.00 tot 17.00 
uur, onder het genot van een hapje 
en een drankje, de opening van de 
expositie bij te wonen. De voorbe-
zichtiging is op zaterdag 16 janua-
ri. De expositie loopt tot en met 28 
februari. Informatie over de gale-
rie en de kunstenaars zijn te vinden 

op www.galerie-sous-terre.nl. Ieder-
een die op de hoogte wil blijven van 
nieuwe exposities en overige activi-
teiten van de galerie kan zich via de 
website opgeven voor de nieuws-
brief. Op www.kunstwebwinkel.com 
is de collectie van de galerie te be-
kijken ten te bestellen.
Galerie Sous-Terre is het hele jaar 
open op zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur en op afspraak 
via 0297-364400 of info@galerie-
sous-terre.nl en het adres is Ku-
delstaartseweg 1, tegenover de wa-
tertoren. 

Schilderij Ans Schumacher.  

Postzegelbeurs zaterdag!
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 16 ja-
nuari om half tien gaat de deur van 
het Parochiehuis in de Gerberastraat 
weer open voor alle ruilers en ver-
zamelaars. Nieuwjaar, nieuwe 2010 
kansen om juist die ene zegel te vin-
den of misschien wel alle 2010 die 
nog ontbreken. Als je net begonnen 
bent met een land is dat heel goed 

mogelijk. De ruilbeursboys doen 
hun best om u het zoeken te verge-
makkelijken. Zij hebben vast weer 
nieuwe vijfeurocent boeken. Ge-
woon even bijpraten kan ook, want 
er is een verloting met mooie leven-
de (planten) prijzen. Voor informa-
tie kan gebeld worden naar Cor, tel. 
343885 of Sietze, tel. 340257.

Vrijdag karaoke in N201
Aalsmeer - Het is alweer een tijd-
je geleden dat er een karaoke avond 
was in de N201 en dat is jammer ei-
genlijk, want dit waren telkens oer-
gezellige feesten. Gelukkig is  het 
vrijdag 15 januari weer zover, dan 
zal er weer een alternatieve karao-
ke avond  plaatsvinden in het jonge-
rencentrum aan de Zwarteweg.
Inschrijven kan bij de dj, er zal een 
lijst met allerlei songs liggen waar 
uit gekozen kan worden. Vervolgens 

kun je alleen of samen met je vrien-
den het podium op! Suggesties kun 
je overigens ook kwijt in het forum 
op de website: www.n201.nl, onder 
het vrijdagprogramma. Als je dat al-
vast doet, zal geprobeerd worden 
om deze verzoeknummers aan de 
beschikbare lijst toe te voegen.
Tussen de optredens door en er na 
zal de huis-dj zorgen voor de beste 
alternatieve hits van vroeger en nu, 
dus gezelligheid gegarandeerd!

Expositie KCA in Oude Raadhuis
De inkleurjurk van Berber
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
middag is in het Oude Raadhuis de 
interactieve tentoonstelling ‘Draw 
the Outline’ geopend. Vijf talentvol-
le jonge kunstenaars presenteren 
in de exposistieruimte in de Dorps-
straat nieuw werk en maken het pu-
bliek deelgenoot van de tentoon-
stelling! Berber Soepboer (Schier-
monnikoog,1983) studeerde in 2007 
met spraakmakend werk af en won  
de Gerrit Rietveld Academieprijs 
voor vormgeving. Soepboer houdt 
van kleur en  eenvoud en wil af van 
de conventies die mode en maat-
schappij aan banden leggen. Haar 
inkleur-jurk wordt gepresenteerd 
met textielstiften: De drager geeft 
zelf identiteit aan het ontwerp. Wie 
zich deze internationaal alom ge-
prezen jurk niet kan veroorloven, 
kan in het Oude Raadhuis  met stif-
ten op kleine schaal  aan de slag. 
Berber Soepboer wil de creatieve 
vermogens van de mens vrij te ma-
ken en bedacht een klokrokprint op 
stof en op papier die ter plaatse na 

inkleuren kan worden geëxposeerd. 
Dat leverde zaterdagmiddag uiterst 
fraaie resultaten op! Daarnaast zijn 
er modeontwerpen van Anne Stoo-
ker, doorzichtfoto’s van Johanne-
ke Lamoraal Wichers, tekeningen 
van Nieske Kalkman en monumen-
tale lijntekeningen en schilderijen 
van Ank Daamen te zien in Het Ou-
de Raadhuis. KCA nodigt jong en 
oud uit om de tentoonstelling, die 
duurt tot 14 februari, te komen be-
wonderen. Maak het mee en veran-
der van passieve consument in een 
actieve deelnemer. Door de creatie-
ve bijdrage van het publiek zal de 
tentoonstelling steeds veranderen 
en pas op 14 februari bij de finish 
af zijn. Op zondag 31 januari van 
14.00 tot 17 uur zijn de vijf kunste-
naars aanwezig voor een happening 
en interactie met het publiek! De ex-
positie in het Oude Raadhuis is gra-
tis te bezichtigen iedere donderdag 
tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur. Info: www.kunstencul-
tuuraalsmeer.nl.

STAGE
MUSIC SHOP

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

LAnEy bUIzEn COMbO
10 W.  276,-

COrT ACTIOn
bASGITAAr  224,-

LAnEy bUIzEn COMbO
8 W.  216,-

IEdErE zATErdAG CObrA GITAArSnArEnSET:  3,75

GITAArSTATIEf
v/A  8,75
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F&VA neemt deel aan het 
Cinefleurfestival 2010
Aalsmeer - De Haarlemse Smalfilm-
liga (HSL) organiseert op zondag-
middag 17 januari het Cinefleurfes-
tival voor amateur videofilmers, dat 
voor de 36ste keer wordt gehouden. 
Deelnemers zijn de videoclubs uit de 
bloemenplaatsen Aalsmeer (F&VA), 
Leiden (LVSL), Lisse en omstreken 
(AMFI’66) en Noordwijk (NFVC). De 
meeste verenigingen hebben hun 
naam, na de intrede van het video-
filmen, aangepast. Zij strijden om de 
felbegeerde Cinefleur-wisseltrofee. 
De naam ‘Cinefleur’ is gekozen om-
dat deze clubs allemaal iets te ma-
ken hebben met bloemen. Elk jaar 
neemt één van de bovengenoem-
de clubs de organisatie op zich. De-
ze keer is de HSL aan de beurt. De 
deelnemende videoclubs mogen 
per club drie videoproducties la-
ten zien met een totale speelduur 
van 30 minuten. Het festival wordt 
gehouden in de Claes van Kieten-
zaal van De Zoete Inval te Haarlem-
merliede en begint om 13.30 uur. 
De zaal is open vanaf 13.00 uur. Het 
programma is aan de zaal verkrijg-

baar en kost slechts 6 euro. Voor 
verdere informatie kan contact op-
genomen worden met de secretaris 
van de HSL, telefoon 0255-512865. 
De inzending van de Film- en Vi-
deoclub Aalsmeer bestaat uit een 
film over  Koehler Orchideeën van 
Teun Nap, film ‘IJspret’ met opna-
men op de Westeinderplassen in ja-
nuari 2009 van Susan Griekspoor en 
een clubproductie onder leiding van 
Henk Westerhof met de titel ‘Een le-
ven op wielen’.

Clubavond
Maandagavond 18 januari is er weer 
een clubavond van de F&VA.  De 
eerste beelden van de clubopdracht, 
maak een korte videoproductie met 
als thema ‘Spelen met Licht’ gaat 
bekeken en besproken worden. De 
clubavond wordt gehouden in het 
gebouw  ’t Anker aan de Oostein-
derweg 273a en begint om 20.00 
uur. Informatie over de vereniging 
op de clubavonden aan de zaal, via 
tel. 0297-326344 of via de website 
www.videoclubaalsmeer.nl.

recensie
Eerste klassieke KCA concert 2010:
Glühwein houdt winterse kou buiten
Aalsmeer - Bij het eerste KCA con-
cert van 2010 van afgelopen zondag 
zaten op de derde rij van de kerk-
bankjes links van het altaar in de 
Oude Katholieke kerk twee scho-
ne jongelingen. Zwarte lokken over 
hun schouders. In hun midden een 
meisje met prachtig vlammend rood 
haar geklemd. Het blijkt haar eerste 
klassieke concert te zijn. In de pauze 
spraken de adonissen geanimeerd 
met de celliste van deze middag, Vi-
ola de Hoog. Zij zijn duidelijk be-
kenden van elkaar. “En viel het mee, 
deze kennismaking met de klassie-
ke muziek?”, wilde de celliste  we-
ten van de roodharige schoonheid. 
Het meisje straalde een ‘ja’ uit alsof 
zij voor het altaar stond om zich in 
de echt te laten verbinden. Marten 
Root op fluit, Johannes Leertouwer 
op viool, en Viola de Hoog op cello 
vormen met elkaar het trio Schön-
brunn. Zij delen hun interesse: Het 
spelen van kamermuziek, uitge-
voerd op de daarbij historisch ge-
zien passende instrumenten. Mar-
ten Root toonde het publiek drie 
verschillende fluiten waarvan een 
fluit wel  een heel speciale geschie-
denis kent. Deze - kleppige - fluit 
was sinds een kleine eeuw totaal uit 
het zicht verdwenen. Dat intrigeer-
de de fluitist in hoge mate. Aan de 
hand van schilderijen en etsen uit 
vorige eeuwen werd de fluit door 
hem opnieuw gereconstrueerd. In 
het ditta ‘Ebreo van Salome Rossi, 
een Italiaan waarvan men vermoed 
dat hij van circa1570 tot 1630 leef-
de, viel het resultaat te beluisteren. 
De celliste vertelde over haar cello, 
in 1760 gebouwd door de Hagenaar 
Johan Cuypers ook wel de Holland-
se Stradivarius genoemd. “Het is u 
waarschijnlijk al opgevallen dat de-
ze cello geen pin bezit. Hij moet nog 
gewoon  geklemd worden tussen de 

benen. Zo werd de muziek van com-
ponist Joseph Haydn  (1732-1809) 
oorspronkelijk  uitgevoerd.” Verder 
was er een aardige uitleg over de 
verschillende strijkstokken, het ma-
teriaal en de daaruit voortkomen-
de klanken. Doordat er in de pau-
ze, traditiegetrouw bij het januari 
concert, door wijnhandel Wittebol 
glühwein werd geschonken, was er 
bij  trio in D van Friedrich Hartmann 
Graf (1727-1795) nog een zweem 
van alcoholische warmte te ruiken. 
Een passende tegenstelling bij het 
winterse weer buiten. 
Graf, van oorsprong een Duitser, 
bracht een groot deel van zijn le-
ven door in Nederland. Hij was een 
tijdgenoot van Mozart en zij speel-
den menigmaal samen. Als uitsmij-
ter was er het opus 51 van Anton 
Reicha (1770-1836). 
Reicha speelde ooit samen met 
Beethoven. Koos er toch voor zijn 
eigen weg te bewandelen. Hij werd 
onder andere de leraar van de Fran-
se componisten Berlioz en Cesar 
Franck De achttien variaties uit een 
deel van Le nozze die figaro werden 
mooi vertaald, van romantisch, ba-
rok tot zeer strak. Trio Schönbrunn 
is een trio met een duidelijke visie. 
Dat maakt, volgens eigen zeggen, 
dat zij zich steeds meer verdiepen 
in de stof. “Het is een beetje het kip 
ei verhaal, wat was er eerder de in-
strumenten of de composities?”, al-
dus de celliste. Hun filosofie legt 
hen echter ook een beperking op. 
Tijdens het KCA concert verloor op 
sommige momenten de spontani-
teit het van het perfecte technische 
spel. Maar dat er meer dan voldoen-
de liefhebbers voor muziek op oor-
spronkelijke instrumenten waren, 
was duidelijk gezien de reacties.

Janna van Zon

Dia-lezing bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 18 janu-
ari organiseert Viva Aquaria weer 
een gezellige en leerzame avond .  
Loek van der Klugt geeft een lezing 
met de titel ‘van kale bak tot suc-
cesnummer’. 
Tal van onderwerpen zullen aan de 
orde komen, van het zelf lijmen tot 
het inrichten van het aquarium. Ook 
het filteren en de elektrische instal-

latie komen aan bod. Al met al een 
avond waar iedereen veel van kan 
leren. De avond wordt gehouden in 
Buurthuis Hormeer aan de  Roer-
domplaan 3 en begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom. Wie meer wil weten 
over Viva Aquaria kan contact op-
nemen met de heer C. Keim, tel. 
0297-343854.

Kienen bij de Supporters
Aalsmeer - Donderdagavond 14 ja-
nuari organiseert de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart de eerste kien-
avond van 2010 met vele mooie prij-
zen. Veertig fantastische prijzen lig-
gen te wachten op een nieuwe eige-
naar. Wie het snelst zijn kienblaadje 
vol heeft, mag als eerste een keuze 
maken uit de vijf fantastische prij-
zen die in elke ronde te winnen zijn. 

Na vier ronden komt er een pauze 
om even te genieten van een kopje 
koffie of een drankje. 
Als de acht ronden gespeeld zijn, 
komt de knaller van deze avond, 
een superprijs met een waarde van 
ongeveer 125 euro. Kom ook van-
avond gezellig kienen in het dorps-
huis van Kudelstaart. De aanvang is 
20.30 uur.

Creatieve cursussen voor jong en oud 
Open huis De Werkschuit
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 16 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 1 februari. Op de maan-
dagavond staan vanaf 22 maart cur-
sussen tegel- en glasmozaïek en ke-
ramiek op het programma en vanaf 
12 april een cursus modelboetse-
ren en bronsgieter. Op de dinsdag-
,  woensdag- en vrijdagmiddag pre-
senteert De Werkschuit voor kinde-
ren vanaf 6 jaar de cursussen crea-
tieve vorming en tekenatelier. Dins-
dagavond is er beeldhouwen en 
nieuw is een cursus schilder- en 
tekenatelier. Op  woensdagavond 
worden de cursussen edelsmeden 
en abstract schilderen gegeven en 
een cursus basisvaardigheden teke-
nen start op woensdag 24 maart. Op 
donderdagmiddag kunnen jonge-
ren deelnemen aan een cursus mo-

zaïek of een cursus beesten maken 
van papier-maché. Laatstgenoemde 
start op 25 maart. Op donderdag-
avond presenteert De Werkschuit 
de cursussen glas in lood, paverpol 
en vilten voor gevorderden.
Op zaterdagmiddag tot slot wordt 
een cursus schilderen met acryl ge-
geven en in het voorjaar een cursus 
buiten schilderen. De Werkschuit or-
ganiseert ook creatieve kinderpartij-
tjes voor kinderen vanaf 6 jaar. Voor 
inlichtingen:  www.creatieve-kin-
derpartijtjes.nl. Natuurlijk verschijnt 
er ook dit jaar weer een nieuwe fol-
der. In tegenstelling tot eerdere sei-
zoenen wordt deze echter wederom 
niet meer huis aan huis verspreid, 
maar deze is af te halen bij de bibli-
otheken in Aalsmeer en Kudelstaart, 
het gemeentehuis, de boekhandels 
in Aalsmeer en natuurlijk verkrijg-
baar tijdens de open dag aanstaan-
de zaterdag. Inlichtingen en of in-
schrijvingen via www.gklein.org/
wsa/ of telefonisch bij Margot Te-
pas, tel. 0297-340150 of Ester Krenn, 
tel. 0297-531326. Voor kinderen die 
zich tijdens de open dag inschrijven 
ligt een leuke attentie klaar.

Extra zumba en salsa 
proeflessen in The Beach
Aalsmeer - Al weer vijf jaar orga-
niseert The Beach Aalsmeer aan de 
Oosteinderweg diverse cursussen 
Latijns-Amerikaanse dansen. In sa-
menwerking met leersalsadansen.nl 
is het aanbod inmiddels uitgegroeid 
tot maar liefst vijf niveau´s salsa en 
een master class salsa. 
Daarnaast wordt ook les gegeven 
in het steeds populairder worden-
de zouk en merengue. Ook de po-
pulaire Latijns-Amerikaanse work-
out zumba ontbreekt niet in het 
aanbod. Vanwege het slechte weer 
van afgelopen week organiseert The 
Beach op vrijdag 15 januari een ex-
tra gratis proefles zumba onder lei-
ding van de gediplomeerde instruc-
trice Lieke. De proefles is van 20.00 

tot 21.00 uur. De cursussen Zum-
ba in The Beach worden gegeven 
op de dinsdag- en vrijdagavond. En 
vanwege de grote vraag naar sals-
adansen wordt op woensdag 20 ja-
nuari van 20.00 tot 21.00 uur een ex-
tra gratis proefles salsa voor begin-
ners gegeven. 
Tijdens de gratis proefles worden 
de beginselen van het salsa dansen 
uitgelegd, kan er kennis gemaakt 
worden met de docenten en kunnen 
er vragen over de cursussen gesteld 
worden. Voor meer informatie surf 
naar www.beach.nl of naar www.
leersalsadansen.nl. Of kom een keer 
langs op één van de cursusavon-
den in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a.

Op reis door 
Nieuw Zeeland
Aalsmeer - Op donderdag 21 ja-
nuari verzorgt de heer Boersma uit 
Emmeloord een dialezing bij Groei 
en Bloei over zijn bezoek aan Nieuw 
Zeeland. Hij reisde zowel het Noor-

Het ringsteken voor de jeugd afgelopen zondag vond onder grote publieke 
belangstelling plaats.

IJsclub Aalsmeer-Oost
Fakkeloptocht en prikslee 
wedstrijden op baan Oost
Aalsmeer - IJs en wederdienende 
organiseert IJsclub Aalsmeer-Oost  
aanstaande zaterdagavond 16 ja-
nuari een feeërieke fakkeloptocht. 
De start is om 19.30 uur. Inschrij-
ven kan vanaf 19.00 uur op de ijs-
baan aan de Mr. Jac.Takkade. Voor 
de kleine kinderen zijn lampions be-
schikbaar. 

De kosten bedragen 3.50 euro  in-
clusief fakkel of lampion. En op zon-
dag 17 januari staan voor jong en 
oud priksleewedstrijden op het pro-
gramma op de baan in Oost. Inschrij-
ven kan vanaf 13.30 uur, de wed-
strijden starten om 14.00 uur. Voor 
eventuele informatie: 06-10277759 
of 0297-325635.

den als het Zuiden door en leg-
de bijzondere natuurverschijnse-
len vast. Deze worden driedimensi-
onaal vertoond, wat heel aparte ef-
fecten geeft. Brillen zijn weer aan-
wezig. Ook zorgt het bestuur weer 
voor de koffie. Ook niet leden zijn 
welkom vanaf 20.00 uur in het Wel-
lantcollege, ingang bij de zuil in de 
Linnaeuslaan. 

Doopsgezinde Gemeente 
klaar voor de toekomst!
Aalsmeer - Op 10 januari is Hen-
riette van Dunné welkom gehe-
ten als nieuwe voorganger van de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. 
In de middagdienst gingen de hui-
dige predikant  Liesbet Geijlvoet 
(al ruim 6 jaar werkzaam in de ge-
meente) samen met  Henriette van 
Dunné (sinds begin dit jaar in dienst 
van de gemeente) in een volle kerk 
voor. Henriëtte maakte kennis met 
de Doopsgezinde Gemeente hier in 
Aalsmeer ongeveer een jaar gele-
den toen zij een keer voorging op de 
zondagochtend. 
Na nog een aantal diensten waarin 
zowel zij, als de gemeenteleden el-
kaar beter leerden kennen is Henri-
ette, na gesprekken met de beroe-
pingscommissie, gevraagd om de 
vacature van predikant te vervullen. 
Deze vacature was ongeveer ander-
half jaar geleden ontstaan door het 
vertrek van Gabe Hoekema. In de 
dienst van afgelopen zondag, waar-
in ook het kerkkoor haar medewer-

king verleende, sloten de bijbelle-
zingen en preek, met als thema be-
lofte en vertrouwen, aan bij het jaar-
thema voor dit seizoen: Water in 
wijn veranderen. Het was een goede 
dienst, waarin alles op elkaar aan-
sloot, de preek, de liederen, de ge-
beden en natuurlijk de feestelijke 
toespraken na afloop. De Gemeente 
kreeg van Henriette een eigen wijn-
stok in het Domaine Le Clos du Mè-
ge, in Monestier, Frankrijk. Na af-
loop van de dienst was er een zeer 
gezellig samenzijn. 
De Doopsgezinde Gemeente in 
Aalsmeer is nu klaar voor de toe-
komst met een team van enthousi-
aste werkers. Naast Liesbet en Hen-
riëtte werken Yolande Brandenburg 
als ouderenpastor, Dietmar Classen 
als jongerenwerker en Jan Broere 
als leiding van de Zondagschool. 
Voor informatie over de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer kan con-
tact opgenomen worden via secre-
tariaat@dgaalsmeer.nl.

De predikanten van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Henriëtte van 
Dunné (links) en Liesbet Geijlvoet.

Dippers trekken ‘veel volk’
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag ver-
zorgden de Dippers een optreden in 
De Oude Veiling en op dit spektakel 
met onder andere Aalsmeerse lied-
jes en tussendoor moppen was ‘veel 
volk’ afgekomen. Volk van de Buurt, 
de basis van de vier Uiterweg-be-
woners. Henk, Hans, Peter, Henk 
werden begeleid door Cor Trommel 
op accordeon. Eigenlijk wordt hij al 
gezien als de vijfde Dipper. Wat mis-
schien niet iedereen weet is dat De 
Illegale Peurders de pramenrace in 
het leven geroepen hebben en bin-
nen tien jaar bijzonder populair wis-
ten te maken. Na dit lustrum heb-
ben zij het stokje overgedragen 
aan SPIE, de stichting Pramenrace 
In Ere. Natuurlijk komen allang niet 
meer de deelnemers alleen van de 

Uiterweg, uit alle windstreken van 
Aalsmeer en Kudelstaart en zelfs 
buiten de gemeentegrenzen stap-
pen mensen op de tweede zaterdag 
van september de praam of de bok 
in voor deze verkleedtocht over het 
water. Populair is de pramenrace 
ook bij de jeugd, zo bleek afgelo-
pen zaterdag. Een groep, die afgelo-
pen jaar voor het eerst heeft deelge-
nomen of dit jaar eindelijk mee mag 
feesten, had een lied over de pra-
menrace gemaakt en dit ’verhaal’ 
werd uit volle borst gezongen door 
deze jongens en meiden. Daarna 
was het podium weer voor de Dip-
pers en het vijftal wist het publiek 
zelfs tot polonaise lopen te krijgen. 
“Het was gewoon feest”, aldus en-
kele reacties.

Nieuwjaarsreceptie in Kas
Aalsmeer - Bewoners van Kas heb-
ben een nieuwjaarsreceptie gehou-
den in het sfeervol ingericht en ver-
warmd atrium van de flat. 
Het bestuur van de Vereniging van 
Eigenaars had er alles aan gedaan 
het een ieder naar de zin te maken. 
Een gedeelte van het atrium was 
omgetoverd tot een Oostenrijkse 
Stube en daar ontbraken natuurlijk 

de glühwein en de hapjes niet. Bij-
na alle bewoners van de zestig ap-
partementen waren aanwezig om 
elkaar voor 2010 veel goeds toe te 
wensen. 
Na het welkomstwoord door de 
voorzitter werd gezamenlijk het 
glas gehesen met de woorden: ‘Een 
goede buur is beter dan een verre 
vriend’.
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Van de hak 
op de tak

De dames
Wijckentooren

Aalsmeer - 396 Jaar geleden, in 
1614, was Aalsmeer de tijd al ver 
vooruit.
De dames Wijckentooren zijn dan 
benoemd tot Schout (burgemeester) 
van Aalsmeer. Vrouwen! In die tijd, 
toen vrouwen hun mond nog moes-
ten houden, het grind moesten aan-
harken, de plee boenen, in de kook-
ketel de kost klaarmaakten en zo 
verder. Je zou denken dat een vrouw 
in een vrij hoge bestuurlijke func-
tie in die tijd nog niet denkbaar was. 
De dames Wijckentooren bekleed-
den tesamen het ambt van schout 
van Aalsmeer. Kennelijk was het een 
duobaan. Of werkten ze parttime? 
Het waren wel zussen. Misschien 
zelfs een eeneiige tweeling.
Waar de dames zetelden is niet be-
kend. Er was nog geen raadhuis, dat 
werd pas in 1619 gebouwd. Het toen-
malige raadhuis stond aan de Dorps-
straat, precies op de plaats waar la-
ter, in 1870, het nieuwe raadhuis ge-
bouwd werd. Heden ten dage noe-
men we dàt gebouw het Oude Raad-
huis. Hoe lang de dames Wijckentoo-
ren het ambt van schout uitoefen-
den, weet ik niet. In elk geval wer-
den ze toen benoemd door het Rid-
derschap van Holland en West-Fries-
land. Een aantal jaraen later, in 1648, 
werd het ambt van Schout en Sche-
penen veranderd in Burgemeester 
en wethouders. De prins van Oran-
je schonk Aalsmeer toen het recht 
om zelf burgemeesteren te benoe-
men. Na de vrouwen Wijckentooren 
zijn er geen vrouwelijke burgemees-
ters in Aalsmeer benoemd, wel vrou-
welijke wethouders; echter, ze zijn 
tot nu toe, eeuwen later, op één hand 
te tellen. De vrouwen die we in de 
functie van wethouder gehad heb-
ben, zetelden pas van na 1950. Tja... 
de mannen in ons gemeentebestuur 
zijn altijd de grootste meerderheid 
geweest. Nu nog. Hoe leuk ze ook 
zijn, ik mis toch de vrouwen in de lo-
kale politiek.

Toen in 1780 het nieuwe, nu ook al-
lang oude, raadhuis betrokken kon 
worden bestond de plaatselijke be-
volking uit zo’n 2000 zielen, 500 hui-
zen, 3 watermolens en 1 korenmo-
len. De nijvere bevolking bestond uit 
boomkwekers, fruittelers, teelman-
nen, katoenblekers, vissers, zand-
schippers en scheepsmakers. In 1795 
trad Jacob van Zijverden in dienst als 
burgemeester. Van Zijverden was ge-
boren en getogen in Aalsmeer, va-
derlandslievend maar tegen het huis 
van Oranje, een patriot uit die tijd. Tot 
en met 1813. In de 16/17 jaar dat hij 
burgemeester was, weigerde hij om 
een oranje vlag op de toren te plaat-
sen. Maar toen Maarten Alderden in 
1813 hoofd van de bevolking werd, 
kwam alsnog de oranje vlag op de 
toren. Van Zijverden, tòen ambtenaar 
van de burgerlijke stand, legde zich 
er morrend bij neer. Aalsmeer veran-
derde, ook door het droogmalen van 
de polders. Er werden meer huizen 
en gebouwen gebouwd en de bevol-
king groeide. In 1840 noteerden we 
2515 inwoners en 30 jaar later woon-
den er 3085 mensen. In de nacht van 
12/13 april 1844 verwoeste een gro-
te brand 46 huizen en gebouwen in 
Aalsmeer: een grote ramp waar men 
nog lange tijd over sprak.

Aalsmeer werd al in 1130 in geschrif-
ten genoemd. Aalsmeer zou dus nu 
880 jaar bestaan. Het is mogelijk dat 
dit dorp zelfs veel langer bestaat, 
maar daar zijn geen gegevens over, 
logisch is het wel. Gelukkig bestaat 
er al jaren de stichting Oud Aalsmeer 
die op een bijzonder professionele 
wijze de historie van Aalsmeer be-
waakt en nieuwe gegevens ten berde 
brengt. Bovendien geeft de stichting 
het magazin Oud Nuus uit dat zeer 
interessant is. Ook de andere uitga-
ven van de stichting Oud Aalsmeer 
zijn belangrijk. Daarbij is de stich-
ting de Bovenlanden ook zeer be-
langrijk voor Aalsmeer, net zo goed 
als stichting de Historische Tuin en 
tenslotte de stichting korenmolen de 
Leeuw hun bijdragen leveren op het 
gebied van cultuur en historie en erf-
goed. We moeten zuinig zijn op deze 
stichtingen. Mij geeft het een goed 
gevoel dat er zoveel vrijwilligers zijn 
die zich inzetten om de historie van 
Aalsmeer te bewaken. En ook be-
kend te maken. Misschien moeten 
we in Aalsmeer eens een straat ver-
noemen naar de dames Wijckentoo-
ren. De dames Wijckentoorenlaan. Of 
weg, de dames zijn allang weg.

Coq Scheltens

80-Jarige Aalsmeerder na 
aanrijding overleden
Aalsmeer - Een 80-jarige man uit 
Aalsmeer is donderdagmiddag 7 ja-
nuari tengevolge van een aanrijding 
overleden. Het ongeval gebeurde 
omstreeks 17.30 uur op de kruising 
van de N201 en de Zwarteweg. Het 
slachtoffer nam als voetganger deel 
aan het verkeer. Vermoedelijk stak 
hij de rijbaan over terwijl het ver-
keerslicht voor hem op rood stond. 
Een naast elkaar, bij groen licht, op-
trekkende vrachtauto en personen-

auto probeerden de man nog te ont-
wijken door te remmen en naar links 
te sturen. Daarbij werd de Aalsmeer-
der geraakt door de personenauto, 
bestuurd door een 47-jarige man uit 
Amstelveen. 
Getuigen startten direct met reani-
matie echter dit mocht niet meer 
baten. De bestuurder van de perso-
nenauto is op het politiebureau ver-
hoord. De politie onderzoekt de ver-
dere toedracht. 

“Alleen de stoel naast Nel was nog vrij”
Echtpaar Braber 70 jaar een stel!
Aalsmeer - Regelmatig wordt ge-
vierd dat echtparen vijftig jaar bij el-
kaar zijn, zestig jaar getrouwd is bij-
zonder, maar uniek is pas zeventig 
jaar een stel. Wijnand en Nel Bra-
ber vierden afgelopen 28 december 
hun zeventig jarige huwelijk en na-
tuurlijk kwam burgemeester Pieter 
Litjens langs met een boeket bloe-
men om dit toch best unieke jubi-
leum mee te vieren. De ontmoeting 
met de krant werd uitgesteld tot het 
nieuwe jaar en afgelopen dinsdag 12 
januari was de hartelijke ontvangst 
in zorgcentrum Aelsmeer, waar de 
nu 94 en 95 jarige wonen. De fami-
lie van Wijnand komt oorspronke-
lijk uit Zeeland, zijn grootvader was 
kruidenier. Zijn vader ging het bak-
kersvak in en belandde uiteindelijk 
in Aalsmeer, eerst bij de coöpera-
tieve bakkerij aan de Pontweg la-
ter bij banketbakkerij Spaargaren 
in het dorp. In Oost leerde hij zijn 
Janny (Olij) kennen, het stel ging 
aan het Molenpad wonen en kreeg 
zoon Wijnand. Toen Wijnand twee 
jaar was, overleed zijn vader. Twee 
dagen later werd zijn broertje Hu-
brecht geboren. Moeder bleef ach-
ter met twee kinderen, maar leer-
de na enkele jaren weduwnaar Jan 
van der Laarse kennen, die zes kin-
deren had. De timmerman trouw-
de met haar en in het al volle huis 
kwamen nog eens negen kinderen 
ter wereld. Grootvader Olij vond het 
te druk voor zijn kleinzoon en nam 
hem in huis, in Oost. “Jij gaat met mij 
mee, zei hij toen ik 12 jaar was”, ver-
telt Wijnand. 

Toen oom Piet Olij gingen trouwen, 
leerde Wijnand zijn toekomstige 
bruid kennen. 

“Lekker zitten kletsen”
“Oom Piet trouwde met Jannie Ver-
beek en zij had haar nichtje Nel uit-
genodigd. Ik kwam iets te laat en al-
leen de stoel naast Nel was nog vrij. 
We hebben lekker zitten kletsen.” 
Ze kwamen elkaar weer tegen bij het 
nieuwe huis van Piet en Jannie en 
Wijnand waagde de stap. “Ik vroeg 
of ik haar naar huis mocht bren-
gen? Ze woonde helemaal in Oude-
Wetering, een uur heen en een uur 
terug op m’n fiets.” Maar de vonk 
was er, want het stel kreeg verke-
ring, verloofde zich net voor Wijnand 
een jaar verplicht in militaire dienst 
moest en gaven elkaar in 1939, net 
voor hij weer in dienst moest van-
wege de oorlog, het ja-woord. “We 
zijn getrouwd door de burgemees-
ter van Roelofarendsveen.” Het kers-
verse echtpaar ging wonen in Ou-
de-Wetering, bij de grootouders en 
moeder van Nel. Ook Nel’s vader is 
vroeg overleden, toen zij drie jaar 
oud was. Wijnand werd als krijgs-
gevangene in Duitsland te werk ge-
steld als telefonist. Hij mocht uit-
eindelijk terug naar Aalsmeer, om-
dat hij bij veiling Bloemenlust werk-
te. “Wie een baan thuis had, mocht 
naar huis.” 

Meneer de Hertog
Wijnand en Nel kregen twee doch-
ters, Anneke en Janny, en toen de 
meiden twaalf en tien jaar oud wa-

ren, kreeg het echtpaar een huis 
aangeboden aan de Hornweg. “Tot 
die tijd fietste ik dagelijks van Oude 
Wetering naar Aalsmeer.” 
Dankzij meester de Hertog van de 
openbare school in Oost vond voor 
Wijnand overigens op jonge leeftijd 
een levensverandering plaats. “Hij 
kwam aan de deur en moedige opa 
aan om mij door te laten leren. Na 
lang praten mocht ik naar de han-
delsavondschool. Overdag werken 
en ‘s avonds naar school. Ik ben zelf 
verder gaan studeren. Ik zat altijd 
met m’n neus in de boeken.” 
Dankzi j  deze kennisdrif t  wist 
Wijnand zich in functie op te werken 
bij de veiling. Hij vertelt: “De com-
puters deden hun intrede, nog hele, 
grote machines. Ik had me voorge-
nomen, ik ben de baas, dat ding doet 
wat ik wil. Ik heb me er in verdiept, 
continu mee bezig gehouden en 
werd uiteindelijk chef van de com-
puter-afdeling.” Lezen doet Wijnand 
nog steeds graag. Op jongere leef-
tijd heeft hij  samen met vrouw Nel 
veel vrijwilligerswerk gedaan, onder 
andere bij het Rode Kruis en de ge-
reformeerde kerk. 
Aanstaande zaterdag 16 januari 
wordt het zeventig jarig huwelijks-
feest in familiekring gevierd. Het 
wordt een volle zaal, want dochters 
Anneke en Janny gaven Wijnand en 
Nel zeven kleinkinderen en inmid-
dels zijn er ook veel kleinkinderen.
 “Achttien, meen ik”, besluit Wijnand 
zijn indrukwekkende levensverhaal. 

Door Jacqueline Kristelijn.

Gemeenteraadsverkiezingen
in de voorjaarsvakantie!
Aalsmeer - Woensdag 3 maart 
zijn de gemeenteraadsverkiezingen 
en deze vallen precies in de voor-
jaarsvakantie. Wie met vakantie 
gaat of om een andere reden niet 
kan stemmen, hoeft zijn/haar stem 
niet verloren te laten gaan! Zo kan 
vóór maandag 17 februari schrifte-
lijk een volmacht aangevraagd wor-
den bij de gemeente. Ook is het 
mogelijk iemand te machtigen om 
naar de stembus te gaan. Half fe-

bruari krijgen alle stemgerechtig-
den een stempas thuisgestuurd. Via 
een handtekening op de achterzij-
de van de stempas en een kopie 
van een geldig legitimatiebewijs kan 
een vertrouwd persoon gemachtigd 
worden om op 3 maart met deze pa-
pieren voor u te gaan stemmen. De-
ze persoon moeten wel in Aalsmeer 
of Kudelstaart wonen. Meer weten? 
Kijk op de gemeente-website of bel 
de servicelijn via 0297-387575.

Auto uit garage
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
8 op zaterdag 9 januari is ingebro-
ken in een garage in de Moerbei-
straat. De dieven hebben zich toe-
gang tot de ruimte verschaft door 
een zijdeur te forceren. De inbre-
kers zijn er vandoor gegaan in een 
zwarte Volkswagen Passat met ken-
teken 94-BKR-9. De diefstal heeft 
tussen 22.00 uur in de avond en 9.00 
uur ‘s ochtends plaatsgevonden.

Aalsmeer - Op vrijdag 15 januari 
organiseert de VVD haar jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst in the Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. De bij-
eenkomst start om 20.00 uur. Gast-
spreker tijdens de avond is Loek 
Hermans, voorzitter van MKB Ne-
derland en lid VVD fractie in de Eer-
ste Kamer. 
Bestuursvoorzitter Jürgen Sommer 
opent de bijeenkomst, gevolgd door 
een korte toespraak van fractievoor-
zitter Teun Treur en  wethouder Ber-
ry Nijmeijer. In het licht van de ver-
kiezingsslogan ‘VVD, de partij voor 
de ondernemende mens’ heeft het 
bestuur Loek Hermans als gastspre-
ker uitgenodigd tijdens de avond. Hij 
zal zijn visie geven over het midden 
en kleinbedrijf in de huidige moeilij-
ke tijd en zijn visie op de toekomst 
voor deze sector. 
Loek Hermans (1951) is sinds 12 ju-

ni 2007 lid van de VVD-fractie in de 
Eerste Kamer. Tevens is hij voorzit-
ter van MKB Nederland. De heer 
Hermans was eerder onder meer 
Tweede Kamerlid (1977-1990), bur-
gemeester van Zwolle (1990-1994), 
Commissaris van de Koningin in 
Friesland (1994-1998) en minis-
ter van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschappen (1998-2002). De heer 
Hermans is voorzitter van de Eerste 
Kamercommissie voor Binnenland-
se Zaken, Hoge Colleges van Staat 
en Algemene Zaken en houdt zich 
onder meer bezig met financiën, on-
derwijs en landbouw. 
Uiteraard is er tijdens de avond ge-
legenheid tot het stellen van vragen 
over de onderwerpen die besproken 
worden. De bijeenkomst wordt af-
gesloten met een informele borrel. 
Zowel leden als niet leden zijn van 
harte welkom.

Nieuwjaarsbijeenkomst VVD

College van B&W investeert extra 
in dienstverlening aan ondernemers
Aalsmeer - Het college van B&W 
heeft mede na overleg met het be-
stuur van de Ondernemers Vereni-
ging Aalsmeer (OVA) het besluit ge-
nomen om extra te investeren in de 
dienstverlening aan ondernemend 
Aalsmeer en Kudelstaart. Het be-
sluit van 22 december 2009 leidt 
tot het inzetten van een program-
mamanager ondernemerscontac-
ten vanaf 1 januari 2010. Wethouder 
Berry Nijmeijer: “Het is belangrijk 
dat één contactpersoon gaat zorgen 
voor het eenduidig en op professi-
onele wijze ontvangen, begeleiden 
en beantwoorden van vergunning-
gerelateerde vragen en verzoeken 
van ondernemers”. De dienstverle-
ning aan ondernemers op dit gebied 
wordt ook meegenomen bij de ont-
wikkeling van een toekomstig Klant 
Contact Centrum, waarbij nadruk-
kelijk naar kwaliteitsverhoging van 
de dienstverlening wordt gestreefd. 
Deze verbetering zal de komende 
jaren duidelijk te merken zijn. De 
bovengenoemde signalen vragen 
echter ook op korte termijn extra in-
vesteringen in de verbetering van de 
dienstverlening aan ondernemers in 
de gemeente Aalsmeer. De functie 
is in eerste instantie gericht op het 
zorg dragen voor het eenduidig en 

op professionele wijze ontvangen, 
begeleiden en beantwoorden van 
vergunninggerelateerde vragen en 
verzoeken van ondernemers door 
één contactpersoon. Het doel hier-
van is ondernemers op een zo effi-
ciënt mogelijke wijze door het ver-
gunningstraject te leiden. Dit bete-
kent overigens niet dat elk verzoek 
van een ondernemer gehonoreerd 
wordt, maar wel dat er op zo kort 
mogelijke termijn door de ambte-
lijke organisatie een helder en een-
duidig antwoord op de gestelde vra-
gen wordt gegeven. 

Helder in beeld
Daarnaast worden eventuele moge-
lijke alternatieven en/of te doorlo-
pen procedures voor ondernemers 
helder in beeld gebracht. Door voor-
lichting, begeleiding en korte lijnen 
zal het mogelijk zijn voor de pro-
grammamanager om enerzijds als 
intermediair en anderzijds als re-
gisseur zowel naar de ondernemer 
als naar de eigen organisatie op te 
treden. Om de programmamanager 
stevig te positioneren, wordt deze 
functie fulltime ingevuld en voorlo-
pig direct onder de algemeen direc-
teur/gemeentesecretaris geplaatst. 
Het huidige ondernemers-/bedrij-

venloket is tot op heden hoofdzake-
lijk gericht op de ontwikkeling van  
digitale dienstverlening met daar-
bij voorlichting via de website en de 
mogelijkheid om via e-mail vragen 
en plannen voor te leggen. Door uit-
stel van allerlei wettelijke regelingen 
en druk op de capaciteit binnen het 
ambtelijk apparaat loopt het resul-
taat van de inspanningen achter op 
de verwachtingen. Mede daarom is 
nu gekozen voor een extra investe-
ring in een programmamanager. 

Uitbreiding ondernemersloket
Het ondernemersloket zal verder 
worden uitgebreid onder zijn ver-
antwoordelijkheid. Naast het on-
middellijk aan de slag gaan met 
concrete zaken zal de toekomstige 
werkwijze van de gemeente door de 
nieuwe programmamanager moe-
ten worden ontwikkeld. Hij zal dan 
ook in januari starten met gesprek-
ken met ondernemend Aalsmeer en 
Kudelstaart, waaronder het OVA-
bestuur. Voor meer informatie kan 
bij voorkeur contact opgenomen 
worden met het bedrijvenloket via 
bedrijvenloket@aalsmeer.nl. Een 
vraag stellen of een afspraak maken 
kan ook via telefoonnummer: 0297-
387698.

Aalsmeer - De eerste bijeen-
komst van het Beraad en de Raad 
vindt vanavond, donderdag 14 ja-
nuari, plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De aanvang is 20.00 
uur en de bijeenkomst is openbaar. 
Gestart wordt met het Beraad, dit 
maal onder leiding van Joop van 
der Jagt van AB. Hamerstukken zijn 
een wijziging ten opzichte van kwa-
liteitsregels peuterspeelzaalwerk 
in de Algemene Plaatselijke Veror-
dening, de kadernota mediabeleid 
2010-2014 en het voorstel betref-
fende het vaststellen van de gewij-
zigde gemeenschappelijke rege-
ling werkvoorzieningschap Amstel-
land en de Meerlanden. Behandel-
stuk is onder andere de nota onder-
houd gebouwen 2009-2012. In 2006 
is vastgesteld dat het college van 

burgemeester en wethouders ten-
minste eens in de vier jaar een on-
derhoudsplan gebouwen aan de ge-
meenteraad presenteren. Het plan 
bevat voorstellen voor het te ple-
gen onderhoud met de bijbehoren-
de kosten aan de gemeentelijke ge-
bouwen. Vooralsnog is gebleken dat 
het ontbreekt aan voldoende kaders 
en uitgangspunten waar binnen het 
onderhoud georganiseerd zou moe-
ten worden. In de nota worden nu 
kaders aangegeven voor het bepa-
len van het onderhoudsniveau van 
de verschillende soorten gebouwen 
en de kosten hiervan. In 2013 wordt 
opnieuw een nota aangeboden. De 
behandeling is in eerste termijn, de 
besluitvorming staat gepland voor 
het Beraad van 28 januari. Ook op 
de agenda van het Beraad staat de 

Wet Investering in Jongeren (WIJ) 
en de jaarrekening en de begroting 
van Werkvoorzieningschap Amstel-
land en Meerlanden. Beide onder-
werpen vallen binnen de portefeuil-
le van wethouder Jaap Overbeek. Na 
een korte onderbreking neemt rond 
half tien burgemeester Pieter Litjens 
de voorzittershamer ter hand voor 
de Raad. Ingekomen is onder an-
dere een brief van de winkeliers in 
Kudelstaart inzake ontwikkelings-
mogelijkheden van hun winkelcen-
trum. Onder andere wordt voorge-
steld de heer L.A. van Nimwegen te 
noemen tot plaatsvervangend grif-
fier in verband met het ingediende 
ontslag van mevrouw E. van Dijck-
Schaaij na iets meer dan twee man-
den. De sluiting is even voor tien uur 
in de avond gepland.

Nota onderhoud gebouwen
Vanavond eerste Beraad en Raad

Wet Investeren in Jongeren
Aalsmeer - De Wet Investeren in 
Jongeren (WIJ) is met ingang van 
1 oktober vorig jaar van kracht ge-
worden. De wet is van toepassing 
voor jongeren van 16 tot 27 jaar die 
een beroep doen op de gemeente 
voor een werk-leer-aanbod en/of 
een uitkering. 
Deze groep komt door de nieuwe 
wet niet meer in aanmerking voor 
een uikering, maar heeft in plaats 
daarvan recht op een werk-leer-
aanbod. Doel is dat jongeren duur-
zaam aan de slag komen via werk 
en/of een opleiding. Om dit succes-
vol te doen moeten kwaliteit en be-
schikbaarheid van het werk-leer-
aanbod op orde zijn. Aalsmeer werkt 
in dit verband samen met het UWV 
en de gemeenten Abcoude, Amstel-
veen, De Ronde Venen, Ouder-Am-
stel en Uithoorn. Zo ontstaat een 
grotere slagkracht als het gaat om 
het genereren van werk-leer-plek-
ken. Verder gaat een regionaal in-
strument ontwikkeld worden waar-
binnen contacten met werkgevers 

centraal staan en banen, stages en/
of traineeplekken worden gecre-
eerd. Daarnaast neemt de gemeen-
te Aalsmeer deel aan het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid binnen de regio 
Groot-Amsterdam. Het Rijk heeft 
geld beschikbaar gesteld om tot en 
met 2012 te werken aan het voorko-
men van schooluitval en het genere-
ren van werk, stages en of trainee-
plaatsen. De komst van de WIJ be-
tekent uiteraard voor de gemeente 
extra werk. Er gaat echter geen ex-
tra personeel aangenomen worden. 
“Dit moet binnen de huidige forma-
tie worden opgevangen”, aldus het 
college. “Er worden namelijk geen 
extra middelen beschikbaar gesteld 
voor de uitvoering van de wet.“ WIJ 
vereist drie nieuwe verordeningen 
en drie aanpassingen in de huidi-
ge verordeningen WWB. In het Be-
raad vanavond, donderdag 14 janu-
ari, wordt gesproken over de nieu-
we wet en de verordeningen. Be-
sluitvorming gaat plaatsvinden in de 
Raad van 28 januari.

Aalsmeer - Terwijl overal in Neder-
land de werkzaamheden stil liggen 
vanwege de sneeuw en de tempe-
raturen onder nul, gaan de beton-
bouwers aan de N201, traject tun-
nel onder de Oosteinderweg, ge-
woon door. Om maar geen vertra-
ging op te lopen wordt er gebruikt 
gemaakt van speciaal verwarmd be-
ton. Wanneer de temperatuur onder 

het vriespunt komt, is het niet meer 
mogelijk om te werken met het nor-
male beton. 
Het verwarmde beton wordt door 
betoncentrales afgeleverd met een 
temperatuur tussen de 10 en 15 
graden celsius. Na het storten wordt 
het beton afgeschermd waardoor 
het geen hinder ondervindt van de 
vrieskou.  

Verwarmd beton voor N201

                                                                   Tekst en foto: Kevin Lamers.

Teveel alcohol, 
rijbewijs kwijt
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 6 op donderdag 7 januari is een 
30 jarige automobilist betrapt op rij-
den onder invloed van alcohol. In de 
Ophelialaan is de bestuurder door 

surveillerende agenten tot stoppen 
gemaand. De blaastest wees uit dat 
de 30 jarige veel meer dan de toege-
stane hoeveelheid alcohol had ge-
dronken. In het politiebureau stok-
te het ademanalyseapparaat bij 1,4 
promille. Er is proces-verbaal opge-
maakt en het rijbewijs van de be-
stuurder is ingevorderd.
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GezelliG druk op ijsbanen!
Aalsmeer - De Westeinderplassen waren afgelopen weekend het do-
mein voor de ijszeilers. In snelle vaart ‘vlogen’ de zeilers over het, 
volgens kenners, nog best onbetrouwbare ijs van de Poel. Zij wa-
ren niet de enigen, want ook durfals stapten onder andere vanaf de 
Stommeerweg en Kudelstaart het ijs op. Aan een wandeling dwars 
over waagden zij zich niet. En waarom ook? Waarom risico lopen als 
de ijsbanen her en der in de gemeente er prachtig bij liggen? De 
baan van Topsvoort wordt door leden van de IJsclub Uiterweg in top 
conditie gehouden. Baanvegers stonden steevast klaar om overtol-
lig sneeuw van de baan te vegen. Voor de ijshockeyers is een apart 
speelveld gecreëerd. Wie trek kreeg of iets warms wilde drinken, 
kon terecht bij de koek-en-zopie kraam. Bij aanhoudende vorst kan 
elke dag geschaatst worden op Topsvoort. Tot ‘s avonds tien uur is de 
baan verlicht. Voor activiteiten kan de vernieuwde site www.ijclubui-

terweg.nl geraadpleegd worden. Ook de baan van Ijsclub Aalsmeer-
Oost is afgelopen weekend druk bezocht. Op de mooie baan door 
het natuurgebied werd volop geschaatst en/of de beginselen van 
het schaatsen geleerd. De baan is bereikbaar via de Mr. Jac. Tak-
kade. Voor kinderen werd afgelopen zondag ringsteken georgani-
seerd en hiervoor was veel belangstelling. Aanstaande zondag staat 
priksleeën voor iedereen op het programma vanaf 14.00 uur. Kijkers 
kunnen warm blijven met een beker chocolademelk uit de koek-en-
zopie kraam. Natuurlijk waren her en der in de gemeente ook op 
sloten schaatsbanen aangelegd, onder andere in de Seringenstraat. 
Ook hier met verlichting en door kinderen uit het dorp is volop ge-
bruik gemaakt van de baan naast de deur! Voor wie de ijsvleugels 
verder wil uitslaan, bijvoorbeeld op de Poel: Raadpleeg voor de kwa-
liteit van het ijs eerst de site van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Ook op de sloot naast de Zwarteweg is een ijsbaan aangelegd. De 
initiatiefnemers hiervan zijn Paul en Frank en de hele week zijn 
ze bezig geweest om een mooie, sneeuwvrije baan te presente-
ren voor het disco-schaatsen dat vrijdag 8 januari voor de jeugd 
georganiseerd werd. En het is gelukt, er is volop genoten door de 
vele jongens en meisjes. Er was verlichting, vuurkorven stonden 
klaar, natuurlijk was er koek en zopie, bankjes waren neergezet 
om de schaatsen aan en uit te kunnen doen en uit boxen klonk 
muziek. Net als vorig jaar een geslaagde actie van deze jeugdige 
Zwarteweg-bewoners!
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Interboat stapt met Intender 
in nieuw segment
Loosdrecht  - Ruim vijftien jaar na-
dat de oorspronkelijke sloepenbou-
wer Interboat de eerste sloep op de 
markt lanceerde, staat de werf in 
Zwartsluis klaar voor de tewaterla-
ting van een nieuw type open boot. 
Met de Intender 660 en 770 stapt 
de Nederlandse botenbouwer in 
het segment van sportieve en mo-
dern gelijnde tenders. Op 16 janua-
ri wordt de eerste Intender, de 770, 
onthuld in de showroom in Loos-
drecht. Interboat geniet nationaal 
en internationaal ruime bekendheid 
door de hoogwaardige kwaliteit, de 
extreme duurzaamheid én betrouw-
baarheid van de karakteristieke mo-
dellen uit de brede collectie sloe-
pen en cruisers. Met de bouw van 
de Intender bedient Interboat water-
sportliefhebbers die behoefte heb-
ben aan een eigentijdse uitstraling 
in combinatie met stevige sportie-
ve prestaties. 
Directeur Jerry Schuiten meent dat 
dit nieuwe type open boot geen con-
current is voor de bestaande model-
len. Daarbij wijst hij als eerste op de 
motoren. De Intenders kunnen wor-
den uitgerust met Volvo diesel tot 

220 pk. Het versterkte onderwater-
schip geeft de Intender de mogelijk-
heid om een snelheid van ruim vijf-
tig kilometer per uur te realiseren 
met behoud van de stabiele vaarei-
genschappen.
De 660 meet 6.60 meter in de leng-
te en is, mede gezien het beperk-
te gewicht, goed trailerbaar. De 770 
meet 7.70 meter. De meest opvallen-
de aspecten van het uiterlijk zijn de 
stevige rubberen stootrand rondom 
-als verfrissend design alternatief 
voor de klassieke kabelaring- en het 
eenvoudig bereikbare zwemplateau 
in de open spiegel. De geringe diep-
gang en beperkte doorvaarhoogte 
zijn een pré voor de binnenwateren, 
de grote stabiliteit en de snelheid 
zijn van belang voor de grote meren 
en de kustwateren. Beide modellen 
hebben standaard stromend water 
en een koelkast aan boord, de 770 
herbergt zelfs een toilet in het af-
gesloten vooronder. De ruimte aan 
boord is toereikend voor maximaal 
tien passagiers. Het comfort en de 
afwerking ligt in lijn met de stan-
daard die Interboat hanteert voor de 
sloepen en cruisers.

Aantrekkelijke prijzen tijdens 
monturen sale Ed Kriek Optiek
Aalsmeer - De mooiste merken zijn 
tijdens de monturen sale extra aan-
trekkelijk geprijsd. Speciaal door Ed 
Kriek Optiek met zorg geselecteerd 
op de internationale optiekmode-
beurzen van Milaan en Parijs en nu 
door de wisseling van het modesei-
zoen  bereikbaar voor iedereen. Zo 
worden bekende en exclusieve mer-
ken als Gucci, Versace, Dior, Ray-
Ban en onder andere Cartier heel 
betaalbaar. 
De kortingen lopen op tot 50 pro-
cent, uiteraard met de zekerheid van 
een betrouwbare oogmeting, des-
kundig advies en perfect maatwerk 
voor brillenglazen. Ook aan extra 
bescherming voor brillenglazen is 

gedacht. Een HOYA Super Hi-Visi-
on coating garandeert superieure 
kraswerendheid, een extreem hoge 
antireflectie en topkwaliteit als het 
gaat om het afstoten van water en 
vuil op het brillenglas. Super Hi-Vi-
sion is het resultaat van glasfabri-
kant HOYA’s lange traditie en zeer 
grote kennis op het gebied van coa-
ting technologie. 
Een absolute aanrader voor wie lang 
plezier wil houden van zijn nieuwe 
brillenglazen. 
Loop binnen en profiteer van de 
monturen sale bij Ed Kriek Optiek 
aan de Stationsweg 2, tel. 0297-
320478 en in winkelcentrum Ku-
delstaart, tel. 0297-349944.

Aalsmeer - Blijft de vorst in ons 
land? Komt er nu eindelijk weer 
eens een elfstedentocht? Wanneer 
kan er geschaatst worden en op de 
Westeinderplassen? Kortom: fantas-
tische, maar onzekere tijden voor de 
ware schaatsliefhebber. Eén ding is 
echter wel zeker: ongeacht of er wel 
of niet geschaatst kan worden op 
de Westeinder en of het nu vriest of 
dooit: Aanstaande zondag 17 janua-
ri wordt een groot(s) après-schaats-
festijn georganiseerd op het terras 
van groot café In de Zotte Wilg aan 

de Uiterweg 27a. Menigeen kan zich 
de gezelligheid van vorig jaar nog 
goed herinneren en dus is besloten 
om ook in  dit nieuwe jaar weer ge-
hoor te geven aan de vele verzoe-
ken om weer zo’n grandioos feest te 
houden. De muzikale bijdrage wordt 
wederom geleverd door Kees Mark-
man en de bezoekers kunnen zich 
te goed doen aan overheerlijke erw-
tensoep, glühwein, warme choco-
lademelk en andere dranken. Het 
schaatsfestijn is van 12.00 tot 18.00 
uur.

Après-schaatsfestijn bij 
groot café In de Zotte Wilg

Het Strandpaviljoen presenteert een 
vernieuwde kidskaart en steunt KIKA
Aalsmeer - Restaurant Het Strand-
paviljoen van The Beach introdu-
ceert deze week een vernieuwde 
kinderkaart. 
Er is deze keer weer gekozen voor 
een kinderkaart, waarbij de kinde-
ren zelf hun voor-, hoofd- en/of na-
gerecht kunnen uitzoeken. Er is re-
kening gehouden met de wensen 
van de kinderen en zij kunnen naar 
hartelust kiezen uit speciaal op de 
kids afgestemde gerechten. Tijdens 
de introductie van de vernieuwde 
menukaart is The Beach gestart met 
een aktie voor KIKA. 
The Beach geeft hiermee een vervolg 
aan de loterij en berenverkoop voor 

KIKA tijdens The Beach Open(dag) 
in december. Zoals veel bezoekers 
van restaurant Het Strandpaviljoen 
gewend zijn, worden op vrijdag, za-
terdag en zondag de aanwezige kin-
deren begeleid door kidswatches. 
De kidswatches houden toezicht op 
de kinderen, waardoor de ouders 
rustig kunnen genieten van een di-
ner in Het Strandpaviljoen. 
Voor de begeleiding van de kin-
deren wordt een vergoeding gere-
kend die in haar geheel geschon-
ken wordt aan KIKA. Op deze wij-
ze wil The Beach graag samen met 
haar bezoekers dit goede doel een 
warm hart toedragen.

T 035 582 74 25  of  INTERBOAT.NL

7.70 meter

Spectaculaire onthuling op zaterdag 16 januari
v.a. 16.30 uur in de Showroom in Loosdrecht

aanmelden

Rabobank zoekt winnaar 
Van Gogh arrangement
Aalsmeer - Tijdens de Ouderendag 
in Aalsmeer op vrijdag 20 novem-
ber stelde Rabobank Regio Schiphol 
twee arrangementen naar het Van 
Gogh Museum beschikbaar. Van 
één prijswinnaar is de naam bekend, 
maar  de bank is nog steeds op zoek 
naar de tweede prijswinnaar. Helaas 
heeft een eerdere oproep geen re-
sultaat gehad, maar de bank hoopt 
dat ook de laatste winnaar zich 
meldt voor zijn of haar prijs. Op 

dinsdag 9 februari reizen de prijs-
winnaars uit Aalsmeer, samen met 
de winnaars uit Uithoorn, gezamen-
lijk naar het Van Gogh Museum in 
Amsterdam. Dus heeft u tijdens de 
Ouderendag één van de twee arran-
gementen gewonnen? Belt u dan zo 
snel mogelijk met Rabobank Regio 
Schiphol, afdeling Communicatie. 
Telefoonnummer 023-54 98 590. Na 
1 februari 2010 komt de prijs helaas 
te vervallen. 

Het mag anders, het kan anders bij:

Uitvaartverzorging ‘De 
Witte Zwaan’
Nieuw-Vennep - “Afscheid ne-
men van uw dierbare is moeilijk en 
moet goed worden begeleid. Daar-
om vinden wij het zo belangrijk dat 
u steeds met dezelfde uitvaartver-
zorger te maken heeft.” Met deze 
woorden in het achterhoofd heeft 
het echtpaar Rob en Conni Meijer, 
zij zijn in het rijke bezit van vier kin-
deren, in 2005 de beslissing geno-
men om een nieuwe toekomst te 
gaan vinden in de wereld van de 
uitvaart. Na de voltooiing van de 
opleiding tot uitvaarverzorger STI-
VU merken ze in de dagelijkse prak-
tijk, dat hun wijze van persoonlijke 
aanpak aansluit bij de mensen die 
bewust kiezen voor een klein uit-
vaartbedrijf als ‘De Witte Zwaan’. 
In samenspraak met de familie ge-
ven Rob en Conni Meijer iedere uit-
vaart een persoonlijke vorm. Regel-
matig wordt de vraag gesteld: “Hoe 
komen jullie aan de naam De Witte 
Zwaan?”. Het antwoord is eenvou-
dig: “Het beeld van een zwaan vin-
den wij heel mooi, sereen en rustge-
vend. Maar wat vooral tot deze keu-
ze heeft bijgedragen is het feit dat 
zwanen een levenslange verbintenis 
hebben die alleen verbroken wordt 
door de dood.”

Persoonlijk
Wie een overlijden meldt bij De Wit-
te Zwaan, krijgt van de eerste tot de 
laatste dag te maken met één echt-
paar. Zij willen de uitvaart zo per-
soonlijk mogelijk maken en staan 
open voor alle wensen en verlan-
gens en daarbij is meer mogelijk 
dan men denkt en het bespreken 
en regelen van de uitvaart kan op 
het door u gewenste adres. De Wit-
te Zwaan kan u veel werk en zorg uit 
handen nemen: het doen van aan-
gifte van het overlijden bij het ge-
meentehuis, reserveren van crema-
torium of de begraafplaats, het re-
gelen van (indien gewenst) sprekers 
en muziek, bloemen, advertenties en 
zorgen voor een eventuele koffieta-
fel. Er kan ook geholpen worden bij 
het opstellen van de tekst voor de 
rouwkaart en advertenties. Wanneer 
er sprake is van een uitvaartverze-
kering of levensverzekering regelt 
De Witte Zwaan dat de polis wordt 

uitbetaald. Maar als u wilt kunt u 
ook veel zelf doen en u bepaalt zelf 
wat uw rol is en wat u liever aan de 
uitvaartverzorger wilt overlaten. Rob 
en Conni dragen zelf mogelijkheden 
aan maar stimuleren tevens uw ei-
gen inbreng en zorgen er voor dat 
uw persoonlijke wensen en idee-
en goed worden uitgewerkt en ver-
taald naar de wensen die recht doen 
aan de overledene. Afscheid nemen 
is emotioneel en persoonlijk en er 
zijn dan ook veel hoogst persoonlij-
ke keuzes te maken.

Medemenselijk
Aan ieder geboortekaartje zit on-
losmakelijk een rouwkaart verbon-
den. Rob Meijer: “Wij zeggen wel 
eens dat de prijs van leven is eens 
te moeten sterven. Ervaring met het 
sterven zullen de meeste mensen 
nooit krijgen, het is een aangrijpen-
de periode die voor allen moeilijk zal 
blijven als het dichtbij komt en als 
dan het sterven daar is, volgen er 
dagen waarvan de meeste mensen 
achteraf zeggen dat ze in een roes 
leefden door al die beslissingen die 
ze moesten nemen. Wij willen hen 
in deze moeilijke periode zo profes-
sioneel maar bovenal zo medemen-
selijk mogelijk terzijde staan.” Wordt 
het begraven of cremeren, voor wel-
ke kist wordt gekozen, het rouwver-
voer, de muziekkeuze. Zoveel hoof-
den, zoveel zinnen. Een uitvaart kan 
zo eenvoudig of zo uitgebreid wor-
den ‘aangekleed’ als u maar wilt en 
daarbij is het motto: “Men kan pas 
kiezen, als men weet wat er te kie-
zen valt.” 
Specifieke wensen kosten geld, ex-
tra tijd in de koffiekamer of aula kost 
geld, een stoet volgauto’s kost geld, 
kortom voor iedereen geldt een an-
dere berekening en op de site www.
uitvaartverzorgingdewittezwaan.
nl is een ‘boodschappenlijstje’ te-
rug te vinden waarmee een globa-
le kostenberekening gemaakt kan 
worden. Voor vragen over uitvaart 
en/of begraven kan vrijblijvend en 
kosteloos contact opgenomen wor-
den met De Witte Zwaan via het te-
lefoonnummer 0252-417823, mobiel 
06-10121115. E-mail adres is rob.
meijer@quicknet.nl.

Faciliteiten voor jeugd tennisclub 
dankzij Schipholfonds 
Rijsenhout - Het Schipholfonds 
heeft in het vierde kwartaal van 
2009 een bedrag van 169.213 euro 
geschonken aan vijftig instellingen 
en organisaties op maatschappelijk, 
cultureel of sportief gebied in de 
omgeving van Schiphol. De hoogste 
donatie (van  2.500 euro en hoger 
zijn afgelopen donderdag 7 januari  
uitgereikt bij de Brandweerkazerne 
Post Sloten te Schiphol door Anton 
Temme, bestuurslid van Het Schip-
holfonds. Tennisverenniging Rijsen-
hout mocht de hoogste donatie in 
ontvangst nemen. 
De vereniging  gaat voor de jeugd 
een prettiger leefomgeving creë-
ren door mogelijkheden te schep-
pen om te sporten. De vereniging 
wil met de aanleg van goede facili-
teiten – een minitennisbaan en oe-
fenmuur – grote groepen kinde-
ren in Rijsenhout meer  speelple-
zier bieden en zo een positieve bij-

drage leveren aan de gemeenschap. 
Het Schipholfonds heeft de tennis-
vereniging voor de realisatie van dit 
plan op een donatie van 10.000 eu-
ro getrakteerd.
In 1994 is op initiatief van Amster-
dam Airport Schiphol Het Schip-
holfonds opgericht met als doel de 
maatschappelijke betrokkenheid 
van de luchthaven met de omgeving 
tot uiting te brengen. Daartoe ont-
vangt het fonds jaarlijks een schen-
king van de luchthaven. Het bestuur 
van het fonds kent 4 maal per jaar 
donaties toe aan algemeen nut be-
ogende instellingen, zonder winst-
oogmerk, die werkzaam zijn op het 
gebied van welzijn, cultuur of sport. 
Voor het indienen van aanvragen 
voor donaties in het eerste kwartaal 
2010 is de sluitingsdatum 1 februa-
ri 2010. Uitgebreide informatie is te 
vinden op de website: www.schip-
holfonds.nl.

Traktatie Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Twintig cadeaubonnen 
van 5 euro zijn uitgedeeld door de 
Bloemenzegelwinkeliers. De eerste 
gelukkigen in het nieuwe jaar zijn:
A.J. Alderden, Baanvak 61; A. van 
Arkel, Aalsmeerderdijk 133 in Ou-
de Meer; H. Bohncke, Pasteurstraat 
13; T. v. Dam-Spaargaren, Jupiter-
straat 19; O. Dekkers, Ketelhuis 30; 
W. Erkelens, Heermanszwet 66 in 
Rijsenhout; W. v. Heusden Jr., La-
kenblekerstraat 45; Patrick Holtman, 
Hendrikstraat 26; Knecht, Kamper-

foeliestraat 12; A. Kramer, Uiter-
weg 387; J. Kwak, P.F. v. Siebold-
laan 52; J. Maarsen, Rameaulaan-
tje 3; E. Piet, Albrechtstraat 3; A.M. 
v.d. Schilden, Oosteinderweg 205; 
Manuela Snijder, Aalsmeerderdijk 
290 in Aalsmeerderbrugg; G.C. Ver-
woert, Den Adelswet 8 in Rijsen-
hout; L. Vreken-Tas, Uiterweg 281; 
Van Weerdenlang, Sloppenbrugge 
21 in Rijsenhout; V.d. Woude, Ku-
delstaartseweg 94; J.J. v.d. Zwaard, 
Maarse & Kroonhof 13.

Cursussen tekenen en 
schilderen voor senioren
Aalsmeer - Op donderdag  21 ja-
nuari gaan weer cursussen teke-
nen en schilderen voor senioren on-
der leiding van Loes Verbrugge van 
start. In de ochtend van 10.00 tot 
12.00 uur in dorpshuis Kudelstaart 
en in de middag van 14.00 tot 16.00 
uur in gebouw Seringenhorst aan 
de Parklaan 26a. De cursus is voor 
zowel beginners als gevorderden en 

er wordt gewerkt met verschillen-
de technieken. Vooral op de don-
derdagmiddag in Seringenhorst zijn 
nog enkele plekken beschikbaar! In 
Kudelstaart is nog één plek open. 
De cursus bestaat uit 12 lessen en 
de kosten zijn 58,50 euro, inclusief 
tekenmateriaal. Voor informatie en 
opgave: Vita welzijn en advies, tel. 
0297-344094.

Nieuwjaar met de OVAK
Aalsmeer - Op woensdag 4 janu-
ari hield de OVAK een nieuwjaars-
receptie in het gemeentehuis. On-
danks het slechte weer werd de 
bijeenkomst bezocht door onge-
veer 100 leden en belangstellenden. 
Voorzitter Jan van der Jagt hield een 
inspirerend betoog over het nut van 
de OVAK. Hij noemde het een goe-

de zaak dat zoveel mensen met ver-
schillende religieuze meningen en 
opvattingen in een ouderenvereni-
ging het toch zo goed met elkaar 
kunnen vinden. 
Na afloop van de toespraak is nog 
gezellig nagepraat door de aanwe-
zigen en is een toost uitgebracht op 
het nieuwe jaar.

Koffieochtenden voor vrouwen van 
alle nationaliteiten in SJOK-gebouw
Kudelstaart - Stichting Carda-
nus organiseert onder leiding van 
Iris Hunink en Hélène de Hoog kof-
fieochtenden voor vrouwen van al-
le nationaliteiten. Hélène hoort tij-
dens de bijeenkomsten veelal leuke 
verhalen. Zoals van een trouwe be-
zoekster uit Peru, die niemand ken-
de, nauwelijks Nederlands sprak en 
getrouwd was met een man die op 
zee werkte. Haar schoonmoeder had 
de oproep in de krant gezien en haar 
er op attent gemaakt. “Ze kwam op 
een ochtend met haar zoontje langs 
en is niet meer weggegaan.” Of 
de bezoekster uit Irak die toen ie-
mand haar vroeg of ze veel vriendin-
nen had in Nederland, antwoordde: 
“Ja, heel veel. Laatst hebben we bij 
haar thuis haar verjaardag gevierd.”  
De nieuwste koffiedrinker komt uit 
Duitsland. “Ze woont sinds kort in 
Kudelstaart en is een paar maanden 
geleden de groep binnen gestapt en 
die gaat volgens mij ook niet meer 
weg.” Eens in de veertien dagen ko-
men de vrouwen bij elkaar om on-
der het genot van een kopje koffie 
of thee en meestal iets lekkers bij te 
praten. Serieuze dingen worden er 
ook besproken, maar er wordt voor-
al veel gelachen. Iedereen komt bin-
nen of gaat wanneer zij dat wil. Wat 
opvallend is is dat ieder meteen in 

de groep opgenomen wordt. Daar-
naast gaan de dames regelmatig 
uit eten en als iemand bijvoorbeeld 
naar een musical of een dagje sauna 
wil kan ieder die zin heeft meegaan. 
Ook de wandelingen in het Amster-
damse Bos zijn aan te raden. Eerst 
een kopje koffie bij de Geitenboer-
derij en dan een flinke wandeling 
om weer  bij de geiten te eindigen 
voor appeltaart met slagroom of een 
kopje soep. En zoals het echte vrou-
wen betaamt, ze raken nooit uitge-
sproken. Ieder heeft zijn eigen ver-
haal. De eerst komende koffie-och-
tend is vrijdag 15 januari. Op 29 ja-
nuari wordt de koffieochtend in een 
frans tintje georganiseerd, ‘gewoon’  
koffie is er op 12 en 26 februari, 12 
maart, 9 april, 21 mei en 18 juni. Op 
26 maart gaan de dames iets cre-
atiefs doen met eieren in verband 
met Pasen. Op 23 april staat een uit-
stapje naar een kaarsenmakerij op 
het programma, 7 mei gaat de groep 
bloemschikken en op 4 juni zijn de 
vrouwen te vinden op de midgetgolf-
baan. Wie interesse heeft is van har-
te welkom in de Haya van Someren-
straat in het SJOK gebouw. De in-
loopochtend van 9.15 tot 11.45 uur. 
Kinderen kunnen mee. Bel of mail: 
Hélène 06-12924898 en sb125104@
telfort.nl.
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Frisse start Schaakclub 
Aalsmeer van nieuwe jaar
Aalsmeer - Zo’n twintig kinderen 
zijn bij Schaakclub Aalsmeer verblijd 
met een simultaan door één van de 
trainers, die het duidelijk zo moei-
lijk mogelijk maakten. De jongens 
en meisjes weerden zich zó kranig 
dat er te weinig tijd was om alle par-
tijen uit te spelen. Enkelen bleken 
daarbij zelfs op punten gewonnen te 
hebben. Zo blijkt de schaaktraining 
nu al goed de vruchten af te wer-
pen. Bij de senioren liet de betrek-
kelijke nieuwkomer in de schaak-
wereld, Ron Klinkhamer, weer eens 
zien dat je ook op enigszins gevor-
derde leeftijd nog een belofte voor 
de toekomst kan zijn. Met zijn winst 
tegen Ferry Weverling staat hij nu op 
de tweede plaats in de ranglijst. On-
danks een loffelijk verweer speelde 

Elham Wasei toch wel kansloos te-
gen de ervaren rot Rik Könst die nu 
op de derde plaats staat. Rob van 
Haaften wilde in een stand, waar 
dat niet gemakkelijk mogelijk was, 
toch nog winnen. Zijn vriendelijke 
offervaardigheid werd echter z’n on-
dergang. Tegenover Clemens Koster 
was zijn paardoffer niet de geëigen-
de manier om de ambitie om te win-
nen waar te maken.
Uitslagen 14e ronde clubcompetitie:
Joran Donkers - Arie Spaargaren  1-0
Ron Klinkhamer - Ferry Weverling  1-0
Rik Konst - Elham Wasei  1-0
Han Carpay - Gerrit Harting  remise
Huup Joosten - Jan van Willigen  1-0
Rob van Haaften - Clemens Koster  0-1
Martin Steinhart - Hans Pot  0-1
Tom van der Zee - Marco Hutters  remise

Schaakcompetitie
AAS 1 heeft het zwaar
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft in de vijfde 
ronde van de externe bondscompe-
titie voor de tweede achtereenvol-
gende keer met 8-2 verloren. Dit-
maal was in de eerste klasse van 
de landelijke schaakcompetitie 
het team van BSG uit Bussum (ve-
le jaren lang meesterklasse team) 
te sterk. BSG kwam op voorsprong 
doordat Ben de Leur niet meer kon 
voorkomen dat wit via f6 zijn stel-
ling binnendrong en de zwarte ko-
ning over de zwarte velden mat zet-
te. In de partij van Henk Noordhoek 
leken de kansen steeds te keren, het 
was de vraag wie er het eerste mat 
zou gaan. Uiteindelijk wisten beide 
spelers hun hoofd koel te houden 
en af te wikkelen naar een eindspel 
dat voor beide niet meer te winnen 
viel. AJ Keessen scoorde de gelijk-
maker. In de opening had hij een pi-
on geofferd voor compensatie. Wit 
zette zijn stukken ietwat onhandig 
neer waarna AJ de pion direct te-
rug won en de druk op de witte pi-
onnenstructuur hiel. In tijdnood won 
hij een pion waarna de witte stel-
ling snel instortte. Lang konden de 
Azen niet genieten van de gelijke 
stand, Mark Trimp kon dameruil niet 
meer voorkomen, waarna de aanval 
die hij had ingezet dood liep. Marco 
de Groot was vergeten om de op-
mars b2-b4 te verhinderen en had 
gelijk geen compensatie meer voor 
de geofferde pion. Herman Neufeg-

lise had veel tijd nodig in de ope-
ning en kwam flink in de verdruk-
king. Ondanks heftig verzet was een 
nul ook zijn deel. Het doek viel toen 
Jasper van Eijk zijn stelling niet kon 
verdedigen en in de aanval verloor. 
In de partij van Jeffrey van Vliet was 
het in een open stelling de vraag wie 
er het eerst het initiatief pakte. Dit 
bleek de BSG speler te zijn die met 
een venijnige opstoot een paard op 
c3 midden in Jeffrey’s stelling plant-
te. Dit beest bleek de nagel aan Jef-
frey’s doodkist. Leon Koster leek de 
Berlijnse muur van IM Leon Plies-
ter goed aan te pakken maar Plies-
ter toonde aan dat dat niet de cor-
recte evaluatie van het ontstane to-
reneindspel was. Op een tempo 
moest Leon het punt aan Pliester la-
ten. Paul Schrama kon zijn slechte 
loper ruilen waarna een remise to-
reneindspel met pion minder ont-
stond. Zwart probeerde het lang 
maar er was geen mogelijkheid om 
progressie te boeken, zodat na 5,5 
uur spelen hier de vrede werd gete-
kend. Door deze nederlaag bevindt 
AAS 1 zich nu op negende plaats in 
de poule. Deze positie zorgt ervoor 
dat AAS 1 nog punten moet pakken 
om degradatie te voorkomen. Vrij-
dag is er weer training en les vanaf 
19.00 uur en competitie vanaf 20.00 
uur in de Doopsgezinde kerk in de 
Zijdstraat. Voor meer informatie: Tel. 
0297-324459 of 0297-268954. Ho-
mepage: http://www.aas.leisb.org.

Veel doelpunten bij ZABO 
speelronde negen    
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
9 januari is de ZABO zaalvoetbal-
competitie voortgezet met de ne-
gende speelronde van dit seizoen. 
Het betrof de laatste speelronde 
van de eerste competitiehelft. Al-
le deelnemende teams hebben nu 
één keer tegen elkaar gezaalvoet-
bald. De wedstrijden van afgelopen 
zaterdagavond werden gespeeld in 
hal 2 van sporthal de Bloemhof en 
stonden onder uitstekende leiding 
van de scheidsrechters Peter Mey-
er en Mike van Miltenburg. De ope-
ningswedstrijd ging tussen DGL en 
LEMO. Deze partij werd een waar 
doelpuntenfestijn en eindigde met 
een 10-8 overwinning voor DGL. 
Door de zege blijft DGL goed mee-
draaien in de top van de ranglijst en 
houdt de koploper in het vizier. De 
tweede wedstrijd van het avondje 
ZABO was de strijd tussen Sport-
café de Midi’s en LEMO-Gaat-Los 
oftewel de lijstaanvoerder tegen de 
hekkensluiter. Zoals verwacht won 
Sportcafé de Midi’s (ditmaal met 
10-3) en blijft in de stand zes pun-
ten los staan ten opzichte van de 
concurrentie. De derde wedstrijd 
betrof de partij tussen Amsec Be-
veiliging en De Jet Set BV. Dit du-
el kreeg de einduitslag van 2-9 in 

het voordeel van De Jet Set BV. Ver-
volgens trad Piller Sport aan tegen 
Mantel Makelaars. Laatstgenoemde 
ploeg verscheen niet in de sterkste 
opstelling. Enkele belangrijke spe-
lers moesten acteren bij het toer-
nooi om de Kudelstaart-trofee in de 
Proosdijhal. Piller Sport was com-
pleet en profiteerde volledig. Bij de 
rust had de ploeg al een voorsprong 
van 8-1. Uiteindelijk werd de wed-
strijd afgesloten met een 14-6 ze-
ge voor Piller Sport. Door de neder-
laag is Mantel Makelaars terugge-
zakt van de tweede naar de vijfde 
plaats. Het slotduel van de negen-
de speelronde ging tussen Accon 
en Schijf Grondboringen. Na een 0-
4 ruststand sloot Schijf Grondborin-
gen de zaalvoetbalpartij af met een 
3-7 overwinning. 
Stand na ronde 9:
Sportcafé de Midi’s 9-24, De Jet Set 
BV 9-18, DGL 9-18, Schijf Grond-
boringen 9-16, Mantel Makelaars 
9-15, Piller Sport 9-14, Accon 9-
12, Amsec Beveiliging 9-7, LEMO 9-
6, LEMO-Gaat-Los 9-0. De ZABO-
zaalvoetballers hervatten de com-
petitie op zaterdag 30 januari met 
de tiende speelronde vanaf 19.00 
uur in sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg.

Atletiek AV Aalsmeer
Sylvestercross prooi voor Naomi
Aalsmeer - Oudejaarsdag waren 
de Soesterduinen in Soest traditio-
neel het toneel voor de jaarlijkse af-
sluiter van het cross seizoen, de Syl-
vestercross. Een cross met bijna al-
tijd een zeer sterke bezetting en ie-
der jaar ook deelname van een aan-
tal AVA atleten. 
Verrassende winnares bij de meis-
jes pupillen C was Naomi Verhoef, 
een talentje waar waarschijnlijkheid 
de komende jaren nog veel van ge-
hoord gaat worden, want als je wint 
bij de Sylvestercross, dan heb je wat 
in je mars. Na een prima gelopen 
wedstrijd kwam zij met een voor-
sprong van bijna een minuut aan de 
finish. 
Ook een prima prestatie werd er ge-
leverd bij de meisjes junioren B door 
Marit Plat. Haar negende plaats 
mag uitstekend genoemd worden, 
zeker gezien het weinige aantal 
(loop)trainingsuren die zij maakt. In 
dezelfde categorie kwam Shannon 
Lakerveld tot een achttiende plaats. 
Bij de jongens junioren B liep Tomas 
Baars naar een enigszins teleurstel-
lende eenendertigste plaats. Dat-
zelfde gold voor zijn broer Jordi die 
met zijn veertiende plaats bij de jon-
gens junioren A ook niet helemaal 
tevreden was. 
Ook Eva van Ee liep de Sylvester-
cross, maar door onduidelijke rede-

nen is zij niet in de uitslagen terug 
te vinden.

Regiocross in Landsmeer 
Onder bijna Siberische omstandig-
heden werd afgelopen zaterdag 9 
januari in Landsmeer de regiocross 
van de crosscompetitie gehouden. 
Ondanks de snijdende wind en een 
flink pak sneeuw waren er toch best 
veel atleetjes op deze mooie en door 
de sneeuw zware cross afgekomen. 
Bij de meisjes pupillen C werd AV 
Aalsmeer wederom vertegenwoor-
digt door Naomi Verhoef. Net als in 
Soest wist zij ook hier weer de over-
winning te pakken. Weliswaar was 
de voorsprong nu niet zo groot, maar 
twee overwinningen in tien dagen, 
dat staat. Bij de jongens junioren C 
een sterke prestatie van Evert Bun-
schoten. Evert liep een stuk beter 
dan in de eerste regiocross en zag 
dat beloond met een fraaie achtste 
plaats. Bij de meisjes B ook een pri-
ma prestatie van Shannon Laker-
veld. Na een goede wedstrijd wist zij  
een mooie derde plaats te bemach-
tigen. B junior Tomas Baars kon ook 
redelijk tevreden terugkijken op de-
ze wedstrijd. Zijn negende plaats 
moet voldoende zijn voor een finale. 
Bij deze jongens A liep Jordi Baars 
uiteindelijk zonder veel moeite naar 
de overwinning.

De nummers één: Vladimir Javornik en Irene Gerritsma en twee: Ed Couwen-
berg en Mees v.d. Broeck.

Tafeltennis ATC Bloemenlust
Vladimir en Irene nieuwe  
dubbelkampioenen 
Aalsmeer - Traditioneel is op de 
eerste speelavond van het nieuwe 
jaar bij de Aalsmeerse Tafeltennis 
Club Bloemenlust het dubbelkam-
pioenschap gehouden. De koppels 
komen hierbij door middel van loting 
tot stand. In de eerste ronde werd 
direct duidelijke dat enkele duo’s 
zeer aan elkaar gewaagd waren. 
Wim v.d. Aardweg en Ton de Hollan-
der wisten ternauwernood te win-
nen van Willem Visser en Dirk Piet 
(12-10, 11-9) en een puntendeling 
was het resultaat van de wedstrijd 
van Ed Couwenberg samen met 
Mees v.d. Broeck tegen  Vladimir 
Javornik en Irene Gerritsma (9-11, 
11-9). In de andere wedstrijd lieten 
Bart Spaargaren en Philippe Mon-
nier hun tegenstanders Frans Ra-
vesteijn en Erika Auperlé kansloos 
(11-4, 11-8). Na drie ronden kwam 
enige tekening in de strijd, waar-
bij Bart en Philippe ongeslagen met 

zes gewonnen games aan de leiding 
gingen, op de voet gevolgd door zo-
wel Ed en Mees als Vladimir en Ire-
ne met vijf gewonnen games. In de 
vierde ronde verslikten Ed en Mees 
zich in Willem en Dirk (11-7, 12-10), 
die hiermee hun eerste games bin-
nenhaalden. Ook Philippe en Bart 
(in deze wedstrijd tijdelijk vervangen 
door Johan) liepen tegen de eerste 
nederlaag aan, afgedwongen door 
Vladimir en Irene, die hiermee de 
leiding overnamen. Door in de laat-
ste ronde gedecideerd af te reke-
nen met Willem en Ton konden Vla-
dimir en Irene zich de nieuwe Dub-
belkampioenen 2010 van ATC Bloe-
menlust noemen. Ed en Mees stel-
den de tweede plaats veilig met een 
afgetekende zege op Bart en Philip-
pe, die daardoor als derde eindig-
den. Willem en Dirk legden beslag 
op de vierde plaats door een over-
winning op Frans en Erika.

Marry wint bij 
seniorensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Afgelopen week 
is het klaverjassen gewonnen door 
Marry Akse met 5865  punten, ge-
volgd door Nico de Ron met 5437 
punten en  Willem Buskermolen met 
5025 punten. Het jokeren is gewon-
nen door  Gerard de Wit met  218 
punten en op de tweede plaats is 
Janny Lubbert geëindigd met 339  
punten.

Traditionele taartenrace 
op landijsbaan Rijsenhout
Rijsenhout - Net als vorig jaar in 
de vorstperiode, kon ook dit jaar de 
traditionele taartenrace marathon 
worden gehouden op de landijs-
baan van IJsclub De Blauwe Beugel 
aan het Konnetlaantje. Onder gro-
te publieke belangstelling werd dit 
evenement afgelopen vrijdagavond 
8 januari georganiseerd. De heer-
lijke taarten waar het hele gebeu-
ren zijn naam aan heeft ontleend, 
werden beschikbaar gesteld door 
bakkerij van Leeuwen. Zowel in de 
categorie jongens en meisjes t/m 9 
jaar als ook de categorie vanaf 10 
jaar werd fel gestreden om de prij-
zen en kwamen na drie respectie-
velijk vijf ronden de volgende win-
naars en winnaressen over de fi-
nish: Bij de Jongens t/m 9 jaar  1. Ig-
or Baars. Meisjes t/m 9 jaar 1. Sen-
na Vonk. Jongens vanaf 10 jaar 1. 
Fokke van der Knaap. Meisjes van-
af 10 jaar 1. Isaura Kerkhof. Daar-
na was het de beurt aan de pupil-
len (5 ronden) en junioren (10 ron-
den) uit de diverse trainingsgroe-
pen van de ijsclubs. Soms waren de 
verschillen wat groot maar een ie-
der reed op zijn of haar niveau heel 
netjes de wedstrijd uit. Bij de meis-
jes pupillen gingen de prijzen naar 
1. Famke Wilmink uit Zwanenburg). 
Bij de jongens pupillen 1. Joran Ver-
kerk uit Zwanenburg. Er waren twee 
kleine groepen rijders en rijdsters 
bij de categorie Junioren, maar de 
strijd was er niet minder om. Juni-
oren meisjes 1. Melissa Wijfje (Ter 
Aar). Junioren jongens 1. Kevin van 
Es (Ter Aar). 
In de wedstrijd voor de dames, waar 
het peloton de hele wedstrijd bij el-
kaar reed, ging na 15 ronden en een 
laatste eindsprint de eerste prijs 
naar ‘thuisrijdster’ Crissie de Jeu. Bij 
de mannen werd in twee wedstrij-
den gereden over 30 ronden, een 

categorie Masters 40+ en de Seni-
oren vanaf 16 jaar. Bij de Senioren 
helaas wat weinig deelnemers, maar 
de kopgroep van drie rijders die al 
snel was ontstaan maakte er een 
prachtig spel van, waarbij de twee 
ploeggenoten Mats Stoltenborg en 
Bart van der Vlugt al samenwer-
kend de winnaar van vorig jaar Sjors 
Spaargaren probeerden los te rijden. 
Met 1 ronde te gaan trok Bart van 
der Vlugt de laatste sprint aan, ter-
wijl zijn ploeggenoot de deur dicht 
hield voor Sjors Spaargaren. Door-
dat de bochten krap waren en er 
hard werd doorgereden in de laatste 
ronde, was het moeilijk inhalen en 
kon Bart van der Vlugt de overwin-
ning naar zich toe trekken. Tenslotte 
de wedstrijd van de Masters waarin 
ook op een hoog niveau gestreden 
werd, mede ook omdat een aan-
tal van deze heren nog hun rondjes 
meedraaien in de marathoncompe-
tities. Er kon een mooie kopgroep 
ontstaan van ongeveer zes man die 
goed samenwerkend tot aan de fi-
nish doorgingen. Uiteindelijk ging 
Laurens Akkerman (Ter Aar) als eer-
ste over de finish. 
Tussendoor waren er in alle cate-
gorieën in de diverse premiesprints 
ook nog extra taarten te verdie-
nen, ook daar werd flink strijd ge-
leverd tussendoor. De zeer geslaag-
de avond werd feestelijk afgesloten 
in het clubgebouw waar alle prijzen 
werden uitgereikt en waar nog lang 
en gezellig werd nagepraat over de 
fantastische wedstrijden. 
Foto’s van de Taartenrace zijn te-
rug te vinden op de website van IJs-
club De Blauwe Beugel. Tevens is 
daar meer (schaats) nieuws, uitsla-
gen en algemene informatie over de 
club te vinden. De site is te raadple-
gen via: http://www.ijsclubdeblau-
webeugel.nl.

Beachavond van RKAV
Aalsmeer - Beachen afgelopen 
weekend, ook een niet meer weg 
te denken fenomeen bij RKAV dat 
door de club van 100 wordt georga-
niseerd. Een prima moment om ie-
dereen de kans te geven om mee 
te doen in deze voetballoze pe-
riode. Alle senioren zowel heren 
als dames konden zich inschrij-
ven met hun elftal voor dit fes-
tijn. Ondanks het slechte en kou-
de weer was iedereen op tijd en dat 

Hardloopclinic AVA Aalsmeer
Lopers ‘bikkelen’ in sneeuw
Aalsmeer - Ondanks de extreme 
weersvoorspellingen werd zaterdag-
ochtend de eerste training van de 
achtweekse AVA Hardloopclinic ge-
houden. Met meer dan twintig en-
thousiaste bikkels is genoten op de 
atletiekbaan aan de Sportlaan van 

het sporten onder sprookjesachtige, 
winterse omstandigheden. De clinic 
kan worden afgesloten met deelna-
me aan de 5 of 10 kilometer bij de 
Westeinderloop op zondag 7 maart.
Voor meer info: zie www.avaalsmeer 
of www.westeinderloop.nl

Genieten van sporten in de sneeuw. Foto M. de Kok.

was een groot compliment aan al-
le deelnemers(sters). 25 Teams had-
den zich  ingeschreven. Er werden 
vijf poules van vier en één poel met 
vijf teams gemaakt. Na de eerste 
poule ronde, kwamen alle nummers 
een, twee en drie op de eerste 3 vel-
den tegen elkaar uit en uiteraard al-
le nummers vier, vijf en zes op de 
velden 4, 5 en 6 . Nu was iedereen 
goed tegen elkaar opgewassen en 
bleek de conditie een woordje te 
gaan meespelen. In de halve fina-
le stonden de Douchkoppen en No-
body tegenover elkaar en deze wed-
strijd werd gewonnen door de Dou-
chekoppen met 28-14. De andere 
halve finale ging tegen Zami en De-
li-Line. In een werkelijk zinderende 
finale wist Zami een aanvankelijke 
grote achterstand teniet te doen en 
uiteindelijk in de laatste seconden 
met 20-19 te winnen. De finale werd 
dus gespeeld door de Douchekop-
pen en Zami. De Douchekoppen 
werden uiteindelijk de terechte win-
naars met 21-15. De Douchekoppen 
bestond uit Marian en Gerard Bus-
kermolen, Joyce Louis en Michael 
Blauwhoff. Na de prijsuitreiking, 
was het woord aan huis d.j Kees die 
op zijn wijze er weer een geweldige 
feest van maakte. Voor 2011 is de 
avond vastgezet op 15 januari.

Impressie vanaf de ijsbaan
Rijsenhout - Afgelopen weekend 
maakte MeerTelevisie, de lokale 
omroep voor de regio Haarlemmer-
meer, winterse opnames op de IJs-
baan van IJsclub ‘De Blauwe Beu-
gel’ in Rijsenhout. Cameraman Mat-
thijs Volkers en reporter Ron Leeg-
water maakte een korte impressie 
van een leuke zondagmiddag op 
deze plaatselijke ijsbaan die al weer 

80 jaar bestaat. Zo zie je interviews 
met vrijwilligers die zich de laatste 
tijd dagelijks inzetten om de ijsbaan 
in goede conditie te houden en in-
terviews met gevorderde en begin-
nende schaatsers. Je kunt het te-
rug zien op MeerTelevisie (te ont-
vangen in Rijsenhout) en op youtu-
be.nl, zoekwoord: Meertelevise Rij-
senhout.

Vincent Moolhuijsen.

Zwemmen
Medailles Oceanus bij winter 
kringkampioenschappen
Aalsmeer - Ondanks het slech-
te weer waren veel zwemmers naar 
Hilversum getogen voor de winter-
kringkampioenschappen. Oceanus 
kwam daar goed voor de dag met 
40 zwemmers die bij elkaar 96 me-
dailles behaalden. Grootverdieners 
waren Maxime van den Heuvel (5 
goud), Chantal Grove (4 goud,1 zil-
ver), Jeffrey Reijnders (4 goud, 1 zil-
ver), Jorgos Skotadis (4 goud), Den-
nis Weening (4 goud), Ruben Griffi-
oen (2 goud, 2 zilver), Vincent Mool-
huijsen (2 goud, 1 zilver, 2 brons), Ta-
mara Grove (2 goud, 1 brons), Nikki 
van der Hoorn (1 goud, 4 zilver), Mi-
chelle Meulenbroek (1 goud, 3 zil-
ver), Lianne Bouwmeester (1 goud, 
2 zilver), Anouk van Noord en Istvan 
Spaargaren (beide 1 goud, 1 zilver, 2 
brons), Wessel de Jong en Rick de 
Mercado (ieder 1 goud, 1 zilver en 1 
brons), Ruben van Vierzen (2 zilver, 
2 brons), Joeri Berends (2 zilver, 1 
brons), Thomas Verouden (2 zilver), 
Robin Pagano Mirani en Jos Vergeer 
(beide 1 zilver, 2 brons) en Bart Som-
meling (1 zilver, 4 brons). Goud was 
er verder nog voor Theo Beglinger 
en Bojoura Spaargaren, zilver voor 
Sander Kirillova en Daan Somme-

ling en brons voor Fernando Mool-
huijsen (2x), Cheryl Zethof (2x), Eva 
van der Born, Luca Ebbinge, Sander 
Kirillova, Nick van der Krogt, Mar-
tijn de Mercado, Daan Sommeling 
en Marieke Spitteler. Dennis Wee-
ning zwom nieuwe clubrecords op 
de 50 vlinder, 100 vrij en 100 wissel, 
Jorgos Skotadis op de 100 vrij. Vin-
cent Moolhuijsen behaalde de NK 
limiet op de 100 vrij. Volgend week-
eind de derde ronde van de landelij-
ke zwemcompetitie.
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Foto: Don Ran.

Eredivisie handbal
Heren FIQAS Aalsmeer verslaan 
koploper Volendam 
Aalsmeer - Het was de mannen 
van FIQAS Aalsmeer al een tijd-
je niet meer gelukt om van de Vo-
lendammers te winnen: zowel de 
wedstrijd om NHV beker in mei, de 
wedstrijd om de Super Cup in sep-
tember als de uitwedstrijd in deze 
competitie werden verloren. Afge-
lopen zaterdag stonden beide ploe-
gen in de Bloemhof opnieuw te-
genover elkaar en dit keer waren 
het de Aalsmeerders die wonnen! 
In een zeer spannende en enerve-
rende wedstrijd werd het uiteinde-
lijk 25-24 en zag de ploeg van Björn 
Budding het harde werken beloond! 
Meteen vanaf het begin was dui-
delijk dat de ploegen deze avond 
zeer aan elkaar gewaagd waren. 
Bij FIQAS Aalsmeer kampt Jarcha 
van Dijk nog steeds met een bles-
sure, maar was Jeffrey Boomhou-
wer terug in de ploeg, de Volendam-
mers moesten het doen zonder de 
broers van Limbeek en keeper Mo-
lenaar, maar konden voor deze wed-
strijd wél weer een beroep doen op 
Marco Beers. In de beginfase vie-
len de doelpunten tot 5-5 om en om. 
Opvallend was het wat chaotische 
spel van de Volendammers, en het 
soms een beetje slordige aanval-
len van de Aalsmeerders. Gelukkig 
was keeper Micha Hoogewoud deze 
avond in bloedvorm, want hij hield 
zijn team keer op keer in de race. Na 
een kwartier had FIQAS Aalsmeer 
voor het eerst een gaatje geslagen 
van twee punten: 7-5, maar vijf mi-
nuten later was het alweer gelijk: 7-
7, 8-8 en even later ook 9-9. Daar-
na was het Volendam dat voor het 
eerst op voorsprong kwam in een 
fase dat de Aalsmeerders hier en 
daar wat pech hadden in de afron-
ding en te maken kregen met een 
tijdstraf omdat Serge Rink de bal op 
zijn voet kreeg: 9-12. Diezelfde Rink 
scoorde even later wel fraai van-
af de cirkel, Ruud Neeft haalde uit 
en schot van de sterke Jimmy Cas-
tien zorgde voor een wat draaglijker 
ruststand: 12-13. Na de rust was er 
meteen weer een tijdstraf voor FI-
QAS Aalsmeer en Kras/Volendam 
profiteerde: 12-14. Jeffrey Boom-
houwer, die vervolgens een penal-
ty benutte én fraai scoorde uit de 
break out, trok de stand weer gelijk: 
14-14. Vanaf dat moment namen de 

Aalsmeerders, die sterk als collectief 
speelden en bléven knokken, steeds 
weer een voorsprong: 19-17 en 22-
20 met nog een kleine zeven minu-
ten te spelen. Het was puur genie-
ten voor het publiek, dat vervolgens 
zag hoe Marco Beers zijn ploeg tot 
twee keer toe weer op gelijke hoog-
te bracht: 22-22 en 24-24 met nog 
drie minuten op de klok en FIQAS 
Aalsmeer in ondertal. De Volendam-
mers verloren het hoofd echter in 
de slotfase want twee van hun spe-
lers liepen nu ook tegen tijdstraf-
fen aan. Het was Jeffrey Boomhou-
wer die vanuit de linkerhoek de 25-
24 binnenschoot in de laatste mi-
nuut. En toen was het zaak de boel 
in de dekking dicht te houden. Dat 
lukte, want zelfs Beers kwam er niet 
meer doorheen en zo was de over-
winning voor FIQAS Aalsmeer. Hier-
door is FIQAS Aalsmeer ook meteen 
verzekerd van een plaats bij de laat-
ste zes die recht geeft op deelna-
me aan de nacompetitie in de kam-
pioenspoule en met nog vier wed-
strijden te gaan kan de ploeg ook 
nog stijgen op de ranglijst, zeker als 
deze vorm kan worden vastgehou-
den. Aanstaande zaterdag 16 janu-
ari staat de uitwedstrijd tegen Lo-
real op het programma. Deze wed-
strijd begint om 20.00 uur. Zaterdag 
23 januari speelt FIQAS thuis in De 
Bloemhof aan de Hornweg tegen 
HA R&O vanaf 20.30 uur.  

Wedstrijd dames afgelast
De wedstrijd in de Eerste Divi-
sie tussen de dames van FIQAS 
Aalsmeer en die van Bentelo uit het 
Twentse Hengevelde die voor afge-
lopen zaterdag 9 januari op het pro-
gramma stond, is afgelast. Door de 
slechte weersomstandigheden kon 
de tegenstander niet veilig naar 
Aalsmeer reizen en dus zal de wed-
strijd op een andere datum worden 
ingehaald. Het was overigens niet 
de enige wedstrijd in de Eerste Divi-
sie die werd afgelast. Ook vier ande-
re wedstrijden gingen niet door; er 
werden uiteindelijk maar twee duels 
wél afgewerkt. Komende zondag, 17 
januari, wacht de dames van FIQAS 
Aalsmeer – als de situatie op de weg 
het toelaat - de lastige uitwedstrijd 
bij de dames van v.d.Voort/Quintus 
2 in Kwintsheul. Aanvang 15.00 uur.  

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 16 januari

AALSMEER
Aalsmeer 1 – SCW 1 14.30 u
WV-HEDW 3 - Aalsmeer 2 13.30 u
Aalsmeer 3 – IJFC 3 14.30 u
Aalsmeer 4 – DVVA 10 14.30 u
THB Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Almere A1 12.00 u
 

Dames
Aalsmeer DA.1 – KFC DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
WV-HEDW 13 - RKAV 2 12.30 u
THB Vet1 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u
HBC Vet.2 - RKAV Vet.2 14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – SCW MB.1 11.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United.C1  - Amstelveen C1 13.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Hoofddorp F3 - RKDES F2 10.00 u
RKDES F3 – Hoofddorp F5  9.30 u
Hoofddorp F6 - RKDES F4   9.00 u
RKDES F5 – Hoofddorp F8   9.30 u
Hoofddorp F9 - RKDES F6 10.00 u
RKDES F7 – Hoofddorp F11   9.30 u
Hoofddorp F12 - RKDES F8   9.00 u
RKDES F9 – Hoofddorp F13   9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Marken DA.1 12.00 u

S.C.W.
Aalsmeer 1 - SCW 1 14.30 u
DVVA 11 - SCW 3 10.30 u
SCW Vet.1 – RKAVIC Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Purmerend Vet.1 12.00 u
Overbos Vet.3 - SCW Vet.3 14.30 u
Kon.HFC Vet.4 - SCW Vet.4 14.30 u

Dames
SCW DA.1 – Ouderkerk DA.2 14.30 u

Zondag 17 januari

R.K.A.V.
Swift 4 - RKAV 2 15.00 u
AFC 5 - RKAV 3 11.45 u
RKAV 5 – Zandvoort 3 11.30 u
Pancratius 8 - RKAV 6 11.30 u

Dames
RKAV DA.1 – Monnickendam DA.1 14.00 u

R.K.D.E.S.
NVC 1 - RKDES 1 14.00 u
NVC 2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 3 – DCG 3 14.00 u
RKDES 4 – De Meteoor 2 12.00 u
RKDES 7 – KLM 3 14.00 u

Junioren
Buitenboys A1 - RKDES A1 12.30 u
Roda’23 A5 - RKDES A2 14.30 u
Hollandia B1 - RKDES B1 10.00 u

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de OVAK soos op woensdag 6 janu-
ari is gewonnen door Daan Sandee 
met 5436 punten. Op twee is Dirk 
van Dam geëindigd met 5104 pun-
ten en op drie de heer Fokker met 
5093 punten. 
Bij het pandoeren behaalde Wim 
Buskermolen Pzn. met 670 punten 
de hoogste eer, gevolgd door Tom 
Verlaan en Dora Wittebol. De vol-
gende kaartmiddag van de OVAK is 
op woensdag 20 januari vanaf 14.00 
uur in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat.

Zaalkorfbal
Moeilijke wedstrijd VZOD
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
moest VZOD/vd Boon aantreden te-
gen het altijd lastige DSO uit Alk-
maar. VZOD, wat een week later 
speelde dan gepland omdat de bei-
de ploegen 2 januari  geen teams 
op het veld konden brengen van-
wege blessures en vakanties, start-
te de wedstrijd met Eric Spaargaren 
uit het tweede en Nils van Os, een 
talent uit de A1. Zij vielen in voor 
Maurice Klop, die de gehele week 
ziek was geweest en Martijn Ver-
vark, die van de bond een wedstrijd 
op de tribune plaats moest nemen. 
Om even voor half 12 kwamen de 
beide ploegen op om aan het pu-
bliek voorgesteld te worden. Meest-
al stelt VZOD de pupil  van de week 
voor, maar deze week was het Tim 
Verbeek die in de C1 speelt. Hij is als 
tweehonderdste lid van VZOD een 
beetje in het zonnetje gezet. Onder 
leiding van scheidsrechter Doelman 
werd om half 12 aan de wedstrijd 
begonnen. Kon VZOD/vd Boon het 
goede spel van de laatste tijd voort 
zetten of was het te lang geleden 
dat er op niveau werd gespeeld. In 
ieder geval kwam VZOD geconcen-
treerd en scherp uit de startblokken. 
In 20 minuten tijd liep VZOD door 
goed combinatiespel en uitgelezen 
kansen uit naar een 6-3 voorsprong, 
maar wat wel eens vaker gebeurd, 
VZOD raakte door een paar aparte 
beslissingen van de verder goed lei-
dende scheidsrechter de weg kwijt 
en begon tegen de scheidsrech-
ter en tegen zichzelf te korfballen. 
De goede eerste 20 minuten wer-
den teniet gedaan door 10 minde-
re minuten en zo kon het gebeu-
ren dat VZOD met een achterstand 
van 7-9 gingen rusten. Als VZOD/
vd Boon in de buurt wil blijven van 
de koplopers, dan zou het de twee-
de helft uit een ander vaatje moe-

ten tappen.  Maar steeds als VZOD 
scoorde deed DSO dat ook waar-
door de bezoekers steeds op voor-
sprong konden blijven tot 13-12. De 
eerste keer sinds de rust dat VZOD 
een voorsprong wist te nemen, maar 
dat was voor korte duur want met 
nog 3 minuten op de klok was het 
weer DSO die een voorsprong had 
genomen, 13-14. In de allerlaats-
te minuut werd toch door VZOD, 
door een kansje onder de korf die 
gemaakt werd door Bart Verheul, 
de gelukkige gelijkmaker gemaakt. 
Hierdoor werd na 1 uur spelen een 
eindstand van 14-14 bereikt. 

Overige uitslagen van VZOD:  Ra-
pid A1-VZOD A1: 3-11, Haarlem 
A3-VZOD A2: 9-11, SDO C2-VZOD 
C1:4-7, SDO D1-VZOD D1: 7-1, 
Haarlem F1-VZOD F1: 9-2.

Tim Verbeek werd gehuldigd als 200-
ste VZOD lid.

Finalisten Danny van de Kooy en René Kruit.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
100 Procent winst voor 
Danny van de Kooy 
Kudelstaart - Danny van de Kooy, 
tweemaal aanwezig dit seizoen; 
tweemaal de volle winst !
Een unieke prestatie van deze dar-
ter uit de regio Den Haag.  In de fi-
nale kon de winnaar van het seizoen 
2007-2008 René Kruit het niet bol-
werken tegen een zeer solide Dan-
ny.  Een strakke hand, sterke dub-
bels en mentaal nergens van on-
der de indruk. Dat zijn zo onge-
veer de kenmerken van Danny v.d. 
Kooy, die wederom indruk maak-
te in het Dorpshuis van Kudelstaart 
afgelopen vrijdag. Het was een pri-
ma Poel’s Eye avond met 57 deelne-
mers, twaalfs poules van vier en drie 
poules van drie. Daarna de knock 
out schema’s met minimaal nog 
twee wedstrijden voor iedereen.  De 
dames deden deze keer eerst bij de 
heren mee, om daarna onderling uit 
te maken wie de meeste punten voor 
de ranking krijgt.  Het was Bianca 
Los die de eindoverwinning claimde. 
De meeste darters komen uiteinde-
lijk in de Scone ronde terecht.  De 
Scone ronde bestaat eigenlijk ook 
weer uit twee ronden;  de verliezers 
van de wedstrijden tussen de num-
mers één en twee blijven bij elkaar  
én de winnaars van de wedstrijden 
tussen de nummers drie en vier blij-
ven bij elkaar in het knock out sche-
ma. Sven Plomp had het zwaarste 
pad, maar bij Poel’s Eye zegt dat niet 

zo veel.  Het was Gerard Bak die via 
de andere route de finale haalde.  
Gerard moest daarna buigen voor 
Sven. De E-ronde is populair en óók 
deze ronde wordt gewoon besloten 
met een finale.  Remco Pannekoek 
had graag de ‘Celebrations’ choco-
lade mee naar huis genomen, maar 
Leen van der Berg kon zich abso-
luut géén verlies permitteren in zijn 
tweede finale van dit seizoen. De E-
ronde overwinning was voor Leen! 
De prima Poel’s Eye avond werd na-
tuurlijk afgesloten met het inmid-
dels beroemde Mystery Out wheel.  
Jan Kranendonk had met 136 de 
hoogste finish van de avond.  Met 
de grote fles Scone bier nog in 
zijn handen gaf Jan een draai aan 
het wiel, net iets te zachtjes (of te 
hard?) want het wiel stopte bij 134! 
De Mystery Out pot blijft staan. Dit 
tot groot plezier van de sponsor van 
het startgeld (25,-); Perry Kruit. De 
reguliere prijzen bleven natuurlijk 
niet staan.  Voordat de draai aan het 
Mystery wiel werd gegeven, werden 
de planten van Quattro Plant uitge-
reikt aan de prijswinnaars. De vol-
gende speelavond is vrijdag 22 ja-
nuari. Deelname is € 3,50 en de in-
schrijving sluit 19.45 uur. Iedereen 
vanaf 15 jaar is welkom.  De nadruk 
ligt niet op de ranking, elke speel-
avond is een feest voor elke dart-
liefhebber.

Speelavond bij 
BV De Pomp
Aalsmeer - Maandag 18 januari 
is er weer volop gelegenheid in dit 
nieuwe jaar om een gezellige speel-
avond te beleven bij buurtvereniging 
De Pomp in ’t Baken in de Sportlaan 
naast de kerk. Al jaren wordt er met 
veel plezier gespeeld, en dat is toch 

zeker het uitgangspunt van deze 
avonden. Leden en niet-leden zijn 
van harte welkom! Er wordt gestart 
om 20.00 uur en na twee rondes 
kaarten en sjoelen wordt een spec-
taculaire verloting gehouden met 
prachtige prijzen, waarna de derde 
en laatste ronde wordt gespeeld.
Kom ook en neem buren en vrien-
den mee. Telefonische inlichtingen 
zijn verkrijgbaar via Caroline Ramp, 
tel. 344107.

Speelavond Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 18 ja-
nuari houdt buurtvereniging Al-
len Weerbaar voor liefhebbers een 
speelavond. Klaverjassen en joke-
ren staan op het programma en het 
kaarten is in buurthuis ‘t Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Van-
af 20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld, het bestuur verzoekt spelers 
om 19.45 uur aanwezig te zijn. Ie-
dereen is welkom. Wie weet worden 

met het klaverjassen meer punten 
bijeen gekaart dan de winnaars van 
vorige keer, de heren D. Tromp en A. 
Groenendijk met 5214 upnten. 
Op twee is het koppel M. Tulp en J. 
Wessels geëindigd met 5104 pun-
ten en op drie K. Kooyman en H. van 
der Stroom met 4928 punten. Bij het 
jokeren was de hoogste eer voor 
mevrouw M. Groenendijk, gevolgd 
door mevrouw E. Schuit.

Nagtegaal wint 
in Hornmeer
Aalsmeer - Ondanks de kou was 
de opkomst bij de speelavond van 
buurtvereniging Hornmeer goed te 
noemen. Er zit vooruitgang in bij 
de dames. Plaats twee en drie wis-
ten Wil ter Horst met 5681 punten 
en Plony de Langen met 5655 pun-
ten te bemachtigen. Theo Nagte-
gaal wist de dames voor te blijven 
met 5789 punten. De poedelprijs 
was voor Plony Hoogenboom met 
3345 punten. Vrijdag 15 januari is er 
weer kaarten in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. De aanvang is 
20.00 uur.

Geen voetbal, wel schaatsen!
Aalsmeer - De winter heerst in 
Nederland. Er wordt even niet ge-
voetbald. De voetbalschoenen zijn 
voorlopig ingeruild voor schaats-
ijzers.  Ook bij de voetballers  van 
Aalsmeer, Rkdes en Rkav. Wanneer 
de bal weer gaat rollen, niemand die  
het weet. Sommigen weermannen/
vrouwen melden een koufront van 
nog minstens zes weken. Anderen 
weten zeker dat er binnen veertien 
dagen weer gevoetbald wordt. De  
website voetbalinaalsmeer.nl heeft 
zijn berichtgeving  aan de weersom-
standigheden  aangepast. Er wordt 
actueel verslag gedaan over de 
schaatsactiviteiten in Aalsmeer. On-

dermeer sfeerimpressies vanaf de 
clubijsbanen UIterweg en Aalsmeer-
Oost. Het laatste nieuws over de 
toestand van het ijs, weersvoorspel-
lingen, live-webcams, foto’s, en veel 
interessante links. Afgelopen week 
maakte de voetbal/schaats-website 
sfeervolle videobeelden bij IJsclub 
Aalsmeer-Oost aan de Jac.Tackade 
en is er een video-verslag gemaakt  
vanaf de land-ijsbaan Blauwe Beu-
gel in Rijsenhout. Beide reportages 
staan nu  online. Sinds maandag 
zijn beelden te zien  vanaf de ijsbaan 
aan de Uiterweg. Dus  kijk op www.
voetbalinaalsmeer.nl voor het laat-
ste schaatsnieuws in Aalsmeer.

Ouderensoos bij Oostend
Aalsmeer - Op de eerste speelmid-
dag van het nieuwe jaar was het 
heel gezellig op de 55+ soos van BV 
Oostend. 
De heer Tulp was deze keer ieder-
een de baas met 5364 punten. Op 
de tweede plaats is mevrouw Stok-
man geëindigd met 5315 punten en 
plaats drie was voor mevrouw Koot 
met 5016 punten. Bij het rummicup 

was mevrouw de Vries de sterkste 
en de poedelprijs mocht mevrouw 
Valentijn mee naar huis nemen. De 
volgende speelmiddag is donder-
dag 21 januari in gebouw het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. De 
aanvang is 14.00 uur. De zaal gaat 
open om 13.30 uur zodat eerst een 
bakje koffie of thee gedronken kan 
worden.

Veel ijspret bij alternatieve 
clubkampioenschappen VZOD
Aalsmeer - In het jubileumjaar 
van STG VZOD en dan volop na-
tuurijs! Er lag een draaiboek klaar 
om de alternatieve clubkampioen-
schappen in dit vijfentwintigste jaar 
van het bestaan te organiseren. Ko-
ning Winter hielp mee en zorgde er 
voor dat dit zaterdag 9 januari ge-
houden kon worden. Het KNMI had 
een weeralarm afgegeven maar de 
weergoden waren gunstig gezind. 
De jubileumcommissie had een 
compleet plan klaar liggen om alter-
natieve clubkampioenschappen op 
natuurijs te organiseren, bestaan-
de uit: Ringsteken, achteruit schaat-
sen, prikburren en een marathon op 
houten schaatsen. Omdat de ijsvloer 
in Kudelstaart nog niet betrouwbaar 
was, kon gebruik gemaakt wor-
den van de prachtige baan van IJs-
club Uiterweg. Met man en macht 
was de natuurijsbaan bij Topsvoort 
sneeuwvrij gehouden, Koek en zo-
pie, achtergrondmuziekje,’s avonds 
verlichting, tafels en zitbanken op 
het ijs, twee mobiele toiletten, een 
aantal sleeën plus een officiële red-
dingsslee, de bestuursleden van de 
ijsclub Uiterweg hadden werkelijk 
overal aangedacht en alle zaken pri-
ma voor elkaar. Zowel bij de jeugd 
(bijna 30 jeugdleden hadden zich 
ingeschreven) en volwassenen (zo’n 
60 leden) was er veel belangstelling. 
Het ging niet zo zeer om de beste of 
snelste te zijn, als wel om zo handig 
mogelijk het parcours af te leggen. 
Vooral het achteruitschaatsen zorg-
de voor veel hilariteit. Vele prachti-
ge uitvoeringen waren te aanschou-
wen. Bart Straathof was een klasse 
apart in deze discipline en ook Mi-
chelle Nederstigt deed het gewel-
dig goed. Het ringsteken was ook 
een spektakel. Dit keer was het va-
der Peter Straathof die dit het bes-
te deed. Bij de jeugd was Michelle 
Nederstigt ook op dit onderdeel de 

handigste. Een oude traditie is  het 
prikburren: op een klein sleetje met 
stokken met een metalen punt, je-
zelf zo snel mogelijk verplaatsen. Via 
een afvalrace kwam er een heuse 
‘buurtersfinale’ tussen Daan Kees-
sen en Jan-Willem Hansen aan te 
pas. Laatstgenoemde was net iets 
behendiger met draaien en keren 
en werd hier dan ook de terechte 
winnaar. Voor de liefhebbers werd 
er als afsluiting van deze gezellige 
en sportieve happening, een korte 
marathon gereden op Friese door-
lopers of houten Noren.  Na eerst 
drie ronden gezamenlijk gereden 
te hebben, viel er daarna elke ron-
de ééntje af. Uiteindelijk bleef Frie-
se doorloperspecialist Erik Eveleens 
over, die dit keer op zijn houten no-
ren Bart Straathof  op een ronde af-
stand reed. Een knappe derde plaats 
was er voor de jeugdige Brice Pan-
nekoek die opa Richard achter zich 
liet. Beste dame was Lianne Hoog-
enboom. Zowel de deelnemers, de 
toeschouwers als de organisatie 
hebben veel plezier beleefd aan de-
ze leuke winterse activiteiten op de 
gezellige ijsbaan bij Topsvoort.Voor 
een uitgebreider verslag met alle 
uitslagen en meer foto’s kun je kij-
ken op:  www.stgvzod.nl.

Avontuur Dakar
Rijsenhout - Teun Stam uit Rijsen-
hout en Enno Hortulanus zijn onder 
leiding van Johan Elfrink (team Fin-
stral) op 1 januari begonnen aan het 
avontuur Dakar in Argentinië. Ze 
hebben een goede start gemaakt, 
de eerste racetruck staat zelfs in 
de top tien en de tweede racetruck 
in de top twintig. Tot nu toe geen 
slechte prestatie van de mannen!

Speelavons Ons 
Aller Belang
Aalsmeer - Vol goede moed be-
gint buurvereniging Ons Aller Be-
lang Uiterweg aan het nieuwe jaar! 
Op dinsdag 19 januari is de eerste 
speelavond. Klaverjassen en pan-
doeren staan weer op het program-
ma. Plaats van samenkomst is het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 
en de aanvang is 20.00 uur. Inschrij-
ven vanaf 19.30 uur.

Eerste sjoelavond 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Donderdag 7 janua-
ri vond de eerste sjoelavond plaats 
bij buurtvereniging Oostend. Prijzen 
zijn gewonnen door de dames J. de 
Vries, J. Schuttel, R. van Zelderen 
en G. Kooy en de heer J. de Nooij. 
De volgende sjoelavond is donder-
dag 21 januari, aanvang 20.00 uur.  
In Het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat.
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IJspret bij De Zevensprong!
Rijsenhout - Vlak na de kerstva-
kantie kwam het bericht dat door de 
aanhoudende kou de ijsbaan in Rij-
senhout geopend was! De weers-
voorspellingen voor woensdag 6 
januari zagen er goed uit. De zon 
scheen en de ijsbaan lag er glim-
mend bij. En dus was het tijd voor 
ijsplezier met de hele school. Alle 
leerlingen en leerkrachten van de 
basisschool De Zevensprong liepen 
rond half 11 over de nog glibberige 
stoepen naar de ijsbaan. Daar werd 
het een grote drukte met al die kin-
deren en hun publiek. Er werd slee-
tje gereden, er werden kunsten op 
de schaats vertoond en sommige 
kinderen gingen als de nieuwe Sven 
Kramer over het ijs. Dat het ijs ook 
glad en heel hard kan zijn werd na-

tuurlijk ook ondervonden! Er werd 
fanatiek geschaatst. Degenen die 
voor het eerst op het ijs stonden 
werden geholpen door klasgenoot-
jes. Ook de rekjes kwamen goed 
van pas. Maar ook zonder schaat-
sen was er veel pret. Sleetjes wer-
den getrokken, er werd gegleden en 
er werd met sneeuw gespeeld. Er 
waren veel vaders en moeders om 
te helpen met het aantrekken van 
de schaatsen en het uitdelen van 
de chocolademelk. Sommige vaders 
konden al schaatsend wel drie slee-
tjes trekken! De kinderen, ouders 
en leerkrachten genoten met volle 
teugen. Een aantal kinderen kon er 
geen genoeg van krijgen. Ze gingen 
na het eten van een broodje nog 
een tijdje lekker door. 

Jeugd en postzegels verzamelen
Aalsmeer - Vrijdagavond 15 ja-
nuari komen de Zegelkids weer bij 
elkaar in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat 6. Wat zij die avond 
gaan doen? Pret maken met postze-
gels. Nieuw jaar, nieuwe postzegels, 
nieuwe hobby. Ja, nieuwe hobby, 
want op welk onderwerp kan men 
zich toeleggen. Zegels die wat heb-
ben met milieu, de walvisvaart, kle-
derdracht of misschien wel sportze-
gels met afbeeldingen van voetbal-
len, schaatsen en tennis.Zo kun je 

twee hobby’s combineren. Voetbal-
len en de zegels verzamelen. Leer je 
ook veel over de voetbalafbeeldin-
gen en de landen van uitgifte. Vrij-
dag is er ook de jeugdveiling waar je 
de verdiende punten te gelde kunt 
maken. Nieuwsgierig? Kom vrij-
dagavond kijken en luisteren van-
af 19.00 uur. 
Willen je ouders meer informatie, 
dan kunnen zij contact opnemen 
met Ellie, tel. 361819 of Saskia, tel. 
569660.

Samen Een schaatst op Topsvoort
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 8 janu-
ari een gezellige Samen Een drukte 
op de Topsvoort ijsbaan aan de Ui-
terweg. Het besluit op school om te 
gaan schaatsen met groep 5 tot en 
met 8 was al snel genomen. Het ijs 
is goed, de ijsbaan is open, het kan! 
Er werd gelopen van school naar de 
baan. Snel de schaatsen onderbin-
den en het ijs op. Genieten voor de 

kinderen om te schaatsen en spelen 
op het ijs met hun klasgenootjes. En 
ook leuk dat er zoveel ouders mee 
waren, al dan niet op de schaats. 
Tussendoor was er warme choco-
mel, dat per klas werd verzorgd door 
de ijsclub. 
Het was een geslaagde school-win-
tersportmiddag voor de kinderen 
van Samen Een.

Jeugdschaatsers thuis ijs op
Aalsmeer - De kinderen van het 
Jeugdschaatsen Aalsmeer konden 
afgelopen op natuurijs laten zien dat 
zij het schaatsen al goed onder de 
knie hebben. 
Zaterdag zijn de bussen van het 
jeugdschaatsen niet naar de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam vertrok-
ken, maar hadden zij een kortere 
route namelijk naar de ijsbaan van 
IJsclub Aalsmeer-Oost. Hier maak-
ten zij kennis met het ringsteken en 
priksleeën op het ijs. Ook was nog 
een kleine tocht uitgezet door het 
natuurgebied van de Oosteinder-

poel. In een seringenkas konden de 
kinderen even opwarmen en kregen 
zij chocolademelk geschonken door 
IJsclub Aalsmeer-Oost en daarbij 
heerlijke koeken, gesponsord door 
de familie Van der Wal. 
Aanstaande zaterdag 16 januari 
wordt een verklede Elfstedentocht 
voor de Jeugdschaatsers georgani-
seerd. Als het ijs het toelaat, wordt 
de tocht gehouden op de ijsbaan in 
Aalsmeer-Oost, ingang Mr.Jac.Tak-
kade nr. 8, anders gaan de schaat-
sers zoals gewoonlijk naar de Jaap 
Edenbaan.

Crea-middag op Binding Zolder
Kudelstaart - Woensdag 20 janu-
ari kunnen tieners zich creatief uit-
leven tijdens de Crea-middag op de 
Binding Zolder in Kudelstaart. Tij-
dens de middag wordt creatief aan 
de gang gegaan. De tieners gaan 
tekenen en schilderen op de ma-
nier van kunstenares Rosina Wacht-
meister. Zij gebruikt in elk schilderij 
de kleur zilver. 
De middag begint om 14.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur. Na de crea-mid-
dag kun je nog gezellig blijven han-

gen tot 17.30 uur. Ben jij creatief of 
heb je zin om lekker creatief bezig 
te zijn? Geef je dan snel op via ma-
non@debinding.nl Vermeldt in je e-
mail je naam, adres, leeftijd en te-
lefoonnummer. Natuurlijk kan je 
ook bellen. Je belt dan naar 06-
13989304 bereikbaar op dinsdag 
en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 
17.00. Opgeven kan tot en met dins-
dag 19 januari 17.00 uur.  De kosten 
van de middag zijn 2,50 euro inclu-
sief je materiaal. 

Aalsmeer - Wiebe Stassen (13 jaar) sinds 2 jaar wonende in de Nieuw-Oost-
einde is op 9 januari tweede geworden bij het Open Westfries Marathonkam-
pioenschap schaatsen bij de pupillen A. In een veld van de 35 beste marathon-
rijders van Noord-holland en Utrecht werd hij na een goede eindsprint vanuit 
vijfde positie toch nog keurig tweede. Het leverde hem een mooie beker en 
een bos bloemen op (zie foto, Wiebe staat links).

Wiebe 2e bij Open Westfries 
marathonskampioenschap

Knutselmiddag 
BindingBoven
Aalsmeer - Op woensdag 20 ja-
nuari wordt er bij de BindingBoven 
Aalsmeer een knutselmiddag geor-
ganiseerd. Deze middag is bedoeld 
voor kinderen uit groep 3 tot en 
met 8 van de basisschool. De mid-
dag begint om half 4 en om half 6 
sluit de tent weer. Voor deze acti-
viteit wordt een bijdrage van 2,50 
euro gevraagd. Opgeven hoeft niet. 
Voor meer informatie: www.debin-
ding.nl of bel 0297-326326, Lenne-
ke Heijjer. De BindingBoven is in de 
Zijdstraat 53.

Inloopmiddag en -avond voor 
tieners op Binding Zolder  
Aalsmeer - Ben jij tussen 10 en 
15 jaar en verveel jij je weleens na 
schooltijd? Heb je niet altijd zin om 
naar huis te gaan? Wil je gewoon 
even lekker met vrienden bij elkaar 
komen? Kom dan eens binnenlo-
pen tijdens de inloopmiddag @ de 
Binding Zolder. De Binding Zol-
der is een plek speciaal voor tie-
ners. Naast diverse activiteiten, cur-
sussen en workshops is er weke-
lijks een inloopmiddag. Bij de inloop 
middag kun je gezellig binnen ko-
men lopen en lekker doen waar je 
op dat moment zin in hebt. Dat kan 
computeren zijn, tv kijken, lezen, 
even een spelletjes spelen, huis-
werk maken of gewoon even lekker 
hangen in de zithoek. In de maand 
januari zijn de inlopen niet helemaal 
gewone inlopen.
Tijdens deze middagen gaan de ta-
fels en stoelen geschuurd, geschil-
derd en gelakt worden. Dit voor ie-
dereen die wil. Het gaat om de dins-
dagen 12, 19 en 26 januari van 15.00 
tot 18.00 uur. Maar ook de vrijdagen 
22 en 29 januari van 15.00 tot 18.00 
uur. Ook is er twee keer in de maand 
een inloop avond. Dit is op donder-
dag avond van 19.00 tot 21.00 uur. 
De dagelijkse soaps worden geke-
ken, lekker msnen met vrienden of 
gezellig kletsen en hangen in de zit-
hoek. Een heerlijke manier om even 
bij te komen van school en ande-
re dingen. Donderdag 28 januari 
wordt tijdens de inloop avond het 
spel Monopoly gespeeld. Om bin-
nen te lopen tijdens de inloopmid-

dag hoef je geen lid te zijn of en-
tree te betalen! Tieners kunnen ge-
woon binnenlopen en tijdens de 
middag is er professionele begelei-
ding aanwezig om een oogje in het 
zeil te houden. De Binding Zolder is 
te vinden in het SJOK gebouw in de 
Haya van Somerenstraat 35c. 
Wilt u als ouders of wil jij als tie-
ner meer informatie over de Bin-
ding Zolder in Kudelstaart? Neem 
dan contact op met Manon Zwart 
via de e-mail manon@debinding.nl 
of telefonisch op het nummer 06-
13989304. Of neem contact op met 
Inge Baas Kleinsma via de e-mail 
inge@debinding.nl of telefonisch 
op nummer 06-13989307. 

Jeugdhandbalnieuws
Jongens B1 FIQAS starten tweede 
helft competitie goed 
Aalsmeer - Zondag 10 januari 
speelden de jongens van de B1 van 
FIQAS Aalsmeer tegen Aristos. Voor 
velen blijft dit toch een soort Ajax-
Feyenoord gevoel geven. Vorige keer 
wonnen de Aalsmeerse jongens vrij 
gemakkelijk van dit team, maar in 
deze competitie zegt dat niet alles. 
Glen en Niels deden met nu met de 
B1 mee, omdat o.a. Remco nog ge-
blesseerd was. De eerste helft ging 
de wedstrijd erg gelijk op. Aristos 
was scherp en snel en kon dus goed 
bij blijven. FIQAS Aalsmeer deed z’n 
uiterste best om de voorsprong te 
vergroten, maar dit wilde niet echt 
lukken. Ze gingen teveel mee in het 

spel van de Amsterdammers en het 
eigen spel werd daardoor erg rom-
melig. Maar ze gingen wel de rust 
in met een voorsprong van 16-14. 
Het begin van de tweede helft ver-
liep prima. De Aalsmeerse jongens 
scoorden zes keer achter elkaar en 
kwamen op een voorsprong van 
22-14. Daarna werd het spel weer 
rommeliger. Wel werd er goed ge-
scoord vanaf de hoeken en door 
de twee opbouwers, waardoor FI-
QAS Aalsmeer uiteindelijk won met 
34-26. Volgende week speelt de B1 
tegen Houten in De Bloemhof om 
11.10 uur, dus kom allemaal gezel-
lig kijken.

Handbal RKdes
Meiden C1 blijven winnen
Kudelstaart - Deze week stond 
West- Side uit Amsterdam op het 
programma voor de C1 meiden van 
RKdes. Dit is altijd een leuke wed-
strijd, want beide ploegen spe-
len snel en technisch handbal. De 
wedstrijd begon met  lekker tem-
po handbal en het stond al gauw 2-
2. De verdediging bij RKdes raakt 
steeds beter op elkaar ingespeeld 
en dan is verdedigen bijna net zo 
leuk als aanvallen. Britt staat in de 
spits en Jaimy, Dian en Sanne in het 
middenblok en op de twee hoeken 
verdedigen Minou en Naomi. Met 
deze opstelling is het voor de tegen-
partij echt moeilijk om er door heen 
te komen.  

Als dat dan toch een keer lukt dan 
staan daar nog de keepers Jesse of 
Kim om de bal alsnog tegen te hou-
den. Als Joyce er dan ook nog bij 
komt in de dekking, dan is RKdes op 
z n best. Aanvallend speelde RKdes 
zoals gewend. Heel leuk om te zien 
en iedereen kwam tot scoren. Er za-
ten deze wedstrijd hele mooie, uit-
gespeelde doelpunten bij. Het pu-
bliek, dat ondanks het winterweer 
toch ruim aanwezig was, zag twee 
ploegen die erg aan elkaar gewaagd 
waren en mooi handbal lieten zien. 
Het ging de hele wedstrijd gelijk op, 
maar op het laatst liep RKdes toch 
verder uit en werd het 11-18 in Ku-
delstaarts voordeel.

Start promotie Schoolfruit 
op alle basisscholen
Aalsmeer - De basisscholen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart beginnen 
het jaar goed met het project Pro-
motie SchoolFruit, dat wordt geco-
ordineerd door de GGD en Sport-
service Haarlemmermeer samen 
met groente en fruit specialist Le-
varht uit Aalsmeer en de gemeen-
te Aalsmeer. 
Afgelopen maandag 11 januari heb-
ben wethouder Jaap Overbeek en 
Arjan Levarht het startsein gegeven 
voor dit project op basisschool De 
Zuidooster. Jaap Overbeek: “Het is 
belangrijk dat de jeugd gezond op-
groeit in Aalsmeer, naast sportbe-
oefening geeft het schoolfruit hier 
een goede bijdrage aan. Zowel in 
de Nota Sportbeleid als in de Nota 
Gezondheidsbeleid, die deze maand 
aan de gemeenteraad wordt voor-
gelegd, benadrukken we dit. Het is 
mooi dat het programma Groep 6 on 
the move deze twee uitgangspun-
ten combineert.” Alle scholen van 
Aalsmeer en Kudelstaart doen mee 
aan deze promotie die als doel heeft 
om kinderen meer fruit te laten eten 
als tussendoortje. Fruit is heel ge-
zond en het helpt de kinderen om 
goed te kunnen leren, te spelen en 
het verhoogd de weestand. Daar-
naast is fruit ook nog lekker. Gedu-

rende 10 schoolweken verzorgd Le-
varht één dag in de week het fruit 
voor alle kinderen van de school, 
wat iedereen vervolgens gezamen-
lijk als ochtendsnack in de klas op 
gaat eten. Na deze 10 weken is het 
de bedoeling om in ieder geval een 
vaste fruitdag in de week op school 
te hebben. Bij een aantal scholen 
wordt een tweede fruitdag geïntro-
duceerd en nemen de kinderen een 
stuk fruit van thuis mee, zodat de-
ze gezonde en plezierige gewoonte 
voortgezet kan worden. De GGD en 
Sportservice Haarlemmermeer heb-
ben deze promotie vorm gegeven in 
het kader van het project ‘Groep 6 
on the move’ waar al veel scholen in 
Aalsmeer en Kudelstaart aan mee-
doen of aan hebben meegedaan. 
Binnen dit project staat niet alleen 
het lekkere van gezond eten cen-
traal, maar ook plezier in voldoen-
de beweging!  
Voor meer informatie met betrekking 
tot dit project kan contact opgeno-
men worden met Karin Dieleman, 
GGD Amsterdam, tel. 020-5555086 
of kadieleman@ggd.amsterdam.nl 
of met Tom Schutte, Sportservice 
Haarlemmermeer, tel. 023-5575937 
of tschutte@sportservicehaarlem-
mermeer.nl.




