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Donkere ‘plekken’ in Aalsmeer
Aalsmeer - Het lijkt tijd om eens
een rondje langs de openbare verlichting in de gemeente te gaan maken. Op diverse plaatsen zijn lantaarnpalen uit en ontstaan er behoorlijke ‘donkere’ plekken. Een
lamp uit wordt misschien niet zo
snel opgemerkt, maar bij twee of
meerdere lantaarns uit, wordt veelal toch wel door inwoners aan de
bel getrokken. Langs de Van Cleeffkade bijvoorbeeld, precies waar de
versmalling door de bobbel zit, zijn
twee lampen uit. Een cruciaal punt,
waar door de donkerte vooral de
veiligheid van fietsers en brommers
in gevaar zou kunnen komen. Vanuit het gemeentehuis is deze donkere hoek vast al eens opgemerkt!
Maar andere punten waar straatverlichting deels of geheel uit is,
zijn medewerkers van de gemeen-

te niet altijd op de hoogte. Melding
door inwoners is dus best belangrijk
om Aalsmeer in de schijnwerpers
te houden. Bewoners uit de Willem
Alexanderstraat denken echter even
anders over hun meldplicht. “Het
helpt niets”, laat mevrouw Van Eck
weten. “Al vier avonden en nachten zit de Willem Alexanderstraat
en omstreken zonder straatverlichting. Je kan je suf bellen en smsjes sturen, het helpt allemaal niets.
Op de telefoontjes wordt door de
gemeente ook nog heel lauw gereageerd. Weten ze al. Nou, doe er
dan wat aan”, vervolgt de Oost-bewoonster boos. “Alle bewoners van
de Willem Alexanderstraat zijn echt
pisnijdig.” En dit gedeelte in Oosteinde in Aalsmeer is niet de enige
plek waar de duister ‘toegeslagen’
heeft. Ook de Aalsmeerderweg is al

geruime tijd voor een groot deel in
het donker gehuld. Vanaf ongeveer
de Kerkweg tot en met de bocht
naar de Legmeerdijk, richting Amstelveen, zijn aan beide kanten de
lantaarnpalen uit. Pikkedonker op
deze best smalle weg, die ook nog
eens qua wegdek behoorlijk te lijden heeft gehad van het winterweer.
Natuurlijk heeft de gemeente geen
medewerkers in dienst, die gelijk in
een wagen met hoogwerker kunnen
stappen om licht in de straten te bespoedigen, maar actie ondernemen
is geen overbodige luxe. Dus, gemeente: Haal het verlichtingsplan
uit een la, ga in de avond inventariseren of laat een inventarisatie maken en geef opdracht om Aalsmeer
weer voor de volle honderd procent
in het licht te zetten. Wel zo veilig
voor iedereen!

scooters

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART
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Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
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HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Eigen technische dienst

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

Aantal vrouwen groter dan aantal mannen

Weer 1.000 inwoners erbij!
ze geen uitzondering. Aalsmeer telt
15.236 vrouwen en ‘slechts’ 14.957
mannen. In Kudelstaart zijn overigens de mannen nog wel in de
meerderheid. Er wonen 50 mannen
meer in Kudelstaart, totaal 4477 tegen 4427 vrouwen. Kudelstaart telt
totaal 8.904 inwoners. Aalsmeer is
natuurlijk de grootste kern en telt
totaal 21.289 inwoners. In Aalsmeer
hebben de vrouwen wel duidelijk

Oud Nuus van stichting Oud Aalsmeer

Bijna 2.000 artikelen Aalsmeerse
geschiedenis op het internet
Aalsmeer - Op de website van de
stichting Oud Aalsmeer kunnen belangstellenden zien welke artikelen er in de afgelopen 41 jaar in Oud
Nuus, het lijfblad van de stichting
zijn gepubliceerd. In die periode zijn
161 edities van het magazine verschenen waarin maar liefst 215 verschillende auteurs hun licht hebben
laten schijnen over tal van aspecten
van de geschiedenis van Aalsmeer,
Kudelstaart of Kalslagen. Dat deden
ze in 1.991 verschillende artikelen:
een gemiddelde van zo’n vijftig artikelen per jaar.
Met het plaatsen van de omschrij-

ving van bijna 2.000 artikelen op internet, vervult het bestuur van Oud
Aalsmeer een goed voornemen voor
het nieuwe jaar. De omschrijvingen
zijn opgenomen in een nieuwe index,
die vanaf deze week kan worden geraadpleegd. Op de website www.
stichtingoudaalsmeer.nl staat aan
de linkerkant: Oud Nuus. Daar klikt
u aan: archief en vervolgens kunt u
kiezen uit dezelfde selectie op trefwoord, op auteursnaam of op jaar
van verschijnen. Na de gemaakte
keuze opent een pdf-bestand waarin
met behulp van de zoekfunctie in de
taakbalk van de computer kan worden gezocht met zoekwoorden naar
keuze. Zo’n zoektocht in de index levert niet alleen de titels van artikelen op, maar ook wie ze hebben geschreven en in welke edities van Oud
Nuus ze zijn gepubliceerd. De artikelen zelf zijn via deze functie niet
raadpleegbaar. Wie echter zelf het
desbetreffende nummer van Oud
Nuus niet (meer) heeft, kan telefonisch contact opnemen met Frans
Janssens via 0297-322018 om na te
gaan of die oudere editie nog aanwezig is bij de stichting. Is dat het
geval, dan kosten de oude zwart-wit
edities op A5-formaat 50 eurocent
(nummers 1 tot en met 100), de nieuwere zwart-wit edities op A4-formaat
(nummers 101 tot en met 149) kosten 1 euro en de allernieuwste (vanaf nummer 150) in kleur 2,50 euro.

de overhand: Totaal 10.809 tegen
‘maar’ 10.480 mannen. Vanaf 2002
is de bevolking gestegen van ongeveer 22.000 inwoners naar 30.000 in
2010.
De verwachting is dat Aalsmeer uiteindelijk ‘vol’ zit met zo’n 33.000 tot
35.000 inwoners. Op 1 januari 2004
telde de gemeente 11.398 mannen
en 11.517 vrouwen, begin 2005 totaal 11.581 mannen en 11.715 vrouwen, begin 2006 totaal 12.024 mannen en 12.121 vrouwen, begin 2007
totaal 12.467 mannen en 12.552
vrouwen, begin 2008 totaal 13.108
mannen en 13.278 vrouwen, begin 2009 totaal 13.920 mannen en
14.086 vrouwen.

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Rolgordijnen bij
bedrijf weg!
Aalsmeer - Op zaterdag 8 januari tussen 16.30 en 17.00 uur, vlak
voor sluitingstijd, zijn drie rolgordijnen van 90 bij 190 centimeter in de
kleur ecru meegenomen achter het
magazijn van Leen Bakker in Amstelveen. De rolgordijnen waren bedoeld voor de slaapkamer van de
kindjes van gastouderopvang Sunnykid.nl in Aalsmeer en zijn volledig
geblindeerd. Sunnykid hoopt dat
degenen die er vandoor zijn gegaan
met de rolgordijnen deze terugbrengen en afgeven bij Leen Bakker of bij de opvang in de Mendelstraat 109.

Rijbewijs kwijt
Aalsmeer - Een 51-jarige automobilist is vrijdagavond 7 januari rond half negen staande gehouden op de Hortensialaan, omdat hij slingerend en
in sterk wisselend tempo over
de weg reed. Na een blaastest
bleek de man ruim drie keer de
toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. Tegen de man is proces-verbaal
opgemaakt. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Motorrijder valt
door gladheid
Aalsmeer - Een 59-jarige motorrijder is maandag 10 januari even over
zes uur in de ochtend onderuit gegaan op de kruising Hoofdweg met
de Daltonstraat in Kudelstaart. Zo
goed als zeker was de gladheid de
oorzaak van de valpartij. De man
is met pijn aan zijn ribben overgebracht naar het ziekenhuis.

Verleng het plezier

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!

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

1

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer
Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

www.pietdupau.nl

Aalsmeer - Ook afgelopen jaar
2010 is Aalsmeer weer met ongeveer 1.000 inwoners gegroeid. Sinds
2004 komen er jaarlijks zo’n 1.000
inwoners bij. In totaal telt de gemeente per begin van dit nieuwe
jaar 30.193 inwoners. Opvallend is
dat het aantal vrouwen in de gemeente de afgelopen acht jaar altijd groter is geweest dan het aantal mannen en ook 2010 kent in de-
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Bloemenzegelwinkeliers en Van Kouwen

Wie wint de KIA Picanto?
Aalsmeer - Op 5 januari heeft de
trekking plaatsgevonden van de
prijswinnaar van de KIA Picanto. De
auto is de superprijs van de spetterende actie van de Bloemenzegelwinkeliers in samenwerking met
autodealer Van Kouwen. Alle spaarkaarten, die gedurende het hele jaar
2010 bij de bloemenzegelwinkeliers
zijn ingeleverd, waren verzameld in
de auto. Een gigantisch aantal kaarten, circa 18.000 stuks, zorgde voor
veel enthousiasme bij notaris Geert
Labordus, die de trekking verrichtte. Onder het toeziend oog van de
bestuursleden van de vereniging
van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers en twee heren van Van Kou-

wen haalde de notaris de winnende spaarkaart uit de enorme berg
spaarkaarten.
Maar de gelukkige winnaar van de
auto is niet de enige spaarder die
verrast zal worden. Er zijn maar liefst
27 spaarkaarten getrokken, want er
was meer te winnen. Grote en kleine prijzen zijn extra door bloemenzegelwinkeliers beschikbaar gesteld. Houd dus uw brievenbus in
de gaten, want de winnaars worden persoonlijk uitgenodigd voor de
prijsuitreiking op 26 januari, om hun
prijs in ontvangst te komen nemen.
Burgemeester Pieter Litjens is bereid gevonden om deze prijsuitreiking te verrichten.

Politie zoekt getuigen van
overval op juwelierszaak
Aalsmeer - Juwelier Sparnaaij in
de Zijdstraat is op woensdag 5 januari weer overvallen. Drie mannen
kwamen ’s ochtends rond half tien
de winkel binnen, bedreigden het
aanwezige personeel met een wapen en richtten vernielingen aan.
Daarna ging het drietal er met de
buit vandoor. Om alles op te ruimen
en opnieuw in te richten is de juwelierszaak twee dagen dicht geweest.
Weg op scooter
Eén van de daders reed op een
scooter. De politie is na de overval
meteen met man en macht op zoek

gegaan naar de verdachten, waarbij
onder meer een politiehelikopter is
ingezet. De scooter is teruggevonden in het Baanvak, maar er werden
geen verdachten meer aangetroffen. De recherche is op zoek naar
mensen die iets hebben gezien van
de overval of de vlucht van de verdachten, maar nog niet met de politie hebben gesproken. Heeft u iets
gezien of heeft u meer informatie
over de overval en/of de verdachten? Neem dan contact op met Bureau Districtsrecherche Zuid, via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem
kan ook, via nummer 0800-7000.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
-

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

%
www.bosse-elektro.nl

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

Amstelplein 19, Uithoorn T 0297 - 561353
Gelderlandplein 25, Amsterdam-Buitenveldert T 020 - 6462656
www.blokmode.nl info@blokmode.nl
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ALARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoedeisende
gevallen, tel: 112. Voor ambulance,
tel: 020-5555555.

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

IKG
Informatie- en Klachtenbureau gezondheidszorg
Tel. 023-5554764. Tel. spreekuur: ma.,
di., wo. van 10.00-14.00 u.; vr. 10.0012.00 u. Het inloopspreeku. is wo.
van 10.00-12.00 u.

Creatief bij
Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 19 januari wordt weer van 9.30 tot 11.30 uur
inloop en ontmoeting gehouden onder het genot van koffie en thee.
Daarna wordt tussen 12.00 en 13.00
uur weer de overheerlijke lunch geserveerd en ’s avonds staat van
19.30 tot 22.00 uur een creatieve
avond op het programma.
Er gaat een Moodbord gemaakt
worden.
Dat is een prikbord, opgeleukt met
allerlei persoonlijke dingen, zoals
stofjes, lintjes, kraaltjes, e.d.

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

ApOThEEK
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio Amsterdam. Tel. Huisartsenpost Amstelveen
020-4562000. Tel. Centrale nachtapotheek 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 mededelingen
op het antwoordapp. van uw eigen
tandarts.

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

KERKDIENSTEN
Zondag 16 januari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Om 10u. spreker Rob Kool. Crèche,
peuterdienst en Metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Om 10u. spreker Rob van Rossum.
Speciaal programma voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds P.J. van Dam.
Om 16.30u. themadienst met ds P.J.
den Hertog.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Om 10u. past. Loek
Seeboldt. oec. dienst in de OpenHofkerk. Mmv Theo Griekspoor en
Moniek Eigenhuis. (Kerkgebouw
Zijdstraat deze zondag gesloten.)
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Om 19u. br. G. Vochteloo, Vierhouten.
Bijbelstudie: dinsd. 18/1, 20u. Seringenhorst, Parklaan 26a.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten om
10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Om 10u. past. Loek Seeboldt. oec.
dienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosteinderweg. Geen opgaven ontvangen.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. J.B. ten Hove, Katwijk.
18.30u. ds. A. van Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. Samenkomst met spreker.
(geen opgave ontvangen)
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Om 10u. ds. J.F. Ezinga, Westbroek.
Om 16.30u. drs. P.A. Strating, Den
Haag.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. euch.
viering in Zorgcentrum Aelsmeer
met L. Seeboldt. Zaterdag 17u. in
Kloosterhof woordcomm. viering
met M. van Zoelen. Zondag 14.30u.
Poolse dienst. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag geen viering.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. ds. P.J. Vrijhof. Ook Kinderkerk om 10u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. ds. R. Poesiat. Jubileumdienst.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Om 10.30u. dienst olv parochianen.
Mmv dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 17 januari
20u. met past. Coen v Hoogstraten.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

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. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op
afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.

Nieuwjaarsbijeenkomst OVAK
Aalsmeer - Op 5 januari heeft de
OVAK een nieuwjaarsreceptie gehouden in het gemeentehuis. Het
was een zeer geanimeerde bijeenkomst. Er waren ongeveer 150 mensen bij een om elkaar gelukkig
nieuwjaar te wensen. Om 20.00 uur
nam voorzitter Jan van der Jagt het
woord en noemde de bezuinigingen

van de gemeente een zeer ernstige
zaak. Hij vindt dat het bestuur nog
eens met de gemeente over diverse zaken moet gaan praten, vooral
over de bezuinigingen rond Tafeltje
dek je en de bibliotheek. Onder het
genot van een hapje en een drankje werd de avond toch in gezellige
sfeer afgesloten.

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

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

KLAChTEN
GELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

Naast de prikborden wordt gezorgd
voor verf en kwasten, lijm, voor een
aantal stofjes, kraaltjes en meer.
Het leukste is als iedereen ook eigen persoonlijk materiaal meeneemt.
Het maken van het moodbord
neemt veel tijd in beslag.
Het is daarom handig om van tevoren te bedenken wat je wilt maken,
en wat je daarvoor nodig hebt.
De kosten voor de materialen zijn
ook nu weer 5 euro. Iedereen wordt
van harte uitgenodigd voor ontmoeting, lunch en creatief in de OostInn in de Mikado aan de Catharina
Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: www.oosterkerk.
info of bel 0297-345413.

Ambtsjubileum dominee Poesiat
Kudelstaart - Aanstaande zondag
16 januari viert de SOW-gemeente
van Kudelstaart het 25-jarig ambtsjubileum van haar predikant, dominee Poesiat. Feitelijk is dominee
Poesiat al 26 jaar werkzaam in verschillende pastorale functies, eerst
als pastoraal werker en later als predikant. In al die jaren is hij werkzaam
geweest ten behoeve van de protestantse gemeenten in Scherpenzeel
in Friesland, Nij Beets, Lutten en,
vanaf 2003, in Kudelstaart. In de jubileumdienst, waarin dominee Poesiat zelf zal voorgaan, zal op gepaste wijze aandacht worden geschonken aan al die jaren waarin dominee Poesiat in, zoals hij dat zelf zegt,
‘Gods Wijngaard heeft mogen werken’. Er zullen vertegenwoordigers
vanuit de verschillende gemeenten
aanwezig zijn waar dominee Poesiat eerder heeft gewerkt, en ook vanuit ‘omliggende kerkenraden’ worden vertegenwoordigers verwacht.
Aan dominee Poesiat zal ook een
jubileumgeschenk worden aangeboden. Dit geschenk is, op zijn verzoek, bestemd voor het werk van de

Oecumenische
dienst zondag
Aalsmeer - Op zondag 16 januari wordt in de Open Hofkerk aan de
Ophelialaan weer een oecumenische dienst gehouden, traditioneel
in de week van gebed voor de eenheid van de Christenen. Het thema
voor deze dienst is: Eenheid in verbondenheid.

Stichting Vivasahel in Niger. Deze
kleinschalige stichting werkt in dit
West-Afrikaanse land aan de bouw
van waterputten, heeft onlangs een
graansilo gebouwd en is nu doende
met de bouw van een ziekenhuisje.
Ook worden er op kleine schaal microkredieten verleend voor activiteiten die de algehele welvaart enigszins kunnen vergroten. Wie een bijdrage wil leveren aan dit jubileumgeschenk, kan een bijdrage storten
op bankrekeningnummer 5782044
t.n.v. SOW-Kudelstaart, onder vermelding van ‘jubileum ds. Poesiat’.

De liturgiegroep van de Raad van
Kerken Aalsmeer heeft deze dienst
samen met pastor L. Seeboldt van
de Karmelkerk voorbereid. Muzikale medewerking zal worden verleend door organist Theo Griekspoor en fluitiste Moniek Eigenhuis.
Er is oppas voor de kleinsten en een
kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. De Liturgiegroep Aalsmeer nodigt een ieder
van harte uit om deze dienst bij te
wonen. Aanvang is 10.00 uur.

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

Vermist:
- Uiterweg: Donker cyperse poes met een klein wit vlekje op de
borst en een zwarte rug. Noesjka is 2,5 jaar oud.
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug: Zwarte gecastreerde, gechipte langharige kater. Kruising Maincoon en Noorse boskat. Wit
plekje op zijn buik.
- Uiterweg: Cypers bruine kater, witte bef en wit neusje. Zijn naam
is Takachav.
Gevonden:
- Sportlaan: Noorse Boskat. Beige met grijze ondervacht. Erg aanhankelijk.
- Uiterweg: Cyperse poes met wit vlekje op de borst en wit neusje.
De kat loopt daar al een langere tijd.
Goed tehuis gezocht:
- Voor een oude kat.

Poes zoekt
haar baasje
Aalsmeer - Waar is het baasje van
deze Cyperse poes?
Het dier heeft een wit vlekje op haar
borst en een witte neus. Ze loopt al
enige tijd rond op de Uiterweg. Wie
het dier herkent, wordt verzocht
contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer via tel. 0297343618.

Dierenbescherming: Potje
van Droppie goed besteed!
Aalsmeer - Enige tijd geleden kon
u in deze krant het verhaal lezen van
Droppie: een aanhankelijke, jonge kater die werd aangetroffen in
een doos. Toen hij gevonden werd
had hij een gebroken linkerachterpoot. Ook had hij op zijn rechterachterpoot een grote wond. Wat er
precies is gebeurd, is tot op heden
nog steeds niet bekend. De operatie
die Droppie moest ondergaan was
behoorlijk prijzig. Dit kwam omdat
de fractuur precies in zijn enkelgewricht zat. Dit kon alleen met een
orthopedische operatie (met platen en schroeven) worden hersteld.
Amputatie van het pootje was geen
optie, omdat de andere poot ook
geblesseerd was, en dus niet zijn
volle gewicht had kunnen dragen.
Aangezien de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. (Aalsmeer, Uithoorn
en de Ronde Venen) en het Dierentehuis Amstelveen, waar Droppie op dat moment verbleef, organisaties zijn die volledig afhankelijk zijn van giften, deden zij een beroep op de vrijgevigheid van de inwoners van Amstelveen, Aalsmeer,
Uithoorn en de Ronde Venen. Deze
oproep was niet aan dovemansoren
gericht, integendeel! Er werd een
bedrag bij elkaar gesprokkeld van
meer dan 8.000 euro! Met dit geld is
de operatie van Droppie, die gelukkig een nieuw baasje heeft gevonden, bekostigd. Onlangs is hij voor
de tweede keer geopereerd vanwege een infectie van zijn pootje. Ook
is het metaal er uit gehaald. Inmiddels is hij goed opgeknapt en is ook
de ontsteking verdwenen. Het restant werd gestort in het zogenaamde ‘potje van Droppie’.
Het geld uit dit potje kan worden
aangewend voor soortgelijke gevallen. Bijvoorbeeld in het geval van
Kamos. Een gevonden kat, zonder
bekende eigenaar, die ook in het
Dierentehuis Amstelveen verbleef
en een prijzige operaties moest ondergaan, maar inmiddels een twee-

de kans heeft gekregen bij een
nieuw gezin. Zij nieuwe baasjes
beschrijven het als volgt: “Op zoek
naar een poes kwamen we, via de
website, terecht bij het asiel in Amstelveen. Poezen genoeg, maar welke poes zou het ook goed kunnen
vinden met onze twee energieke
jonge kinderen? Er was een jonge
kater, Kamos, een paar weken eerder binnen gebracht; sterk vermagerd en met een mank pootje. Een
prachtig beest met een lief koppie, dat zich direct liet aaien. Eigenlijk waren we al meteen verkocht.
We kregen heldere informatie over
wat er met hem aan de hand was,
dat hij nog onderzocht en mogelijk
geopereerd moest worden, enzovoorts. Een flinke kostenpost, maar
dat bleek allemaal betaald te worden door het asiel. We kregen de
tijd om er over na te denken. Maar
ja, een paar dagen later stond ons
besluit nog steeds vast, Kamos ging
het worden! Toen volgde een week
van onderzoek en operatie, waarbij
we steeds op de hoogte werden gehouden.
Op een zaterdagochtend konden we
Kamos, die inmiddels door de kinderen was omgedoopt in Sammie, ophalen. Het was nog een zielig poesje, hinkend, met morfinepleister en
kap om zijn kop. Prompt kreeg hij
ook nog de niesziekte en een oogontsteking, dus het werd een hele pillenparade waar hij niet zo dol
op was. Fijn was dat we steeds konden bellen met het asiel voor advies
en zij ook zorgden voor de medicatie. Ook de weken er na werden we
af en toe gebeld, om te informeren
hoe het met Sammie ging. Nou, het
gaat goed! Inmiddels is het een lieve, druk spelende en ontdekkende
kater. Hij vindt het heerlijk om met
de kinderen te spelen met balletjes en touwtjes, rent en springt op
schuttingen en struint inmiddels
ook de buurt af. Kortom, een geweldige nieuwe huisgenoot!”
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Bingo en dj Henk met ‘flip
da tables’ in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen weekend
was het weer beregezellig in de
Praam. Het begon vrijdag met een
heel gezellige nieuwjaarsborrel, gevolgd door een spetterend optreden
van Rick van der Kroon. Vanavond,
donderdag 13 januari, wordt voor
de eerste keer een bingo-avond gehouden in de Praam! Tijdens de bingo zijn vele leuke prijzen te winnen.
Lootjes kosten nog geen euro en
voor wie niet mee wil doen, is er natuurlijk altijd een plekje aan de bar.
Het belooft een hilarische avond te
worden. De bingo start om 20.30
uur. Aanstaande zaterdag 15 januari belooft het weer groots feest te
worden in de Praam. DJ Henk neemt
zijn beste platen mee en komt de
muziek verzorgen tijdens ‘flip da
tables’. De toegang is gratis. In de
middag komt gast DJ Jurgen Meijer
draaien tijdens de estafette middag.
Uiteraard is de kidsboetclub deze

middag ook weer open van 16.00 tot
19.00 uur.
Feest pramenrace
Afgelopen vrijdag was de eerste activiteit van SPIE in de Oude Veiling.
De nieuwjaarsreceptie was gezellig met een redelijke opkomst. Voor
wie niet in de mogelijkheid was om
in de Marktstraat aanwezigheid te
zijn is er een nieuwe kans op zaterdag 29 januari. De winnaar van de
Boezemschop, de meest spraakmakende praam van 2010, ’25 meter feest’, ziet haar kans schoon om
de maandelijks draaiavond van DJ
René Piet in danscafé de Praam te
gebruiken om de unieke belevenissen van de afgelopen pramenrace
na te beschouwen. Andere pramenracedeelnemers zijn daarbij natuurlijk van harte uitgenodigd! Het wordt
zeker feest met een hoofdletter. Alvast een notitie in de agenda waard.

KCA presenteert zaterdag

Deborah Carter met The
Jazz of Jarreau in Bacchus
Aalsmeer - Bacchus houdt van Deborah en Deborah houdt van Bacchus. Wederom is het gelukt om de
grandioze zangeres Deborah J. Carter te boeken voor een optreden.
Aanstaande zaterdag 15 januari kan
vanaf 21.30 uur genoten worden
van Deborah Carter in het culturele café in de Gerberastraat. Zij komt
ditmaal met een wel heel bijzondere
band en een heel bijzonder repertoire. Behalve haar vaste swingende ritmesectie van Mark Zandveld
op bas en Enrique Firpi op drums,
brengt zij nog twee opmerkelijke instrumentalisten op het intieme podium van Bacchus: de Uruguayaanse
gitarist Daniël ‘Tato’ De Moraes en
de hoornist Morris Kliphuis. Daniël
toert op dit moment met veel succes
door Nederland, onder meer met het
trio van Morris Kliphuis. Morris is de
broer van de jazzviolist Tim Kliphuis,

die in oktober in Bacchus optrad. De
hoorn komt als jazzinstrument weinig voor en het is een unieke ervaring om Morris te horen swingen! Er
zijn weinig zangeressen in Nederland en misschien wel in de wereld
met zoveel funk, gospel en soul in
hun stem als Deborah J. Carter. Wat
ze ook zingt, het is onmiddellijk herkenbaar. Zij zal deze keer de nadruk
leggen op de muziek van Al Jarreau,
de zanger die bekend staat om zijn
improvisaties en het vermogen om
muziekinstrumenten met zijn stem
na te bootsen. Het wordt zeker een
avontuur om te horen wat Deborah
er van maakt! Het KCA jazzconcert
in Cultureel Café Bacchus aan de
Gerberastraat begint zaterdag 15 januari om half tien. Toegang: uw gift.
Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 0297360355 en Reinoud Staps, tel. 0297325304.

Postzegelruilbeurs in het
Parochiehuis zaterdag
Schilderij ‘Mijn konijn’ van Evegeny Sharaborin

Expositie tot en met 23 januari

Romantiek uit Rusland te
zien in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Heeft u door de kou en
sneeuw de expositie Schilderkunst
uit Siberië gemist in 2010? U krijgt
een herkansing, want tot en met 23
januari is deze ‘romantiek uit Rusland’ nog te bewonderen in Het Oude Raadhuis van Aalsmeer. De werken van Evgeny Shraborin zijn poetisch te noemen, dromerige landschappen met veel pastelkleuren
die refereren aan de verschillende seizoenen, altijd met de mens
als middelpunt. Sharaborin ziet het
landschap als een weerspiegeling
van de menselijke ziel. Die samenhang tussen menselijke emotie en
omstandigheden als zonneschijn,
grijze luchten of kabbelend water,
stamt uit de traditie van de Romantiek. Zowel Sharaborin als mede-exposant Natlaia Dik zijn opgeleid aan
de kunstacademie van Sint Peters-

burg en hebben een klassieke ambachtelijke wijze van schilderen. Op
een video is te zien hoe doeltreffend
Natlia Dik te werk gaat.
Portret schilderen
Op zondagmiddag 23 januari zet zij
haar veldezel op in Het Oude Raadhuis en schildert zij een portret van
een bekende Aalsmeerder. Een must
voor de liefhebber van echte schilderkunst. Maak kans op het winnen van een prachtige ets van Natlaia Dik door op een formulier in te
vullen welk kunstwerk u het meest
aanspreekt. Een jury kiest twee winnaars. De prijsuitreiking is eveneens
op zondagmiddag 23 januari. De expositie in Het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat is gratis te bezichtigen
iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur.

Aalsmeer - Zaterdagmorgen 15 januari gaat de deur van het Parochiehuis in de Gerberastraat weer
om half tien precies open voor alle postzegelverzamelaars en ruilers.
Er kan weer een kijkje genomen
worden bij diverse handelaren die
aanwezig zijn. Ook kan heerlijk gesnuffeld worden in de enorme aantal vijf eurocent boeken op de verenigingstafel. Hierin zit vaak heel
mooi materiaal voor een spotprijs.
Neem boek(en) met dubbele zegels
mee als je wilt ruilen. Ook dat kan
hier. Voor meer informatie kan ge-

keken worden op de website www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl. Bij
het Parochiehuis is overigens volop parkeergelegenheid en wie met
de bus wil komen, het Parochiehuis
ligt slechts 5 minuten lopen vanaf
het Hortensiaplein of Drie Kolommenplein. Er wordt geen entree gevraagd.
Gewoon even bijpraten kan ook. Er
is ook een verloting met mooie levende (planten) prijzen. Voor meer
informatie over de postzegelbeurs
kan gebeld worden naar Cor via
343885 of Sietze, tel. 340257.

Back in Time nu
op 22 januari!
Aalsmeer - De Back in Time editie van 15 januari aanstaande is in
verband met de feestdagen, nieuwjaarsrecepties en een overvolle Beach agenda één week verzet
naar zaterdag 22 januari. Gastheren Ruud, Cees en Meindert hopen
weer veel dansliefhebbers te mogen verwelkomen. De deuren staan
weer wagenwijd open voor iedereen

als klap op de vuurpijl ook Brennan
Heart uit! Brennan Heart heeft zijn
sporen reeds ruimschoots verdiend
in de Hardstyle scene. Al sinds zijn
18de zit hij in de muziek industrie
als fulltime producer. Kaarten zijn
te koop via Paylogic of alle Primera
winkels in Nederland en kosten 10
euro. Voor degene die op het laatste
moment pas beslissen om te komen
is er ook een deurverkoop. Kaarten
kosten aan de deur 12,50 euro per
stuk. De N201 aan de Zwarteweg 90
is open van 22.00 tot 03.00 uur. Informatie: www.n201.nl
die liefhebber is van dansmuziek uit
het verleden, voor iedereen die gezellig een avondje plezier wil maken,
een drankje wil komen drinken en/
of wil swingen op de dansvloer. Bovendien komt gast-dj Jaap 22 januari zijn draaikunsten vertonen. Voor
19 februari zijn er namelijk weer vergevorderde plannen voor een Back
In Time-special. Een groter opgezet
feest met surprise-acts, dansers en
optredens. Houd voor meer informatie de website in de gaten: www.
backintime.nu.

Exposities
Vanaf 15 december:
* Educatieve tentoonstelling over
slechtvalken op kinderboerderij
Boerenvreugd, Beethovenlaan.
Zaterdag 15 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u.
Aalsmeerderdijk 460.
Tot en met 23 januari:
* Schilderkunst uit Siberië in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag tot en met zondag 1417u. Op Kinderkunstzolder kindertekeningen.
* Expositie met glaskunst en schilderijen in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Januari en februari:
* Schilderijen van Monique van
Veen in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad, Centrum.
Diversen
Donderdag 13 januari:
* Klaverjasavond buurtver. De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinder-

Vergaderingen
Vrijdag 14 januari:
* Vergadering en oude films IJsclub
Aalsmeer Oost in The Beach, Oosteinderweg 247a. Aanvang: 20u.
Donderdag 20 januari:
* Inloopavond voor mogelijk tweede
speelplek in Centrum. Van 18.30 tot
20u. in gemeentehuis.
* Vergadering beraad en raad in gemeentehuis. Aanvang: 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3. Aanvang: 19.30u.

Off the Record in Bacchus
Aalsmeer - Cultureel Café Bacchus
presenteert voor de tweede maal in
een nieuwe reeks terugkerende activiteiten: Off the Record. Off the Record geeft publiek de mogelijkheid
oude platen een nieuw leven in te
blazen met het liefst natuurlijk uw
bijbehorend verhaal. Het is dus nu
de tijd om uw oude elpees of singles
uit het stof te halen en met anderen
te delen. Veel van u hebben waarschijnlijk geen afstand kunnen doen
van dit tijdloze vinyl. U wordt van
harte uitgenodigd om aanstaande
vrijdag 14 januari uw muzikale voor-

keur met het publiek te delen. Voor
een goed onderhouden ‘Technics’
draaitafel (1978) voorzien van een
nieuwe naald wordt gezorgd. Bezoekers worden echter wel verzocht
om geen hele kratten vol elpees of
singles, maar een gouden greep
uit de collectie mee te nemen. Voor
meer informatie en de mogelijkheden kan een email gestuurd worden
aan rem@cafebacchus.nl of naar
job@cafebacchus.nl. Cultureel Café Bacchus is te vinden in de Gerberastraat 4. Meer informatie ook op
www.cultureelcafebacchus.nl

Vlammen op Hardnoize met
Brennan Heart in N201
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 15 januari staat de N201 aan
de Zwarteweg in het teken van een
gloednieuwe editie van Hardnoize.
Het wordt weer gas erop en vlammen met regionale DJ’s Jor-D, Rosko en Thosba en als headliner Brennan Heart! N201 heeft als missie om
de vorige editie van Hardnoize te
overtreffen. Daarom zullen niet alleen regionale DJ’s Jor-D, Rosko en
Thosba het publiek meenemen naar
een nieuwe dimensie met de hardste en rauwste Hardstyle en Hardcore van dit moment, maar nodigt

Muziek/Cabaret
Vrijdag 14 januari:
* Off the record, platen draaien, in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zaterdag 15 januari:
* Hardnoize, met dj Brennan Heart
in N201, Zwarteweg v/a 22u.
* Optreden jazz-zangeres Deborah
Carter met band in Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 21.30u.
* DJ Henk in de Praam, Zijdstraat
vanaf 21u. Kids boetclub en gastdj
Jurgen Meijer van 16 tot 19u.
Zondag 16 januari:
*
KCA-familieconcert
‘Meneer
Zwoei’ in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 15.30u. Open 15u.
* Zanger Mario Broerse in De Walrus, Aalsmeerderdijk v/a 16.30u.
Vrijdag 21 januari:
* “Kabarett’ met Annemiek van Bussel in Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 21u. Open vanaf 20.30u.
Zaterdag 22 januari:
* Disco-feest Back in Time in The
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 21u.
Zondag 23 januari:
* Kleinkunst met zanger Niels van
der Gulik in De Oude Veiling, Marktstraat. Aanvang: 15.30u.

weg 273a. Aanvang: 19.30u.
* Bingo-avond in café de Praam,
Zijdstraat. Aanvang: 20.30u.
* Klaverjassen bij buurtver. Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3
vanaf 20u.
* Klaverjassen en rummicuppen bij
buurtver. DES in dorpshuis De Reede, Schouwstraat vanaf 20u.
* Dialezing over verzorgen en kweken van vogels bij Vogelvereniging
in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3. Aanvang: 20u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Het Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kienavond Supporters Vereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 14 januari:
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat, 19-20.30u.
Zaterdag 15 januari:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberatraat vanaf 9.30u.
* Open huis De Werkschuit in Stommeerkwartier, Baccarastraat, 13-16u
Maandag 17 januari:
* Dialezing ‘Aquarium inrichten’ bij
Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan. Vanaf 20u.
* Kaarten en sjoelen bij De Pomp in
‘t Baken, Sportlaan vanaf 20u.
* Speelavond BV Allen Weerbaar in
Het Middelpunt, Wilhelminastraat.
Aanvang: 20u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 18 januari:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u.
* Klaverjassen bij buurtver. Ons Aller Belang in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u. Open 19.30u.
Woensdag 19 januari:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
Vanaf 19.30u. literaire avond.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Breek in de week in de Praam,
Zijdstraat met spijkerslaan, darten,
pokeren, dobbelen en kaarten.

Afgelopen zaterdag werden de bezoekers van Bacchus getrakteerd op een
optreden van de viermansformatie Jacky’s Farm. Een gevarieerd repertoire
werd gebracht. Het publiek beloonde het viertal regelmatig met luid applaus.

STAGE
MUSIC SHOP
BOSTON BTU-400

€21,90

WESTERN GITAAR
Richwood €134,134,-

KEYBOARD-STATIEF
Dixon
€17,95

DRUMSTOKKEN
EN DRUMVELLEN!

stemapparaat/metronoom

OOK:

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Familievoorstelling ‘Meneer
Zwoei’ in De Oude Veiling
Aalsmeer - Zondag 16 januari presenteert de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer de familievoorstelling ‘Meneer Zwoei’. Het Ensemble
Brisk bestaande uit vier muzikanten
en een verteller komt naar De Oude
Veiling in de Marktstraat 19 en trakteert kinderen vanaf 6 jaar en hun
(groot)ouders op een actief optreden vol muziek over meneer Zwoei.
Meneer Zwoei woont in een atelier
vol fluiten. Er worden vier poppen
bezorgd om op die fluiten te spelen
en door de muziek komen ze tot leven. Maar het probleem is: Ze spelen niet wat meneer Zwoei wil en
hij kan dat niet veranderen. Op een
dag staat er een kist in het atelier.
Hoe moet die kist open? En is Het
Ding dat erin zit de oplossing voor
zijn problemen? Het publiek doet
mee met het ensemble Brisk. Iedereen moet aan de slag in deze hilarische voorstelling vol muziek, humor, verdriet en slapstick. De voorstelling aanstaande zondag begint
om 15.30 uur, zaal open vanaf 15.00

uur, en de toegang bedraagt 5 euro
voor de jeugd en 10 euro voor volwassenem. Kaarten reserveren kan
via 0297-324160. Indien voorradig
zijn ook kaarten aan de zaal verkrijgbaar.
Kleinkunst Niels van der Gulik
Op zondag 23 januari staat weer
kleinkunst van Niels van der Gulik op de agenda van De Oude Veiling. Zanger Niels van der Gulik, bekend van onder andere het Ramsesprogramma ‘Maar we leven nog’ en
‘Déjà Vu’ formeerde een gloednieuwe band met gitarist Jos Kolenberg,
pianist Erik Bogers, bassist Auke
Haaksma en drummer Emile Boellaard.
Samen brengen zij een maandelijks
kleinkunst programma met liedjes
uit het grote Nederlandse theaterrepertoire. Liedjes van Ramses Shaffy,
Toon Hermans, Boudewijn de Groot
en van veel andere grootheden. Ook
eigen nummers komen aan bod.
Aanvang: 15.30 uur.

Zanger Mario in Walrus
Aalsmeerderbrug - Zondag 16 januari verzorgt zanger Mario Broerse
een live optreden in De Walrus aan
de Aalsmeerderdijk. Na een periode
van betrekkelijke rust gaat het team
van de Walrus er in de weekeinde
weer tegenaan. Vanaf nu wordt het
publiek de aankomende twaalf weken iedere zondag getrakteerd op
live muziek van steeds wisselende
artiesten. Al vastgelegd zijn Kelly
ter Bruggen, Ans Tuin en Edo. Mario
Broerse, die het spits van live-middagen op zondag afbijt, heeft op

alle grote podia gestaan en is een
welkome gast in het voorprogramma van Wolter Kroes. Zowel Nederlands als Engelse liedjes komen er
bij Mario glashelder uit en maken
hem tot een ras artiest, die in Amsterdam veel gevraagd wordt. Regel
matig is hij te horen in het bekende muziek café de twee Zwaantjes.
De live muziek aanstaande zondag
start rond half vijf en duurt tot rond
de klok van zeven uur. Iedereen is
van harte welkom en uiteraard is de
toegang gratis.
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Officiële mededelingen
Wet algemene bepalingen OmgevingsRecht
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 afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de
afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.0020.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit
het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
WijkRaDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan
op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspRaken buRgemeesteR
en WethOuDeRs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
fRactiespReekuuR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk
te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de
fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek
zal maximaal 15 minuten duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660.
De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 18 januari en 1
februari 2011.
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 ‘gemeenteinfo’. Tevens kunt u daar de gemeente– info’s van de afgelopen
maanden raadplegen.
OveRige lOketten en infORmatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
Di. en vr. van 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
Wo. van 13.30-16.30 uur, vrije inloop.
Ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, ma. t/m vr. van 08.30-12.00 uur.
Tel.: 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
Ma. t/m vr. van 8.30-12.00 uur, vrije inloop.
Ma. t/m do. van 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, ma. t/m vr. van 08.30-12.00 uur.
Tel.: 0297– 513131
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297- 513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 349, het vergroten van de woning;
• Aalsmeerderweg 377 a, het bouwen van een woning;
• Dorpshaven Zuid, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Mr. Jac. Takkade 40, het bouwen van een woning;
• N201, het uitvoeren van een gestuurde boring onder de
N201;
• Uiterweg 303, het plaatsen van een beschoeiing en het
verlengen van een brug.
veRleenDe OmgevingsveRgunningen,
RegulieRe pROceDuRe
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en
handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
• Aalsmeerderweg 243 E, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Constantijnstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Dorpshaven, het uitbreiden van het LD gasnet;
• Dorpsstraat 14, het kappen van één eik;
• Hadleystraat 66, het kappen van 1 araucaria araucana en
1 magnolia
• Jasmijnstraat 37, het plaatsen van een hekwerk;
• Legmeerdijk 313, het uitbouwen van een T-stuk;
• Legmeerdijk 313, het kappen van 76 diverse bomen langs
de Zuid-Westzijde van het centrumgebouw;
• Lijnbaan, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Ophelialaan 171, het plaatsen van een dakkapel;
• Schweitzerstraat 127, het plaatsen van een dakkapel;
• Zeemanhof 4 en 5, het plaatsen van een dakkapel.
Verleende bouwvergunningen (oud)
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30
uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Herenweg 100, het plaatsen van een zwemsteiger.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 13 januari 2011.
Ontheffingen ingevOlge De Wet Ruimtelijke
ORDening
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking
hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag
gedurende 6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen
het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact
opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 698.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van het geldende bestemmingsplan en
bouwvergunning te verlenen voor:
• Uiterweg 253, het bouwen van een botenhuis, zwembad
en toegangshek;
WelstanDscOmmissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
teR inzage bij De afDeling
DienstveRlening, Week 2
t/m 12 jan Concept Beleidsregels 2012 Algemene
Subsidieverordening Aalsmeer;
t/m 19 jan Collectevergunning: Buurtvereniging Oostend
t.b.v. Koninginnedag van 18 t/m 23 april
2011;
t/m 19 jan Drank en Horecawet: Japans Restaurant
Nagoya, Dorpsstraat 6-10;
t/m 19 jan Exploitatievergunning: Japans Restaurant
Nagoya, Dorpsstraat 6-10;

t/m 26 jan Verkeersbesluit: Geraniumstraat 39, het
aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats;
t/m 27 jan Herinrichting Van Cleeffkade, Adviesnota B&W
2010/12039, de informatie staat ook op de
website van gemeente Aalsmeer,
www.aalsmeer.nl;
t/m 27 jan Evenementenvergunning: Lunchroom Marcon,
Chrysantenstraat 45, voor het plaatsen van een
luxe partytent i.v.m. het vieren van de laatste
werkdag op 30 december 2010;
t/m 28 jan Verkeersbesluit 2010/10292 en 2010/12559.
t/m 17 feb Drank en Horecawet: Exploitatie
Sportaccommodaties Aalsmeer BV, Proosdijhal,
Edisonstraat 6, Kudelstaart
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 2011
• Kudelstaartseweg 34, het plaatsen van steigers.
inzagetermijn tot vrijdag 25 februari 2011
• Uiterweg 253, het bouwen van een botenhuis,
zwembad en toegangshek.

seRvicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.
calamiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphOl
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
seRvicepunt beheeR en uitvOeRing
pROvincie nOORD-hOllanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

vOOR meeR infORmatie: WWW.aalsmeeR.nl

Bijzondere weekenden in atelier

Vergeten hobby weer kleurrijke passie

De Kwakel - Bij het kunstenaars
echtpaar Mark van Kuppevelt en
Ilse Blesing kan men zich in de
week- enden van 5 en 6 februari,
5 en 6 maart en 2 en 3 april creatief uitleven en tevens op een heerlijke ma-nier onthaasten. Het terrein om het atelier heen toont een
weids uitzicht, waar de koeien nog
in het land staan. Het lijkt een paradijs op aarde dat de alledaagse beslomme- ringen doet vergeten. Het
atelier, ’s zomers koel en in de winter heer- lijk warm, ademt rust uit
en nodigt uit om vol verwachting
aan de slag te gaan. De sfeer is er
geweldig. Een uitstraling van inspiratie, harmonie, daadkracht, gastvrijheid en liefde voor het vak. Aan
de wanden hangen de schilderijen
van Ilse. Ab- stract en figuratie weet
zij op ge- heimzinnige en spannende manier met elkaar te verweven.
Het resul- taat bezorgt veel kijkplezier. Sinds kort is zij ook aan het
beeldhou- wen. De prachtige karakteristieke koppen zijn in verschillende steen- soorten uitgevoerd. In het
werk van Mark is de fascinatie voor
de na- tuur veelzijdig verbeeld. Organische grillige vormen waarvoor
hij meerdere materialen gebruikt
staan in kleine en grote formaten door het atelier verspreid. Juist
doordat het werk van beide kunstenaars zo verschillend is, worden de
oneindige variaties en mogelijkheden binnen de kunst getoond. Het
bewerken van hout, een wasmodel
maken, het brons gieten, hakken in
steen of een combinatie daarvan het
is allemaal mogelijk in het compleet
uit- geruste atelier.

Aalsmeer - De komende maanden kunnen bewoners en bezoekers van Zorgcentrum Aelsmeer de
kleurrijke schilderijen bewonderen
van Monique van Veen. In de gang
die loopt van het Zorgcentrum naar
het verpleeghuis Rozenholm exposeert Monique haar vrolijke kunst.
Het Zorgcentrum biedt kunstenaars
hiermee de ruimte en mogelijkheid
hun schilderijen of andere kunst
aan de muur te exposeren. Afgelopen maandag was het de eer aan
Monique om de expositie van haar
schilderijen te openen en de bewoners kunnen er twee maanden van
genieten. Naar eigen zeggen was
de bescheiden Monique hier best
een beetje zenuwachtig voor, want
het was voor haar de eerste keer
dat ze zoiets deed. Maar de reacties waren allemaal positief en de
bewoners gaven aan blij te zijn dat
de schilderijen groot zijn met vrolijke en fleurige kleuren hebben. Monique houdt erg van kleur en wordt
hier blij van. Ze hoopt deze vreugde
ook in haar schilderijen over te kunnen brengen. Dan is volgens haar
de cirkel rond. Monique woont in
Kudelstaart, is echtgenoot en moeder van twee zonen. In het dagelijks
leven werkt ze al jaren met veel plezier bij kinderopvang Snoopy als pedagogisch medewerkster. Ze vindt
het heerlijk om met kinderen te mogen werken, maar in haar vrije tijd
is schilderen haar passie. Als kind
was ze al creatief en tekende veel.
Haar ouders boden haar de mogelijkheid verschillende cursussen
te volgen, maar door het moederschap heeft ze deze hobby gelaten
voor wat het was. Vooral door haar
moeder gestimuleerd, heeft Monique haar creativiteit weer een kans
gegeven en heeft in 2007 besloten
om te gaan schilderen. Toen besefte ze weer hoe fijn ze het vindt om
creatief bezig te zijn en al snel heeft
ze haar hobby weer een kans gegeven. En met succes, want heel wat
mensen hebben de vrolijke kunst
van Monique aan de muur hangen.
Haar broer vond dat ze er meer mee
moest gaan doen en heeft een in-

Workshops bronsgieten
bij Mark van Kuppevelt

Verborgen talenten
Mark toont trots een aantal beelden die door zijn cursisten gemaakt zijn. “Vind je dit niet bijzonder, moet je dat lijnenspel zien”, en
met een koesterende hand volgt hij
de vloei- ende lijnen. “Het is mijn leven”, zegt Mark. Met zijn enthousiasme, kennis en vakmanschap weet
hij het hoogst haalbare uit zijn cursisten te halen. “Daar zijn Ilse en ik
voor. Ik probeer het uiterste van de

creativiteit van de mens naar boven te halen. Mensen hebben geen
idee over hoeveel talent zij beschikken. Zij vinden vaak dat iets perfect
moet zijn, daardoor ontstaan de onzekerheden, die remmend werken.
Als je die onzekerheden leert overwinnen dan ervaar je dat er iets anders, ruimte, durf, voor in de plaats
komt. Wanneer zij dat gevoel ervaren, leren waartoe zij in staat zijn, is
de euforie groot. Het is heel inspirerend en het geeft ook veel energie
voor andere dingen in het leven. Je
durft eerder het conflict aan te gaan
op zoek naar een oplossing.”
Eigen beeld maken
Tijdens de eerste drie weekenden
van de komende maanden organi-seert het kunstenaarsechtpaar
een workshop waar cursisten in een
weekend een eigen beeld kunnen
maken. Begonnen wordt met het
wasmodel, daarna wordt geleerd
hoe een mal van gips te maken
en de gietkanalen. Zij krijgen een
spectaculaire demonstratie bronsgieten te zien en krijgen uitleg over
het ciseleren en patineren van een
bron- zen beeld. Er wordt gewerkt
in kleine groepen waardoor de begeleiding optimaal is. De workshops
starten om 9.30 uur, duren tot 16.00
uur, en de kosten zijn 295 euro inclusief alle materialen. Ook inbegrepen zijn twee boeren lunches. Het
adres van het atelier is de Banken
1a in De Kwakel. Wie zich voor deze leerzame en creatieve weekenden wil opgeven, kan bellen naar
06-54981504 of mailen naar: mark.
vankuppevelt@tiscali.nl Er is ook
een website voor meer in- formatie:
www.markvankuppevelt.nl
Janna van Zon

Vrolijke schilderijen van
Monique in Zorgcentrum

The Clash of the Cover Bands

Indrukwekkende prestatie
The Stirrrs in regio finale
Aalsmeer - Zondag 9 januari vond
in Poppodium De Kade in Zaandam
de regio-finale plaats voor NoordHolland in de grootste bandcompetitie van Nederland: The Clash of the
Cover Bands. Zes bands haalden
onder grote publieke belangstelling
alles uit de kast om bij de vakjury
en de publieksstemmen de hoogste
score te behalen en zo een plaats
te veroveren in de Landelijke Halve
Finales in 013 Tilburg. De vijfmans
formatie Bank Robber Man uit Amsterdam wist met een weergaloos
optreden de overwinning te behalen bij de vakjury en de zevensmans
pop, rock coverband Kaas uit Edam
legde beslag op de eerste plaats bij
de publieksstemmen. Beide bands
plaatsten zich hiermee bij de zestien beste en populairste bands van
Nederland. De achtmans easy tunes
coverband The Stirrrs uit Aalsmeer
heeft zich weten te plaatsen voor de
landelijke play-offs op zondag 30 januari in De Heeren van Aemstel in
Amsterdam, waar de laatste tickets

zijn te verdienen voor de landelijke halve finales. The Stirrs verzorgde de opening van de regio-finale
voor Noord-Holland. Muzikaal technisch was het weer een indrukwekkende prestatie wat deze band liet
horen en ook in de presentatie was
het weer lekker over de top. Vanaf
de eerste tonen weet deze band het
publiek te boeien met historische
nummers van onder andere LoveBoat en Derrick. Met de humor en
de aankleding van hun show weten
The Stirrrs ook een sterke interactie
met het publiek op te bouwen. Met
zowel bij de vakjury als bij de publieksstemmen een zeer hoge score plaatste The Stirrrs zich zeer verdiend voor de Landelijke play-offs
op zondag 30 januari in De Heeren
van Aemstel in Amsterdam. Leadzangeres Miranda Lam werd uitgeroepen tot beste vocalist(e) van deze finale en daarmee genomineerd
voor de individuele awards die tijdens de landelijke finale op zaterdag 9 april worden uitgereikt.

Leerlingen Dirk Annokkee
Amstelveen - Komend weekend wordt weer de jaarlijkse tentoonstelling
van de leerlingen van de kunstschilder Dirk Annokkee gehouden, De werken zijn in veel verschillende stijlen, van realistisch tot abstract. Een groot
deel van de leerlingen komt uit Aalsmeer en heeft al heel wat jaren les van
Dirk. Iedereen is van harte welkom zaterdag 15 en zondag 16 januari, beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur, in Atelier 2005 aan de Van Weerden Poelmanlaan in Amstelveen.

formatieve website voor haar gemaakt, zodat ze haar kunst met velen kan delen. Natuurlijk is ze er
trots op dat dit zo professioneel is,
maar haar doel is voornamelijk plezier beleven aan het schilderen en
het is mooi meegenomen als mensen hier een bedrag voor willen betalen. Daarom zijn haar schilderijen
niet duur, zodat velen kunnen genieten van Monique’s vrolijke werk.
Tijdens de expositie geldt zelfs nog
een korting van 10 procent. Monique beleeft veel plezier aan het
schilderen en merkt dat ze in de afgelopen jaren al flink gegroeid is. Ze
merkt op dat het technisch gezien
misschien niet helemaal correct is,
maar dat vindt ze niet belangrijk. Als
mensen er maar vrolijk en enthousiast door worden, net als zij zelf.
Ze haalt haar inspiratie uit heel veel
verschillende dingen, zoals de natuur, kinderen, kleurencombinaties
of een bepaalde sfeer. Ook wordt
ze vaak geïnspireerd door werken
van andere kunstenaars. Als haar
hart er sneller door gaat kloppen, zit
het voor haar goed en gaat ze ermee aan het werk. De laatste tijd
is ze aan experimenteren met verschillende materialen, zoals glitters
en paletjes. Nieuwsgierig geworden naar het werk van Monique?
Ga dan eens langs bij het Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad in
het Centrum of neem een kijkje op
haar website: www.schilderijkunstmonique.nl.
Door Ilse Zethof
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recensie

Zaterdag 15 en zondag 16 januari

Popkoor Soundsation op
korendagen in Paradiso

Verdriet en passie tijdens
KCA klassieke concert
Aalsmeer - Wie afgelopen zondag
om half drie voor de gang naar het
eerste klassieke KCA concert 2011
luisterde naar radio vier, hoorde de
wereldpremière van componist Willem Jeths (1959). Zijn stuk ‘Scale’ (trappen) gedirigeerd door Ed
Spanjaard was een schitterende opstap voor de bezoekers van het traditionele ‘glühwein’ concert. Klarinettist Lars Wouters van den Oudeweijer en pianist Hans Eijsackers
zorgden in de Oud Katholieke kerk
aan de Oosteinderweg voor expressief samenspel. Deze link is minder
verwonderlijk dan het zo op het eerste gehoor lijkt, want Van den Oudenweijer en Jetsh werkten reeds
eerder samen, waarmee zijn liefde voor de meer modernere muziek
wordt verklaard. Ook
Ed Spanjaard is allang geen onbekende meer voor de klarinettist. Het
KCA concert begon met een werk
van Claude Debussy (1862-1918).
“Muziek is gemaakt van kleuren
en afgepaste ritmes”, verklaarde de
toonkunstenaar, die opera’s, cantates, werken voor orkest en het zondag uitgevoerde Petite Pièce (1910)
geschreven voor piano en klarinet
componeerde. Van de Duitse Paul
Hindemith (1895-1963) speelde
het duo de Sonate gecomponeerd
in 1939. Verbannen door de Nazi’s vluchtte Hindemith naar Zwitserland, nog weer later behaalde
hij zijn succes in de Verenigde Staten. De precisie waarmee de Sonate werd uitgevoerd dwong respect af bij het publiek. Dat telde nog
meer voor de volgende Sonate van
de Franse componist Francis Poulenc (1899-1963). Bedoeld als een
In Memoriam voor zijn vriend Arthur

Honneger die in 1955 overleed. “Het
is mijn lievelingsstuk”, lichtte Eijsackers toe. Voor hem is Poulenc een
mengeling tussen een kwajongen
en een monnik. Het Allegro tristamente liet boosheid, verdriet om het
verlies van een geliefde vriend horen, het Romanza was tranentrekkend en het Allegro con fuoco carnavalesk.
Hoe kan het toch gaan in het leven,
Johannes Brahms (1833-1897) had
met zijn Sonate opus 120/2 geen
speciale bedoeling. Het was meer
geschreven voor ‘tussen de schuifdeuren’. Een oplettende vriend vond
dat het stuk een beter lot verdiende en wist na de dood van Brahms
een uitgever te vinden waardoor het
stuk nu nog steeds met veel succes
wordt uitgevoerd. Eijsackers en Van
den Oudenweijer deden Brahms
met hun spel alle eer aan. Tenslotte
waren er de Hongaarse dansen van
de voor veel Nederlanders nog onbekende Rezso Kokai (1906-1962).
“Dit is toch geen gevaarlijke muziek
hé?”, had een van de leden van muziekwerkgroep gevraagd. De zorg
leek voorbarig. Kokai heeft in Hongarije, waar muziek een heel belangrijk onderdeel is van het lesprogramma, (kom daar eens om in
Nederland!) een methode ontwikkeld om kinderen vertrouwd te maken met muziek. Goed dat Van den
Oudenweijer en Eijsackers, een duo
dat elkaar al jaren geleden vond, dit
hebben opgenomen in hun repertoire. Met deze enige en speelse
muziek bezorgden zij het Aalsmeerse luisterpubliek een buitengewoon
groot plezier.

Ed Kriek Optiek

Felicitaties voor nieuwe
kinderbrillenkampioenen
Aalsmeer - De Ed Kriek Optiek
heeft een nieuwe kwartaalwinnaar
voor het brillenkampioenschap: Jasper Piet. Jasper won met 200 voorkeurstemmen van de rest van de
deelnemers. Jasper mag nu mee
doen aan het brillenkampioenschap
van het jaar. In september vindt deze eindverkiezing plaats.
Aan het einde van het jaar 2010 zijn
de vier kwartaalwinnaars aan het
strijden geweest voor de hoofdprijs,

een weekend naar Disneyland Parijs. De uiteindelijke winnaar is Jip
Röling. Jip kreeg liefst 309 voorkeurstemmen. Hij mag nu met zijn
vader en moeder en zus naar Disneyland Parijs en natuurlijk heeft hij
hier reuze veel zin in! Jip liet Nike
Alderden, Ise Ingelse en Nikke Bosse achter zich. Jasper en Jip zijn dolgelukkig met hun prijzen, en willen
graag iedereen bedanken die op
hun hebben gestemd!

Derde editie van NH-Pop Live
staat op punt van beginnen

Janna van Zon

ken vrij. Er is ook nog plaats in het
kamp naar Oostenrijk voor 16-jarigen van 15 tot en met 23 juli. In
Schetteregg in het Bregenzerwald
bevindt zich de schitterende kamplocatie van De Binding. Hoogtepunten worden de Hochseilgarten op en om de wilde bergrivier
de Bregenzer Ache, de beklimming
van de Diedamskopf, of een andere
top op meer dan 2.000 meter hoogte
en zwemmen in de Körbersee. Voor
17-jarigen wordt een week zon, zee
en strand op Texel georganiseerd.
Texel is meer dan ‘De Koog by night’
alleen. Ook het Juttersmuseum, de
Texelse Bierbrouwerij, garnalen vissen, brandingkanoën of –raften, het
Wad, en De Slufter zijn activiteiten
die minimaal gedaan gaan worden!
Dit kamp is van 16 tot en met 23 juli. Op www.debinding.nl is meer informatie te vinden over de kampen en kunnen inschrijfformulier en
voorwaarden gedownload worden.
Voor meer informatie kan ook gebeld worden met Ellen Piet via 0297343707.

Rode Kruis Aalsmeer zoekt
twee bestuursleden
Aalsmeer - De afdeling Aalsmeer
van het Rode Kruis zoekt een opvolger/ster voor de huidige secretaris
én uitbreiding met een zevende bestuurslid voor het opzetten en beheren van de intra- en internet site. In haar (vele) persberichten laat
de Aalsmeerse afdeling van het Rode Kruis zich zien als een bruisende
organisatie. De ruim 100 vrijwilligers
en de Activiteitencommissie runnen
meer dan 12 structurele activiteiten
voor inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. De bloeiende Jeugd- en
Jongerenafdeling mag hierbij niet
onvermeld blijven. Het Rode Kruis
houdt zich in Aalsmeer voor het
grootste deel bezig met de meest
kwetsbaren in de samenleving, zoals ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken. De
werkzaamheden van de secretaris
of secretaresse bestaan onder andere uit het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen,
eens per maand, en het maken van
het verslag. Daarnaast het verzorgen van de in- en uitgaande correspondentie en de (digitale) archive-

Vogels kweken bij
Vogelvereniging
Aalsmeer
Vogelvereniging
Aalsmeer organiseert, vanavond,
donderdag 13 januari, haar maandelijkse bijeenkomst. Een dvd

ring. Het grootste deel van de communicatie gaat per e-mail en er kan
dus veelal thuis gewerkt worden. De
tijd die erin gaat zitten wordt geschat op 1 dagdeel per week.
Het bestuur zoekt gelijktijdig ook
verjonging en het liefst iemand die
goed thuis is in de digitale wereld
en de Afdeling Aalsmeer ook hiermee een stuk verder op weg kan
brengen. Wat krijg je nu als bestuurslid/secretaris van het Rode
Kruis terug? Allereerst een bestuur
waar in goede harmonie en als team
wordt samengewerkt.
Daarnaast een aanbod van allerlei
cursussen alsmede een verzekering
voor ongevallen en aansprakelijkheid maar niet in de laatste plaats
een leuke en zinvolle tijdsbesteding.
Doordat binnen het Rode Kruis projectmatig wordt samengewerkt tussen afdelingen, districten en regio’s
zijn er volop ontwikkelingskansen.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Dick Overkleeft, voorzitter van de afdeling Aalsmeer,
tel. 0297-761430 of per e-mail:
d.overkleeft@caiway.nl.
wordt vertoond over het verzorgen en kweken van kanaries. Uiteraard wordt hierbij uitleg gegeven.
Er wordt voldoende tijd gereserveerd om vragen te stellen. Iedere
belangstellende is welkom. De bijeenkomst is in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3 en begint
om 20.00 uur.

Soundsation uit Aalsmeer. Dit optreden is de eerste keer dat het nieuwe
koor zich aan de buitenwereld laat
zien. Alle koren krijgen 15 minuten om te zorgen voor kippenvel of
een brok in de keel bij het publiek.
Soundsation zal op zondagavond
om 20.30 uur optreden in de grote zaal en vier popnummers ten gehore brengen. Er wordt gestart met
‘Sweet goodbyes’ van Krezip, ’Hazy
shade of winter’ van Simon & Garfunkel, ‘Harder dan ik hebben kan’
van Bløf en ‘Mister Bleu Sky’ van
ELO. Iedereen heeft er enorm veel
zin in en hoopt dat dit eerste optreden zal smaken naar meer. De optredens vinden plaats van 11.30 uur
tot middernacht in beide zalen van
Paradiso. Toegang is slechts 2.50
euro per persoon. Tevens vinden er
zaterdagmiddag rondom Paradiso
spontane buitenoptredens plaats
van 25 verschillende zangkoren.

Yori Swart tijdens de presentatie van NH-Pop Live in Paradiso. Foto: Armand
Hoogland.

Nog plaats in Bindingkampen naar
Almen, Duitsland, Oostenrijk, Texel
Aalsmeer - Komende zomer organiseert de Binding weer zeven kampen voor jongeren in verschillende
leeftijden. De inschrijvingen voor de
bindingkampen zomer 2011 zijn in
volle gang. Natuurlijk gaat de Binding ook in 2011 naar de boerderij
van de familie Boschloo in Almen.
Voor dit kamp (groep 7) zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Je moet
wel snel beslissen, want voor je het
weet is dat kamp vol. Het kamp is
van 23 tot en met 30 juli. Groep 8,
naar Almen van 30 juli tot en met 6
augustus, kan zich alleen nog maar
inschrijven voor de reservelijst en
zelfs die is al behoorlijk lang. Met de
15-jarigen gaat De Binding op kamp
naar Duitsland. Een kamphuis is gevonden in Lahntal nabij de Lah, een
zijrivier van de Rijn.
Aan dezelfde rivier ligt op ruim 7 kilometer van het kamphuis de oude studentenstad Marburg, met
een fantastisch centrum, een oude
burcht en een groot Freibad (zwembad). Dit kamp is van 23 tot en met
30 juli en er zijn nog enkele plek-

Aalsmeer - Het nieuwe Aalsmeerse popkoor Soundsation treedt aanstaande zondag 16 januari op tijdens de korendagen in poptempel Paradiso in Amsterdam. Voor de
25ste keer vinden op zaterdag 15 en
zondag 16 januari deze Korendagen plaats. Meer dan 140 koren uit
het hele land laten in Paradiso horen dat zingen hun passie is. Om deze jubileumeditie extra luister bij te
zetten, brengen circa 500 leden van
verschillende zangkoren op zaterdagochtend ‘Aan de Amsterdamse
Grachten’ ten gehore rondom Paradiso en het Leidseplein. Tijdens het
zingen worden fakkels ontstoken en
vormen de koorleden de letter ‘P’
van Passie en Paradiso. Maar liefst
140 koren uit het hele land meldden zich aan voor de jubileumeditie van de Paradiso Korendagen en
brengen repertoire ten gehore uit
alle windstreken. Zo ook popkoor

Bijdrage Rabobank Regio
Schiphol voor Brulboeien
Aalsmeer - Maandag 10 januari vóór het optreden van De Brulboeien voor De Zonnebloem in De
Reede in Rijsenhout werd door Nic
Kors, directeur Rabobank Aalsmeer,
namens het Coöperatiefonds Rabobank Regio Schiphol een cheque ter
waarde van 2.250 euro overhandigd
aan penningmeester Koos Maas van
het Aalsmeerse shantykoor De Brulboeien. Het Coöperatiefonds van de
Rabobank stelt zich tot doel initiatieven en ontwikkelingen te ondersteunen, die het economische, sociale en culturele leven willen verbeteren in de regio. Wel moet worden
voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals het besteden van de bijdrage aan een eenmalig project, dat
een extra steuntje in de rug nodig
heeft. Reeds geruime tijd leefde bij
het koor de wens de geluidsinstallatie te vernieuwen.
Het hiervoor benodigde bedrag
echter ging het bescheiden budget
ver te boven. Door de bijdrage van
de Rabobank kan het doel eindelijk worden verwezenlijkt. Zoals gememoreerd door de heer Nic Kors
passen De Brulboeien ruimschoots
binnen de doelstellingen van het
Rabo Coöperatiefonds, mede door
het regelmatig optreden voor verzorgings- en verpleeghuizen en organisaties zoals Ons Tweede Thuis
en De Zonnebloem. Na het door
Koos Maas uitgesproken welge-

meende dankwoord kon een extra
gemotiveerd koor enthousiast van
start gaan met het optreden voor
het Zonnebloem publiek. Al na een
paar bekende zeemansliedjes en
meezingers, zoals De klok van Arnemuiden en West Zuid West van
Ameland begon de stemming er in
te zitten. De refreinen werden door
de meeste aanwezigen meegezongen en regelmatig deinden de gelederen in het publiek van bakboord
naar stuurboord en terug. Zelfs
ging een enkel voetje van de vloer!
De muzikale begeleiding van het
koor, accordeonisten Gonny Schellingerhout en Cor Trommel, toverde het ene na het andere zeemanslied uit de accordeons. Bij het Ruisen der Golven werd aardig meegedeind en de Rum uit Jamaica van
Steef Verlaan ging er ook best in.
Na een korte pauze werd het programma vervolgd met bekende liedjes als de Wild Rover met Cor Filius
in de hoofdrol en Op de sluizen van
IJmuiden met Jan van der Jagt als
solist. Als tegenhanger van dit Amsterdamse lied klonk de enige echte Rotterdamse ballade van de lange deining: Ketelbinkie. De Woonboot (in de Ringvaart) werd zoals
vanouds vertolkt door Nol Heysteeg
en met het Kleine café aan de haven werd de middag afgesloten en
afscheid genomen van een enthousiast publiek.

Streek - Na twee succesvolle edities staat de derde editie van NHPop Live in de startblokken. NH-Pop
Live is het platform voor de provincie Noord-Holland wat opzoek gaat
naar de meest talentvolle bands.
Doorbreken als band is in Nederland erg moeilijk. Vele honderden
beginnende bands bespelen wekelijks de vele podia, kroegen en festivals. Om met het hoofd boven het
maaiveld uit te komen is niet altijd
even makkelijk. NH-Pop Live gaat
opzoek naar die bands die het verdienen om hiermee geholpen te
worden. Met deelname in eerdere
edities van onder andere Tim Knol,
Yori Swart en Rarely Alive heeft NHPop Live al bewezen een belangrijke
rol in Noord-Holland te spelen. Alle
grote podia van Noord-Holland werken mee aan het project. Ruim honderd bands hebben zich vorige editie aangemeld en alle daaruit voortvloeiende optredens werden erg
goed bezocht en de eindresultaten
van de studio-opnames en videoclips van de eindselectie ‘09/’10 zijn
van hoog niveau! Voor elke NoordHollandse die meer wil dan repeteren in de oefenruimte een must om
mee te doen aan NH-Pop Live. Vanaf maandag 17 januari is het weer

mogelijk om een profiel aan te maken op www.nhpoplive.nl. Speel je
in een band of ben je rapper of singer- songwriter, kom je uit NoordHolland en schrijf je zelf je eigen
muziek? Maak dan een profiel aan
op www.nhpoplive.nl. Hiermee word
je automatisch opgenomen in het
belangrijkste platform van NoordHolland op gebied van popmuziek.
Inschrijven kan tot zondag 27 februari. Van alle inschrijvingen worden
16 bands geselecteerd die doorstromen naar het showcasetraject. Deze 16 bands spelen elk twee keer op
twee van de deelnemende podia. De
bands die uiteindelijk in het natraject belanden spelen o.a. een keer
in Paradiso, gaan een videoclip opnemen en duiken een zeer professionele studio in. Door middel van
al deze ervaringen in samenspraak
met een goede begeleiding tracht
stichting NH-Pop het Noord-Hollands poptalent boven het maaiveld te laten komen. NH-pop Live
is een project van stichting NHPop (Noord-Hollandse popkoepel)
waarbij de provincie Noord-Holland de grootse financier is van dit
project. Meer informatie over NHPop Live is te vinden is te vinden op
www.nhpoplive.nl.

De Werkschuit houdt open huis
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 15 januari houdt Stichting De Werkschuit
open huis in ’t Stommeerkwartier aan de Baccarastraat 15. Vanaf
13.00 tot 16.00 uur zijn belangstellenden welkom. Kinderen mogen
deze middag gratis aan de slag met
brooddeeg en ze mogen schilderen.
De Werkschuit presenteert creatieve
cursussen voor jong en oud. Tijdens
het open huis kan een ieder nader
kennis maken met de verschillende cursussen en de docenten. De
cursussen starten in de week van
31 januari Op maandagavond worden de cursussen model boetseren,
bronsgieten en tegel en glas mozaiek gegeven. Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag worden
voor kinderen vanaf 6 jaar cursussen creatieve vorming gegeven en
op de woensdagmiddag is er het

tekenatelier voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar. Dinsdagavond is er
beeldhouwen en nieuw is een cursus schilder en tekenatelier. Op
woensdagavond worden cursussen
edelsmeden, acryl schilderen en abstract schilderen gegeven, op donderdagavond staan de nieuwe cursus blij met klei en vilten voor gevorderden op het programma en
zaterdagmiddag wordt een cursus
schilderen met acryl gegeven. In
het voorjaar gaat een cursus buiten
schilderen georganiseerd worden.
De nieuwe cursusfolders liggen bij
de bibliotheken in Aalsmeer en Kudelstaart, het gemeentehuis, C1000
Koster, Albert Heijn en dde boekhandels in Aalsmeer. Inlichtingen
en of inschrijvingen via www.gklein.
org/wsa/ of telefonisch bij Margot
Tepas, tel. 0297-3401505.
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Hoofddorp Winkelstad:
Compleet en compact!
Hoofddorp - Het nieuwe jaar betekent voor Hoofddorp Winkelstad
ook gelijk de start van een nieuw
communicatieconcept. Het oude beeldmerk van groen en paars
wordt vervangen door een nieuw en
eigentijds logo met vier frisse kleuren en antraciet als contrastkleur.
De vier kleuren, die verbonden worden door de antraciete balk, staan
voor de vier verschillende winkelgebieden, die samen Hoofddorp Winkelstad vormen. De vier winkelgebieden zijn de overdekte winkelcentra Polderplein, Vier Meren, de
herontwikkelde en nieuw geopende Markthof en de omliggende winkelstraten en –pleinen. Deze delen hebben ieder een eigen uitstraling en vullen elkaar prima aan. Het
winkelgebied wordt als een totaalmerk aan de klant gepresenteerd.
Ook de website www.hoofddorpwinkelstad.nl is geheel vernieuwd
en eveneens omgetoverd in de vier
nieuwe kleuren. Voortaan wordt
de klant nog actueler op de hoogte gehouden van al hetgeen Hoofddorp te bieden heeft aan winkelaanbod, koopzondagen en evenementen. Hoewel Hoofddorp Winkelstad
door haar complete en compacte
aanbod en haar goede bereikbaar-

heid en ruim en voordelig parkeren
al zeer aantrekkelijk is voor de consument, worden in 2011 ook nog
tal van leuke en voor de klant interessante activiteiten georganiseerd,
waardoor er nog meer te beleven
valt. Zo wordt de Consumentenactie Pin & Win georganiseerd vanaf
21 januari, waarmee de klant door
pinbetalingen meedingt naar mooie
en ludieke prijzen, komt de Keukenhof Roadshow, weer langs, zijn er
veel leuke kinderactiviteiten, wordt
in het weekend van 2 en 3 juli het
Nederlands Kampioenschap BBQ
gehouden op het Burgemeester van
Stamplein, is een Poppenkastfestival in de agenda opgenomen en zijn
er uiteraard ook dit jaar weer de intocht van Sinterklaas, veel gezellige
kerstactiviteiten en de ijsbaan wordt
weer aangelegd.
Laatste zondag van de maand
De ondernemers van Hoofddorp
Winkelstad kiezen ook in 2011 als
koopzondag de laatste zondag van
de maand met extra koopzondagen
in de decembermaand. Hiermee
blijft richting de klant duidelijkheid
bestaan en onderscheidt Hoofddorp
Winkelstad zich van de omliggende
winkelcentra.

Nieuw: Acupunctuurpraktijk
Jian Qi in de Zijdstraat
Aalsmeer - Het is een behoorlijk
hectisch moment. Diana Beumer is
bezig om de laatste hand te leggen
aan de inrichting en realisatie van
haar acupunctuurpraktijk op de eerste etage van de Zijdstraat 67. Boven
kinderkledingwinkel Teddy’s, wat
geëxploiteerd wordt door zus Ingrid,
is een mooie ruimte gecreëerd. “Ik
ben met alles tegelijk bezig; verven,
de houten vloer schoonboenen, de
telefoon aannemen. Omdat de winkel beneden verbouwd wordt, is het
extra druk. Maar volgende week
vrijdag moet het allemaal klaar zijn.
Ik heb er vertrouwen in dat alles
goed komt.”
Diana heeft een westers medische
opleiding gevolgd in Engeland en
heeft vervolgens een traditioneel
Chinese geneeskundige opleiding
voor acupunctuur genoten aan de
Hoge school van Antwerpen. Zij is
derhalve goed onderlegd in zowel
de westerse als de Chinese geneeskunde. In haar praktijk past ze verschillende methoden van de traditionele geneeskunde toe, zonder de
westerse geneeskunde uit het oog
te verliezen.
“Mijn eigen ervaring leert mij dat
waar de reguliere zorg stopt, de
Oosterse geneeswijze verder gaat
en zoveel meerwaarde kan bieden.
Dit gegeven vond ik erg interessant.
Ik ben speciaal naar China geweest
voor een studie en stage en heb
daar veel technieken in de praktijk
gezien en geleerd en ben met name gespecialiseerd in de behandeling van rugklachten.”
Sterk en gezond
Hoe komt Diana aan de naam van
haar praktijk?
“Jian betekent sterk en gezond en
Qi, spreek uit als tsji, betekent levensenergie. Het basisprincipe van
de acupunctuur is de circulatie van
de Qi, die via een meridiaanstelsel
door ons lichaam stroomt. Een gezond lichaam is in balans. Je voelt je
goed en stabiel in je vel en je hebt
genoeg Qi. Ziekte wordt beschouwd
als een verstoring van het energetische evenwicht van de mens.
Wanneer het lichaam niet in staat
is zelfstandig evenwicht te behouden door bijvoorbeeld stress, slechte eetgewoontes, bepaalde leefgewoontes, etcetera, dan zou dit een
aanleiding kunnen zijn dat de energiehuishouding in je lichaam blokkeert of afneemt. Hierdoor ontstaat
een disbalans en kunnen klachten
ontstaan. Aanvankelijk werd acupunctuur veel gebruikt bij chronische klachten waarvoor de reguliere geneeskunde geen oplossing kon
bieden. Tegenwoordig raken steeds
meer mensen bekend met de Oosterse geneeswijze en wordt de vraag

naar de toepassing van de Oosterse
geneeswijze bij acute aandoeningen groter. Dit kunnen allerlei verschillende soorten klachten zijn, zoals hoofdpijn, chronische vermoeidheid, gewrichtspijn, gynaecologische klachten, slapeloosheid, depressie, rugklachten, en zelfs koude
voeten! Acupunctuur kan ook helpen bij het stoppen met roken of bij
het afvallen. Zelfs een verkoudheid
en hooikoorts kan door middel van
acupunctuur worden behandeld.
Tevens kan het preventief worden
gebruikt om ziekte te voorkomen
en een verstoorde balans te hervinden, zowel lichamelijk als geestelijk.
Acupunctuur beschikt over één van
de meest verfijnde diagnostische
technieken en is een goede aanvulling op de westerse geneeskunde. De Wereld Gezondheid Organisatie erkent acupunctuur als een
volwaardige geneeswijze. Door het
voelen van de pols en het bekijken
van de tong kan het patroon waarbinnen de ziekte zich manifesteert,
worden onderscheiden.”
Inloopspreekuur en open dag
Diana vervolgt: “Het is zoveel omvattend, dus mensen die nieuwsgierig zijn (geworden) en of vragen
hebben, nodig ik van harte uit op
mijn inloopspreekuur. In de maanden januari en februari kunnen belangstellenden iedere donderdag
van negen tot elf uur binnen lopen. Ook organiseer ik een open
dag op zaterdag 15 januari van negen tot vijf uur. Verder werk ik op afspraak. Dit kan ook ’s avonds en in
de weekenden.
Tot slot wil ik graag vermelden dat
ik geregistreerd lid ben van een beroepsvereniging en dat acupunctuur door veel (aanvullende) verzekeringen wordt vergoed. U kunt dit
navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.” www.jianqi-acupunctuur.nl
Door Miranda Gommans

C1000 Koster begint aan
laatste traject verbouwing
Aalsmeer - In week vijfenveertig van het vorige jaar was het eigenlijk de bedoeling al om de supermarkt C1000 in de Ophelialaan
uit de breiden, maar door omstandigheden én omdat de drukke decembermaand niet een erg handige
maand is om te sluiten, is het opgeschort naar februari. Wat gaat er allemaal gebeuren?
Eigenaar Kees Jan Koster vertelt:
“Het gedeelte, waar eerst textielzaak Zeeman zat, hebben we erbij
gekocht en daar is reeds de helft
van ingericht. De laatste fase is echter een veel grotere ingreep. De gehele winkel wordt in een nieuw jas-

je gestoken en krijgt een compleet
andere uitstraling. Om te beginnen
worden de ramen aan de voorzijde en aan de kant van de Sportlaan
beplakt met grote fotostickers. Er
wordt hierbij gebruik gemaakt van
heel veel kleur. De stickers van de
ramen boven de ingang zijn bijvoorbeeld afbeeldingen van tomaten.
Je krijgt er een marktgevoel bij. Bij
binnenkomst in de winkel ga je nu
nog rechtdoor door de poortjes. Deze zullen verplaatst worden schuin
naar rechts. Zo kom je direct in het
‘verse’ gedeelte. Aansluitend aan de
groenteafdeling komt nu de slagerij
met ‘cockpit’ waar men zicht heeft
op wat er in de slagerij gebeurt. Op

deze speciale toonbank komen vers
bereide vleesspecialiteiten te liggen. Er is veel meer overzicht op
deze manier. Aansluitend komt de
vleeswarenafdeling, de kaashoek,
de versgebrande notenbar en de
uitgebreide broodafdeling. Ook zal
er een apart gebakgedeelte komen
en een toonbank met visproducten.
Alle koelingen zullen worden voorzien van deuren, om de versheid te
garanderen. Dit is tevens milieubewuster. C1000 noemt dit maatschappelijk verantwoord ondernemen. We investeren hier graag in.”
Groter assortiment
Kees Jan Koster vervolgt: “Het ge-

Spectaculaire opening
Vanaf woensdag 2 februari gaat de
C1000 een week lang dicht. Om de
winkelier hierin tegemoet te komen,
kunnen er vanaf maandag 17 januari euro’s gespaard worden. Bij besteding van iedere tien euro aan
boodschappen ontvangt de klant
muntjes die gedurende twee weken
vanaf de opening inwisselbaar zijn
voor boodschappen. Ieder muntje
is 25 eurocent waard, dus hoe meer
muntjes, hoe meer voordeel. Op
donderdag 10 februari zal de vernieuwde supermarkt haar deuren
openen. Volgens eigenaar Kees Jan
Koster wordt het echt een spektakel
Er is voor kinderen genoeg te zien
en te beleven, er zullen allerlei activiteiten zijn en natuurlijk veel aanbiedingen.
“Hou de krant maar in de gaten wat
die aanbiedingen zijn. Ik kan alleen
maar zeggen dat we flink uit gaan
pakken. Vanaf 9.00 uur is iedereen
welkom op 10 februari.”
De openingstijden van C1000 Koster aan de Ophelialaan 124 blijven, zoals gewend, hetzelfde. Klanten zijn welkom van maandag tot en
met zaterdag van ’s morgens acht
tot ’s avonds negen uur.
Door Miranda Gommans

Dance & Sport Studio Bartels
houdt zondag open dag

Op de foto zeven van de tien gelukkige winnaars. Het broodpakket is bij de familie Gravendeel thuis afgeleverd en de prijzen voor de familie Koeleman en
Straathof staan voor hun klaar bij het Bloemenwinkeltje. Zij kunnen hier hun
prijs afhalen tegen inlevering van de gekregen felicitatiebrief.

Winnaars blij met prijs van
stempelactie in Kudelstaart
Kudelstaart - Uit de vele duizenden ingeleverde kaartjes voor de
stempelactie in winkelcentrum Kudelstaart zijn op maandag 3 januari
tien gelukkige winnaars getrokken.
Alle winnaars hebben een brief ontvangen waarin zij werden uitgenodigd om zaterdag 8 januari om 11.00
uur hun prijs in winkelcentrum Kudelstaart te komen bepalen. Onder
het genot van een glaasje champagnoise mochten alle winnaars
een envelop trekken.
Hierin zat een kaart met daarop de
gewonnen prijs. Het DIO-pakket ter
waarde van 100 euro is gewonnen
door L. v/d Polder, de kaasplanken

Leimuiden - Zondag 16 januari opent Dance & Sport Studio Bartels te Leimuiden haar deuren. De
Studio biedt groepslessen voor dames, heren, 50+ers en kinderen.
Gezelligheid en kwaliteit van de lessen voeren de boventoon! Naast de
groepslessen verzorgt Bartels ook
kinderpartijtjes, vrijgezellenfeestjes en trainingen voor bedrijven en
verenigingen. Na het sporten en/of
dansen kan heerlijk uitgerust worden in de gezellige koffiecorner
met bar. De studio beschikt over
luxe heren- en dameskleedkamers
met douches. Wie zich echt wil ontspannen kan een sport-, welnessen hotstone massage nemen. Ook
kan de fitheid getest worden middels een ATDS test, een rust- en inspanningstest. Tijdens de open dag
op zondag 16 januari, kan iedereen
gratis aan een introductieles meedoen en een gratis massage behandeling krijgen!

Het programma: Van 9.30 tot 10.30
uur worden twee lessen Spinning
gegeven, om 10.30 uur start een
half uur Club Power, gevolgd door,
eveneens een half uur, Club Battle.
Om 11.30 uur is het tijd voor Body
Shape, om 12.00 uur voor Xco en
12.30 uur voor Step.
Het middagprogramma begint om
13.00 uur met twee lessen voor
50+ers. Om 14.00 uur wordt Power
Yoga gepresenteerd, om 14.30 uur
Zumba en om 15.00 uur Hiphop. De
open dag eindigt met een half uur,
om 15.30 uur, Zumba voor jeugd van
8 tot en met 12 jaar en Bootcamp
kids om 16.00 uur.
Tot 1 februari mag gratis gesport
worden en hoeft geen inschrijfgeld
betaald te worden. Voor meer informatie: Dance & Sport Studio Bartels, Noordeinde 112a in Leimuiden,
tel. 06-27145913 en 0172-852365.
Meer weten? Kijk op www.studiobartels.nl.

ter waarde van elk 50 euro door de
familie Koeleman en Niels Peterson
en de wijnpakketten door L. Kolle en
C. Straathof.
Op een vleespakket ter waarde van
50 euro is Annett Markwat getrakteerd, op een Marskramer-pakket
van 100 euro Gea Venema en de
gevulde broodtas kreeg de familie
Gravendeel uit De Kwakel mee naar
huis. De kar met boodschappen ter
waarde van totaal 125 euro tot slot
is gewonnen door Marco Spreij uit
Aalsmeer.
Alle winnaars hebben tevens een
mooie bos bloemen en een kappersbon van 10 euro gekregen.

Hele maand januari

Outlet in Wereldwinkel

NieuwNAT nu ook in Oost
en Kudelstaart te koop
Aalsmeer - Sinds deze week is het
winternummer van NieuwNAT ook
te koop in Aalsmeer-Oost en Kudelstaart. De nieuwe verkooppunten zijn Annemieke’s Kramerie aan
de Machineweg en Gall & Gall in het
Kudelstaartse winkelcentrum.
Tot nu toe was het lokale internetmagazine, dat eenmalig op papier
verschenen is en goed verkocht
wordt, alleen verkrijgbaar bij Boek-

hele assortiment wordt groter. Er
komen zo’n twaalfhonderd artikelen bij. Het wijnassortiment zal flink
uitgebreid worden, met overzichtelijke smaakaanduiding en luxe wijnen in houten wijnkasten. Het personeel wordt overigens ook in een
nieuw jasje gestoken. En we krijgen
er twee meter extra bij om DVD’s te
verkopen. In de straat is nu eenmaal
geen DVD verkoop en het is ook
een beetje een hobby van mij. Aangezien ik de voorzitter ben van winkeliersvereniging Ophelia denk ik
natuurlijk aan het wederzijdse belang. Het postagentschap blijft bestaan, als ook het oplaadpunt voor
de OV chipkaarten.
De balie waaraan dit gebeurt zal wel
veranderen, veel groter worden. eigenlijk blijven alleen de kassa’s hetzelfde.”

huis Aalsmeer en Bruna in de Zijdstraat en de Read Shop in de Ophelialaan. Thema van het winternummer is ‘Markante Aalsmeerders’. Er
staan portretten in van onder meer
Coq Scheltens, Jelle Atema, dokter
Oei, Jan Lunenburg, Haasje Buijs,
Nel van der Meer, Rien de Ruiter, meester Oldenburger, architect
Berghoef en Nel de Haas.
Het blad kost 4,95 euro.

Aalsmeer - De Wereldwinkel
Aalsmeer is in 2010 verhuisd naar
een nieuwe winkel in de Zijdstraat
15. De grotere winkel geeft meer
mogelijkheden en van maandag 10
tot en met zaterdag 29 januari is het
achterste gedeelte van de winkel
voor de tweede maal ingericht als
outletwinkel. De eerste outletverkoop afgelopen augustus was een
succes. Ook nu is er weer een grote
partij artikelen met hoge kortingen
ingekocht uit de voorraden van Fair
Trade Original, één van de erkende
leveranciers van de 400 Wereldwinkels in Nederland. Zo wordt er weer
ruimte gemaakt voor de nieuwe collectie voor het komende seizoen.
Sommige producten zijn oude bekenden, maar ook verrassend leuke
nieuwe producten gaan de deur uit
voor zeer aantrekkelijke prijzen.

Goed om te weten: De kortingen
gaan niet ten koste van de inkomsten van de fairtrade producenten
in ontwikkelingslanden. Voor alle artikelen geldt dat ze zijn ingekocht volgens de principes van de
eerlijke handel. De boeren, zilversmeden, wevers, pottenbakkers en
houtbewerkers in Azië, Latijns Amerika en Afrika merken financieel van
deze opruiming niets, zij hebben al
een eerlijke prijs voor hun producten ontvangen. Wel betekent de opruiming voor de producenten dat er
weer nieuwe producten geleverd
kunnen worden. Voor de consument
is deze opruiming een leuke gelegenheid om eens kennis te maken
met de producenten uit de Wereldwinkel. De uitverkoop duurt de hele maand januari en natuurlijk geldt
op is op.

Ecco horloge voor Aalsmeerse
Aalsmeer - Afgelopen najaar organiseerde Ecco een leuke actie in samenwerking met diverse winkeliers
in het hele land.
Ook Henrita Footwear deed hieraan mee. Op zich is dat logisch, omdat Henrita Footwear al bijna twintig jaar het vertrouwde adres is
voor Ecco schoenen. Iedere klant,
die binnen de periode een paar Ecco schoenen kocht bij Henrita Footwear, kon een deelnamekaart invullen om zo kans te maken op een heren- of dameshorloge.

Dit horloge is speciaal ontworpen
door Skagen Denmark. Ook inwoonster Anouk heeft zo’n kaart
ingevuld. Naast het plezier dat ze
heeft van haar Ecco schoenen is ze
nu dus ook naar huis gegaan met
zo’n prachtig horloge.
Ook een paar Ecco schoenen kopen
of andere goede merkschoenen,
dan bent u van harte welkom bij
Henrita Footwear in de Dorpsstraat.
Kijk op de website voor de complete
collectie en onder andere openingstijden: www.henrita.nl.
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Aanpassingen aan Nieuwe
Meerland in het Bos

Amstelveen - In de week van 10 januari start aannemer Dura Vermeer
met het aanpassen van de Nieuwe
Meerlaan in het Amsterdamse Bos.
De bochten worden verbreed en er
wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Het snelheids- ontmoedigende ‘rupsbandprofiel’ komt niet
meer terug. De werkzaamheden duren vooralsnog tot en met vrijdag 4
maart. De Nieuwe Meerlaan wordt
in twee fasen afgesloten. Tijdens
de eerste fase (week 2 t/m 5) is het
weggedeelte tussen de rotonde op
de Bosrandweg en de rotonde op
de Burgemeester Colijnweg afgesloten. Beide rotondes – en dus ook
het Amsterdamse Bos ten noorden
van de A9 – zijn gewoon bereikbaar.
Tijdens de tweede fase (week 6 t/m
9) is óók de rotonde op de Burgemeester Colijnweg afgesloten. Na
voltooiing van de werkzaamheden
aan de Nieuwe Meerlaan zal de
Schipholdraaibrug uit bedrijf wor-

Geen wijkraad
Stommeer!

Aalsmeer - De op woensdag 19
januari geplande vergadering van
wijkraad Stommeer gaat door omstandigheden niet door. Zodra bekend, wordt de nieuwe vergaderdatum gepubliceerd.

den genomen. Zowel het autoverkeer als het busverkeer maakt dan
gebruik van de Nieuwe Meerlaan en
de Bosrandbrug.
Afsluiting Schipholdraaibrug
Aan de oostzijde van de Schipholdraaibrug (Amstelveense zijde)
wordt een nieuwe fietstunnel gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn
zeer complex. Voor de veiligheid
van zowel de wegwerkers als het
(fiets)verkeer is daarom besloten de
Schipholdraaibrug af te sluiten. De
werkzaamheden starten in de week
van 7 maart en zijn rond de zomer
van 2011 klaar.
Voor het fietsverkeer wordt nog een
alternatieve passage van de Ringvaart overwogen. Na de zomer van
2011 wordt de Schipholdraaibrug
weer opengesteld voor al het verkeer. Aansluitend zal dan de Bosrandbrug uit de roulatie worden genomen.

Sloop van Rode
Kruis gebouw
half januari

Wethouder Ad Verburg met links Martin van Dolderen en rechts Erik van der Velde, directeuren van Mijnsheerlyckheid .

ingezonden
Polenhotels op industrieterrein?
Ik maak me ernstige zorgen over het
feit dat in het voormalige pand van
eerst Olimex en later van Arno Electro techniek op de hoek Lakenblekerstraat met de Teelmanstraat omgetoverd lijkt tot een tweede Polenhotel.
Er staan ‘s avonds in totaal 13 personenbussen voor de deur geparkeerd, gedeeltelijk in de Teelmanstraat, gedeeltelijk bij de Snackbar Aalsmeer voor de deur op het
privéparkeerterrein. Ik, als bewoner
boven een bedrijfspand, maak hier
ernstig bezwaar tegen. In 13 busjes
gaan gemiddeld 8 personen, dus reken maar uit hoeveel Polen hier wonen. En dat is niet normaal. Het industrieterrein is bedoeld als bedrijventerrein en niet als een tweede
woonbuurt voor Polenhotels. Binnen

een straal van 80 meter zit het eerste Polenhotel, namelijk op de hoek
Teelmanstraat met de Turfstekerstraat, Het industrieterrein gaat met
de komst van een tweede Polenhotel nog meer achteruit. Er zullen nu
nog minder bedrijven komen om
zich hier te vestigen en de verloedering zal alleen maar toenemen! Gemeente pak deze ongewenste ontwikkeling aan, wees voortvarend,
want het industrieterrein heeft juist
een nieuwe, frisse impuls zo hard
nodig. En illegale bewoning in bedrijfspanden past ook absoluut niet
bij het strenge handhavingsbeleid
van de gemeente!
Wilfred van Heusden,
Lakenblekerstraat 45,
1431 GE Aalsmeer

Nieuwjaarsreceptie CDA: Meer
economie en meer maatschappij
Aalsmeer - ‘Meer economie, meer
maatschappij en minder overheid’.
Dat was de rode draad in de toespraken tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CDA Aalsmeer op
vrijdag 7 januari. CDA-wethouder
Ad Verburg en fractievoorzitter Jaap
Overbeek bespraken de politieke barometer, raadslid Robbert-Jan
van Duijn vertelde over de jongerenorganisatie CDJA en kandidaat
statenlid Hermen de Graaf liep alvast vooruit op de verkiezingen voor
provinciale staten in maart dit jaar.
De receptie in de Historische Tuin
van Aalsmeer werd druk bezocht.
In een inspirerend betoog voor leden van het CDA, vertegenwoordigers van de andere politieke partijen en in de plaatselijke politiek geinteresseerden zette fractievoorzitter Jaap Overbeek de actuele ontwikkelingen in een perspectief voor
de langere termijn. ,,Het CDA streeft
naar een samenleving waarin mensen voor zichzelf en elkaar verantwoordelijkheid nemen en met elkaar vorm geven aan de samenleving. Waar andere partijen de staat
of de markt centraal stellen, gelooft
het CDA in de kracht van de samenleving en de mensen zelf. Maatschappelijke en sociale organisaties moeten weer hun plek weer opeisen in de samenleving. Midden in
de maatschappij staan en daar hun
taak vervullen. En niet alles van de
overheid verwachten: minder overheid en meer maatschappij”, aldus
Overbeek.
Verbetering infrastructuur
CDA-wethouder Ad Verburg haakte daarop in. “In ons verkiezingsprogramma hebben we als CDA
Aalsmeer economie bovenaan gezet, juist vanwege de economische

crisis. En het Aalsmeerse bedrijfsleven toont ook zijn veerkracht. Bijvoorbeeld door de co-financiering
van verbetering van de infrastructuur, zoals de Ongestoord Logistieke Verbinding waarmee de nieuwe N201 wordt verbeterd’’, noemde bij als voorbeeld. Een ander punt
uit het CDA-verkiezingsprogramma waarbij vooruitgang is geboekt
noemde Verburg ‘Aalsmeer scoort
met jeugd’.
De 22-jarige Robbert-Jan van Duijn,
het jongste CDA-raadslid kon de
aanwezigen melden dat de eerste
bijeenkomst van het CDJA wordt
gehouden op donderdag 26 januari. “En 21 februari gaan we in debat
met de lijsttrekker van het CDA voor
de provinciale verkiezingen, Jaap
Bond’’, kondigde hij ook aan.
Vrijwilligers honoreren
Hermen de Graaf, voorzitter van het
CDA Aalsmeer en kandidaat (nummer 11) bij de provinciale verkiezingen, verbond de nieuwjaarsspeeches van Overbeek, Van Duijn en
Verburg met de aandacht voor vrijwilligers in het CDA-verkiezingsprogramma voor 2 maart. “Bij de bezuinigingen op de provinciale begroting heeft het CDA ervoor gezorgd,
dat het werk van vrijwilligers en
maatschappelijke organisaties door
kan gaan. Zij zijn het cement van de
samenleving.’’
De Graaf wees verder op de ondersteuning van de Greenport Aalsmeer
door het CDA en de verbeteringen
in de infrastructuur, waarop Verburg
ook al inging. “Omdat hierdoor ook
de leefbaarheid verbetert. Daar willen we in provinciaal verband keihard mee doorgaan’’, aldus de kandidaat voor provinciale staten voor
Noord-Holland.

Jaap Overbeek, Hermen de Graaf, Ad Verburg en Robbert-Jan van Duijn (vlnr) bij de nieuwjaarsreceptie van het CDA Aalsmeer.

Realisatiedocument Mijnsheerlyckheid ondertekend

Niet voldoende woningen
verkocht voor start bouw!

Kudelstaart - Donderdag 6 januari
hebben Ad Verburg, wethouder voor
onder andere het project Mijnsheerlyckheid, Erik van der Velde en Martin van Dolderen, directeuren van
de ontwikkelaar Mijnsheerlyckheid
CV, de realisatie-overeenkomst ondertekend voor de bouw van 117
woningen in het centrum van Kudelstaart. Het gaat om 33 huurwoningen en 84 koopwoningen.
De gemeente en projectontwikkelaar hebben in dit document vastgelegd welke aantallen en typen
woningen er gebouwd gaan worden. Ook zijn de financiële afspraken vastgelegd, onder andere over
de verkoop van de gemeentegrond
waarop de woningen gebouwd
gaan worden. De grond van de
openbare ruimte voor wegen, groen
en water blijft in handen van de gemeente. De projectontwikkelaar
gaat deze openbare ruimte wel naar
de wensen van de gemeente invul-

len. Het wijzigingsplan Kudelstaart
2006-Kudelstaart Centrum (Boerhavehof, Stevinhof en Nobelhof) is inmiddels ook onherroepelijk geworden, omdat binnen de gestelde termijn er geen beroep is ingediend tegen het plan. Niets staat de bouw
van de woningen dus nog in de weg,
ware het niet dat het economische
tij tegenzit.

Bouw woningen vertraagd
De bouw van de woningen kan starten als totaal 70 procent van elk afzonderlijk bouwblok van de koopappartementen (84 woningen verdeeld over vier bouwblokken) verkocht is. Voor het blok met 33 huurwoningen is ruim voldoende belangstelling. Er zijn nog niet voldoende appartementen verkocht
om te beginnen met bouwen. De
ontwikkelaar gaat nu meerdere verkoopverbeterende opties onderzoeken om zo de start van de bouw te
bespoedigen. Oorspronkelijk waren

de woningen bestemd als zorgwoningen voor 55-plussers. Uit onderzoek was namelijk gebleken dat aan
dergelijke woningen veel behoefte
was in de regio. In de praktijk blijkt
dat dus tegen te vallen. De koopwoningen zijn inmiddels te koop voor
iedereen. De oorspronkelijke planning was om in november 2010 te
starten met de bouw. In 2011 komt
er meer zicht op wanneer gestart
kan worden met de bouw.
Bouwterrein
Eind 2009 zijn de voormalige scholen op voorhand gedeeltelijk gesloopt in verband met mogelijk vandalisme. Er is toen een hek om het
bouwterrein geplaatst, maar dat
wordt regelmatig omver gehaald en
kon niet verhinderen dat het terrein
er rommelig bijligt. Geen prettige situatie voor de omwonenden. Daarom wordt onderzocht of de hekken
binnenkort verstevigd en het terrein
opgeschoond kan worden.

Van links naar rechts: Wim Spaargaren, Marjanne Vleghaar, Robert van Rijn, Berry Nijmeijer en Teun Treur.

VVD wenst u heel gelukkig 2011
Aalsmeer - Het jaar 2011 is inmiddels in haar tweede week, reden
voor de VVD om u uit te nodigen
voor haar Nieuwjaarsbijeenkomst,
die gehouden wordt op 27 januari in
het Westeinder Paviljoen op het surfeiland aan de Kudelstaartseweg 22.
De bijeenkomst in deze unieke locatie start om 20.00 uur. Elisabeth
Post, Gedeputeerde van Noord-Holland en verantwoordelijk voor o.a.
Verkeer en de zaken rond de omlegging van de N201, zal op deze avond
een inleiding houden, waarbij u tevens gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen. Ook is zij VVD-lijsttrekker voor de Provinciale Staten
Verkiezingen op 2 maart. Het belooft een interessante avond te worden en U bent van harte welkom.
Het jaar 2010 ligt achter ons. Voor
de VVD in Aalsmeer zal 2010 de geschiedenis ingaan als het jaar, waarin de verkiezingen ons een extra zetel in de gemeenteraad opleverden. 2010 Is tevens het jaar, waarin
de VVD bij de collegevorming buitenspel gezet werd. Hierdoor ontstond een college van CDA met AB
en PACT. Een college, dat tot dusver alleen maar bestaand beleid uitgevoerd heeft, reeds door het vorige college met daarin de VVD op de
rails gezet. Er is op de tent gepast.
Nieuw beleid is nog niet gemaakt,
er is na bijna een jaar zelfs nog
geen collegeprogramma! 2010 was
ook het jaar, dat de VVD bij de parlementsverkiezingen voor het eerst
de grootste partij van Nederland is
geworden. In Aalsmeer was de VVD

veruit de grootste stemmentrekker.
Mark Rutte werd premier in een coalitie met het CDA en met gedoogsteun van de PVV. Een regering, die
ons de hoop geeft, dat er eindelijk
tegen raddraaiers wordt opgetreden, hetgeen bij de recente jaarwisseling al voor het nodige effect gezorgd heeft.
Een regering, die er tevens voor zal
zorgen, dat wij ons als burger weer
veilig zullen gaan voelen in onze eigen omgeving. Een regering, die
weet op te treden, zodat kwaadwilligen zullen merken, dat ze er niet
meer mee weg komen. Hierdoor zullen ons gemeentebestuur, de politie
en de burgemeester als korpsbeheerder zich gesteund voelen. Ook
worden burgers, die hun eigendom
verdedigen tegen overvallers, niet
meer als ‘misdadiger’ opgesloten.
2010 Was ook het jaar, dat Endemol
de studio’s in Aalsmeer verliet, wat
voor de middenstand een behoorlijk
verlies is, terwijl Aalsmeer minder
in de picture zal komen. Het is voor
Aalsmeer te hopen, dat de studio’s
in de toekomst weer een goede invulling krijgen. Een invulling, die de
rust in ons mooie dorp zo min mogelijk zal verstoren.
In 2010 werd de crisis steeds zichtbaarder. Er werden veel minder woningen verkocht, mede doordat de
banken eerst zelf op adem moesten komen en de eisen voor het verkrijgen van een hypotheek steeds
zwaarder werden. Er is bijna geen
vraag naar bedrijfspanden, vooral
omdat er in de Randstad al zo’n gro-

te leegstand is. Kwekerijen in Nederland hebben het zwaar door de
achterblijvende vraag en de import
uit z.g. lage lonenlanden in Afrika
en Zuid-Amerika, waar meestal ook
minder energie nodig is. Wij zijn nu
in 2011 beland.
Wij hopen, dat 2011 een jaar wordt,
waarin we de crisis achter ons kunnen laten. Ook zouden wij graag
zien, dat de bedrijven weer uit het
dal weten te kruipen en nieuwe initiatieven zullen gaan ontplooien, al
dan niet samen met onze overheid.
Laten wij hopen, dat Greenpark eindelijk ontwikkeld zal worden, waardoor de werkgelegenheid, die verloren gegaan is, weer opgevuld zal
worden. De VVD wenst u allen een
heel gezond en gelukkig 2011 toe
en de ondernemers onder ons de
spirit om samen met hun medewerkers Aalsmeer voor de komende 100
jaar opnieuw op de kaart te zetten.
De VVD wenst het college alle wijsheid toe om allereerst tot een goed
collegeprogramma te kunnen komen, maar tevens tot een goed uitgebalanceerd bezuinigingsbeleid,
dat recht doet aan de Aalsmeerse
samenleving.
De VVD hoopt, dat er niet wegbezuinigd wordt, datgene dat met veel
pijn en moeite en met veel inspanning van de burgers en vrijwilligers
is opgebouwd. Behoud hetgeen gij
hebt! Dat staat toch in Aalsmeers
blazoen? Daar is de VVD het volmondig mee eens!
Teun Treur, fractievoorzitter VVD

Aalsmeer - In oktober kondigde de
gemeente Aalsmeer aan dat het Rode Kruisgebouw aan de Spoorlaan
nummer 5 zou worden gesloopt.
Het afsluiten van nutsvoorzieningen, zoals gas, water en licht, kostte echter meer tijd dan verwacht. De
sloopwerkzaamheden zullen daarom half januari starten. Het Ontwikkelingsbedrijf &2=1, een samenwerkingsverband tussen de
gemeente Aalsmeer en ontwikkelaar Bohemen, is al geruime tijd bezig met plannen voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en omgeving (De Tuinen
van Aalsmeer). Om op termijn woningbouw mogelijk te maken in het
gebied rond de Spoorlaan moet
het Rode Kruisgebouw worden gesloopt. In oktober 2010 heeft de gemeente Aalsmeer een vergunning
afgegeven voor de sloop van het gebouw. Het sloopwerk zal ongeveer
twee weken in beslag nemen.
Afhankelijk van de voortgang en
vaststelling van het bestemmingsplan zal het Ontwikkelingsbedrijf
&2=1 na de zomer dit jaar beginnen
het gehele gebied geschikt te maken voor de bouw van nieuwe woningen. Het Ontwikkelingsbedrijf
&2=1 zal omwonenden vóór die tijd
nader inlichten over de werkzaamheden. Voor meer informatie: www.
detuinenvanaalsmeer.nl

Wijkraad Hornmeer praat over
de toekomst

Aalsmeer - Het bestuur van wijkraad Hornmeer komt op donderdag 20 januari vanaf 19.30 uur bijeen in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. Allereerst krijgen de bewoners de mogelijkheid
om zaken in te brengen en te bespreken. Als belangrijkste agendapunt komt aan de orde de toekomst van de wijkraad, de bezuinigingen op het wijkbeheer, wat verwachten de buurtbewoners van het
wijkgericht werken en welke leefbaarheidsvraagstukken leven er in
de wijk. Ook het handhavingsbeleid
(bijvoorbeeld ten aanzien van overlast van honden) staat op de agenda. Op de website van de Wijkraad
Hornmeer staan de definitieve tekeningen over de riolering en groenvoorzieningen van de Roerdomplaan en Fuutlaan. Meer informatie
bij Irene Keessen, tel. 324079.

Uiterste datum
aanvang bouw
hotel 1 augustus
Aalsmeer - De bouwvergunning
van 29 november 2007 voor een
hotel, kantoorgebouw en expositieruimte op de hoek Lakenblekerstraat/Legmeerdijk blijft van kracht.
Eerder was deze vergunning ingetrokken. Ook de uiterste datum
waarop de bouw moet zijn gestart
is vastgesteld: 1 augustus 2011. Dat
meldt het college van B&W.

Burgemeester pakt
zijn blog weer op

Aalsmeer - Belofte maakt schuld
en dus heeft burgemeester Pieter Litjens na de nieuwjaarsreceptie een nieuw blog geschreven. Hij
liet er nog wel een volle week overheen gaan, maar sinds dinsdag 11
januari is er weer een ‘verse’ aflevering op de website van de gemeente verschenen. Litjens heeft
zijn weekdagboek bijgewerkt op
het bestuurssecretariaat, waar hij
wandelend met zijn laptop door
het gemeentehuis, terecht kwam.
“Het streven is om mobielier werken van raads- en collegeleden te
stimuleren”, schrijft Litjens. Op naar
een papierloos kantoor. Geen last
meer van vergaderstukken die geprint en al toch maar in het ‘ronde archief’ belanden. Gelijk overleg
met de computer bij de hand. En zo
kwam Litjens bij het bestuurssecretariaat terecht. “Het is de belangrijkste plek om dingen te regelen”, verkaart hij. “De sleutel naar de organisatie.” De inspiratie is weer terug!
Kijk op: www.aalsmeer.nl
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Groen licht fusie Woongroep
Holland en WBV Eigen Haard
Aalsmeer - Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ingestemd
met de fusie van de woningcorporaties Woongroep Holland en Eigen
Haard. De juridische fusie is vanaf
13 januari een feit. De nieuwe woningcorporatie met ruim 61.000 verhuureenheden gaat verder onder
de naam Eigen Haard. Woongroep
Holland en Eigen Haard investeren in betaalbare woonruimte, goede dienstverlening en een leefbare
woonomgeving van haar bewoners.
Het nieuwe Eigen Haard blijft lokaal
verankerd in de nabijheid van huurders, lokaal bestuur en maatschappelijke organisaties. De nieuwe corporatie is een betrokken, betrouwbare en verantwoordelijke volkshuisvester in de regio Amsterdam.
Ze biedt een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod, maar heeft
extra aandacht voor de kwetsbare doelgroepen. Door de fusie staat
Eigen Haard sterk in een veranderende omgeving. Er ontstaat extra investeringscapaciteit die Eigen
Haard inzet voor nieuwbouw, renovatie en stadsvernieuwing. Dit ondanks de huidige crisis op de woningmarkt. Eigen Haard zet zich in
voor kwalitatief goede huisvesting
met een laag energieverbruik. Daarmee wil Eigen Haard CO2 uitstoot
reduceren.
Door schaalvergroting bespaart Eigen Haard kosten. De opbrengst
hiervan wordt ingezet voor investeringen in de woningmarkt. Bijvoorbeeld voor woningzoekenden
in de regio die door de nieuwe inkomensregels buiten de boot vallen
voor betaalbare huisvesting. De fusie biedt een financiële buffer tegen
belasting- en overheidsmaatregelen
die de komende jaren de kasposities van de woningcorporaties aantasten.
Nieuwe kansen
Een woningcorporatie kan succesvoller zijn als grote regionale speler.
Het nieuwe Eigen Haard is in praktisch de hele metropoolregio Am-

sterdam actief. Over gemeentelijke grenzen heen kan Eigen Haard
zorgvuldig de belangen van bewoners, woningzoekenden en gemeenten in de hele regio afwegen.
Eigen Haard maakt een samenhangende regionale huisvestingsvisie.
Dit helpt bij het maken van de juiste keuzes die bijdragen aan de oplossing van belangrijke knelpunten op de woningmarkt. De fusieorganisatie houdt zich aan de lopende afspraken. Alle prestatieafspraken blijven van kracht. Eigen Haard
gaat met lokale bestuurders, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden over haar beleid in dialoog en biedt partijen ruimte om de
koers van Eigen Haard te beïnvloeden. De daadwerkelijke integratie
van Eigen Haard kan nu van start.
De huurders gaan daar geen last
van ondervinden. De gebruikelijke
dienstverlening gaat gewoon door.
Eigen Haard blijft dankzij regionale
woonservicepunten lokaal goed bereikbaar.
Aalsmeer en Uithoorn
Eigen Haard met 48.200 verhuureenheden, is opgericht in 1909. Ze
heeft veel woningbezit in Amsterdam maar ook een aanzienlijke portefeuille in onder andere Aalsmeer,
Amstelveen, Landsmeer, Ouder Amstel en Zaanstad. Woongroep Holland heeft 12.900 verhuureenheden,
is opgericht in 1917, en is vooral actief in Amstelveen en Uithoorn. Door
de fusie ontstaat een woningcorporatie met ruim 61.000 verhuureenheden in een aaneengesloten gebied rond Amsterdam. Het bestuur
van Eigen Haard bestaat uit: Nico
Nieman (voorzitter bestuur), portefeuille: Wonen, Strategie en Bestuurszaken; Jan van den Berg Jeths
(vice voorzitter), portefeuille: Projectontwikkeling, Vastgoedbeheer
en Human Resources en Mieke van
den Berg (lid), portefeuille: Zakelijke
Markten, Bedrijfsvoering en Control.
Voor meer informatie: www.wgh.nl
of www.eigenhaard.nl.

2 Passagiers aangehouden
na overlast in vliegtuig

Schiphol - De Marechaussee heeft
woensdag 5 januari op Schiphol
twee passagiers aangehouden op
verschillende vluchten, nadat ze
voor veel problemen hadden gezorgd aan boord. Op een vlucht afkomstig uit Brazilië werd een passagier aangehouden, die voor flinke overlast zorgde. De 36-jarige Nederlander was het niet eens met het
feit dat hij zijn eigen fles drank niet
mocht nuttigen aan boord en vond
vervolgens dat hij te weinig drank
door de crew kreeg aangeboden. Hij
besloot verhaal te gaan halen bij de
gezagvoerder en schopte herhaaldelijk tegen de cockpitdeur om met
de captain te kunnen spreken. Vervolgens werd hij door crew en een
medepassagier naar de grond gebracht en geboeid, in opdracht van
de gezagvoerder. Kort na aankomst
op Schiphol nam de Marechaus-

see de verdachte over van de gezagvoerder. De gezagvoerder heeft
aangifte gedaan bij de Marechaussee. De verdachte zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.
Op een vlucht afkomstig uit Panama zorgde een 29-jarige Noorse
voor problemen door zich meerdere malen agressief te gedragen tegen andere passagiers en bemanningsleden. Na herhaaldelijke waarschuwingen en na urenlange overlast besloot de captain de vrouw
aan te houden. Ze wilde niet op een
door de captain aangewezen plaats
gaan zitten en uiteindelijk werd ze
door kordaat optreden van de bemanning vastgezet. Ook tegen haar
is aangifte gedaan door de gezagvoerder. De Noorse is overgedragen
aan de Marechaussee voor verder
onderzoek.

Schipholteam houdt drie
drugsverdachten aan
Schiphol - Het Schipholteam, een
samenwerkingsverband van de Koninklijke Marechaussee en de Douane, heeft woensdag 5 januari op
Schiphol drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne. Na
een observatie op een inkomende vlucht uit Lima werd een 34-jarige Spaanse vrouw gecontroleerd
door rechercheurs van het Schipholteam. Tijdens die controle bleek
dat in haar rugzak meerdere pakketten zaten met daarin vermoedelijke cocaïne. Rechercheurs van het
Schipholteam zijn vervolgens een
onderzoek gestart naar de moge-

lijke afhalers van de partij cocaïne.
Daarbij zijn diverse observaties uitgevoerd. Uiteindelijk konden de rechercheurs nog twee andere verdachten aanhouden. De andere verdachten zijn een 31-jarige Amsterdamse en een 43-jarige Amsterdammer. Onderzoek wees uit dat in
de rugzak meer dan drie kilo cocaïne verstopt zat, met een straatwaarde van circa 150.000 euro.
De verdachten zitten op dit moment
nog vast. Het Schipholteam zal verder onder-zoek doen naar de aangehouden verdachten, onder leiding
van het Openbaar Ministerie Haarlem, locatie Schiphol.

Provinciesecretaris treedt terug
Streek - Haro Oppenhuis de Jong
(61) treedt met ingang van 1 februari terug als algemeen directeur
en provinciesecretaris van de provincie Noord-Holland. Hij blijft als
adviseur in dienst van de provincie en zal in die hoedanigheid zowel binnen als buiten de organisatie werkzaamheden verrichten. Oppenhuis de Jong heeft ruim tien jaar
aan het hoofd van het Noord Hollandse ambtelijke apparaat gestaan.
Onder zijn leiding is de organisatie
ingrijpend gereorganiseerd en afgeslankt. Dat proces ging met beroering gepaard, net als de politieke verwikkelingen van de afgelopen
jaren. Nu er na de verkiezingen in
maart nieuwe Staten en een nieuw
college aantreden, achten het colle-

ge van gedeputeerde Staten en Oppenhuis de Jong het moment gekomen om het leiderschap over te dragen. “Het zijn enerverende jaren geweest, waarin Oppenhuis de Jong
met succes leiding heeft gegeven
aan de organisatie”, zegt commissaris van de Koningin Johan Remkes.
“Met zijn kennis en ervaring kan hij
ons en andere overheden als adviseur voortreffelijk van dienst zijn.”
Het college van Gedeputeerde Staten start op korte termijn de procedure voor het aantrekken van een
nieuwe algemeen directeur/provinciesecretaris. In afwachting van de
vervulling van de vacature zal de
functie worden waargenomen door
de plaatsvervangend algemeen directeur, Tjeerd Kampstra.

ingezonden
Burgemeester wil niet luisteren

Wouter van der Heijde nieuwe
voorzitter PvdA Aalsmeer
Aalsmeer - Op de ledenvergadering van 1 december heeft Auke
Ham, in verband met zijn op handen zijnde verhuizing naar Hoofddorp, de voorzittershamer overgedragen aan Wouter van der Heijde.
Wouter is een jaar geleden verhuisd
vanuit Enkhuizen naar Aalsmeer. Hij
was in Enkhuizen als penningmeester al jaren actief binnen de plaatselijke PvdA en kent het klappen van
de zweep binnen een afdelingsbestuur. De PvdA-Aalsmeer is blij met
de nieuwe voorzitter, zeker nu het
weer een verkiezingsjaar is met alle daaraan gekoppelde activiteiten.
Op 2 maart zijn er immers verkiezin-

gen voor de Provinciale Staten en
indirect ook voor de Eerste Kamer.
En voor de tweede keer op rij is er
een Aalsmeerse PvdA-kandidaat.
De afgelopen periode heeft Janny Oosterloo zich ingezet voor de
PvdA en de progressieve politiek.
Zij heeft zich niet weer verkiesbaar
gesteld voor een volgende periode,
maar het is fantastisch dat er weer
een PvdA-kandidaat is in de persoon van Marieke van Duijn uit Kudelstaart.
Marieke is jong en dynamisch en
met name in Kudelstaart zeker geen
onbekende. U zult nog veel van haar
horen!

De Bovenlanden zoekt vrijwilligers

Project Spaargaren van start
Aalsmeer - De stichting Mainport
Groen heeft De Bovenlanden groen
licht gegeven voor de vernieuwing
van de beschoeiing van de door de
stichting gekochte akkers van de
familie Spaargaren aan de Oosteinderweg.
Het plan omvat in totaal 1.100 meter nieuwe beschoeiing, waarvan
300 meter lage, natuurvriendelijke oeverbescherming. Dit laatste
gaat zo spoedig mogelijk geplaatst
worden rondom de akker tegen de
Ringvaart, die ingericht gaat worden tot natuurgebied. Ook behoort
de sanering van de asbestvervuiling
tot het plan. Binnenkort wordt een
aanvang gemaakt met de uitvoering.
Het tempo wordt naast het weer ook
bepaald door het tijdstip waarop de

firma Spaargaren het gebruik beeindigd en de nieuwe pachters de
akkers onder handen kunnen gaan
nemen. Na de vernieuwing van de
beschoeiing gaat een boomplantdag gehouden worden. Deze staat
gepland voor zaterdag 26 maart. Een
andere klus betreft het verwijderen
van elzen en berken op een zudde
in het Zwet. Tevens moet hier losliggend materiaal verwijderd worden.
Deze activiteit is in de agenda opgenomen voor zaterdag 26 februari. Voor beide klussen kan stichting
De Bovenlanden hulp gebruiken.
Wie de handen uit de mouwen wil
steken, kan contact opnemen met
Cees Tas, tel. 0297-327577 of Anton
de Boer, tel. 0297-320713. Voor meer
informatie kan gekeken worden op
www.bovenlandenaalsmeer.nl.

Inloopavond over mogelijk
nieuwe speelplek in Centrum
Aalsmeer - Het gemeentebestuur
nodigt alle bewoners van het Centrum van harte uit om donderdag
20 januari mee te denken over een
nieuwe speelplek in het Dorp.
Tijdens deze avond presenteert de
gemeente een aantal voorstellen. De
bestuurders zijn benieuwd naar uw
mening en ideeën daarover. De inloop wordt gehouden van 18.30 tot
20.00 uur en is in het gemeentehuis.
Onlangs heeft een bewoner van het
Centrum het initiatief genomen om
handtekeningen in te zamelen voor
de realisatie van een nieuwe speelplek voor kleine kinderen in de buurt
van het Weteringplantsoen. Dit plan
heeft op veel bijval kunnen rekenen,
want er zijn in totaal 265 handtekeningen ingezameld van mensen die
dit initiatief ondersteunen.
Wethouder Ulla Eurich: “Het burgerinitiatief biedt burgers de gelegenheid om breed gedragen wensen onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen. Zo ontstaat
er meer wisselwerking tussen burgers en politiek. Ik vind dat als bestuurder bijzonder waardevol.” De
indieners hebben hun burgerinitiatief al toegelicht aan de gemeenteraad van Aalsmeer.
De raad heeft wethouder Ulla Eurich
gevraagd te adviseren over de wenselijkheid, de locatiekeuze, de doelgroep, de inrichting en de kosten
van een nieuwe speelplek. Op basis van het uitgewerkte plan zal de
gemeenteraad een besluit nemen
of er ook daadwerkelijk een nieuwe
speelplek gerealiseerd zal worden.
Wethouder Eurich: “Het plan heeft
al veel draagvlak getuige de grote
hoeveelheid handtekeningen onder
het burgerinitiatief. Maar er zijn ook
kritische geluiden. Om iedereen de
gelegenheid te geven om met ons
mee te denken organiseren wij deze inloopavond. Iedereen is van harte welkom. Tijdens deze avond wil-

len wij een aantal inrichtingsvoorstellen voor een nieuwe speelplek
voorleggen. Wij zijn daarbij erg benieuwd naar de meningen en ideeen van dorpsbewoners.”

Het is een welbekend feit dat er geklaagd wordt over jongeren overlast
in Kudelstaart. Het college van B&W
heeft bedacht dat een samenscholingsverbod rondom het winkelcentrum in Kudelstaart de overlast tegen zal gaan. Deze maatregel wekt
bij ons irritaties op, omdat het een
plek is waar mensen gewoon samenkomen. (centraal gelegen, ontmoetingspunt vanwege winkels(AH,
snackbar, etc. en mogelijkheden om
dingen te doen.) Dit recht wordt ons
dus ontnomen om bij het winkelcentrum te komen, zowel overdag
als ’s avonds. Maar als er een bijeenkomst is van ‘ouderen’, is er ineens van alles mogelijk en kunnen
er ook dingen geregeld worden.
Er is wel een jeugdhonk in Kudelstaart, maar die is maar twee
avonden in de week open. En de
vraag is of het honk wel blijft door
de bezuinigingen. Burgemeester
Litjens, een politieagent en een medewerkster van de jongeren afdeling
van de gemeente zijn bij mij thuis
geweest om te ‘praten’. Ik kwam wat
latere uit mijn werk en dus was de
burgemeester er al. De burgemeester heeft mij uitgelegd dat er overlast is en dat ik één van de ‘hoofdoorzaken’ daarvan ben. Ik heb toen
aan de burgemeester gevraagd wat
wij verkeerd doen. De burgemeester gaf hierop als antwoord dat veel
mensen bang zijn voor een groepje jongeren. Wij als jongelui zien het
niets als overlast en zijn best benaderbaar en als mensen problemen hebben, kunnen ze gerust naar
ons toe komen. Tevens heb ik aan
de burgemeester gevraagd, omdat
wij niet meer bij het winkelcentrum
of dorpshuis mogen staan, waar wij
wel dan wel heen moeten. De burgemeester heeft geantwoord: “Dan
ga je maar lekker bij je moeder in de
tuin zitten.” Als ik hier thuis met 30
jongens zit, wordt mijn moeder gillend gek en krijgen wij klachten van
de buurt. Ik heb ook gevraagd aan
de burgemeester of dat het jeugdhonk vaker open kon. Dit was niet
mogelijk in verband met komende
bezuinigingen. Discussie hierover
werd door de burgemeester direct
afgekapt. Ik dacht juist dat een bur-

gemeester al zijn burgers met respect moet behandelen en ook open
moet staan voor discussies. Deze burgemeester is dat niet. Hij is
voor volwassenen misschien een
goede man, maar voor jongeren in
Kudelstaart betekent hij niets. De
overheid wil bezuinigen maar doe
het dan wel op de juiste afdelingen,
want door het jeugdhonk niet vaker
te openen, is er overlast op straat en
rondom het winkelcentrum, waardoor de politie weer moet optreden
(wat ook belastinggeld kost). De
politie kan in deze tijd geen boeven
vangen. De benaderingswijzen naar
de jongeren toe is ook niet respectvol. Wij worden benaderd als criminelen, worden uitgescholden en gedreigd met sancties, terwijl er nog
niets gebeurd is. Wat de politie wil
bereiken met deze acties en reacties is mij tot nu toe nog steeds niet
duidelijk geworden.
Dit geeft juist aanleiding om met de
politie te gaan “spelen”. (het kat en
muis spel). Als ik nu naar AH ga om
een pakje peuken te halen, word ik
als in een communistisch land gelijk op straat om mijn legitimatie gevraagd. Dit is gewoon jennen, treiteren en irritatie opwekken. Want
het is toch niet leuk om in je eigen dorp Kudelstaart (waar ik groos
mee ben), elke dag mijn legitimatie te moeten laten zien. Ik weet dat
een agent het recht heeft om mij dit
vragen (legitimatieplicht). Agenten
roepen met naam en toenaam en
vragen om mijn legitimatie. (Vinden
zij dit leuk, of zo).
Waar moeten wij dan in godsnaam heen? Overal waar we heengaan worden wij weggestuurd door
de politie, zelfs achter het sportcomplex bij rkdes, waar binnen
een straal van een kilometer niemand woont. Zullen wij met zijn allen gezellig bij de burgemeester in
de voortuin gaan staan. Vindt hij
vast wel gezellig. Misschien dat het
jeugdhonk dan ineens wel vijf avonden in de week open is… Ik hoop
dat de burgemeester dit artikel leest
en er niet over heen kijkt.
Robin Maarse,
gerritmaarse@kabelfoon.nl

Koerier cocaïnesnoepjes
gepakt op Schiphol
Streek - Grensbewakers van de
Koninklijke Marechaussee hebben
woensdag 12 januari een 47-jarige
Amsterdammer aangehouden omdat hij een nog openstaande boete
niet kon betalen. De marechaussees
vonden het opvallend dat de man
maar bleef vragen naar zijn meegevoerde bagage. Zij besloten de bagage meteen aan een nadere con-

trole te onderwerpen. Rechercheurs
van het Schipholteam, samenwerkingsverband van Marechaussee
en Douane op de luchthaven vonden vervolgens een grote hoeveelheid snoepjes, waarbij het vermoeden rees dat er cocaïne in zat.
Eerder deze week werden al “cocaïnekoekjes” aangetroffen op de
luchthaven.

“Alle kinderen moeten kunnen sporten!”

Jeugdsportfonds niet meer weg
te denken uit de samenleving

Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds
biedt kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om een jaar lang te sporten bij
hun favoriete sportvereniging of organisatie. Het Jeugdsportfonds is
een praktische oplossing. Het begon tien jaar geleden met de Amsterdamse jeugdhulpverlener Harrie
Postma, die bij door de Bijlmerramp
getraumatiseerde kinderen vaststelde dat actieve sportbeoefening zinvoller was dan vele andere therapieen. Het probleem in sommige gevallen was het geld, de contributieafdracht. Vandaar dat Harrie Postma
besloot het Jeugdsportfonds op te
richten, een organisatie die sindsdien kinderen uit achterstandsgezinnen helpt de brug naar de sportclub te slaan.
Lange weg te gaan
Het Jeugdsportfonds betaalt tot een
bedrag van 225 euro de contributie
en sportkleding van kinderen die uit
eigen gezinsmiddelen niet in staat
zijn zich aan te sluiten. “Alle kinderen moeten kunnen sporten”, is het
motto en dat het Jeugdsportfonds
nodig is, mag blijken uit het feit dat
het Jeugdsportfonds nog nooit zoveel aanvragen heeft gehad als

het afgelopen jaar. Er werden circa 19.500 kinderen geholpen en dat
is 50 procent meer als het jaar er
voor. Maar er is nog een lange weg
te gaan, want uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat
340.000 kinderen leven in armoedegezinnen en bijna de helft van deze
kinderen participeert niet.
Hoe aan te vragen
De methode van het Jeugdsportbeleid is overal dezelfde, maar het armoedebeleid is lokaal verschillend
en het Jeugdsportfonds treedt niet
in structuren, maar wil slechts faciliteren. Gezien de crisis en het bezuinigingsbeleid van de gemeenten is
het Jeugdsportfonds voorlopig gewoon hard nodig, want ook dit jaar
zullen weer zo’n 20.000 kinderen
zich melden en vanuit de doelstelling van het Jeugdsportfonds kan
niemand worden teleurgesteld.
Het Jeugdsportfonds participeert
inmiddels in elf provincies en heeft
zich geworteld in meer dan honderd Nederlandse gemeenten,
waaronder Aalsmeer. Een intermediair (bijvoorbeeld de onderwijzer,
wijkverpleegkundige, opbouwwerker of huisarts) meldt het kind via
de website jeugdsportfonds.nl voor

een sport aan. Na goedkeuring van
het plaatselijke bestuur (secretariaat) volgt een bevestiging per email bericht en ontvangt de sportorganisatie een bedrag van maximaal
225 euro voor de jaarlijkse contributie. Eventueel kunnen binnen dit bedrag ook sportkleding en schoeisel
worden aangeschaft. De goedkeuring loopt altijd voor een jaar. Daarna moet de intermediair een nieuwe
aanvraag indienen.
Provinciaal fonds
Na hoofdstad Amsterdam zijn in
diverse gemeenten in Noord-Holland Jeugdsportfondsen opgericht
en vanaf 2009 heeft de provincie
Noord-Holland zelfs gekozen voor
een provinciaal fonds en hiervoor financiële middelen vrijgemaakt. Het
Jeugdsportfonds
Noord-Holland
onderscheidt zich door een extra regeling voor kinderen met een beperking en jeugdige sporttalenten.
Speciaal voor deze doelgroepen
kan een aanvraag bij het provinciale fonds worden ingediend met een
maximum van 500 euro in plaats van
de 225 euro bij een reguliere aanvraag. Deze regeling loopt tot en
met 2011 zolang het beschikbare
budget dit toelaat.
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gelukken gebeurd, maar door de
toename van menselijke activiteit
zou dit zomaar eens kunnen gaan
gebeuren. Het eerdere onderzoek
bracht als voorstel naar voren om
een beschermd gebied in te richten
voor de bultrugdolfijn. Renée heeft
als doel van haar onderzoek gesteld
deze resultaten naast haar eigen
waarnemingen te leggen en commentaar te geven of een dergelijk in
te richten gebied er moet komen en
of het haalbaar is of niet. Hiermee
kan ook de plaatselijke gemeente
geadviseerd worden op het gebied
van het beleid in toerisme.

Afstudeeronderzoek voor masteropleiding marine biology

Aalsmeerse Renée Koper onderzoekt
bultrugdolfijnen in Zuid-Afrika
Aalsmeer - Even is Renée Koper in
Aalsmeer bij haar ouders, maar over
een paar dagen vertrekt ze weer
naar Zuid-Afrika waar ze verder
gaat met haar onderzoek naar bultrugdolfijnen. Maar tussen het regelen van haar visumverlenging en andere voorbereidingen door, heeft ze
tijd om enthousiast uit te leggen wat
dit onderzoek inhoudt. De 23-jarige
Renée is studente aan de Rijksuniversiteit Groningen en zit in het laatste jaar van de masteropleiding marine biology oftewel marine biologie.
In totaal zal deze studie voor haar
zo’n zes jaar duren en ze hoopt in
december van dit jaar klaar te zijn
met alles. Tot mei van dit jaar zal ze
in Port Elizabeth in Zuid-Afrika blijven voor haar onderzoek, waar ze
dan een jaartje heeft gezeten. Op
vier vaste plaatsen vanaf de kust
bekijkt Renée met een verrekijker
of ze bultrugdolfijnen in het ondiepe water van de Algoa Baai ziet en
gaat ze dan observeren. Deze vaste

plekken zijn verdeeld over ongeveer
zeven kilometer kustlijn. Zo werkt
ze vanuit de haven en vanaf rustigere plaatsen zonder veel menselijke activiteiten. Zo’n vijf uur per dag
kun je Renée hier vinden, waarbij ze
de omgeving aan het afscannen is
naar dit bijna uitgestorven ras van
dolfijnen. Naast een aantal kleine
uiterlijke kenmerken zoals een andere rugvin, verschilt de bultrugdolfijn het meest van de bekende tuimelaar in gedrag. Waar de tuimelaar
een vrolijke, snelle springer is, is de
bultrugdolfijn meer robuust, traag,
log en schuw. Ook komen ze in kleinere groepen voor of zelfs alleen
in tegenstelling tot hun bekendere
broertjes die veel met grote groepen
tegelijk voorbij komen. Renée maakt
aantekeningen over de grootte en
samenstelling van de groep dolfijnen, de afstand van de kust, de omstandigheden (zijn er mensen of
vaartuigen in de buurt) en uiteraard
ook wat ze aan het doen zijn. Zijn ze

aan het spelen, eten, reizen of rusten? Ze noteert hierbij de exacte tijd
van de waarneming en met de ingebouwde kompas in haar verrekijker,
kan ze de plaats precies berekenen
en aangeven op haar kaartje.
In de jaren negentig vond ook een
dergelijk onderzoek naar de bultrugdolfijn plaats, maar de middelen zijn inmiddels veel verder om
een gedegen resultaat te publiceren. Renée hoopt haar conclusies
goed in kaart te kunnen brengen
en dit te vergelijken met het eerdere onderzoek. Resultaten kunnen
bijvoorbeeld zijn dat er vermoedelijk minder bultrugdolfijnen leven in
die omgeving of dat hun gedrag is
veranderd in de loop der jaren, nu
het toerisme daar sterk gegroeid is.
Voor het doen van concrete uitspraken is het nu nog wat te vroeg, maar
het is wel duidelijk dat de dolfijnen
anders reageren op gemotoriseerd
verkeer, zoals jetski’s of speedboten. Gelukkig zijn er nog geen on-

Maar voor het zover is, moet er nog
heel wat gedaan worden. Gelukkig
wordt ze ter plaatse goed begeleid
door een Duitse zeezoogdieren wetenschapster van The South African Institute for Aquatic Biodiversity (SAIAB) en het South African Environmental Observation Network
(SAEON). In april zal Renée een
presentatie verzorgen tijdens een
internationaal marine wetenschapssymposium en ze hoopt dat ze haar
resultaten mag publiceren in een
Zuid Afrikaans of internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Op de basisschool wist Renée Koper al dat ze
marine biologie wilde gaan studeren. Na haar VWO vertrok ze naar
Groningen en na het behalen van
haar bachelor en een eerder onderzoek bij het NIOZ op Texel, wilde ze
graag naar het buitenland voor haar
laatste onderzoek, omdat daar meer
te vinden is op dit gebied. Ze heeft
veel mails uitgestuurd naar verschillende professoren over de gehele wereld die dezelfde interesses
als zij hebben en gelukkig kwam er
een positieve reactie uit Zuid Afrika.
Helaas moet ze het meeste zelf bekostigen omdat er geen fondsen of
sponsors voor een dergelijk onderzoek te vinden zijn. Ze heeft inmiddels bedrijven aangeschreven voor
een vergoeding van de kosten in
ruil voor promotie, maar nog zonder goed resultaat. Dus alle hulp
is welkom. Toch blijft ze optimistisch en wil vol vertrouwen dit onderzoek met succes afronden. Of ze
zich verder zal specialiseren in dolfijnen is te betwijfelen, want er is zoveel meer op het gebied van marine
biologie. De kans is hierbij groot dat
Renée dan voorgoed uit Aalsmeer
vertrekt, want in het buitenland zijn
er meer mogelijkheden.
Door Ilse Zethof

Aalsmeer solidair met
de jeugd in Palestina
Aalsmeer - Midden in de stad Ramallah, niet ver van de muur aan de
grens die Palestina scheidt van Israel, staan de gebouwen van de Ramallah Friends School. Een grote school met niet minder dan 1175
leerlingen: Van kleuter tot en met
het hoogste niveau van de middelbare school worden hier de Palestijnse kinderen gevormd op basis
van nogal strenge en toch liefderijke principes. Deze principes zijn
neergelegd in de ‘Mission’, die door
de onderwijsstaf wordt gehanteerd:
Zo moet het onderwijs op een excellent niveau liggen. En dat lukt
ze ook, want veel kinderen behalen
het International Baccalaureate: internationale VWO. De school richt
zich op ontwikkeling van de gehele persoon. Alle mensen zijn gelijkwaardig en de scholieren herkennen hun verantwoordelijkheden ten
opzichte van elkaar en ten opzichte van de maatschappij. Zo is deze
school, die al in 1869 door de Quakers is opgericht, een oase van vrede in een wereld van gevechten,
aanslagen en politieke spanningen.
Ook in een ander opzicht is de Ramallah Friends School een oase. Bij
de school hoort een prachtige tuin
die door de bevolking van Ramallah intensief bezocht wordt. Schoolkinderen van bijna alle scholen van
Ramallah krijgen in deze tuin lessen

over planten, dieren en over de milieuproblematiek in het algemeen. In
de uiterst stenige omgeving van Ramallah, met een constante oorlogsdreiging, is deze riante en vredige
tuin voor de schoolgaande kinderen
heel belangrijk. Tot de tuin behoorde ook een plantenkas.
Helaas is deze door verschillende
omstandigheden ingestort en vernield. Het is om onderwijs redenen
belangrijk dat de school weer over
een kas kan beschikken, zodat deze stimulerende tuin weer compleet
wordt. In Aalsmeer is het een normale zaak: een kas om te kweken.
In Ramallah maakt de plantenkas
de tuin compleet en brengt hij bijna
een boodschap van Vrede. Tijdens
de adventsdiensten in de Doopsgezinde kerk is een belangrijk bedrag bijeen gebracht. Samen met
een bijdrage van de Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer
(OSA) moet het mogelijk zijn weer
een kas te bouwen voor de jeugd
van Ramallah. De jeugd van Ramallah krijgt via de school heel veel
steun doordat docenten uit het buitenland zich als vrijwilliger inzetten. Bovendien dragen de afgestudeerden veel bij aan de studiebeurzen. Ook Aalsmeer geeft nu een belangrijk teken van solidariteit met de
jeugd van Palestina, mede door haar
bijdrage van de OSA.

Hoger dan landelijk gemiddelde

Meer vakmensen dit jaar
in gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - Het aantal vakmannen
in Aalsmeer is in 2010 met 6,40%
gestegen ten opzichte van 2009. Dat
blijkt uit onderzoek van de website
www.biedplaats.nl onder alle 440
Nederlandse gemeenten. In 2010
kende Aalsmeer 14 meer vakmannen die ingeschreven staan bij de
Kamer van Koophandel. Aalsmeer
staat daarmee qua stijging op plaats
54 ten opzichte van alle andere gemeenten.
Er zijn nu in totaal 233 vakmannen actief in Aalsmeer, in de onderzochte branches. Landelijk zijn
er in totaal 3.087 vakmannen bijgekomen in 2010. Het stijgingspercentage van het aantal vakmannen in

Aalsmeer ligt met 6,40% beduidend
hoger dan het landelijk gemiddelde van 2,6 procent. In 340 van de
440 gemeenten in Nederland is het
aantal vakmannen in 2010 toegenomen. Waarvan 215 gemeenten een
stijging hadden die zelfs boven het
landelijk gemiddelde uitkwam van
2,6%.
De vakmannen in Aalsmeer zijn
werkzaam in algemene burgerlijke
en utiliteitsbouw, slopen van bouwwerken, loodgieters- en fitterswerk,
installatie van sanitair, stukadoren,
bouwtimmeren, afwerking van vloeren en wanden,, schilderen en glaszetten, metselen en voegen en landschapsverzorging.

Wens in vervulling gegaan

Film- en Videoclub start
cursus filmen en monteren
Aalsmeer - De Film- en Videoclub
Aalsmeer start op maandag 24 januari met een reeks van vier cursusavonden ‘Videofilmen en monteren’ voor wie zelf een videofilm wil
maken. Geen ingewikkelde theorie, maar handige informatie over de
nieuwste snufjes aan apparatuur, de
videocamera en wat je er mee kunt.
Er gaat gesproken worden het over
het filmen zelf en vanzelfsprekend
over de montagemogelijkheden met
de verschillende op de markt zijnde
softwareprogramma’s als Pinnacle,
Magix en Adobe Première Elements.
Tot slot worden de mogelijkheden
van opslag besproken tot het branden van het eindresultaat op DVD.
Om deel te nemen aan de cursus is
ervaring niet vereist. Wel enthousiasme. De cursus zal worden gegeven door de ervaren uit Aalsmeer
afkomstige amateurfilmer Henk
Westerhof. “Filmen geeft dubbel
plezier”, is zijn mening. De camera op de automaat en je kunt vooruit. Wil je echter net iets meer met je
film bereiken en de familie, vrienden
en kennissen verrassen met bijvoorbeeld een mooie vakantiefilm, dan is

de informatie, die gegeven wordt in
de cursus, een uitstekende ondergrond. Er worden ook veel filmische
voorbeelden gebruikt om de theorie
te ondersteunen. Alle uitleg is prima te volgen op een groot projectiescherm. De vervolgavonden zijn op
de maandagen 7 februari, 21 februari en 7 maart.
De laatste avond krijgt de cursist
een kleine filmopdracht, die op een
nader te bepalen datum zal worden
beoordeeld en besproken. De kosten voor deze cursus bedragen voor
niet leden 75 euro per persoon. Dit
bedrag is inclusief een jaar lidmaatschap van de Videoclub Aalsmeer
en gedurende de cursus een gratis
kopje koffie tijdens de pauze. Leden
van andere videoclubs, die de cursus willen bijwonen, krijgen 10 euro korting. De cursus wordt gegeven
gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a.
Opgeven voor de cursus kan
bij de secretaris van de Videoclub Aalsmeer: Dick van der Meulen, Eindhovenhof 18, 1433 BS Kudelstaart, tel: 0297-326344 of per email: dick.vandermeulen@caiway.nl.

Hulpmiddelen voor Suriname van
Amstelring Hulpmiddelen Centrum
Oude Meer - Eind december is
door het Amstelring Hulpmiddelen Centrum in Oude Meer een grote zending zorghulpmiddelen verscheept naar Suriname. Het gaat om
zorghulpmiddelen die inwoners uit
Amstelland en Meerlanden bij Amstelring kunnen huren of lenen. Deze hulpmiddelen worden na een bepaalde tijd afgeschreven, maar zijn
dan nog goed bruikbaar. De zending is bestemd voor een verzorgingshuis in Paramaribo waar nog
hele afdelingen leeg staan, maar
waar wel veel vraag is naar intramurale zorg. Vele mensen in Suriname
kunnen de komende jaren gebruik
maken van de geschonken hulpmiddelen, die daar zo hard nodig
zijn. Op initiatief van Edith en Max
Brugman worden deze hulpgoederen aan dit verzorgingshuis in Pa-

ramaribo geschonken. In Suriname ontmoetten zij Max Chin A Sen
jr. Hij is betrokken bij de stichting
‘Zorg Samen voor Suriname’. Ook
mevrouw Venitiaan, de echtgenote van de toenmalige president van
Suriname, is bij deze stichting betrokken. De stichting heeft in de afgelopen tien jaar al vaker dergelijke zendingen per zeecontainer verzorgd. Mevrouw Venetiaan draagt er
persoonlijk zorg voor dat alle goederen op de juiste plek terecht komen. Het gaat om zorghulpmiddelen, zoals in hoogte verstelbare bedden en matrassen, verstelbare stoelen met voetenbanken, rollators, rolstoelen en een tillift. Mede dankzij
de inzet van Marion de Mos, manager van het Amstelring Hulpmiddelen Centrum, en haar collega’s is
deze zending mogelijk gemaakt.

Stichting Dag van je Leven
maakt CD-opname mogelijk
Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven heeft weer een leuke wens in
vervulling laten gaan. Enige maanden geleden kreeg de stichting te
horen dat Jan Aart Vreeken prachtige verhalen schrijft en hij zou het
fantastisch vinden om deze verhalen in te (laten) spreken op een CD.
Het bestuur van Dag van je Leven
vond dit een leuke wens en na het
horen van enige teksten, vonden
ook zij dat dit vereeuwigd moest
worden, zodat velen hiervan konden
genieten. Jan Aart heeft op zesjarige leeftijd een ernstig ongeluk gehad, waaraan hij een hersenletsel
over heeft gehouden. Eén kant van
zijn lichaam functioneert zeer moeilijk en hij heeft moeite met het vinden van woorden en het formuleren
van zinnen.
Deze opgewekte, creatieve man
woont sinds begin jaren tachtig
op het Begeleid Zelfstandig Wonen project van Ons Tweede Thuis.
Samen met zijn begeleidster Alida
van der Molen heeft Stichting Dag
van je Leven dit project in gang gezet en de mogelijkheden zijn onderzocht. Al snel werd radiomaakster
Joke Wegman-Timmer van Radio
Aalsmeer bereid gevonden om samen met Jan Aart de verhalen in te
spreken. Van te voren kreeg ze teksten te zien en ook zij vond de verhalen indrukwekkend. Jan Aart had
mooie verhalen geschreven over
onder meer de vogels, lucht, wolken, zee en het weer. Voor het inspreken van de verhalen is gebruik
gemaakt van de studio van Radio
VUmc, waar de techniek in handen was van Ronald van Delden. Hij

heeft belangeloos vele uren werk
besteed om de CD tot een professioneel succes te maken. Naast het
afmixen van de verschillende stemmen heeft hij er mooie achtergrondmuziek bij gezocht, waardoor de
CD een genot is om naar te luisteren. Total Copy Service heeft uiteindelijk de hoes en de CD ontworpen
en het eindresultaat met de mooie
titel ‘De Waarheid, Blijft in Beweging’ was daar. Maar het bleef niet
alleen bij het maken van de CD.
Stichting Dag van je Leven heeft er
ook voor gezorgd dat de overhandiging van het eerste exemplaar aan
Jan Aart extra feestelijk werd. Op de
dag voor Kerst heeft hij de CD voor
het eerst gezien en mocht hem, samen met een mooi boeket bloemen,
in ontvangst nemen uit handen van
voorzitter Rob Langelaan van Stichting Dag van je Leven. Voor deze
gelegenheid was hij omgetoverd tot
heuse Kerstman en bijna het voltallige bestuur van de Stichting was in
woonkamer van Jan Aart aanwezig
om dit heugelijke feit te vieren. Omdat Jan Aart geen CD-speler heeft,
had Stichting Dag van je Leven besloten om hem dit als extra verrassing te schenken. Jan Aart was blij
verrast met alles en was trots op het
eindresultaat van zijn CD. Het bestuur van Stichting Dag van je Leven keerde zeer tevreden naar huis
en was blij dat er met medewerking
van vrijwilligers weer een fantastische wens in vervulling is gegaan.
Meer informatie over de Stichting:
www.dagvanjeleven.org.
Door Ilse Zethof

Boerenkoolclub 25 jaar!
Aalsmeer - Vrijwilligers die elkaar
trouw blijven na een gedane klus.
Ooit schilderden zij onder begeleiding van Bertus Mensink het Parochiehuis achter de Karmelkerk
van binnen. De klus werd bezegeld
met een heerlijke boerenkoolmaaltijd van Lous en Wim. Op een zaterdag in januari verzamelen zij zich
sindsdien ieder jaar voor een winterse maaltijd. Aan het einde van die
maaltijd wordt een lot getrokken bij
wie de volgende boerenkoolclub zal
zijn. Dit jaar komt de groep voor de
25ste keer bijeen. Er wordt overi-

Lezing bij Viva
Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 17 januari verzorgt Roel Feenstra een lezing met thema ‘Het starten van
een aquarium’ bij Viva Aquaria. Roel
zal uiteenzetten waar aan gedacht
moet worden bij het opzetten en inrichten van een aquarium en geeft

gens niet ieder jaar boerenkool gegeten. Degene, die aan de beurt is,
mag zelf het gerecht bepalen. Winterse kost als erwtensoep, zuurkool,
jachtschotel en rode kool met hachee zijn al geserveerd, maar ook
lasagne, nasi, bami en pannenkoeken zijn al eens klaar gemaakt.
Deze 25ste editie is het de beurt aan
Wilma en Jos en zij gaan de keuken in voor het bereiden van boboti en pasta met spinazie. En natuurlijk wordt tijdens dit jubileum etentje
geproost met een drankje!
de te volgen stappen aan. De lezing
is zeker voor de beginnende aquariumhouders van harte aan te bevelen. Een boeiende en leerzame
avond wordt verwacht. De avond
wordt gehouden in buurthuis Hormeer aan de Roerdomplaan 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 opnemen met
de heer C. Keim, tel. 0297-343854.
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Op zomerkamp met SV Omnia
Aalsmeer - Afgelopen zomer zijn
31 leden van SV Omnia met leiding
op zomerkamp geweest in Beekbergen. Ook dit jaar wordt van 7 tot en
met 13 augustus een gym- en danskamp gehouden op het KNGU terrein in Beekbergen. Opgeven kan
voor het gymkamp of voor het danskamp. Wie voor het gymkamp kiest,
gaat elke dag twee uur gymen en
wie kiest voor het danskamp, danst
elke dag twee uur. Per leeftijdsgroep
wordt een speciaal programma samengesteld. Naast gym en dans
gaan de deelnemers allerlei leuke
spellen buiten beleven. En natuurlijk is er een kampvuur en disco en
nog veel meer. De deelnemers sla-

pen met maximaal tien kinderen in
een tent. Er wordt geprobeerd om
vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar in te delen. Op het terrein zijn
een kantine, een amfitheater, een
administratie met EHBO-ruimte en
ziekenboeg, toilet- en douchegebouwen aanwezig. Het zomerkamp
is bedoeld voor jongens en meisjes
van 6 tot en met 18 jaar. De deelnemers worden in verschillende leeftijdsgroepen ingedeeld. Wie meer
wil weten over het zomerkamp, kan
een kijkje nemen op www.zoka.nl of
een mail sturen naar zoka@svomnia.nl. Aanmelden via SV Omnia kan
tot 30 januari. Ook niet-leden mogen deelnemen.

Weer Ouder en kinddans
bij SV Omnia 2000
Aalsmeer - Afgelopen najaar heeft
Sportvereniging Omnia 2000 wederom een geslaagde cursus Ouderen Kinddans gegeven voor kleintjes
van 2 tot 4 jaar. Sommige kindertjes
komen met één van hun ouders, de
andere met één van hun grootouders en zelfs oppasmoeders hebben
veel plezier beleefd aan deze lessen. De les begint altijd met koffie
en thee voor de ouders/begeleiders
en een sapje of limonade voor het
kind, zodat iedereen zich weer meteen thuis voelt. Daarna gaat iedereen drie kwartier bewegen op muziek, liedjes zingen en uitbeelden

wat ze zingen, wat kleine oefeningetjes doen zoals evenwicht, houding,
etc. en natuurlijk kleine dansjes op
muziek die de kinderen kennen van
bijvoorbeeld de televisie. Onder begeleiding van leuke muziek hebben de kinderen geleerd om auto
te rijden op de banken, brandweertje te spelen, te klimmen en klauteren, maar ook te dansen. En dit allemaal onder leiding van de enthousiaste Mariëlle Buskermolen. In januari begint weer een nieuwe cursus op woensdag. Kijk voor meer informatie en opgave op de website:
www.svomnia.nl.

Leerlingen van Amstelveen
College maken zonnecel
Amstelveen - Op 6 januari bezocht
de Discovery Truck van de Rijksuniversiteit Groningen het Amstelveen
College. De Discovery Truck is een
rondreizend practicumlokaal en collegeruimte en is één en al fascinatie
voor de bezoekende scholier. Alle
leerlingen van de tweede klas havo
en vwo van het Amstelveen College
kregen een interessante practicumles over de zonnecel. Met behulp
van een animatiefilm werd uitleg
gegeven over de werking van zonnecellen en over de zon als duurzame energiebron. Daarna gingen de

leerlingen aan de slag met onder
andere glasplaatjes en chemicaliën
om zelf een zonnecel te maken, die
energie kan opwekken. Het doel van
de Discovery Truck is om bij leerlingen op een andere en leuke manier
het enthousiasme voor de exacte vakken te vergroten. Deze activiteit past in het landelijk Universum
Programma, waaraan het Amstelveen College ook meedoet. Binnen
dit programma organiseren scholen
regelmatig extra activiteiten om het
bèta onderwijs onder de aandacht
van leerlingen te brengen.

Atletiek: AV Aalsmeer

Winst voor Naomi en Wessel

Jeugdhandbalnieuws

Aalsmeerse jeugd staat z’n
mannetje in Duitsland
Aalsmeer - Een gelegenheidsteam
van A- en B-jongens van FIQAS
Aalsmeer heeft het afgelopen weekend deelgenomen aan een groot
toernooi in de omgeving van Menden, Sauerland. In maar liefs negen
sporthallen werd er gespeeld en de
Aalsmeerse jongens deden mee in
de B. Maar liefs 35 teams jongens
B teams speelden mee. Onderverdeeld in 7 pouls met elke 5 teams.
FIQAS was ingedeeld met HSG Volklingen (nummer 1 in de Duitse
competitie), TB Wulfrah 2, HV Ribnitz en TSV GWD Minden. De eerste
wedstrijd vond plaats op zaterdag 8
januari om 8.30. FIQAS mocht meteen aantreden tegen HSG Volkingen. De koploper in de Duitse competitie maakte het eerste doelpunt.
Gelukkig kon Niels Dekker meteen de gelijkmaker scoren en daarna werd het 3-1 voor HSG. Via Floris
Offerman werd het 3-2. Mark Kooij
stopte een penalty maar helaas
kwam de bal weer in de handen van
de tegenstander en werd het toch
4-2. De hele wedstrijd behield HSG
de voorsprong. FIQAS Aalsmeer
wist nog terug te komen tot 8-5.
De einduitslag werd 16-11. Achteraf gezien een hele mooie presentatie daar HSG poule winnaar werd
en de andere tegenstanders in de
poule tegen een veel grotere nederlaag aanliepen tegen dit zeer goede team. De tweede wedstrijd was
tegen HV Ribnitz. FIQAS Aalsmeer
ging goed van start. Een 3-1 voorsprong werd op het bord gezet. HV
kwam weer goed terug tot 4-4 en
daarna nam Aalsmeer het heft in
eigen handen liet een voorsprong
van 8-4 op het bord zetten. HV
kwam weer terug tot 8-6. Waarna
Aalsmeer weer uitliep tot 10-8. Het
werd echter weer 10-10 en daarna ging de wedstrijd gelijk op tot
13-13. Dat was ook de einduitslag.
Een kleine domper, want de jongens
hadden deze wedstrijd kunnen en
willen winnen. De derde wedstrijd
was tegen TB Wulfrah 2. Ook een

goed Duits team. Aalsmeer kon tot
5-5 meegaan, maar daarna nam TB
afstand tot 5-9. Aalsmeer kreeg veel
penalty’s en tijdstraffen tegen. Niet
altijd was het even duidelijk waarom
er tijdstraffen werden opgelegd. De
Duitse teams spelen allemaal erg
hard en bij de ene scheidsrechter
was meer toegestaan dan bij de andere. De wedstrijd eindigde in een
forse nederlaag van 13-23. Nog altijd was er kans op een plekje in de
volgende ronde. Van alle nummers
vier van elke poule, gingen de beste drie ook nog door. Echter dan
moest er wel gewonnen worden van
de laatste tegenstanders, TSV GWD
Minden. Niet de minste en een ook
zeer goed spelend team. Dat hadden de ouders al gezien. De jongens
kregen echter vleugels en namen
een 2-0 voorsprong. Het werd wel
2-1, maar daarna liepen ze uit naar
6-2. Alles ging goed en ook de keepers speelden een belangrijke rol in
deze wedstrijd. Het werd 7-6, maar
weer liep Aalsmeer uit naar 9-7. De
hele wedstrijd behielden de jongens
een voorsprong. Wat niet gedacht
werd, werd door de jongens wel gedaan. Zij wonnen deze wedstrijd.
De jongens gingen uit hun dak en
de tegenstanders waren verrast. Nu
hadden ze nog een kans. Het lange wachten was begonnen, want
‘s middags speelden nog enkele B
teams om een plek in de volgende ronde. Alle inzet werd beloond:
FIQAS Aalsmeer was door naar de
volgende ronde. Zondagochtend
moest er weer gespeeld worden. Er
werd verloren en gelijk gespeeld,
waardoor Aalsmeer niet door ging
en de jongens naar huis mochten.
Maar, ze kunnen terugkijken op een
zeer mooi toernooi, waar ze de toekomstige tophandballers hebben
zien spelen.
Geweldig om dit mee te maken en
daar als FIQAS aan mee te mogen
doen. Want de Aalsmeerse jeugd
heeft zeker hun mannetje gestaan
en goed mee gedaan!

Voorstellingen voor jeugd in
Amstelveens Poppentheater
Aalsmeer - Op zaterdagavond 15
januari is voor iedereen vanaf 9 jaar
de spannende voorstelling ‘Kind
noch Kraai’ te zien in het Amstelveens Poppentheater.
‘Kind noch Kraai’ is een Russisch
sprookje over het meisje Petrovna dat het hart van haar grote liefde Pjotr Alexandrovitsj dreigt kwijt
te raken, door een gemene streek
van haar tante Anna Pavlovski. In
een poging het tij te keren verandert zij in een kraai in deze spannende muzikale theatervoorstelling.
Aanvang voorstelling 19.30 uur. Toegangsprijs is 8,50 euro. Op zondagmiddag 16 januari brengt Het Filiaal
voor iedereen vanaf 6 jaar de muzikale objecttheatervoorstelling Mevrouw Ophelia in het Amstelveens
Poppentheater. Ophelia is een oude

dame. Op een dag ontmoet ze een
schaduw die bij niemand hoort, net
als zij. Vanaf het moment dat Ophelia besluit om de schaduw onder haar hoede te nemen, komen er
meer. Omdat ze niet al te erg wil opvallen, moeten de schaduwen overdag in Ophelia’s tasje blijven zitten. Maar ’s avonds komen ze er
allemaal uit en spelen ze de meest
prachtige verhalen. Mevrouw Ophelia is een voorstelling met poppen,
papier, karton, spel, muziek, licht,
heel veel spullen en nog veel meer
schaduwen. Aanvang voorstelling
14.30 uur. Toegangsprijs is 8,50 euro. Telefonisch reserveren voor beide voorstellingen kan donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot
14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - Bij de tweede wedstrijd
voor de crosscompetitie afgelopen
zaterdag in Bussum zijn door de
jeugdatleten van AV Aalsmeer zeer
aansprekende resultaten geboekt.
Bij de jongens junioren C was er
wederom een sterke prestatie van
Evert Bunschoten. Ten opzichte van
de eerste cross verbeterde hij zich
met één plek, wat resulteerde in een
knappe zesde plaats. Bij de jongens
junioren D1 deed Nick Ramdjanamsingh weer uitstekende zaken en
zijn twaalfde plaats zal waarschijnlijk al voldoende zijn voor de finale. Bij de jongens pupillen C was
de eerste podiumplaats te noteren.
Graeme ’t Hoen deed het heel goed
en wist de derde plek te veroveren.
Bij de jongens pupillen B was er
een top tien notering voor Tim van
der Vlies. In een sterk veld kwam hij
tot een prima zesde plaats. Bij de
meisjes pupillen B was Naomi Verhoef weer meer dan overtuigend.
Met een straatlengte voorsprong
versloeg zij de concurrentie. Het
spreekt voor zich dat Naomi nu deel
mag nemen aan de finale. A1 pupil
Wessel Heil, enigszins teleurgesteld
na zijn vijfde plaats bij de Sylvestercross, deed het minstens zo over-

tuigend als Naomi. Ook hij liep probleemloos naar de overwinning. In
dezelfde race was er ook een mooie
vijftiende plaats voor Gregory ’t
Hoen. Voor de AVA jeugd een mooie
cross waar met veel tevredenheid
op terug gekeken kan worden.
Jordi bij indoor Dortmund
AV Aalsmeer A junior Jordi Baars
laat het crossen even voor wat het
is en richt zich momenteel volledig op het indoorseizoen. Doelen
daarbij zijn het NK junioren en het
NK senioren, die beiden in februari in het Omni sportcentrum in Apeldoorn gehouden zullen worden. Jordi kende afgelopen zondag een prima seizoensopening bij internationale wedstrijden in de Westfalenhalle in Dortmund. Jordi won de 800
meter bij de A junioren van kop af
en liep daarbij een hele behoorlijke
1.58.04 minuut, wat voor hem een
indoor persoonlijk record betekende. Ook liep hij een voor hem prima 400 meter in een snelle 52.53
seconde, ook een persoonlijk record. Komende weekeinde zal Jordi te zien zijn bij indoorwedstrijden
in Gent naar alle waarschijnlijkheid
op de 1.500 meter.

Groep 8 leerlingen van De Zuidooster hebben veel zin in de technieklessen.
“Zullen we een houten boot bouwen en dan met gesoldeerde hekjes?!”, stelde een leerling voor.

Kinderen en techniekles
Aalsmeer - Afgelopen najaar nodigde Koninklijke De Vries Scheepsbouw alle basisscholen in Aalsmeer
uit een plan in te sturen voor verbetering van het techniekonderwijs op
de eigen school. De school met het
leukste en best haalbare plan won
een jaar lang ondersteuning van Jolien Techniek & Onderwijs. Jolien
Techniek & Onderwijs wordt gerund
door Jolien Duin. Zij constateerde
dat basisschoolleerkrachten vaak
moeite hebben met het geven van
techniekles, zelfs als kant en klaar
lesmateriaal voor handen is. Jolien
noemt zichzelf een creatief techneut: “Mijn hoofd zit vol ideeën en
manieren om kinderen te leren over
techniek”, vertelt zij. “Daarom stelde ik mij tot doel leerkrachten met
plezier en vertrouwen techniekles
te laten geven.” Koninklijke De Vries
Scheepsbouw voelt zich al jaren verantwoordelijk voor het opleiden van
jonge mensen voor techniek, het

bedrijf ontleent zijn bestaansrecht
immers aan technische topmensen. Met Jolien Techniek & Onderwijs deelt De Vries de overtuiging
dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met enthousiasmeren voor
techniek, een samenwerking tussen
de beide bedrijven lag dan ook voor
de hand. Leerkracht en techniekcoordinator Arnout Kruyf van OBS De
Zuidooster was blij verrast toen hij
hoorde dat zijn school gewonnen
had. “Op het laatste moment heb ik
een, in mijn ogen, eenvoudig plan
ingestuurd, want deze kans wilde ik
niet voorbij laten gaan. Ik ben al langer bezig met techniek in de klassen, maar schoolbreed kan het beter. Deze hulp is dus heel welkom.”
Dat zijn plan kon winnen was een
verrassing. Jolien licht toe: “Het gaat
ons niet om grootse of hippe ideeën,
beter stap voor stap techniek implementeren in het lessysteem dan ten
onder gaan aan ambitie.”

Gezocht: Aankomend schrijftalent

De Zegelkids
weer bijeen
Aalsmeer - De Zegelkids komen
aanstaande vrijdag 14 januari weer
bijeen in het Parochiehuis in de
Gerberastraat 6.
Onder andere wordt deze avond de
winnaar bekend gemaakt van de
ontwerpwedstrijd ‘Maak een kerstzegel’. Ook staat een grote veiling

op het programma en natuurlijk
wordt de mogelijkheid gegeven om
te snuffelen in de bakken vol postzegels. De avond begint om 19.00
uur en duurt tot 20.30 uur. Jongens
en meiden, die van postzegels verzamelen houden, zijn van harte welkom. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Ellie
via 361819 of Saskia via 569660 Ook
kan gekeken worden op de website
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl

Amstelveen - Zondag 16 januari geeft Deborah Klaassen een eenmalige workshop schrijven in de Bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein. Altijd al schrijver willen worden en ben je tussen de 15 en 24
jaar? Of wil je wel eens van een
schrijftalent weten hoe het allemaal
werkt? Schrijf je dan gratis in voor
deze unieke kans.
Een goed verhaal is net een geslaagd cadeau: het begint met een
origineel idee, dat pak je mooi in, je
zorgt dat het een verrassing blijft en
je geeft de lezer iets waar hij of zij
wat mee kan. Schrijfster Deborah
Klaassen leert je de kneepjes van
het vak, van brainstormen tot taalgebruik, van plot tot personages en

van opbouw tot opmaak. De workshop is voor maximaal 25 personen
en er zijn nog plaatsen beschikbaar. Schrijf je snel in op de website www.amstelland-bibliotheken.
nl/writenow en profiteer van deze
unieke gelegenheid.
De workshop wordt gehouden aanstaande zondag gehouden van
14.30 tot 17.00 uur. Deborah Klaassen (1984) won de voorronde van
Write Now! in Den Haag in 2005 en
zat het jaar daarop in de jury van
Write Now! Haarlem. Ze studeerde filosofie en journalistiek in Leiden en Creative Writing in Londen.
In 2010 verscheen haar debuut ‘Bek
dicht en dooreten!’, een stoere mix
van chicklit en horror.

Proosten bij Binding Oost
Aalsmeer - Appelflappen zijn afgelopen week gemaakt door de
jeugd bij Binding Oost. En met kinderchampagne is getoast en er zijn
goede voornemens gemaakt. Kortom, het jaar is ook bij Binding Oost
weer goed begonnen. Tijdens de
casinomiddag konden tieners uit
Oost een gokje komen wagen. Met
speelgeld als inzet bij roulette en
black jack, werd het toch snel spannend. Er waren dit keer geen echte prijzen te winnen, maar het was

wel een leuke middag. De komende maand kunnen jongens en meiden komen zingen, alsof je bij the
Voice of Holland bent, een kalender van houten blokken maken, film
kijken en allerlei gerechten koken.
Ben je tussen de 10 en 15 jaar, dan
kun je komen om lasagne of tapas te maken. In februari staat verder nog een speciale Valentijnsactie op het programma. Voor vragen
kan een mail gestuurd worden naar
eveline@debinding.nl.
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Finstral Rally team volop
in de race in Dakar Rally
Aalsmeer - Op 1 januari is de 2011
editie van de Dakar Rally van start
gegaan en de mannen van het Finstral rally team zitten nog steeds in
de race! Er is veel gebeurd in de eerste week van de rally. Meteen in de
eerste etappe lag de truck van ‘coureur’ Johan Elfrink en ‘navigator’ Enno Hortulanus op zijn kant, hierna begonnen de mannen vanaf de
vierentwintigste plaats een fantastische inhaalrace en eindigde in de
derde etappe als elfde in het overall
klassement! Bij ‘piloot’ Teun Stam,
die samen met Eddie Beeftink en
Rob Boogaart in de Mercedes Axor
met startnummer 533 zitten, liep alles als een trein, zo wist hij, in eerste instantie, ook zijn startpositie te
verbeteren, totdat ongeveer 50 kilometer voor het einde van de etappe
ineens het olielampje ging branden.
Het bleek dat de carter moest worden gerepareerd, dit lukte, met dank
aan bemanning Rob en Eddie. De
afgelopen dagen was er sprake van
een slagveld onder de deelnemers
en zijn er complete teams uitgevallen. Het Finstral team begint echter vol goede moed aan de volgende etappe. Tijdens deze vierde etappe kregen Johan en Enno een lekke band, probeer deze maar eens te
vervangen op een ondergrond van
los zand! De bemanning van startnummer 533, Teun, Rob en Eddie,
ging goed van start en alles liep perfect. Wel merkten ze dat ze, doordat

ze vrij laat startten, veel moeite hadden om het inmiddels volledige kapot gereden terrein door te komen.
Uiteindelijk werd het donker en besloten de mannen een nacht in de
duinen te slapen wat niet erg comfortabel was! Op 8 januari zou het
een rustdag zijn, maar de etappe
van de dag daarvoor zorgde ervoor
dat het voor vrijwel niemand een
rustdag was. Er moest gesleuteld
worden om de trucks weer in topconditie te krijgen voor de tweede
helft van de rally. De volgende dag
stonden de trucks er weer als nieuw
bij en konden de monteurs eindelijk
even rusten. Zondag 9 januari was
een dag waar beide navigators zich
volledig konden uitleven. Tot nu toe
bestempeld als de ‘zwaarste’ dag
van de rally: Met diepe valleien en
enorme vlaktes in Chili, veel zand,
een omgeving waarbij je je slecht
kunt oriënteren en dus gemakkelijk
de weg kwijt kunt raken. Een deel
van de etappe gaat langs oude mijnen en eindigt aan de Grote Oceaan, waarna ze verder over de weg
richting de havenstad Antofagasta
gaan. In spanning wordt afgewacht
hoe de mannen van het Finstral Rally team de andere etappes zullen rijden.
De rally kan worden gevolgd op
www.finstral-rally.com Ook besteedt
RTL7 elke avond een uur zendtijd
aan dit wereldwijd bekend staande
evenement.

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD toont één helft klasse

Veel enthousiaste deelnemers aan de Westeinderclinic bij AV Aalsmeer
Foto: SublimaPrint.

Op weg naar de Westeinderloop

Veel animo en enthousiasme
voor AVA hardloopclinic
Aalsmeer - Zaterdagochtend zijn
bij Atletiekvereniging Aalsmeer zestig startende en al meer gevorderde
hardlopers begonnen aan een acht
weekse hardloopclinic.
In deze serie trainingen op de atletiekbaan aan de Sportlaan wordt
door beginnende hardlopers van
nul af aan toegewerkt naar 5 kilometer hardlopen. De meer geoefende lopers worden voorbereid op 10
kilometer hardlopen. De nadruk ligt

op een verantwoorde opbouw, gezellig samen trainen en het verbeteren van de looptechniek. Het is een
mooi doel om na afloop van deze
clinic deel te nemen aan 5 of 10 kilometer bij de Westeinderloop, maar
dit is geen must.
Deze loop wordt gehouden op zondag 6 maart en bestaat naast een
kidsrun uit een 5 en een 10 kilometer. Voor meer informatie, zie
www.westeinderloop.nl.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 15 januari

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

Debutant Wim Mink wint
Kudelstaart - Vorige week vrijdag was er dan eindelijk weer een
dartavond in het Dorpshuis van Kudelstaart. De eerste van het nieuwe jaar. En de eerste sinds maar
liefst zes weken. Normaliter is er elke twee weken een dartavond, nu
zat kerst én het succesvolle 4–tallen toernooi ‘in de weg’. Hoewel de
mooi versierde, imposante kerstboom in het Dorpshuis anders deed
vermoeden, waren de kerstdagen
ondertussen echter voltooid verleden tijd. Ook het siervuurwerk en de
champagne werden omgewisseld
voor dartsvuurwerk en bier. Wim
Mink verzorgde het mooiste vuurwerk voor het dartbord. Niet gehinderd door enige plankenkoorts
won hij tegelijk bij zijn debuut bij
de Poel’s Eye. Een prachtige prestatie, men krijgt immers maar één
keer de kans om als debutant zijnde te winnen. In het verleden is deze prestatie ondertussen door twee
handen vol darters gelukt: Jeroen
van den Helder (allereerste dartavond ooit), Bak, Marco Cornelisse,
Ben Blokhuizen, Ron de Pijper, Perry
Noordermeer, Elmer Kralt, Ron Dominicus en Johny Nijs gingen Wim
Mink voor. Wim maakte zijn prestatie nog mooier door en passant ook
de hoogste uitgooi van de avond te
gooien, 146. Christopher Brouwer
had de ondankbare taak het Wim
lastig te maken, tot twee keer toe
zelfs. Aan het begin van de avond
troffen zij elkaar in de poule, en aan
het einde van de avond in de finale. Christopher lag ook flink dwars,
maar Wim wist een 0–2 achterstand
met prachtig dartsvuurwerk om te
buigen in een overwinning. In de
Sconeronde was ook een ‘tot twee
keer toe’ ontmoeting. Aan het begin van de avond troffen Hein van

Houten en Huib Gootjes elkaar in de
poule, en (bijna) aan het eind van
de avond in de halve finale. Dit was
mogelijk omdat dit feitelijk de finale van de winnaarronde van de verliezerronde was. Makkelijker kon de
Poel’s Eye het niet maken, wel leuker. Hein maakte het Huib ook niet
makkelijk, maar na een kansloze
verliespartij in de poule, won Huib
nu wel nipt. In de finale trok Gerard
van de Weijden echter aan het langste eind. Ook Arnold Sluys pakte
maar weer eens een prijs. Na twee
Sconeronde titels, won hij nu voor
de tweede keer ooit de E ronde. Ook
won hij kort geleden het 4-tallen
toernooi, en ‘een pot goud’ van het
Mystery Out rad. Overigens viel de
Mystery Out deze keer niet, er werd
geen getal gedraaid die overeenkwam met een gegooide finish. Een
compleet overzicht van de speelavond: Winnaar van de speelavond;
Wim Mink, runner up en Christopher Brouwer, zij kregen prachtige
planten. Halve finalisten: John Koster en Jan Kranendonk. Kwartfinalisten: John Kater, Richard Haaima,
Nick Dekker en Andere van de Niet.
Winnaar van de Sconeronde: Gerard
van de Weijden, runner up: Huib
Gootjes. Halve finalisten: Hein van
Houten en Albert Geleijn. Kwartfinalisten: Tim van de Poel, Ilona Bak,
Martijn Baars en Wim Boon. Winnaar van de Eronde: Arnold Sluys,
runner up: Robertino Zonneveld.
Halve finalisten: Remco Maarse en
Bertus Krijgsman.
De volgende speelavond is volgende week vrijdag 21 januari in het
Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. De inschrijving sluit om 19.45
uur, deelname kost drie euro per
persoon en de minimum leeftijd is
15 jaar.

Debutant Wim Mink wint en gooit hoogste finish.

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Hellas Sport 1
Aalsmeer 2 – ZOB 2
Aalsmeer 3 – AMVJ 2
WV-HEDW 11 - Aalsmeer 4
Odin’59 10 - Aalsmeer 5
RKAVIC 5 - Aalsmeer 6
AGB Vet.1 - Aalsmeer/RKAV Vet.1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
12.00 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Saestum DA.2

14.30 u

R.K.A.V.
EDO 2 - RKAV 2
12.00 u
AGB Vet.1 - RKAV/Aalsmeer Vet.1. 14.30 u
Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United A1 - NVC A1
H’cules Zaandam B1-J.A.United B1
J.A.United B2 – VVC B2
J.A.United B3 – RCH B1
J.A.United C1 – HBC C1
Kadoelen C1 - J.A.United C2
AMVJ C1 - J.A.United C3
Pupillen
Zeeburgia D4 - J.A.United D1
J.A.United D3 – Hoofddorp D8
DIOS D3 - J.A.United D4
Roda’23 D11 - J.A.United D5
DSS MD.4 - J.A.United D6
J.A.United E2 – Onze Gazellen E2
J.A.United E3 - Hoofddorp E4
J.A.United E4 – Sp.Martinus E2
Bloemendaal E6 - J.A.United E5
J.A.United E6 – DIO E1
DSS E 10 - J.A.United E8
DSS E 13 -J.A.United E9
J.A.United F1 – RAP F1
J.A.United F2 – Kon HFC F4
VVC F4 - J.A.United F3
Kon.HFC F8 - J.A.United F4
DIOS F4 - J.A.United F5
Pancratius F8 - J.A.United F6
J.A.United F8 – DSS F 18
DSOV F6 - J.A.United F10

12.00 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u
12.00 u
9.30 u

13.00 u
13.00 u
12.30 u
12.30 u
10.00 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
9.45 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
J.A.United MC.1 – ‘T Gooi MC.1
12.30 u
Pancratius MC.1 – J.A,United MC.2 14.45 u
B’veldert MD.4 - J.A.United MD.1 10.00 u
VSV MD.1 - J.A.United MD.2
9.00 u
R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 - Pancratius D4
Bloemendaal D2 - RKDES D2
RKDES D3 – Badhoevedorp D1
Buitenveldert D6 - RKDES D4
AFC E5 - RKDES E1
RKDES E2 – KDO E1
Roda’23 E10 - RKDES E3
Ouderkerk E8 - RKDES E4
RKDES E5 – De Meer E6
Nw.Sloten F1 - RKDES F1
RKDES F2 – Ouderkerk F2
Diemen F4 - RKDES F3

11.00 u
10.15 u
9.30 u
10.45 u
9.00 u
9.30 u
11.45 u
11.15 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u
12.00 u

Speelavond

in ‘t Baken

Aalsmeer - Maandag 17 januari is
weer de maandelijkse speelavond
van buurtvereniging De Pomp. ‘t Baken in de Sportlaan, naast de Open
Hofkerk, is de locatie waar met
veel plezier gespeeld zal worden.
Zowel leden als niet-leden wor-

Pancratius F6 - RKDES F4
RKDES F5 – SDZ F9
RKDES F6 – Legm.vogels F8
RKDES F7 – Amstelveen F4
RKDES F8 – RKAVIC F4
RKDES F9 – Diemen F10
Amstelveen F6 – RKDES F 10

9.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
Marken DA.1 -RKDES DA.1
WV-HEDW MB.1 - RKDES MB.1
DSS MC.3 - RKDES MC.1
RKDES ME.1 – IJburg ME.2

14.30 u
11.00 u
10.00 u
9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – AMVJ 1
SCW 2 – Buitenveldert 2
SCW 3 – RAP 6
SCW Vet.1 – Zwanenburg Vet.1
Legm.vogels Vet.1 - SCW Vet.2
DCG Vet.1 - SCW Vet.3

14.30 u
11.45 u
13.15 u
15.00 u
14.00 u
14.30 u

Junioren
Victoria A1 - SCW A1
SCW B1 – Alliance’22 B2
De Dijk C2 - SCW C2

13.45 u
10.30 u
12.15 u

Pupillen
SCW D1 – AS’80 D1
SCW D2 – Sp.Martinus D6
VVC E3 - SCW E1
Kon.HFC E 17 - SCW E3
SCW F1 – Kon.HFC F6
SCW F2 – Onze Gazellen F 10
SCW F3 – SDZ F 10

10.00 u
9.00 u
10.00 u
11.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Odysseus DA.6
Zwanenburg MC.1 - SCW MC.1
Nw.Sloten MD.1 - SCW MD.1
SCW ME.1 – Hoofddorp ME.1
Concordia F5 - SCW MF.1

14.30 u
12.00 u
11.30 u
9.00 u
10.00 u

Zondag 16 januari
R.K.A.V.
Alliance’22 1 - RKAV 1
RKAV 2 – De Dijk 2
Legm.vogels 3 - RKAV 3
RKAV 4 – Tos Actief 3
Roda’23 - RKAV 5
RKDES 7 - RKAV 6

14.00 u
11.30 u
12.00 u
11.30 u
14.30 u
14.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Saenden DA.2

11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 2 – Velsen 2
RKDES 3 – Schoten 2
RKDES 4 – DCG 3
RKDES 5 – Pancratius 6
Swift 9 - RKDES 6
RKDES 7 – RKAV 6

11.00 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
15.00 u
14.00 u

Junioren
Hoofddorp A1 - RKDES A1
RKDES A2 – Kadoelen A1
RKDES B1 – Purmerend B2
RKDES B2 – Hoofddorp B1
RKDES C1 – Geuzen.M.meer C1
RKDES C2 – AS’80 C 12

11.00 u
12.00 u
10.00 u
12.00 u
10.00 u
10.00 u

den welkom geheten door het bestuur van deze actieve buurtvereniging in de wijk Zuid. Vanaf 20.00 uur
kan er hartenjagen, sjoelen en klaverjas gespeeld worden. Er worden
drie rondes gespeeld en tussendoor is er een fantastische verloting
met prachtige prijzen. Iedereen, die
zin heeft in een gezellige avond, is
van harte welkom. Telefonische informatie is verkrijgbaar bij Caroline
Ramp via 344107.

Aalsmeer - Na de oliebollen en
het vuurwerk heeft VZOD de zaalcompetitie hervat tegen laagvlieger Argus uit Weesp. Een ploeg die
de meeste wedstrijden ruimschoots
verliest en dus ook de voornaamste kandidaat is om aan het einde
van de rit de rode lantaarn in ontvangst te nemen. Maar aan de andere kant dus een mooie gelegenheid voor het Kudelstaartse team
van trainer/coach Klaas Bosman
om het doelsaldo flink op te vijzelen
en het trouwe thuispubliek eens te
verwennen. De presentatie van het
team was voor Melissa Admiraal en
Melissa Jansen een spannend moment, want zij waren de pupillen van
de week. Ten opzichte van de vorige wedstrijden waren er geen personele wijzigingen doorgevoerd bij
VZOD en al reeds in de eerste minuut stond het 1-0 door Josine Verburg. Dat het een eenzijdige wedstrijd zou worden, bleek in de eerste acht minuten nog niet, want toen
prijkte er een 3-3 stand op het scorebord. De jarige Martijn Vervark
sloeg toen een gaatje met een wegtrekker onder de korf en een rappe doorloopbal: 5-3. Dit was het
sein voor het jonge team om eens
flink gas te geven en het arme Argus werd in deze fase volledig overklast: 9-3. VZOD ging echter nog
door en het gallery-play kwam tot
uitdrukking door een prachtige treffer van Bart Verheul die zijn tegenstander met een fake bal volledig
het bos in stuurde. Nog in dezelfde minuut was zijn directe tegenstander nogmaals het spoor bijster
en scoorde Verheul wederom: 113. Een voor haar tegenstander niet
te volgen schijnbeweging van Donja Passies werd onreglementair afgestopt waarna Willem Mast de toegekende strafworp benutte. Vervolgens scoorden hij en Verheul nogmaals waardoor er vijf minuten voor
de rust een 14-5 tussenstand werd

bereikt. De periodes vóór en ná de
rust zijn dit seizoen niet de sterkste
van de Kudelstaartsers en zodoende kon het gebeuren dat zelfs deze tegenstander, door verslapping
van VZOD, vier maal op rij kon scoren: 15-9. VZOD draaide, ondanks
de luidruchtig aanmoedigende
trommels en toeters van de VZODjeugd, in deze fase uitermate stroef
en leek in niets meer op de ploeg
die in de eerste helft speelde met de
tegenstander. Daarmee kreeg Argus
weer zin en toonde het team vechtlust om de stand wat draaglijker te
maken. Beide ploegen scoorden om
en om (18-12) en tien minuten voor
tijd voerde trainer/coach Klaas Bosman, die VZOD aan het einde van
dit seizoen gaat verlaten, een dubbele wissel door. Wouter Vermeulen verving Eric Spaargaren en Eline Ruessink kwam er in voor Verburg. Een paar minuten later nogmaals een dubbele wissel: Nils van
Os voor Vervark en Dineke Westerhof voor Passies. Ofschoon verse krachten wel eens voor een extra impuls zorgen, maakte het in deze wedstrijd weinig uit. Daarvoor
was de tegenstander simpelweg te
zwak. De wedstrijd werd plichtmatig uitgespeeld en veel werd er niet
meer gescoord. Jammer dat de Kudelstaart-ers de kans op een monsterscore, na een sublieme eerste
helft, hadden laten liggen. Uiteindelijk werd het 21-13, een eindstand
waarmee Argus nog het meest tevreden was. Zij hadden meer gescoord dan dat ze gewend waren
en ook minder treffers om de oren
gehad. Hoe dan ook staat VZOD
wel op een keurige vierde plaats en
speelt het, na een vrije zaterdag, volgende week zaterdag uit tegen DKV.
Doelpuntenmakers: Willem Mast en
Bart Verheul 5x, Martijn Vervark 4x,
Anika van Os 3x en Eric Spaargaren,
Donja Passies, Josine Verburg en
Michelle van Leeuwen 1x.

Mast en Vervark bereiden het dertiende doelpunt voor uit een vrije bal. Inzet:
Pupillen Melissa Jansen en Melissa Admiraal.

Dubbelspelkampioenschap tafeltennis

Peter Velleman en Jeroen Hensel
koningskoppel ATC Bloemenlust
Aalsmeer - Zoals elk jaar is op
de eerste woensdag van 2011 het
dubbelkampioenschap
van
de
Aalsmeerse tafeltennisclub Bloemenlust gespeeld. De dubbels komen tot stand door een combinatie van ranking en loting, met de bedoeling dat de gevormde dubbels
zoveel mogelijk gelijkwaardig aan
elkaar zijn. Helemaal lukken doet dit
nooit en zoals elk jaar staken er ook
nu een aantal dubbels duidelijk boven de anderen uit. Na vier speelrondes waren nog twee koppels ongeslagen en die kwamen elkaar in
de vijfde ronde tegen. Met 11-7 en
11-5 bleken Peter Velleman en Jeroen Hensel duidelijk sterker te zijn
dan tegenstanders Horst Krassen en
Ed Couwenberg. Beide duo’s lieten
in de laatste twee rondes geen punten meer liggen en eindigden afgetekend als eerste en tweede. De enige combinatie, die nog enigszins in

de buurt kon blijven, was Dirk Piet
en Vladimir Javornik met vier overwinningen en negen games. Zij waren het enige dubbel die het koningskoppel Peter en Jeroen nog
een game afhandig wisten te maken. Dat de andere dubbels redelijk tegen elkaar opgewassen waren
mag blijken uit de gedeelde vierde
tot en met de zesde plaats op basis
van punten met allemaal twee overwinningen. Alleen door het tellen
van de gewonnen games en het onderlinge resultaat kon een verschil
bepaald worden.
Uitslag: 1. Peter Velleman en Jeroen
Hensel, 6-12; 2. Horst Krassen en
Ed Couwenberg, 5-10; 3. Dirk Piet
en Vladimir Javornik, 4-9; 4. Laurent
Mossan en Bart Spaargaren, 2-6; 5.
Willem Visser en Johan Berk, 2-6; 6.
Irene Gerritsma en Ton de Hollander, 2-5 en 7. Erika Auperlé en Brian v.d. Heuvel, 0-2.

De winnaars van het dubbelkampioenschap, van links naar rechts:
Jeroen Hensel, Peter Velleman, Ed Couwenberg en Horst Krassen.
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Jarige gymvereniging houdt
open volleybaltoernooi

Oceanus waterpolo

Ruime overwinning dames 2
Aalsmeer - Dames 2, bestaande
uit Carina Wegman, Christa Buskermolen, Denny Schouten, Eefje van
der Meer, Elianne van Dam, Janice Groen in ’t Woud, Joyce Schouten, Marieke Spitteler, Nikki van der
Meer, Pursephany Hermand, Robin
Meester en Suzanne Penne, wachtte afgelopen weekend een waterpolowedstrijd tegen ASZV-Spons
1, een studentenvereniging uit Amsterdam. Met vele afzeggingen aan
de Oceanus kant, wisten de dames niet wat ze van deze wedstrijd
moesten verwachten.
De zenuwen waren van de gezichten af te lezen. De dames hadden
het eerste partje nodig om even in
te komen en de tegenstander af tasten. Naarmate de wedstrijd vorderde, nam het zelfvertrouwen bij de
dames aan Oceanus zijde toe. Uiteindelijk wonnen de dames ruim
met 12–3.
Oceanus JO17 speelde zaterdag
tegen De Reuring. Niet echte een
zware tegenstander, maar een goede oefening voor de jongens van
Oceanus. Met versterking van Mike

Oomen uit JO15 ging de ploeg helemaal naar Noord-Scharwoude. De
wedstrijd verliep soepel en als snel
had de ploeg uit Aalsmeer een behoorlijke voorsprong. Uitslag 162 winst voor Oceanus. Heren 1 van
Oceanus begon de tweede helft van
het seizoen pittig. Hearlem was de
tegenstander. Na het voorbereidingstoernooi van 2 januari bij Alkemade keken de heren uit naar
de wedstrijd. Vol zelfvertrouwen begonnen de heren aan de wedstrijd.
Het ging snel, chaotisch en vol
spanning. De hele wedstrijd ging
gelijk op. Veel persoonlijke fouten
aan beide kanten.
Uiteindelijk, met maar 1 doelpunten verschil, won Hearlem met 8–9.
Overige uitslagen van afgelopen
weekend: Heren 2: 7–4 winst; Heren
3: 19–5 verlies; Heren 4: 6–5 winst;
Heren 5: 11–1 winst. Pim Houdijk
scoorde liefst zes doelpunten; Dames 1: 6–6 gelijk; Jo19: 3–14 winst;
Go15: 22 – 4 winst. Mike Oomen
scoorde acht maal; Go13A: 12–4
winst; Go11: 4–8 winst. Sam Vergeer
scoorde vijf van de acht doelpunten.

Snertdrive bij Bridge ‘86
Leimuiden - Op zondag 6 februari organiseert Bridge ‘86 in samenwerking met partycentrum Keijzer
in de Dorpsstraat 30 een snertdrive
met prijzen. Deelname staat open
voor ieder niveau, ook huiskamerbridgers en beginners zijn welkom.
De zaal is open vanaf 13.00 uur en
er wordt om 13.30 uur met bridgen
gestart. De uitslag en prijsuitreiking
zijn om circa 18.00 uur, tijdens de

maaltijd. De kosten bedragen 35 euro per paar, inclusief maaltijd, kopje
koffie of thee en hartig hapje. Aanmelden kan tot 1 februari bij Truus
v.d. Meer, tel. 0172 508936. Deelname is definitief na aanmelding
bij bovenstaand contactpersoon en
na ontvangst van het verschuldigde
bedrag door overmaking op girorekening 4353291 t.n.v Bridge ‘86 Leimuiden o.v.v. de deelnemersnamen.

Introductieles Power Yoga
bij sportvereniging Omnia
Aalsmeer - Power Yoga is een yoga stijl die niet zozeer op het spirituele is gericht, maar is gebaseerd
op intensieve asana’s (houdingen)
in vinyasastijl (vloeiende bewegingen), met als doel jezelf en je lichaam te aanvaarden. Tijdens het
uitvoeren van de oefeningen tast je
voordurend je grenzen af, maar je
mag ze niet overschrijden. Je moet
goed luisteren naar je innerlijke ik
om zo tot een groot mogelijk effect voor de gezondheid van het lichaam en de geest te komen. De
bewegingen zijn gesynchroniseerd
met de ujjayi (adem). Hierdoor ontstaat flow. Het wordt wel meditatie
door beweging genoemd. Tijdens
de les leer je naar binnen te keren, de bandha’s te gebruiken (deze zorgen voor stevigheid en stabiliteit), de uyajji adem, de zonnegroeten (aantal oefening die vloeiend in
elkaar overgaan als warming-up) en
de asana’s (houdingen). Elke les begint met losmaakoefeningen en de

zonnegroeten. Daarna verschillende
asana’s (houdingen) en afgesloten
wordt met de eindontspanning (savasanah). Na een paar keer Power
Yoga te hebben ervaren voelen de
deelnemers zich al een stuk energieker en fitter. Je krijgt een gezond
en sterk lichaam. Alle systemen in
het lichaam worden geactiveerd en
verbeterd. Het werkt niet alleen voor
het lichaam helend en reinigend,
maar vooral ook voor de geest. Bij
Power Yoga is de houding een methode om het lichaam te ontdekken
en te ontplooien en je leert je ego
los te laten. Ook interesse in PowerYoga? Op dinsdag 1 februari van
20.30 tot 21.30 uur geeft SV Omnia
2000 een introductieles voor iedereen die Power Yoga wil uit proberen.
Deze introductieles is voor iedereen
geschikt of je nu wel of geen ervaring heb in de yoga en wordt gegeven in de Proosdijhal in de Edisonstraat. Kijk voor meer informatie op
www.svomnia.nl.

Handbalcompetitie jeugd

RKDES C1 verliest van
koploper Volendam
Kudelstaart - Na enkele weken
handbal vrijaf moesten de meiden
C1 van RKDES er afgelopen zaterdag weer aan geloven. Een uitwedstrijd in en tegen Volendam stond
op het programma. Het zou een
zware wedstrijd gaan worden, want
KRAS Volendam C1 staat eerste in
de poule. RKDES gaf KRAS echter
de winst niet cadeau. De eerste helft
sloot Volendam af met 8-0 winst. Er
waren in deze eerste helft vele RKDES kansen, maar de keepster van
de tegenpartij blokkeerde alle ballen moeiteloos.
Ook in de tweede helft was KRAS
de onoverwinnelijke partij. Het RKDES publiek bleef stug aanmoedigen, want het zou toch leuk zijn als
hun ploeg van de nulstand zou worden verlost. Na een 14-0 stand werd
deze wens bewaarheid. Jennifer
kreeg de kans om door te breken,
maar de potige meiden van KRAS
hielden haar bij de cirkel klem waar-

door het haar onmogelijk werd gemaakt een doelpunt te scoren. De
scheidsrechter floot en een penalty in Kudelstaarts voordeel volgde.
Celine was de aangewezen persoon
om deze te nemen. Ze nam haar positie in, wachtte op het fluitsignaal
en schoot de bal feilloos in de linker
onderhoek. (14-1). RKDES had de
smaak te pakken. Megan zag haar
kans schoon. Ze zorgde voor een
doorbraak en gooide de bal hard in
de hoek, de keeper van KRAS was
kansloos: 14-2.
De allerlaatste kans bleek een onmogelijke slag. Met een lange bal
door Megan op Celine, die als enige
op het doel van KRAS afstormde en
daarbij de hoge bal moeiteloos opving, bleek niet sneller dan het fluitsignaal. Ondanks de twee prachtige
doelpunten werd de wedstrijd uiteindelijk toch afgesloten met een
19-2 overwinning voor KRAS Volendam C1.

Selectiewedstrijden NK Allround

Aalsmeers schaatstalent
Menno Kramer tweede!
Aalsmeer - Menno Kramer uit
Aalsmeer timmert goed aan de weg.
De 17-jarige schaatser van het ProAct IT schaatsteam veroverde afgelopen weekend bij de regionale selectiewedstrijden voor het NK
Allround een tweede plaats op de
500 meter. Vorige maand werd Kramer al gewestelijk kampioen Supersprint. Sprinten. Hard sprinten. Dat
is de specialiteit van het Aalsmeerse talent. Dat bleek in december al
tijdens de gewestelijke kampioenschappen Supersprint. Daar verdedigde Menno Kramer zijn titel van
vorig jaar. En met succes. Zowel op
de 100 als de 300 meter boekte hij
bovendien een persoonlijk record.
“Altijd lekker, kampioen worden”, aldus Kramer.
Goede race
Tijdens
de
plaatsingswedstrijden voor het NK Allround deed
de schaatser van de Heemsteedse
Pro-Act IT schaatsploeg wederom
van zich spreken. Op de 500 meter
reed hij afgelopen zaterdag 8 januari in 38,91 seconden naar een tweede tijd. “Die afstand liep heel goed”,
blikt de Aalsmeerder terug. Dezelfde avond stond er ook een 3 kilometer op het programma. “Dat is niet
mijn specialiteit, maar ik had absoluut beter kunnen en moeten rijden.”

schrijven kan via de website www.
gvrijsenhout.nl. Het idee om dit toernooi te organiseren, is ontstaan omdat de keep-fit groep op maandagavond altijd een half uurtje nablijft
om te volleyballen. Het jubileumjaar
van de gymvereniging wordt gezien
als een mooie gelegenheid om wat
langer en met anderen te volleyballen. Iedereen met een sportieve zin
kan zich inschrijven en wordt van
harte welkom geheten op 29 januari in de Proosdijhal te Kudelstaart.

Op de afsluitende 1500 meter presteerde hij redelijk. “Maar het kon
beter”, aldus Kramer, die zich overigens niet wist te plaatsen voor
het NK Allround. Zijn ploeggenoot,
de Heemsteedse Thijs Roozen, veroverde wel een ticket voor het kampioenschap dat 5 en 6 februari in
Hoorn wordt verreden.
“Het is jammer dat ik het NK Allround niet gehaald heb, maar ik ga
nu alles zetten op de NK Afstanden
in maart. Daar wil ik sowieso de 500,
1000 en 1500 meter rijden”, meldt
een strijdlustige Kramer. “Daarnaast
wil ik goed rijden op het NK Supersprint, waar ik me komend weekend
voor kan plaatsen.”
Puntjes op de i
Er staan dus nog heel wat belangrijke wedstrijden op het programma voor de student van de Johan
Cruyff Academy. “We hebben de afgelopen tijd hard getraind met onze
ploeg. De komende maand moet ik
de puntjes op de i zetten en in een
goede vorm komen voor de belangrijke wedstrijden.” En dan kan het
nog een mooi seizoen worden voor
Menno Kramer en het Pro-Act IT
schaatsteam. Kijk voor meer informatie over Menno en zijn team op:
www.schaatsteampro-act.nl.

Turnen voor Dames

Maryse van Balen vijfde bij
eerste voorwedstrijd
Aalsmeer - Zondag 9 januari heeft
de Aalsmeerse Maryse van Balen
deelgenomen aan de eerste voorwedstrijd Turnen Dames in Opmeer.
Maryse komt uit voor PAX Haarlemmermeer. Zij turnt dit jaar voor het
eerst in de categorie junioren, tweede divisie. Maryse turnde een heel
stabiele wedstrijd. Zij begon op
vloer waar zij een sterke oefening
neerzette met mooie series. Deze
oefening werd met een 11.95 goed
gewaardeerd.
Bij sprong maakte Maryse een
mooie hele draai over de pegasus.
Op brug turnde zij een goede oefening met een hele schroef als afsprong. Op balk was ze wat wiebelig, maar ze viel er niet af. Een totaal
aantal punten van 45.200 was voldoende voor een vijfde plaats. Maryse kan terugzien op een mooie
start van het wedstrijdseizoen. Dezelfde dag turnde ook de Kudelstaartse Fleur Brommer de eerste voorwedstrijd Turnen Dames in
Opmeer. Ook zij komt uit voor PAX
Haarlemmermeer, zij turnt dit jaar

Rijsenhout - Op zaterdag 29 januari organiseert gymvereniging Rijsenhout ter gelegenheid van haar
vijftigjarig jubileum een open volleybaltoernooi in de Proosdijhal te Kudelstaart. De vereniging hoopt dit
toernooi met vele Rijsenhoutse (en
omstreken) teams te gaan spelen.
Doe ook mee! Een volleybalteam
bestaat uit zes personen en twee
reservespelers. Naast clubs kunnen natuurlijk ook families en andere samenstellingen deelnemen. In-

voor het eerst in de categorie senioren, tweede divisie. Helaas had zij in
de week voor de wedstrijd een lichte hamstring blessure opgelopen.
Hierdoor moest ze een aantal aanpassingen doen in haar vloeroefening en bij sprong kon zij alleen een
overslag turnen. Op balk turnde ze
stabiel en ook de brugoefening ging
goed. Fleur behaalde een veertiende
plaats wat toch nog een hele mooie
prestatie is.

Stiekema en Schuil winnaars eerste
indoor beachvolleybaltoernooi
Aalsmeer - Jon Stiekema en Richard Schuil zijn de eerste winnaars
van het eerste officiële indoor CEV
Satellite beachvolleybaltoernooi in
de geschiedenis. In een sensationele finale in een afgeladen indoor
beachstadion versloegen de Nederlandse publiekslievelingen Jon
Stiekema en Richard Schuil afgelopen zondag de als eerste geplaatste Duitse tegenstanders Jonathan
Erdmann en Kay Matysik. Erdmann
en Matysik speelden een zeer solide
eerste set en namen al snel de leiding. Onder aanmoediging van het
uitzinnige publiek kwamen de Nederlanders met enkele sterke smashes van Jon Stiekema en prachtige
blokken van Richard Schuil terug in
de set. In een spannend einde van
de set, bleven de Duitsers het koelbloedigst en wonnen de set met 2523. In de tweede set bleven Erdmann
en Matysik en Stiekema en Schuil
sterk spelen. In een heel spannende, gelijk opgaande set wonnen de
Nederlanders nipt met 22-20. Dit
betekende een derde set in deze
spannende finale. Met sterke scores
van beide teams ging de strijd gelijk
op. Mede door de aanmoedigingen
van het publiek namen de Nederlanders Stiekema en Schuil aan het
einde van deze beslissende set een
kleine voorsprong met als resultaat
dat zij met hun derde matchpoint
het goud binnenhaalden. De finale
voor de derde plaats werd eerder op
de dag gespeeld tussen het Nederlandse team Daan Spijkers en Emiel

Boersma en het Turkse team Volkan
Gögtepe en Selçuk Sekerci. Eerder op de dag verloren Spijkers en
Boersma, komend vanuit de herkansingen, nipt in een spannende wedstrijd tegen de uiteindelijke finalisten Erdmann en Matysik (21-17, 1421, 19-17). De Turkse tegenstanders
verloren ook eerder op de dag hun
halve finale van de Nederlanders
Stiekema en Schuil in twee sets (2117, 21-16). In de strijd om de derde
plaats namen de Turken in de eerste set al snel de leiding en wonnen zonder al teveel moeite de set
met 21-17. In de tweede set kwamen
Spijkers en Boersma sterk terug en
wonnen de eerste drie punten op rij.
Gögtepe en Sekerci wisten echter
het tij te keren en wonnen de tweede set en daarmee de wedstrijd met
24-22. Tijdens het programma werden 3-voudig Europees Kampioenen Reinder Nummerdor en Richard
Schuil door de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) geëerd voor hun
prestaties van de afgelopen jaren.
NeVoBo directeur
Marcel Sturkenboom sprak ook zijn
dank uit aan de promotors van het
toernooi Irene van Uden en Ruud
Vismans voor het organiseren van
het eerste officiële indoor beachvolleybaltoernooi in de geschiedenis.
Hierbij beloofde hij dat de NeVoBo
zich hard gaat maken om dit evenement jaarlijks te laten terugkeren in
The Beach in Aalsmeer.
Voor meer informatie, surf naar
www.cev.lu of www.nevobo.nl.

Speelavond bij
Allen Weerbaar

Sjoelcompetitie
in De Reede

Aalsmeer - Op maandag 17 januari
houdt buurtvereniging Allen Weerbaar voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma. Er wordt
gekaart in Het Middelpunt in de
Wilhelminastraat.
Om 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld. Het bestuur verzoekt alle kaarters om 19.45 uur aanwezig
te zijn.
Het koppelklaverjassen tijdens de
vorige speelavond is gewonnen
door de heren J. de Nooij en Th.
Wahlen met 5585 punten, gevolgd
door de dames T. Buwalda en A. van
der Stroom met 5258 punten. Bij het
jokeren bereikte mevrouw R. Tulp de
hoogste eer met 274 punten. Mevrouw M. Groenendijk eindigde op
twee met 285 punten.

Rijsenhout - De volgende speelavond van Sjoelclub Rijsenhout is
op donderdag 20 januari.
Om 20.00 uur nemen de deelnemers
plaats achter de bakken in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat.
Sjoelliefhebbers zijn van harte welkom. Het sjoelen op 6 januari is in de
hoofdklasse gewonnen door Dirkjan
Baardse met 2041 punten, in klasse
A door Riet Schijf met 1757 punten.
In klasse B door Nel Joore met 1654
punten, in klasse C door Willem van
der Geest met 1635 punten en in
klasse D door Martje de Graaf met
1527 punten.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
bridgeclub Strijd en Vriendschap op
5 januari:
Lijn A:
1. Gré Aartse en Jasper Blom
2. Theo Blom en Ko van Es
3. Juul en Matje Wentzel
4. André Lanser en Joris v.d. Zwaard
5. Jan en Jaap Geleijn
6 Jan en Mien Korenwinder
7. Ger Lubbers en Willy Stokman
8. Martha en Theo Teunen
9. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard
10. Elly en Huub Zandvliet
Lijn B:
1. Jan Oor en Martin van der Laarse
2. A. v. Verseveld en Tiny v. Zijverden
3. Gerrit en Coby van Leeuwen

55.80
53.57
53.57
53.13
50.89
48.66
47.77
47.32
46.43
42.86
62,14
62,14
52.14

4. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 51.43
5. Pieter en Erna Jongkind
51.07
6. Joke Delfos en Alex Pannekoek
49.29
7. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 48.93
8. Annie en Sima Visser
47.50
9. Gonny en Pim van der Zwaard
44.64
10. Nelly Mul en Marry Tulp
44.29
Lijn C:
1. Oege de Jong en Angela Korenromp66.07
2. Klaas Maarse en Adri Otto
54.91
3. Wil Groot en Trudy Stokkel
53.13
4. Bep Brockhoff en Ank Roodenburg 51.79
5. Miep en Wim Bakker
50.89
6. Rita Blaauboer en Gerard Pouw
48.66
7. An Joore en Mien van der Laarse 47.32
8. Ton Celie en Loes Oosterwijk
45.98
9. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 41.96
10. Piet Vis en Jan van Zwieten
39.29

Klaverjassen bij
BV Aller Belang

Speelavond bij
BV DES

Aalsmeer - Op dinsdagavond
18 januari staat weer een heerlijk avondje klaverjassen bij buurtvereniging Ons Aller Belang op het
programma.
De eerste speelavond in het nieuwe
seizoen begint om 20.00 uur in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.

Rijsenhout - Vanavond, donderdag 13 januari, start buurtvereniging DES weer met klaverjassen
en domineren. Eens in de maand
staat deze gezellige speelavond
op het programma. Er wordt gekaart in dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat 14. De aanvangstijd is 20.00 uur. Iedere kaartliefhebber is van harte welkom. Inlichtingen: 0297- 321903.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Iedere kaartliefhebber is welkom.

Op twee zijn Jan Joore, Rien Ravenbergen, Janny van der Laarse, Ben
Fegel en Rie Kant geëindigd.
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Voor vijfentwintigste en laatste maal:

Drukke en spannende weken
voor FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Na een winterstop van
drie weken pakken de mannen van
FIQAS Aalsmeer de draad van de
competitie weer op. En, ze hebben
de komende weken meteen een
loodzwaar programma. Want zowel deze als volgende week staan
twee wedstrijden gepland. Afgelopen dinsdag is de inhaalwedstrijd
tegen AHV Swift gespeeld en zaterdag 15 januari staat de thuiswedstrijd tegen de Limburg Lions
op het programma. Deze wedstrijd
in De Bloemhof aan de Hornweg
begint om 20.30 uur. Een week later moet er op donderdag opnieuw
ingehaald worden en dan in en tegen Volendam, waarna op de zaterdag een uitwedstrijd bij Loreal moet
worden gespeeld. Het worden bovendien spannende weken voor FIQAS Aalsmeer, dat nu nog op een
zevende plaats in de eredivisie
staat, maar moet zorgen bij de eerste zes te komen om in de nacompetitie voor een finaleplaats te kunnen strijden.
Geen punten voor dames
Na een korte winterstop hebben
de dames van FIQAS Aalsmeer zaterdag de draad van de competitie
weer opgepakt: er stond een uitwedstrijd op het programma bij Loreal in Venlo. De Aalsmeerse dames
hadden zich goed voorbereid op de
tegenstander, die graag een offensieve dekking speelt. De ploeg van
Menno de Klerk nam dan ook meteen het heft in handen en leidde het
eerste deel van de wedstrijd. Halverwege speelde Loreal een fase
iets beter en dat leverde de thuis-

Sjoelavond in
Het Middelpunt
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
13 januari, houdt buurtvereniging
Oostend voor liefhebbers een sjoelavond. Het sjoelen begint om 20.00
uur en is in Het Middelpunt in de
Wilhelminastraat. Vanaf 19.30 uur
staan koffie en thee klaar. Iedereen
is welkom.

ploeg een paar punten voorsprong
op. FIQAS Aalsmeer toonde echter vechtersmentaliteit en en wist
weer op gelijke hoogte te komen.
Loreal scoorde (volgens de meeste aanwezigen) nog na het rustsignaal, maar deze treffer werd wel
goedgekeurd en zo kon die ploeg
de kleedkamer opzoeken met een
nipte voorsprong. Na de pauze begon FIQAS Aalsmeer opnieuw sterk.
Loreal moest zelfs terug van de offensieve dekking naar een meer defensievere vorm, maar ook toen wisten de Aalsmeerse dames nog veelvuldig de cirkelspeelster te bereiken. Absolute uitblinkster was echter Yessica v.d. Kroon die wel 11
keer scoorde. Een tijd lang ging de
score gelijk op, tot Loreal een gaatje van drie punten wist te slaan. Opnieuw rechtte FIQAS Aalsmeer, dat
zeer goed speelde, de rug, boog die
achterstand om en wist drie punten uit te lopen. Op dat moment
was er een vervelend akkefietje tussen de scheidsrechters en de trainer van Loreal, waar ook het publiek
zich mee ging bemoeien. “Schandalig wat er toen allemaal gebeurde”, zegt Menno de Klerk na afloop.
“Zoiets hoort niet op het handbalveld thuis. En hoewel wij er op zich
niets mee te maken hadden, kantelde op dat moment wel de wedstrijd.
Bovendien kregen we wat discutabele penalty’s en tijdstraffen.” De
wedstrijd werd spannend en bij een
gelijke stand kreeg FIQAS Aalsmeer
een kans om via een break out weer
op voorsprong te komen. “Die werd
gemist en dan moet je de fout bij jezelf zoeken. Maar ik blijf er bij dat
de onderbreking in wedstrijd en het
randgebeuren wel degelijk van invloed zijn geweest op de uiteindelijke resultaat. We hadden wel goed
gespeeld, maar bleven uiteindelijk
met lege handen achter. En dat is
jammer, want nu verliezen we nét
de aansluiting.”
Komende zaterdag 15 januari wacht
de dames van FIQAS Aalsmeer een
thuiswedtsrijd tegen DSVD en kunnen ze de kater van Venlo van zich
af spelen. Deze wedstrijd in De
Bloemhof aan de Hornweg begint
om 18.45 uur.

Dammen

Maximale winst K&G op Damlust
De Kwakel - De damlust is eigenlijk alleen maar toe genomen bij de
leden van Kunst & Genoegen. Het
tweede team stuurde de dammers
van Damlust met nul punten terug
naar huis. Met een maximale zege van het team van Leo Hoogervorst, ook wel damclub Nieuwveen
genoemd, verging het de dammers
van Scharwoude maar matig in ’t
Fort. Kopman Wim Könst begon met
de zegereeks, Jos Harte deed daar
nog een schepje bovenop. De schrik
van de Vrouwenakker, nu ook van
Scharwoude, zegevierde ook. Invaller Haye Berger zette vervolgens met
8-0 de kroon op het werk. Het team
van Leo keek vervolgens met gemengde gevoelens terug op de nederlaag tegen Purmerend waardoor
een kampioenschap er niet meer in
zal zitten. Of het moet raar lopen in
de 1e klasse, dan kan het positieve
bordgemiddelde gunstig uitpakken
voor K&G. De eerste damavond in
2011 kende vele verrassingen! Alle
partijen werden voor het kampioenschap van K&G gespeeld, daarnaast
is er ook nog een bekercompetitie. Een daverende verrassing was
de remise van Huib Arends tegen
de eeuwige tweede van K&G: Wim
Könst. Huib, al vele jaren trouw lid

van K&G, snoepte een dik verdiend
punt van de titelkandidaat af. Kees
Harte speelde vervolgens voor zijn
plaats in het 2e team van Leo Hoogervorst. Leo stond bij de top drie,
maar werd door Kees resoluut aan
de kant geschoven. Kees was bang
dat Leo volgend jaar in het eerste
zou spelen en stak daar voorlopig
een schijfje voor. De broer van Kees,
Jos Harte, kwam deze zelfde avond
goed weg tegen Jan Bartels. Jan
had een verrassende zege in handen, maar liet deze door een steeds
maar dreigende combinatie door de
vingers glippen.
Van de top drie zaten Piet van der
Poel en Haye Berger tegenover elkaar, het werd een zit tot in de kleine uurtjes. Op de vroege dinsdagmorgen werd uiteindelijk tot remise
besloten. Piet kwam wel een schijf
voor, maar zijn vele randschijven
braken hem uiteindelijk op. Lachende derde werd Adrie Voorn, hij won
een hele mooie pot van Piet Terlouw.
Piet kwam steeds meer onder druk
te staan, de race naar de damlijn
won Adrie en daarmee deze enerverende partij. De mensen met goede
voornemens kunnen elke maandagavond vanaf 19.30 uur in ’t Fort De
Kwakel aanschuiven.

Kaarten bij Supporters Vereniging
Kudelstaart - Vrijdagavond 14 januari organiseert de Supporters
Vereniging Kudelstaart een klaverjasavond waarbij mooie prijzen zijn
te winnen. Onder andere gaan de
winnaars met een rollade, diverse
soorten vlees, wijn en nog vele andere lekkere prijzen naar huis. Drie
maal worden de kaarten geschud.

Tussen het tweede en het derde spel
worden loten verkocht voor de grote loterij waarvoor deze avond opnieuw volop fantastische prijzen op
de tafel staan uitgestald. De kaartavond begint om 20.00 uur, wordt
gehouden in het Dorpshuis aan de
Kudelstaartseweg en het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro.

Zaterdag zaalvoetbaltoernooi om
Kudelstaart-trofee in Proosdijhal

Tjark Vos zorgde voor sensatie bij Schaakclub Aalsmeer. Foto: Rene Olthof

Schaakclub Aalsmeer

14-Jarige Tjark Vos verslaat
grootmeester Jonkman
Aalsmeer - Tjark Vos, één van de
jeugdtalenten spelend bij Schaakclub Aalsmeer, zorgde zaterdag
voor een sensatie door grootmeester Harmen Jonkman te verslaan.
In de thuiswedstrijd tegen het eerste team van Heerhugowaard speelde Tjark op bord één tegen de ervaren grootmeester met een slordige 500 ratingpunten meer. Tjark liet
zich echter niet van de wijs brengen
door zijn sterke tegenstander en
speelde een degelijke pot. Zo degelijk dat Jonkman geen goed plan
kon vinden en steeds meer tijd nodig had. Terwijl Tjark nog geen half
uur had gedacht, was Jonkman al
bijna door zijn tijd heen. Een sensatie hing in de lucht. De grootmeester is echter niet de minste en
leek met een sterk offer van een loper Tjark alsnog mat te zetten. Terwijl de laatste seconden van de klok
wegtikten wist Tjark met zijn koning
te ontsnappen en de winst te grijpen. Een fantastische prestatie van
de 14 jarige Tjark, die werd opgeleid bij de Amsterdamse schaakclub

Tal/DCG, maar voor het tweede jaar
nu ook bij SC Aalsmeer speelt. De
rest van het team volgde het voorbeeld van Tjark. Joran Donkers won
eenvoudig van zijn tegenstander en
ook Patrick van Lommel won overtuigend. Bij deze tussenstand 3-0
en na het verlies van hun kopman
toonden de mannen van Heerhogowaard hun veerkracht. Zowel bij Jan
Bosman, Piet Geertsema, Erik Korenwinder en Vincent Jongkind werden de rollen pardoes omgedraaid.
Stonden de vier Aalsmeerders aanvankelijk goed, van het ene op het
andere moment stonden ze alsnog
met lege handen. Van een riante 3-0
stond het opeens 3-4 voor de bezoekers. Rik Könst deed nog zijn uiterste best om een matchpunt veilig te stellen, maar zijn tegenstander
blunderde niet en Rik moest in remise berusten. Ondanks de fantastische prestatie van Tjark, alsnog een
3,5-4,5 verlies. SC Aalsmeer blijft
echter meedoen om het kampioenschap in de promotieklasse van de
NHSB.

Landelijke schaakcompetitie

AAS 1 blijft in de running
voor het kampioenschap
Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS heeft de verre, verre uitwedstrijd tegen Max Euwe uit
Enschede winnend weten af te sluiten. De einduitslag van 5,5 tegen
2,5 doet een iets makkelijkere middag vermoeden dan het daadwerkelijk was: De prognoses gedurende de wedstrijd schommelden tussen de 3-5 en 5-3. De Azen waren
net iets slagvaardiger op de beslissende momenten. Door deze overwinning blijft AAS 1 op de gedeelde eerste plaats in klasse 2B van
de landelijke schaakcompetitie. Het
tweede team van Kennemer Combinatie heeft (net als AAS 1) 9 matchpunten, maar 2,5 bordpunt meer. De
score werd geopend door AJ Keessen met een rustige remise. Henk
Noordhoek bracht vervolgens de
Azen op voorsprong. Wit sputterde
nog wat tegen maar Henk maakte
het vakkundig af.
Daarna was het wachten op de volgende uitslag. Dat bleek de gelijkmaker voor Euwe te zijn. Marco de
Groot zag zich geconfronteerd met
een zwarte vrijpion op d2 die zijn
stelling in tweeën sneed. Toen hij
zijn koningstelling ook nog moest
verzwakken, had hij geen verweer
meer tegen het binnendringen van
de zwarte dame. Bob Feis speelde zoals altijd zijn solide spelletje en won vrij gemakkelijk. Jasper
van Eijk kwam niet super uit de opening en moest vechten voor tegenspel. Wit bereidde een opstoot in het
centrum voor, maar Jasper reageerde daar adequaat op en vond tegenspel tegen de witte koning. Wit nam
uiteindelijk genoegen met remi-

se. Willem Hensbergen leek onder
de voet te worden gelopen toen de
witspeelster met een thematische
doorbraak in het centrum kwam opzetten. Willem overleefde het witte initiatief maar ternauwernood en
wist te vluchten in een eindspel met
ongelijke lopers waar hij nog steeds
enorm op moest passen.
Ook hier stemde wit uiteindelijk in
met remise. Jeffrey van Vliet had
een lastige middag. Hij probeerde
de zwarte koning onder druk te zetten, maar moest daar wel twee pionnen voor geven. Zijn vrijpion was
een troef die sterk genoeg was voor
voldoende tegenspel bij het beste tegenspel, de zwartspeler schoot
echter een ferme bok die direct een
stuk kostte. Deze kans liet Jeffrey
niet schieten en na nog wat nauwkeurige zetjes besliste hij daarmee
de wedstrijd. Paul Schrama had de
zwarte zwaktes handig gemasseerd.
Toen hij de angel uit de zwarte tegenaanval had gehaald had hij weer
alle tijd om zelf de aanval in te zetten, wat de winst opleverde toen
zwart een paardvork over het hoofd
zag. Daarmee werd het dus 5,5 – 2,5
en blijft AAS 1 in de running voor
het kampioenschap. Er staan nog
wel een aantal krakers op het programma, te beginnen tegen LSG 3.
De schakers van AAS komen iedere
vrijdagavond bijeen in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Training
en les wordt gegeven van 19.00 tot
20.00 uur, daarna volgt de competitie tot 01.00 uur.
Voor meer informatie: 0297-324459
of 0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Kaartavond bij
BV Hornmeer

Han winnaar bij
ouderensoos

Aalsmeer - Vrijdag 14 januari staat
weer individueel klaverjassen op
het programma bij buurtvereniging
Hornmeer. Iedereen is welkom in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De koffie staat vanaf 19.30 klaar. Het klaverjassen begint om 20.00 uur. Het koppelkaarten op vrijdag 7 januari is gewonnen
door Klaas en Wobby van Berkel
met 5656 punten, gevolgd door Nel
Wey en Nico Besselsen met 5277 en
Marja Joore en Grada Groenendijk
met 5111 punten. De poedelprijs is
uitgereikt aan het koppel Ies Huykman en Wil Piet met 3564 punten.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Mensen die
graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook van harte welkom. Op donderdag 6 januari is het
klaverjassen gewonnen door Han
Raadschelders met 5487 punten,
gevolgd door Catrien Rodeburg met
5079 punten en Jan Weij met 5069
punten. Bij het jokeren behaalde
Henny de Wit de hoogste eer met 29
punten. Op twee is Janny Noordam
geëindigd met 153 punten.

Kudelstaart - Aanstaande zaterdag
15 januari organiseert F.C. Proosdij
voor de vijfentwintigste en tevens
laatste keer het inmiddels traditionele zaalvoetbaltoernooi om de Kudelstaart-trofee. Het toernooi wordt
ook dit jaar weer gehouden in de
Proosdijhal en de aanvangstijd is
13.00 uur. De prijsuitreiking wordt
om ongeveer 23.00 uur verwacht.
Daarna zal de avond op feestelijke
wijze worden voortgezet met gezellige muziek en een fantastisch optreden van een bekende artiest. Het
belooft als vanouds weer een spannend, sportief en gezien de vijfentwintigste en tevens laatste keer,
speciaal evenement te worden. De
organisator achter dit sportieve gebeuren is de alom bekende Jan Wey.
Al 25 jaar zet hij zich niet alleen voor
honderd procent in voor het zaalvoetbal, maar ook voor het daaraan
gekoppelde goede doel. Behalve de
inleg van de meespelende teams
benadert Jan elk jaar weer tientallen
sponsors. Alles bij elkaar opgeteld is
er in de 24 voorgaande toernooien
meer dan 100.000 euro ingezameld.
Een paar voorbeelden van wat er de
afgelopen 24 jaar met het sponsorgeld is gedaan: hulp aan M.S. patiënten, praktische hulpmiddelen
voor Ons Tweede Thuis, bijdragen
voor rolstoelen voor Rolstoelbasketbal Vereniging Aalsmeer, midweken uit met ouderen van Aalsmeer
en Kudelstaart en onder andere een
feestelijke dag voor ouderen in de
Proosdijhal met optredens van diverse artiesten. De opbrengst van
de laatste 3 toernooien, werd ingezet om drie gehandicapte kinderen,
met de z.g. dolfijntherapie in Harderwijk in aanraking te brengen.
De voorbereiding om dit te realiseren heeft zeer veel tijd gekost, en
pas in december 2009 is de therapie voor een drietal kinderen (twee
jongens en één meisje) uit deze omgeving van start gegaan. Na een
uitgebreid intake-gesprek werd gestart met een sessie van 6 weken
therapie. Voor de kinderen (maar
ook voor hun ouders) een fantastische kans om met deze therapie in
aanraking te komen. Dolfijntherapie
wordt wereldwijd door zowel medici, therapeuten en ouders erkend
als een welkome aanvulling op de
behandeling van veel voorkomende
ontwikkeling- en/of gedragsstoornissen bij kinderen. Op deze manier
het leven van een aantal gehandicapte kinderen wat dragelijker maken was het streven van F.C. Proosdij en de vele sponsors die dit doel
een warm hart toe dragen.
Prominenten en basketbal
Maar liefst 14 zaalvoetbalteams
(verdeeld over 4 poules) hebben
zich ingeschreven voor het toernooi.
Onder de deelnemers bevindt zich
uiteraard ook de winnaar van vorig jaar, namelijk Mantel makelaars.
Zij mochten vorig jaar, na een spannende finalewedstrijd tegen Joy Bonita, de felbegeerde Kudelstaarttrofee van 2010 in ontvangst nemen. Zullen zij er dit jaar in slagen
de beker in eigen gelederen te houden? Zij kunnen in ieder geval rekenen op geduchte tegenstand van

Kienavond bij
Supportersclub
Kudelstaart - Vanavond, donderdag 13 januari, organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een
kienavond met vele mooie prijzen. Veertig fantastische prijzen liggen te wachten op een nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn of haar
kienblaadje vol heeft, mag als eer-

de Alpha-kerk, Trots van Aalsmeer,
Garage Nieuwendijk 1 en 2, SOWgemeente, Dorpskerk, Schijf, F.C.
Mantel Makelaars, C1000, Motorhuis Hoofddorp, Cama-kerk, Albert
Heijn, Brotherhood en natuurlijk het
organiserende F.C. Proosdij. Uit elke
poule zullen twee teams doorgaan
naar de volgende ronde. De kwartfinales beginnen om 19.30 uur. Het
team dat in deze volgende ronde
verliest ligt er uit. Om 22.00 uur zal
de wedstrijd om de derde en vierde
plaats starten, gevolgd door de finale wedstrijd. Om 21.00 uur zal er nog
als vanouds een interessante basketbalwedstrijd plaatsvinden tussen prominenten en middenstanders van Aalsmeer en Kudelstaart.
Dat belooft natuurlijk weer een fantastisch schouwspel te worden. De
prominenten van Aalsmeer, met
coach Arie de Vos, zullen tot het uiterste gaan om het vloeiende spel
van vorig jaar vast te houden en opnieuw proberen de overwinning in
de wacht te slepen. Het team van
Kudelstaart met coach v.d. Aardweg
heeft na vorig jaar iets recht te zetten. Toen gingen de Kudelstaarters
met een fikse nederlaag de kleedkamer in. Er gaan geruchten dat er
nieuwe aankopen gedaan zijn en
Kudelstaart dit jaar alles uit de kast
zal trekken om aartsrivaal Aalsmeer
de genadeklap te geven. Kortom, de
verwachtingen zijn hooggespannen!
De wedstrijd zal zoals al vele jaren
het geval is geleid worden door de
heer Thomas van Basketbal Vereniging Aalsmeer. De voorlopige selectie van het team van Aalsmeer, met
als captain Arie de Vos, bestaat uit
de artsen van Kessel en de Goede, de heer Kranenburg van Mantel Makelaars, Rob Langelaan van
de zuivelzaak, de heer v.d. Zwaard
van PACA, Dirk de Kuijer van ESA,
de heer van Scheppingen van CSA
computers, de wethouder van sport
Gertjan van der Hoeven en natuurlijk burgemeester Pieter Litjens.
Voor het team van Kudelstaart, met
als captain de heer v.d. Aardweg komen Huib van Arkel, dominee Rob
Poesiat, Wim Braam, Gert Ubink,
Hans Stokkel, Klaas Jan Top, Wil van
Lammeren en wethouder Ad Verburg uit. Het belooft weer een sportief spektakel te worden waarbij het
publiek volop kan genieten van ongetwijfeld hilarische staaltjes basketbal.
Finale wedstrijden
Na dit tussenoptreden zullen de finale wedstrijden gespeeld worden
om de eerste vier plaatsen. Hier zal
uiteindelijk de winnaar van de fel
begeerde vijfentwintigste en tevens
laatste Kudelstaart-trofee uit voortkomen. De prijsuitreiking zal om
23.00 uur plaatsvinden in de kantine van de Proosdijhal. Vanaf 22.00
uur is er in de kantine gezellige muziek en een fantastisch optreden
van een bekende Nederlandse zanger. Al met al belooft het ook dit jaar
weer een spectaculair gebeuren te
worden waar spelers en belangstellenden met volle teugen van kunnen genieten. Voor eventuele inlichtingen kan men zich wenden tot Jan
Wey via 0297-323329.
ste een keuze maken uit de vijf fantastische prijzen die in elke ronde te
winnen zijn. Na vier ronden wordt
even pauze gehouden om te kunnen genieten van een kopje koffie
of een drankje. Als er acht ronden
gespeeld zijn, komt de knaller van
deze avond: Een ronde om de superprijs met een waarde van ongeveer 125 euro. De kienavond begint
om 20.30 uur, wordt gehouden in
het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg en iedereen is welkom.

Vergadering en films bij
IJsclub Aalsmeer-oost
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
14 januari houdt IJsclub AalsmeerOost haar jaarvergadering in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
De vergadering begint om 20.00 uur
en zowel leden als belangstellenden
zijn van harte welkom.
Onder andere komen de jaarstuk-

ken van de secretaris en de penningmeester aan de orde. Na afloop
van de vergadering worden enkele
winterse films vertoond door Siem
Kooij.
En natuurlijk staat de traditionele,
gratis verloting deze avond op het
programma.

