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De nieuwbouw rond de bank, gezien vanaf het Praamplein.

KvK: Gratis parkeren in centrum van levensbelang!

Heien voor nieuwbouw in
Zijdstraat start in maart
Aalsmeer - Het kleinschalige,
dorpse karakter, de charmante historische panden, het hoge aantal
zelfstandige ondernemers, een ruim
en goed gesitueerd parkeeraanbod
waarbij het gratis houden van levensbelang is. De sterke punten van
het centrum volgens Wout Grift van
de Kamer van Koophandel die samen met alle ondernemersverenigingen in Aalsmeer een economische visie voor de gemeente aan het
maken is. De visie is nu in de analyse fase, het concept gaat in maart
en april gepresenteerd worden en
medio mei gaat het eerste exemplaar aan de gemeente overhandigd
worden en kunnen alle betrokkenen
serieus met de visie aan de slag. Om
te verstevigen dat de economische
visie ook daadwerkelijk als leidraad
gaat dienen, zullen de ondernemersverenigingen en de gemeente
een intentie-overeenkomst afsluiten. De heer Grift raadde aan als
ondernemers en gemeente samen
aan de slag te gaan. “Het schort bij
de gemeente aan uitvoeringskracht,
ondernemers kunnen zeker een
steentje bijdragen.” Afgelopen dinsdag werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum gesproken
over de visie én de vernieuwing in
het dorp kwam aan bod. 2007 Was
een jaar van opbouwen en afbreken
zo werd tijdens een fotopresentatie
duidelijk. De nieuwe woningen in
de Seringen- en Marktstraat en het
nieuwe woonwinkelpand op de hoek
met de Weteringstraat zijn nog maar
het begin van de start van de vernieuwingsinjectie voor het centrum.
Eind vorig jaar, begin deze maand
is gestart met eerst het slopen van
de schuurtjes en hutjes achter het
huizenblok tussen de bank en het
Molenplein, gevolgd door het ‘plat’
walsen van de oude woonwinkelpanden. De ruimte is nu bijna vrij

om bouwrijp te maken en de eerste
paal voor de nieuwbouw de grond in
te slaan. Deze handeling staat half
maart gepland. Projectontwikkelaar
Vink Nieuwkoop Beheer gaat hier
vijf tot acht winkels realiseren en
totaal 24 appartementen, waarvan
vijf startersappartementen die worden ingebouwd op de eerste verdieping van de huidige ABN AMRO
bank. De nieuwbouw schaart zich
rondom het bankgebouw richting
het Praamplein, met aan de Punterstraat twee winkels waarvan het
zeker is dat één ingevuld gaat worden door een Etos drogist en de ander door een onder de vlag van de
Albert Heijn-keten vallend bedrijf.
Achter dit pand komt de nieuwe supermarkt, die haar ingang gaat krijgen aan het Praamplein. Voor deze
nieuwbouw verdwijnt het parkeerterrein van de bank, maar hiervoor
in de plaats komt een ondergrondse
parkeergarage voor werknemers en
de nieuwe bewoners.
Strakke bebouwing
Vanaf de bank in de Zijdstraat tot
aan het Molenplein gaat een ‘strakke’ bebouwing verrijzen in verschillende kleuren met de mogelijkheid
voor drie tot zes winkels, afhankelijk
van de wensen van de grootte door
de nieuwe eigenaren. Wie de nieuwe collega’s worden van de ondernemers in het centrum, is nog niet
bekend. Hierover heeft de ontwikkelaar nog geen mededeling gedaan. Overigens, wie geïnteresseerd
is: Er zijn nog drie winkelruimtes vrij,
één aan de Punterstraat, twee nabij het Molenplein. Boven de winkels komen totaal negentien appartementen in verschillende grootte,
dus verschillende prijsklasse. Door
deze nieuwbouw wordt het Praamplein meer betrokken bij het centrum, krijgt het een meerfunctie
dan alleen parkeerterrein. De op-

levering van de supermarkt en de
nieuwbouw staat gepland vanaf oktober 2009. Het kale vlak in de Zijdstraat wordt, zoals eerder vermeld,
tijdens de bouw afgeschermd door
een houten schutting die beschilderd gaat worden door een kunstenares en die kijkgaten krijgt om de
vordering van de bouw te kunnen
volgen. Vrachtwagens van bouwverkeer zullen bezoekers niet (meer)
tegen komen in het dorp. De aanen afvoer gaat via de Grundelweg.
Wel iets om rekening mee te houden: In maart staat de reconstructie van de Marktstraat op de agenda bij de gemeente. Veel overlast zal
dit overigens niet geven. Het dorp in
kan via de Dorps- en Seringenstraat
en Gedempte Sloot, weer weg via
de Dorps- en Seringenstraat en de
Grundelweg.
Na deze ‘ingrepen’ nog meer veranderingen en vernieuwingen in
het centrum op stapel? Ja wel: Verdere reconstructie van het Praamplein met een passantenhaven, ook
nieuwbouw in het gedeelte van de
Zijdstraat vanaf de molen tot aan
het Molenpad, de broodnodige aanpak van de Van Cleeffkade, realisatie van een brug hier met verbinding
van de watergangen in de Marktstraat en rond het Stokkeland én
het Raadhuis- en het Drie Kolommenplein wachten op verandering!
En hoeveel impact heeft het vertrek
van Endemol? Blijft het Event centre of moet ook hier een nieuwe invulling aan gegeven worden? Zo ja,
dan geen bedrijfsterrein, lieten de
ondernemers weten. Een economische visie blijkt echt geen overbodige luxe, want buiten het centrum
wacht ook industrieterrein Hornmeer op een impuls, krijgt Greenpark Aalsmeer invulling en hoe nodig zijn hierbij de nieuwe en de oude (met of zonder knip) N201?

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

GEEN KRANT?
0251-674433

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst
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IN KUDELSTAART
Bel tijdens kantooruren &
vraag naar Marco of Rogier

0251-674433

Mooie opbrengst voor Kika

Warmen bij kerstbomenvuur
Aalsmeer - Het traditionele kerstbomenvuur stond afgelopen vrijdag
weer op het programma en hoewel
later dan andere jaren in januari was
de belangstelling supergroot. Her
en der stonden in de Hornmeer nabij het surfeiland auto’s geparkeerd
en aangetrokken door het grootse
vuur was het eerst nog even goed
uit kijken bij de fietsoversteek. Menig bezoeker had gekozen om te
kiezen voor ‘gezond vervoer’. Op het
eiland was het modderig, het had
flink geregend, maar dit deerde de
bezoekers niet. Massaal werd rond
het vuur verzameld. Het was niet
koud, maar het magische vuur met
de boom die op het Raadhuisplein
gestaan had fier overeind gaf wel
lekker veel warmte. Eenmaal opgewarmd, op naar de brandweerwagens. Kinderen werd de mogelijkheid geboden om een ritje met sirene te maken in de brandweerwagens van de vrijwillige Aalsmeerse

Lintje Annie v/d Broeck
Aalsmeer - Burgemeester Pieter
Litjens heeft dinsdag 15 januari een
Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Annie van den Broeck. Dit
vond plaats bij haar afscheid als lid
van de kerkenraad van de Hervormde wijkgemeente Aalsmeer-Oosterkerk in kerkgebouw ‘t Anker. Annie van den Broeck is bij koninklijk
besluit van 10 december 2007 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau.

kerkelijk leven die ten goede komen
aan de samenleving. Verder was en
is zij nog actief bij onder andere Radio Aalsmeer en Dorcas en verrichtte zij nog tal van andere activiteiten.

brandweer en, ieder jaar weer, is
de belangstelling hiervoor overweldigend. “Als we een schatting moeten maken, denken we dat er tussen
de 300 en 400 kinderen hebben genoten van het ritje”, aldus de brandweer. Met een stoer gezicht namen
de jongens en meisjes in diverse
leeftijden plaats op de brandweerstoelen, sommigen met papa of mama, want het is ook best spannend
en misschien een beetje eng. Lang
gewacht, eindelijk aan de beurt. Luid
toeterend op weg, de sirene nog
een keer extra aan. De gezichten na
het ritje spraken boekdelen. In één
woord geweldig. Sommige kinderen wilden gelijk nog een keer, maar
dit vonden de meeste ouders toch
een beetje teveel van het goede.
Niet weer in die lange rij… Gelukkig
was er dit jaar voor extra warmte gezorgd. De brandweer schonk warme chocolademelk en glühwein en
de opbrengst is bestemd voor Kika,
Kinderen kankervrij. Ook werden de
inmiddels bij velen bekende Kikaknuffelberen in een kraam te koop
aangeboden. Voor een groot aantal
jongens en meisjes kon de avond
niet meer stuk. Een ritje gemaakt in
een brandweerwagen, een groots
vuur gezien én naar huis met een
zachte knuffelbeer. De opbrengst
van de actie van de brandweer is er
één om trots op te zijn, een bedrag
van 853 euro is overgemaakt naar
giro 8118 van Kika te Utrecht.
Eigen actie
De Aalsmeerse brandweer wil bij
dezeN alle mensen oproepen om
hun voorbeeld te volgen en een eigen actie op te zetten voor Kika. “De
stichting is uniek in de wereld. Nergens vind je een stichting die zich
alleen maar bezig houdT met het
werven van geld voor specifiek onderzoek naar kanker bij kinderen”,
aldus de brandweer. De spuitgasten
geven aan dat het geen grote actie
hoeft te zijn. “Al het geld is van harte
welkom. Verzin wat voor op school,
bij de vereniging of in de familiesfeer. Op www.kika.nl staan heel
veel voorbeelden van acties die door
het hele land zijn gehouden.”
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Zij krijgt de onderscheiding voor
haar (bestuurlijke) activiteiten sinds
1959 vooral op het gebied van het
De nieuwbouw naast de bank in de Zijdstraat.
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Aalsmeer - IJmuiden

SEAT/
VW/ Audi service
service provider
provider
SEAT/ VW/

ACTIE

8IIPQERWXVEEX%EPWQIIV[[[EYXSQEEWRP

WINTERBANDEN
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Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

ABO
Aalsmeer
Lakenblekerstraat 28
Tel: 0297-328221
Nieuw-Vennep
Pondweg 2
Tel: 0252-621122

Merk

Maat

Interstate

175/65-14 82T IWT-2

Type

` 59,-

Interstate

195/65-15 91T

IWT-2

` 59,-

Dunlop

195/65-15 91T

WinterSport 3D

Interstate

205/55-16 91H IWT-2

Vredestein 205/60-16 92H Snowtrac2

Prijs

` 79,` 95,` 129,-

Michelin

205/60-16 92H Alpin PA3 Primacy ` 135,-

Pirelli

215/55-16 93H W210 SottoZero

` 159,-

Interstate

225/45-17 94H IWT-2

` 139,-

Staat uw maat er niet bij:
Bel ons of kijk op www.mijnwinterband.nl
Prijzen zijn inclusief montage en BTW. Exclusief balanceren, ventielen, afvalbeheersbijdrage en stikstof.
Prijzen zijn geldig t/m 29 februari 2008 en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Banden - Olie verversen - Uitlijnen - Balanceren - Accu’s - APK - Uitlaten - Schokdempers - Remmen - Lichtmetalen wielen - Service Shop
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. themadienst, Er gaat niets boven liefde,
vg. Arno Post. Crèche, peuternevendienst en kinderkerk.

AlARMNuMMER

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. genezingsdienst. Spreker Coen van Hoogstraten. Crèche
voor de kleinsten en zondagsschool
voor oudere kinderen.

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

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

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

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

de Engelse schrijver Roald Dahl.
Feest rond 250ste leerling
Woensdag 6 februari, op de traditionele Zuidooster meester en juffendag, wordt de 250ste leerling op
de school welkom geheten. En natuurlijk wordt dat een dubbel groot
feest.
Alle kinderen komen verkleed naar
school en de 250ste leerling wordt
extra in het zonnetje gezet.
De naam van de leerling wordt nog
even geheim gehouden, evenals degene die dit heugelijke feit een extra
tintje meegeeft.

27 Januari Jongerenavond
in gebouw ‘t Anker
Aalsmeer - Liefde, relaties, seksualiteit, kunnen deze dingen los gezien
worden of is het alleen goed als ze
samengaan?
Jongeren worden tegenwoordig
overspoeld met van alles op het gebied van seksualiteit.
Ben jij bestand tegen al die prikkels
of doen ze niks met je? Tijdens het
volwassen worden verandert er veel
aan je lichaam, zowel bij jongens als
bij meisjes.
Er zijn ook zeker verschillen tussen
deze twee. Dick Baarsen schreef er
een boekje over en gaat er met jullie
dieper op in.
Het eigen lichaam beter begrijpen
en heeft God misschien nog wel iets
over seks te zeggen?
De doelgroep van deze avond is
vanaf 12 jaar, maar ouders zijn ook
vrij om met hun jongere kinderen te
komen.
En natuurlijk wordt er tijdens de bij-

Zondag 20 januari

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

Janna van Zon bij groep 1 en 2
op voorleesdag Zuidooster
Aalsmeer - Ook de openbare lagere school de Zuidooster uit Oost
doet mee aan de nationale voorleesdag.
Woensdag 23 januari komt Janna
van Zon bij de kleuters van groep
1 en 2 een eigen verhaal voorlezen.
Voor de derde groep is een stewardess uitgenodigd en in de vierde
groep komt een brandweerman een
spannend verhaal vertellen.
De wethouders Ronald Fransen en
Jaap Overbeek lezen voor groep vijf
en zes een hoofdstuk uit hun lievelingsboek voor en de kunstenaar
Michel Sehstedt koos voor de groepen zeven en acht een verhaal van

KERKDIENSTEN

eenkomst gezongen, gezamenlijk
gegeten en eventueel nagepraat in
een groep.
De bijeenkomst is op zondag 27 januari vanaf 17.00 uur in ’t Anker,
achter de Oosterkerk, aan de Oosteinderweg 273a.

Koffie-ochtend
voor vrouwen

Aalsmeer - Dinsdag 22 januari
is er weer een koffieochtend voor
vrouwen in gebouw Irene aan de
Kanaalstraat in het centrum. Deze begint om tien uur , maar vanaf
half tien staat de koffie voor klaar.
Spreekster is Annemiek de Haan en
zij gaat het hebben over het onderwerp: “Zoals je denkt, zo ben je.”
Er is oppas voor de kleintjes en de
toegang is gratis.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. ds. A. Jansen.

Zangdienst met Wim Magré
op orgel in Triumphatorkerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag
20 januari komt de bekende organist Wim Magré uit Elburg spelen in
een samenzangdienst in de Triumphatorkerk aan de Ophelialaan. Deze

zangdienst heeft als thema meegekregen: “Voed het oud vertrouwen
weder”. Kom ook meezingen met
Wim Magré op orgel. De aanvang is
19.00 uur en de toegang is gratis.

Laatste weekend!

Meet my colors: Inspirerend
Aalsmeer - De tentoonstelling
‘Meet my colors’ is nog tot en met
aanstaande zondag 20 januari te
zien in het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in stijl,
kleur vorm, design en dessin. Inspirerend zijn kleurprognoses, sfeerbeelden en poëtische teksten die
de bezoeker meenemen naar de
trends in 2010! Aan de hand van
stijlvolle stoffen, glimmende garens en verleidelijke sieraden ontvouwt zich in de tentoonstelling een
spannend verhaal over het werk
van twee internationaal opererende trendexperts Milou Ket en Lousmijn van den Akker. De trendexpert geeft richting aan en inspireert,
doet voorstellen voor kleurcombinaties. Zij laat zien in welke richting de
vormgeving van producten zich naar
haar oordeel zal ontwikkelen. Milou
Ket werkte zes jaar als styliste op de
mode afdeling van de Hema. Zij adviseerde ook de wolafdeling en later
de afdeling kinderkleding. De Hema
was het eerste bedrijf met een eigen
styling afdeling, die al meer dan 45
jaar bestaat naar Amerikaans voorbeeld. De stylisten zijn gespecialiseerd in de vormgeving van bepaalde producten en adviseren de inkopers bij de samenstelling van hun
collectie. Voor hun werk reizen zij
twee keer per jaar naar negen Europese hoofdsteden om zich te oriënteren. Lidmaatschappen van internationale mode-instituten, het volgen van lezingen, maar ook beursbezoek, het lezen van vaklitteratuur
en consumentenbladen behoren tot
de oriëntatie. Maar evengoed kunnen andere socio-culturele uitingen
van belang zijn, zoals demografische ontwikkelingen, muziek, ballet, film, en nieuwe levensgewoonten die invloed kunnen hebben op
het veranderende gedrag van de

consument. Zo ontwikkelde Milou
Ket eerst een stylingboek voor kinderen waarmee zij een gerespecteerde, internationale klantenkring
opbouwde. Daarna ontwikkelde zij
een damesstyling boek en vervolgens een interieurboek. Stijl, kleur,
vorm en dessin gelden immers ook
voor interieur producten. Het Interieur stylingboek heeft zijn weg gevonden naar meer dan 160 internationale bedrijven, waaronder Volvo,
Sony Ericsson, Ikea, Bloomingdales,
Walt Disney en Royal Copenhagen.
Ook geeft Milou Ket een stylingboek
uit op het gebied van kleur voor het
interieur. In een enkel geval ontwerpt Milou Ket ook dessins, maar
meestal vat zij komende tendensen
samen in een collage, waar beeldcitaten afkomstig van allerlei bronnen
worden samengevoegd, om zo een
nieuwe en inspirerende sfeer op te
roepen. De styling boeken liggen ter
inzage op de tentoonstelling.
Herman Weber, initiator van de tentoonstelling Meet my colors.
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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 vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren: 023-5626136.
Spoedgevallen en gevonden honden: 0654363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- -Schoolstraat in Aalsmeer, een lapjes kat met rood- zwart en
veel wit. Hij heeft een witte buik met een zwart vlekje en heet
Cato.
- Julianalaan in Aalsmeer, een gecastreerde zwart/witte kater
met witte sokjes –een witte bef en een wit vlekje op de neus. Hij
heet Boets, en wordt vermist sinds vijftien december.
- IJsvogelstraat in Aalsmeer, een kleine witte kater. Hij mist een
hoektand, en heet Cismo.
Gevonden:
- Koeteburg in Rijssenhout, een gecastreerde rood/witte kater
met een wit driehoekje bij de neus, en een sneetje in een oor.
- Begoniastraat in Aalsmeer, een zwarte, wat oudere kater met
witte sokjes voor, witte laarsjes achter en wat wit op de neus en
onderbuik.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart, tegenover de school, een
zwart-witte poes.
- Hortensialaan in Aalsmeer, een zwart-witte poes.
- Graaf Willemlaan in Kudelstaart, een gecastreerde rood/cyperse
kater met een witte bef en borst – witte teentjes achter, en een
wit sokje met rode teentjes.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart, een grijs konijn (vrouwtje) met
lang haar rond de nek. Van wie is dit beestje?
- Robend in Kudelstaart, donkerkleurige schidpadpoes met witte teentjes voor, en witte sokjes achter, witte bef en rode streep
over de neus.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst,
ds. Gabe Hoekema. Extra collecte.
Oppas voor allerkleinsten en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. P. Stolk
uit Zwijndrecht.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Diensten in Triumphatorkerk, Ophelialaan of Zuiderkerk in Hortensialaan. Zondag 10u. jeugddienst in
Zuiderkerk, ds. L. Rasser, Amsterdam.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst, ds. Z. de
Graaf uit Katwijk.
Oost:. Zondag 10u. dienst, kand. A.S.
de Winter uit Soest en 17u. Catechesedienst, ds. C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. ds. A. van
Vuuren en 18.30u. dr. M. Verduin uit
Zeist.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten 9.30u. ds K. Muller en 16.30u. ds. J. Dekker, Amstelveen.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst. Eerste dienst op 27 januari 16u.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vr. 7.45u. Euch. viering olv karmelie-

Genezingsavond
in Dorpshuis

Kudelstaart - Heeft u, net zoals zoveel mensen, alles al geprobeerd
om genezen te worden van ziekte, depressie, onrust of welk lichamelijk of geestelijk ongemak dan
ook? En heeft het allemaal niet geholpen? Kom dan op donderdag 24
januari naar een genezingsavond
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis. De organisatoren
van de avond: “God geneest, ook
vandaag nog. Genezing is niet iets
van verhalen uit de bijbel toen Jezus Christus op aarde was. God geneest nog steeds.” Voor informatie:
020-6472903.

Caritas zingt in
Lijnbaankerk

Aalsmeer - - In de ochtenddienst
van zondag 20 januari zal I.K. Caritas haar medewerking verlenen aan
een feestelijke dienst in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Lijnbaan.
Als blijk van waardering voor de vele malen dat Caritas in de Christelijk Gereformeerde Kerk heeft mogen zingen en de mogelijkheid dat
het koor daar iedere week kan repeteren, wil Caritas, omdat zij dit seizoen 25 jaar bestaat, belangeloos
haar medewerking verlenen aan de
dienst van zondag.
Zoals gewend zal Caritas in deze
dienst enkele liederen laten horen
die passen bij het gekozen thema
van de dienst. Het koor staat onder
leiding van Hans Matla en wordt
begeleid door haar eigen combo.
U bent allen van harte welkom. De
dienst begint om 10.00 uur.

ten in kloosterkapel en 17u. viering,
in Kloosterhof. Zat. 17u. dienst olv
parochianen in Kloosterhof. Zondag
10u. dienst olv parochianen mmv
karmelkoor in Karmelkerk.
Rijsenhout: Zondag 10u. oecumenische viering met vgs. J. van Veen en
L. Seeboldt.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag. 10u. dienst, ds. J. van Veen.
Tevens kinderkerk. Oppas en nevendienst.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. oecumenische dienst,
vgs. R. Poesiat en A. Blonk.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10u. oecumenische dienst,
vgs. R. Poesiat en A. Blonk in De
Spil.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst, vg. ds. Tim
Vreugdenhil.
Begra Bijbelstudies
Maandag 21 januari 20u. ds. Steve
van Deventer in Heliomare, Zwarteweg. Dinsdag 22 januari 20u. bijbelstudie in Rode Kruisgebouw, Spoorlaan met ev. H.B. Slagter. Thema:
Studies uit brief aan Hebreeën.
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.

Cursusseizoen
bij Amstelring
Amstelveen - Amstelring is volop gestart met het nieuwe cursusseizoen. Voor jonge ouders start in
Amstelveen de cursus EHBO voor
ouders van kleine kinderen, een
must voor alle ouders van kleine
kinderen, op woensdagavond 6 en
13 februari van 19.00 tot 22.00 uur
in Amstelveen, Laan van de Helende Meesters 431. Tevens vindt hier
de cursus Leren masseren plaats,
de kneepjes van de klassieke massage, op maandagavond 4 februari
en woensdagavond 5 maart in Amstelveen, beiden van 19.45 tot 22.00
uur.
Voor meer informatie en aanmelden
0900-1886 of kijk op www.amstelring.nl

sinds 1888
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AGENDA

Super après-ski party met
zanger Rogier in de Praam
Aalsmeer - Op zaterdag 26 januari wordt een super après-ski party
gehouden in danscafé de Praam in
de Zijdstraat met een optreden van
zanger Rogier Voormolen en voor de
dansmuziek draagt dj Henk zorg.
Rogier Voormolen wordt op 22 augustus 1975 in Haarlem geboren. Al
op zeer jonge leeftijd toonde hij interesse voor muziek. Tijdens de lagere school werd hij veel gevraagd
om in kinderkoren de hoge nootjes te komen zingen. Sinds zijn 17e
doet Rogier mee aan vele talentenjachten en wordt ontdekt door Michiel Eijsbouts, ex-jurylid van het tv
programma Lingo. Hij biedt Rogier
aan om in samenwerking met Thijs
de Melker (producer van onder andere Kinderen voor Kinderen en
voormalig bandlid van De Raggende Manne, zijn zangkwaliteiten verder uit te bouwen. Er worden enkele nummers voor hem geschreven.
Tijdens deze zeer leervolle periode

krijgt Rogier de kans om in het café van Volkszanger Peter Beense zijn
kunnen te tonen. Vanaf dat moment
gaat het snel met de carrière van
Rogier. Hij breidt zijn repertoire uit
met Nederlandstalige feestmuziek
en gaat samenwerken met geluidsman Dirk Rijsdam. Hij wordt steeds
vaker geboekt voor feesten partijen
en optredens op diverse grote podia. Zo staat Rogier onder andere
samen met Justine Pelmelay in het
voorprogramma van Zanger Edwin.
Voor kleine feestjes of grote optredens, Rogier staat garant voor een
succesvol optreden en je kan dit zelf
komen beleven in de Praam op zaterdag 26 januari. De après ski party
begint om 22.00 uur en kaarten/skipassen kosten 5 euro. Tegen inlevering van deze pas ontvangen de bezoekers bij de deur twee consumptiebonnen. Toegang voor iedereen
vanaf 18 jaar, maar wees er op tijd
bij, want vol is vol.

Het laatste weekend van januari

Akoestische avonden met
Ten Beers en Dark Rosie
Aalsmeer - Het laatste weekend van
januari staat altijd garant voor een
overvol Bacchus. In het Aalsmeerse
culturele café in de Gerberastraat is
dan weer een komen en gaan van
bands. Twee avonden lang muziek
van bekende en onbekende bands.
Dit jaar presenteert de organisatie weer een scala aan gevarieerde
acts. Op vrijdag 25 januari geven
Marjan van Houwelingen, SNRG,
Boundacious, GoodTilNow!, Dick
Kuin cs en De Dippers optredens en
op zaterdag de 26ste is het podium
voor Yvonne Smits, Djembeesten,
Elvis Costunrix, Dark Rosie, Rood,
Lee Roud & Coney Island Babies en
Ten Beers After.
Volgende week meer informatie over
de bands en de tijden. Als vanouds
is de toegang gratis.

Vrijdag ska met de Skatjes
Aalsmeer - Vrijdag 18 januari kunnen de beentjes weer van de vloer,
want er staat weer een hete skaband op het podium. De Skatjes zijn
horen toch wel bij de leukste skabands van Nederland en hebben
de N201 in het verleden al een paar
keer op zijn kop gezet bij verschillede edities van Skapeople Skankin’nights. De muziek van De Skatjes
is ska in zijn breedste vorm, waarin zowel reggae-, jazz- als punkinvloeden te vinden zijn. Dit komt
doordat de nummers door verschillende bandleden geschreven worden. De Skatjes onderscheiden zich
door een swingende blazerssectie,

bestaande uit trompet, saxofoon
en trombone, die wordt begeleidt
door drums, toetsen, gitaar en bas.
De zang wordt voornamelijk vertolkt
door basgitarist Loek Hauwert, die
tevens gitarist is bij Mark Foggo’s
Skasters.
De aftrap van de avond komt voor
rekening voor de eigen Rimmers uit
De Kwakel, dus recht voor je raappunk met een flinke schep humor
en onzin, kortom het is vrijdag weer
de moeite waard; komt allen naar de
N201 aan de Zwarteweg! De zaal is
open om 21.30 uur en de entree is
gratis. Meer info over het programma van de N201 op www.n201.nl

Speciaal optreden The Soulbrothers’

Back in (Motown) Time
zaterdag in The Beach

Film- en Videoclub naar
Cinefleurfestival 2008
Aalsmeer - Op zondagmiddag 20
januari neemt de Film- en Videoclub
Aalsmeer deel aan het Cinefleurfestival 2008. Het festival vindt plaats in
het Vlietland College aan de Apollolaan 262 in Leiden en begint om
13.00 uur. Toegangskaarten kosten 7 euro per persoon en de zaal
is open vanaf 12.00 uur. Het Cinefleurfestival wordt dit jaar georganiseerd door de Leidse Video en
Smalfilmliga. Er zijn vier videoclubs
die ieder met een clubinzending van
maximaal 30 minuten deelnemen.
Het eerste blok is voor Film- en Videoclub Aalsmeer, daarna is het de
beurt aan de Haarlemse Smalfilm
Liga, daarna de Noordwijkse Filmen Videoclub en als laatste de Videoclub AMFI ‘ 66.
De inzending van de Film- en Videoclub Aalsmeer bestaat uit een drietal videofilms, te weten ‘De Seringenrondvaart’ van Henk Westerhof,
‘Een Helikoptervlucht boven de Nia-

Live-muziek in de N201

garawatervallen’ van Nap Koster en
‘Het Gesprek’ van Gerard van Schie.
Cursus en clubavond
Maandagavond 21 januari is er de
eerste reguliere clubavond van de
F&VA in 2008. Het is ook tevens de
laatste avond van de videocursus
die door Henk Westerhof wordt gegeven. Deze cursusavond zal, naast
een terugblik op de lesstof, voornamelijk gaan over het montageprogramma Pinnacle Studio 10 Plus
op de computer en het beantwoorden van vragen over dit montagesysteem. Ook voor clubleden, die met
dit montagesysteem hun videofilms
monteren, is het aan te raden deze
avond niet te missen.
De cursus/clubavond wordt gehouden in het gebouw ’t Anker aan de
Oosteinderweg 273a in Oost en begint om 20.00 uur. Informatie over
de F&VA op de clubavonden aan de
zaal of op www.videoclubaalsmeer.

Aalsmeer - Ook in 2008 organiseren dj’s en gastheren Cees van der
Schilden, Meindert van der Zwaard,
Cees van Coevorden en Ruud Vismans weer elke derde zaterdagavond van de maand het 30+ discofeest ‘Back In Time’ in sport- en
evenementencentrum ‘The Beach’
aan de Oosteinderweg. De aflevering van aanstaande zaterdag 19 januari staat in het teken van het befaamde Motown-label, waarop in
de jaren zestig artiesten als Stevie
Wonder, Marvin Gaye, Surpremes,
Temptations, Smokey Robinson &
The Miracles en Four Tops (en dat
is nog maar een kleine greep) een
muzikale brug sloegen tussen het
zwarte en het blanke publiek. Tijdens deze ‘Back In Time’-avond
draaien de dj’s bekende en minder
bekende (Motown)hits uit de jaren
65 tot 95. Op het programma staat
ook een bijzonder optreden van ‘The
Soulbrothers’: Michael en Marvin.
De twee cool-uitziende knakkers
gaan echt helemaal uit hun dak als
ze muziek uit de jaren zeventig en
tachtig horen. Ze zijn altijd op zoek
naar vrouwen om hen de dansvloer
op te lokken en wat danspasjes bij
te brengen. Maar pas op, want de
vrouwen maken grote kans om verliefd te worden! Ook hebben zij tussen de danspasjes door een levendige handel in sieraden, souljoints

en discopillen! Dit alles natuurlijk
met een vette knipoog!
Verder zijn de bekende ingrediënten weer aanwezig: De exclusieve
discobar en de platenkast van Ruud
Vismans van waar uit het publiek
oude elpees en singles kan kiezen.
Op verzoek kunnen deze oude vinyl-schijven gedraaid worden door
de dj. Ook worden bezoekers weer
uitgenodigd om eigen elpees met
oude hits en/of hitsingles mee nemen. Natuurlijk krijgt iedere bezoeker bij de entree ook weer de ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart
uitgereikt. Deze kan ingevuld bij de
dienstdoende dj worden ingeleverd.
Een andere gelegenheid om je eigen smaak voor die avond kenbaar
te maken, is om een bezoek te brengen aan de website: www.backintime.nu. Vanaf daar kan ook een ‘Motown Favoriete Top 3’ doorgestuurd
worden.
Een goed voornemen voor het nieuwe jaar: ‘Back In Time’, ook in 2008
elke derde zaterdagavond van de
maand in The Beach (met bijvoorbeeld in februari een speciale ‘Ballroomnight’!). Maar eerst ‘Back In
(Motown)Time’ aanstaande zaterdag 19 januari vanaf 21.00 uur in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Kaartverkoop aan de deur. Entree slechts 5 euro en dit bedrag is
inclusief twee consumptiemunten.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Intwine vrijdag in de P60
Amstelveen - Aanstaande vrijdag
18 januari komt de rockband Intwine optreden in P60 in het stadshart.
Intwine biedt méér dan het standaard pop/rockwerk. De muziek van
dit zestal wordt vergeleken met zowel Pearl Jam, Living Colour als Kane, maar bevat ook sporen van nu
metal en Caribische muziek. Intwine, opgericht door studenten van de
Tilburgse Rockacademie, trekt de
aandacht wanneer zanger Roger als
finalist van Idols 2002 van deelname
wordt uitgesloten omdat hij weigert
het contract te tekenen dat hem verbiedt om eigen nummers te spelen.
Hun eerste single ‘Happy?’ werd in
2002 een enorm succes en met het
tweede album “Perfect” (2004) bewees Intwine dat hun debuut geen
toevalstreffer was. Na het winnen
van een TMF-Award, en optredens
op Noorderslag, Bospop en Pinkpop

2005 blijkt de combinatie van stevige rock, ballads en reggae-klanken
geliefd bij het publiek. Ook Amstelveen en omgeving kan komen genieten aanstaande vrijdag. De aanvang is 21.00 uur.
Winterjazz met muziekschool
Op zondag 20 januari presenteert
P60 in samenwerking met de muziekschool Amstelveen winterjazz.
Winterjazz is een samenwerkingsverband van P60 en de Muzieken Dansschool Amstelveen waarbij leerlingen van de muziekschool
onder begeleiding van een professioneel jazzkwartet jazzstandaards
spelen. Al samenspelend worden
de jonge leerlingen door het ervaren combo tot eigen improvisaties
en spontane solopartijen gedreven.
De aanvang is 15.00 uur en de toegang is gratis.

Exposities
Tot en met 20 januari:
* Meet my colours met Lousmijn
van den Akker en Milou Ket in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. In vitrines sieraden van Rachel van Zeijst.
Open: donderdag-zondag 14-17u.
Januari:
* Expositie in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met januari:
* Werk van verschillende kunstenaars in diverse disciplines in homegalerie Coq Scheltens, Chrysantenstraat 44. Open: donderdag-zondag
13-17u. Ook werk te koop.
Diversen
Donderdag 17 januari:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u.
* Dia-lezing Groei en Bloei over
Mercantour-park in Wellantcollege,
Linnaeuslaan vanaf 20u.
* Sjoelavond bv Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.

Vergaderingen
Woensdag 23 januari:
* Thema-bijeenkomst Trade Centre
over ‘Economische visie Aalsmeer’
vanaf 16u. in de Legakker, Turfstekerstraat 63. Ontvangst v/a 15.30u.
Donderdag 24 januari:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a 20u.
Maandag 28 januari:
* Begunstigersvergadering stichting Oud Aalsmeer in Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat vanaf 20u.

Kaartverkoop carnaval in
Kudelstaart start zaterdag
Kudelstaart - Carnaval wordt dit
jaar gevierd van 1 tot en met 5 februari. In Kudelstaart is het Dorpshuis weer de plek waar het weer allemaal gaat gebeuren. Het populaire
Prinsenbal tijdens carnaval (de zaterdagavond) vindt dit jaar plaats op
zaterdag 2 februari. Kaarten voor dit
supergezellige feest zijn vanaf zaterdag 19 januari verkrijgbaar.
Het Prinsenbal kenmerkt zich behalve door de prachtig verklede mensen ook door de uitstekende muziek. Dit jaar kunt u weer luisteren
naar RECIPE , de hoofdact op de
zaterdag- en maandagavond. Carnavalsvereniging De Pretpeurders is
blij dat zij ook dit jaar bereid zijn om

op deze avonden te komen optreden. Naast deze live band wordt in
de achterste zaal van het Dorpshuis
weer muziek gedraaid door discotheek Dance Night. Het thema van
carnaval 2008 is ‘Een cool carnaval’.
Kaarten voor het Prinsenbal zijn
vanaf zaterdag 19 januari om 12.00
uur verkrijgbaar. Kaartverkoop aan
de deur van Galileistraat 26 in Kudelstaart. Wees er op tijd bij, want
op is op! Kaarten kosten 13,50 euro
per stuk. Op de avond zelf aan de
deur kosten de kaarten 15,00 euro
per stuk. Hou voor meer informatie
de website van De Pretpeurders in
de gaten: www.pretpeurders.nl.

Ook de Little Boogie Boy
Blues band op Beachpop

STAGE
MUSIC SHOP
HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn
En O.A. MUzIEkbOEkEn!

Muziek/Cabaret/film/theater
Vrijdag 18 januari:
* Bon Bini disco voor jeugd 13-15jr.
in Bon Ami, Dreef van 20 tot 23u.
Zaterdag 19 januari:
* Dubbel-cabaretavond met Berry
Lussenburg en Maarten Willemse in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Back to the sixties met optreden
The Strawberry Beats in 40-jarig
Dorpshuis Kudelstaart v/a 21u.
* Back in Time met The Soulbrothers
in The Beach, Oosteinderweg, 21u.
Zondag 20 januari:
* Neva- ensemble in Urbanuskerk,
Bovenkerk. Aanvang: 15u.
Vrijdag 25 januari:
* Tienerbios in SJOK-gebouw Kudelstaart, ingang Haya van Somerenstraat. Film Pirates of the Caribbean. Start 20u.
* KCA Familieconcert muziektheater
De Notenbakker voor iedereen v/a
5jr. in Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg vanaf 19.30u.
25 en 26 januari:
* Akoestische avonden in Bacchus,
Gerberastraat met vrijdag en zaterdag live-optredens van speciaal samengestelde bands.
Zaterdag 26 januari:
* Super après ski party in de Praam,
Zijdstraat met zanger Rogier, 22u.
Zondag 27 januari:
* Workshop voor audities locatietheater KCA in Historische Tuin Uiterweg, ingang Praamplein van 14
tot 17u.

Vrijdag 18 januari:
* Open dag koffieochtenden voor
allochtone autochtone vrouwen in
SJOK-gebouw Kudelstaart, ingang
Haya van Somerenstraat v/a 9.15u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine
Wim Kandreef vanaf 20u.
* Koppelkaarten bij buurtver. Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan
vanaf 20u., zaal open 19.30u.
* Nieuwjaarsreceptie VVD met te
gast kamerlid Laetitia Griffith bij
Nieuwe Meer, Stommeerweg, 20u.
* Nieuwjaarsreceptie CDA in De
Spil, Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg van 18.30 tot 21u.
Zaterdag 19 januari:
* Indoor-menwedstrijden paarden
in stal Wennekers, Mr. Jac. Takkade
vanaf 9u.
* Verkoopdag opheffing Speel-otheek, J.P. Thijsselaan v/a 14u.
* Feestavond vogelver. De Rijsenvogel in dorpshuis De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 20u.
Maandag 21 januari:
* Bijeenkomst en cursus Film- en Videoclub in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a. Vanaf 20u.
Dinsdag 22 januari:
* Koffie-ochtend voor vrouwen in
Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Sport en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 23 januari:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
23 en 24 januari:
* Club Bon Ami, Dreef iedere woensdag en donderdag open voor jeugd
vanaf ca. 12jr. van 19 tot 23u.
Donderdag 24 januari:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Speelavond buurtver. Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Klaverjasavond buurtver. De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 19.30u.
Dinsdag 5 februari:
* Taxatie en inkoopdag oude en
zeldzame boeken en kaarten in De
Schakel, Cyclamenstraat, 13-17u.

Voorstellingen Berry en Maarten

Dubbel cabaret in Bacchus
Aalsmeer - Berry Lussenburg en
Maarten Willemse verzorgen aanstaande zaterdag 19 januari de driemaandelijkse cabaret-voorstelling
in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Berry Lussenburg heeft
al eerder opgetreden in Aalsmeer
en komt nu zijn nieuwe programma
presenteren. Sprekend is de titel en
er wordt in het programma gesproken, gefluisterd en geschreeuwd.
Er klink zelfs geroep om hulp. Het
tweede optreden wordt verzorgd

door Maarten Willemse. De titel van
zijn programma is ‘Liever één keer
met sneeuwwitje dan zeven keer
met de dwergen.’ Willemse presenteert een mix van cabaret, stand-up
comedy, zang, percussie en goochelen. De KCA-cabaretavond begint zaterdag om 21.00 uur in Bacchus en de entree is 9 euro. Kaarten
reserveren kan bij Ans de Kruijf, telefoon 342657 na 18.00 uur en zijn,
indien nog op voorraad, aan de deur
te komen vanaf 20.15 uur.

‘Schatkamer’ bloemen en
planten bij Groei en Bloei
Aalsmeer - Over het grote nationale park in het grensgebied tussen Frankrijk en Italië, de Mercantour, verzorgt de heer Arie Vermeer
uit Harderwijk vanavond, donderdag 17 januari, een lezing bij Groei
en Bloei in het Wellantcollege in de
Linnaeuslaan. De Mercantour is een
schatkamer voor natuurliefhebbers.
Van de 4200 soorten planten die in
Frankrijk voorkomen, staan er maar
liefst 2000 in dit nationale park. Ook

de fauna is indrukwekkend. Onder
andere wonen in de Mercantour
steenbokken en alpenmarmotten.
Arie Vermeer heeft niet alleen gefotografeerd in het nationale park,
maar heeft tevens zijn camera gericht op omliggende gebieden met
rotsplanten, weidebloemen, vlinders
en rustieke dorpjes. Iedere geïnteresseerde is welkom. De aanvang
is 20.00 uur en de toegang is gratis.
Koffie en thee staan klaar.

Aalsmeer - Op zaterdag 2 februari
organiseert The Beach, in navolging
van vorig jaar, Beachpop 2008! De
bands die tijdens dit muziekevenement optreden zijn Dazzle, De Tostiband, De Klught, Rood en Allscool. Deze week is ook de deelname van de Little Boogie Boy Bluesband bevestigd! De Little Boogie
Boy Bluesband is een belangrijke
vertegenwoordiger in Nederland
van de Chicago-blues. De kwaliteiten van frontman, zanger en gitarist Hein ‘Little Boogieboy’ Meijer
(geboren in Kudelstaart) worden
in blueskringen hoog aangeschreven. Gezegend met een hese, donkere stem en een van nature opgewekte uitstraling weet Little Boogie
Boy steeds meer mensen voor zijn
muziek te winnen. Hij leeft voor de
blues en dat verklaart ook zijn vele reizen naar Chicago. Op 19-jarige leeftijd speelde hij daar al met
grootheden, zoals Magic Slim, J.W.

Williams en John Primer. Jong als hij
destijds was gaf deze laatste hem de
bijnaam Little Boogie Boy. Een treffende artiestennaam die hij dankbaar aan z’n band koppelde. Met de
bevestiging van de Little Boogie Boy
Bluesband is de line-up van Beachpop 2008 compleet.
Speciaal voor Beachpop worden de
drie beachvolleybalvelden in zaal
1 in The Beach afgedekt en zullen de bands op een groot podium optreden. Tussen de wisseling
van de bands door draaien de dj’s
van de maandelijkse feestavond
‘Back in Time’ hits uit de jaren zeventig, tachtig en negentig, Beachpop 2008 begint om 20.00 uur en de
kaarten kosten 15,- in de voorverkoop en 17,50 aan de deur. De voorverkoop is inmiddels gestart. Wees
er snel bij, want het aantal kaarten
is beperkt! Surf voor meer informatie naar www.beach.nl of naar www.
beach-pop.nl.
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officiële mededelingen
DefinitieVe Beschikkingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
afsPraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiesPreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 22 januari en 5 februari.
Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 0297-387514.
gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serVicePunt Beheer en
uitVoering ProVincie
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Zwarteweg 98, 1 eik;
• Beethovenlaan, parkeerplaats, 1 populier;
• Marktstraat 21, 1 den, 2 berken.
Datum verzending vergunningen: 15 januari 2008.
Koopzondagen 2008
Hierbij maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend
dat vrijstelling voor winkelopenstelling is verleend op de volgende
zon- en feestdagen:
• 24 maart (2e Paasdag), 6 april, 20 april, 1 mei (Hemelvaartsdag), 12 mei (2e Pinksterdag), 25 mei, 28 september, 5 oktober,
30 november, 7 december, 14 december, 21 december.
woningwet
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op
afspraak, ter inzage bij de afdeling Leefomgeving balie 6, tel. 0297387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het
besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen
van een tijdelijke winkelruimte;
• Geniedijk 22, het plaatsen van een kelder;
• Legmeerdijk 209, het plaatsen van een reclamezuil;
• Legmeerdijk 313, het plaatsen van bedrijfslogo’s;
• Stokkeland, het plaatsen van een brug;
• Wissel 24, het plaatsen van een veranda.
Verzenddatum bouwvergunningen: 22 januari 2008.
Partiële herziening streekPlan noorD-hollanD zuiD
en ontwikkelingsBeelD noorD-hollanD noorD
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 19 november en 17
december de partiële herziening van het streekplan Noord-Holland
Zuid en de actualisering van het ontwikkelingsbeeld Noord-Holland
Noord vastgesteld. De plannen liggen vanaf 14 januari ter inzage.
Met deze partiële herziening zijn de beide streekplannen in overeenstemming gebracht met de Nota Ruimte van het Rijk en is ingespeeld op een aantal actuele ontwikkelingen bij Monnickendam
(gemeente Waterland).
Het besluit van Provinciale Staten, de voordracht, de aanvaarde

amendementen en moties, de ontwerpherziening en de relevante
kaarten liggen vanaf 14 januari 2008 ter inzage op de volgende
locaties:
• In het gemeentehuis te Aalsmeer, tijdens de openingstijden;
• op het kantoor van de provincie Noord-Holland,
Houtplein 33, kamer 2118-a,Haarlem
U kunt de plannen ook via deze website downloaden:
www.noord-holland.nl

t/m 24 jan.

geen beroepsmogelijkheden
In de partiële herziening van het streekplan Noord-Holland Zuid zijn
geen concrete beleidsbeslissingen opgenomen. Daarom is het niet
mogelijk om beroep in te stellen (artikelen 54 Wet op de Ruimtelijke Ordening, respectievelijk art. 8.5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht).

t/m 31 jan.

meer informatie
Een gedrukte versie van de partiële herziening van de streekplannen Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord: Actualisering (inclusief kaart), waarin de aanvaarde amendementen en moties zijn
doorgevoerd, is begin februari 2008 beschikbaar. Exemplaren van
het gedrukte plandocument kunnen dan tegen kostprijs (incl. verzendkosten) worden besteld bij het servicepunt van de provincie
Noord-Holland, tel.: (023) 514 43 00.
wet oP De ruimteliJke orDening (wro)

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 3
• Geniedijk 22, het plaatsen van een kelder;
• Wissel 24, het plaatsen van een veranda.
Artikel 17
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen
van een tijdelijke winkelruimte.
Deze besluiten worden verzonden op 22 januari 2008
ter inzage BiJ De afDeling DienstVerlening week 3

t/m 17 jan.
t/m 18 jan.
t/m 18 jan.
t/m 18 jan.
t/m 24 jan.
t/m 24 jan.

Toekennen naamgeving openbare ruimte Deelplan 5,
Schoolmeesterswijk in Nieuw Oosteinde;
Kapvergunningen: Primulastraat 36, 1 wilg; parkeerplaats einde Beethovenlaan, 3 populieren;
Wet bodembescherming: Aalsmeerderweg 146,
Aalsmeer;
Subsidieregeling woonboten Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht;
Wet
bodembescherming:
ontwerpbeschikking:
Aalsmeerderweg 146;
Kapvergunningen: Willem Alexanderstraat 51, 1 den;
Uiterweg 224, 1 taxus, 1 prunus, 1 thuja, 1 berk.
Verkeersbesluit: de Kerkweg gesloten te verklaren
voor vrachtwagens, tussen de Aalsmeerderweg en de
Hoge Dijk,

t/m 31 jan.

t/m 31 jan.
t/m 18 feb.
t/m 22 feb.
t/m 25 feb.

ter inzage BiJ De afDeling PuBliekszaken, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 18 januari 2008
• Jasmijnstraat 15, het plaatsen van een
berging en een schutting;
• Oosteinderweg 282,het vergroten van de woning.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 januari 2008
• Bilderdammerweg 81, het vergroten van de woning;
• Schoolstraat 5a, het verbouwen en het wijzigen van een gevel;
• Uiterweg 379, het vestigen van een jachthaven.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 1 februari 2008
• Boomgaard 63, het plaatsen van een tuinhuis;
• Bosrandweg, hoek Rietwijkeroordweg,
het tijdelijk plaatsen van een reclamebord
• Boomgaard 65, het plaatsen van een tuinhuis;
• Oosteinderweg 243, het vergroten van het hotel
• Wilgenlaan 14, het vernieuwen en vergroten van een schuur.
serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld.
Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt
u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt
u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via
het hoofdnummer: 0297-387575.
schiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt
u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol
(CROS). CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel.
020-6015555 of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Als een haas richting Raadhuisplein

Breed scala aan lokale thema’s

Economische visie Aalsmeer
en Kudelstaart in de maak

Winkeldief rent er vandoor
Aalsmeer - Op zaterdag 12 januari
rond half één in de middag is een
winkeldief door personeel van een
zaak in de Zijdstraat op heterdaad
betrapt. De medewerkster vond dat
de man zich vreemd gedroeg en is
toen hij de winkel uitliep achter hem
aangegaan. Buiten heeft de medewerkster aan de man gevraagd of
hij de inhoud van zijn tas wilde laten
zien. De man voelde zich betrapt, liet
de tas vallen en ging er als een haas
vandoor richting Raadhuisplein. In

t/m 30 jan.

t/m 28 feb.

Verleende vrijstellingen

t/m 17 jan.

t/m 25 jan.

Beleidsregels 2009 Algemene Subsidieverordening
Aalsmeer;
Wet bodembescherming: ontwerpbeschikking: Legmeerdijk 303 (VBA);
Concept Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer
2008
Inspraakreacties MER “verder werken aan de toekomst van Schiphol” en de regio en de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol;
Kapvergunningen: Apollostraat 54, 2 berken; Linnaeuslaan 30, 1 den; Aalsmeerderweg 159, 1 berk; 1e
J.C. Mensinglaan 1, 1 grove den, 1 spar; Machineweg
in verband met ontwikkeling Greenpark Aalsmeer, 9x
Quercus robur, 8x Fraxinus exelsior, 2x Fagus sylvatica, 1x Acer neguno, 3x Acer platanoides, 25x Salix alba (knotvorm), 15x Salix alba (kandelaarvorm),
2x Popules canescens, 1x Salix sepulcralis ‘Tristis’, 60
meter Leylandii, 30x Acer Campestra, 30x Crataegus
monogyna;
Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verordening naamgeving en nummering Aalsmeer 2007;
Beeldkwaliteitsplan Green Park Aalsmeer;
Wet bodembescherming, uitvoeren bodemsanering
locatie Lijnbaan/Oosteinderweg;
Partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid en
ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord;
Kapvergunningen: Zwarteweg 98, 1 eik; Beethovenlaan, parkeerplaats, 1 populier; Marktstraat 21, 1
den, 2 berken.

de tas bleek voor 730 euro aan verzorgingsproducten te zitten.
De winkeldief heeft de politie niet
kunnen arresteren, maar mogelijk
komt de man bekend voor bij inwoners en weten ze wie hij is. Het betreft een negroïde man, ongeveer
1.80 meter lang met een pokdalig
gezicht en scheve, gele tanden. Zijn
haar was stekelig en hij droeg die
middag een bruine jas. De politie is
bereikbaar via 0900-8844.

Ambulance de berm in!

Aalsmeer - Op woensdagmiddag
9 januari heeft een ongeval plaatsgevonden op de Legmeerdijk ter
hoogte van de Machineweg. Op de
veiling was in de ochtend de hulp
ingeroepen van ziekenbroeders bij
een reanimatie. Toen de man middels schoktherapie bij kennis was
gebracht werd besloten de patiënt
snel naar het ziekenhuis te vervoeren. Tijdens de rit naar het AMC
ging het mis. De ambulance wilde
op de Legmeerdijk een vrachtwagen inhalen, echter juist op dat mo-

ment wilde de vrachtwagen linksaf
de Machineweg opdraaien. De ambulance werd geschampt en van de
weg gedrukt. Beide broeders van de
VZA raakten licht gewond, de liepen
diverse kneuzingen op. Een andere
ambulance is ter plaatse gekomen
om de hartpatiënt alsnog naar het
ziekenhuis te brengen. De traumaheli is ter plaatse geweest, maar al
met al leek het ongeval zwaarder
dan het was. De politie onderzoekt
de aanrijding.
Foto Ronald van Doorn.

Trucje met verkeersbord...

Gestolen kentekenplaten
leiden naar autodief

Kudelstaart - Van een afstandje lijkt het nèt echt: een snelheidslimiet van 80
km per uur op het verkeersbord. Het bord markeert het begin van de bebouwde kom. Er klopt natuurlijk niets van! Langs wegen in dorpskernen, zoals hier
de Mijnsherenweg zullen nooit van dit soort borden komen te staan. Iemand
is hier creatief bezig geweest, de ‘3’ is hier omgebouwd naar ‘8’. Koud kunstje
maar echt handig is het niet. Trouwens: zullen er nog weggebruikers intrappen? Een erg vroege 1 april grap, laten we het daar maar op houden.

Aalsmeer - Op donderdag 10 januari zijn tussen zes en tien uur in de
ochtend twee kentekenplaten gestolen vanaf een op het parkeerdak
van de veiling gestalde auto. In de
middag kreeg de politie in Aalsmeer
een telefoontje van collega’s uit Amsterdam.
Tijdens de surveillance controleerden zijn een automobilist en stuitten op de gestolen kentekenplaten. De auto waar de man in reed
bleek eveneens niet zijn eigendom.

Snelheid verhoogd op
Mijnsherenweg?!

De politie had de bestuurder een
stopteken gegeven, maar deze gaf
juist extra gas. Toch kon de 20-jarige Amsterdammer aangehouden
worden. Hij bleek onder invloed van
alcohol en drugs. In de auto troffen
agenten nog meer drugs aan en een
boksbeugel. De hoofstad-bewoner
stond al gesignaleerd voor andere
misdragingen en is in bewaring gesteld. De kentekenplaten en de auto
zijn inmiddels weer bij de rechtmatige eigenaars.

Aalsmeer - Een samenhangend
economisch beleid met een duidelijke visie op de toekomst. Dat is
het doel van de handreiking economische visie die momenteel wordt
ontwikkeld door Ondernemers Vereniging Aalsmeer (OVA) en de Kamer van Koophandel Amsterdam
in samenwerking met de gemeente
Aalsmeer. De handreiking economische visie moet kaders gaan bieden
voor de toekomstige ontwikkeling
van (bestaande) bedrijventerreinen
en winkelgebieden in Aalsmeer en
Kudelstaart. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme.
Op dit moment bestaat er voor deze
onderdelen geen samenhangend en
uitgewerkt beleid, wat door de ondernemersvereniging als een gemis
wordt ervaren. De OVA heeft daarom de aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een economische visie, in samenwerking met de gemeente. In deze visie gaat het om
praktische zaken voor ondernemers, zoals ruimte, branchering, bereikbaarheid, uitbreidingsmogelijkheden en samenhang met de regio.
Kansen en mogelijkheden, maar
ook ongewenste ontwikkelingen
worden in kaart gebracht. Doel is

uiteindelijk te komen tot een breed
gedragen visie op de economische
toekomst van Aalsmeer. De Kamer
van Koophandel Amsterdam brengt
haar expertise in en coördineert het
onderzoek voor de economische visie. Gesprekken met bestuurders en
ondernemers, een ondernemersenquête en diverse werksessies met
betrokkenen maken deel uit van het
onderzoek. Voor de onderdelen detailhandel en recreatie en toerisme
wordt tevens gebruik gemaakt van
specialistische bureaus. De begeleiding is in handen van een commissie waarin OVA, KvK en gemeente
vertegenwoordigd zijn.
Gebiedsvisie
Parallel aan de economische visie
ontwikkelt de gemeente Aalsmeer
een Gebiedsvisie. In deze visie worden op hoofdlijnen uitgangspunten
geformuleerd voor een breed scala aan lokale thema’s, zoals wonen,
ruimtelijke ordening en economie.
Voor het onderdeel economie worden beide onderzoeken zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Het ligt
in de bedoeling om de samenwerking tussen ondernemers en overheid begin februari vast te leggen in
een intentieverklaring.

Iets gezien, meer informatie?

Bankpassen weg na inbraak
Aalsmeer - Op vrijdag 11 januari
is tussen half drie in de middag en
zeven uur in de avond ingebroken
in een woning in de Hugo de Vriesstraat. Om binnen te komen hebben de dieven de achterdeur geforceerd. Het leek de inbrekers te gaan
om contant geld en bankpassen. Er
zijn enkele bankpassen gestolen,
evenals een kentekenbewijs. Tevens
is de kluis uit de woning meege-

nomen. De dieven hebben een bureaustoel gebruikt om de kluis naar
hun auto te rijden. De kluis is overigens lichtgroen van kleur. Rond zeven uur hebben omwonenden om
hoge snelheid een zwarte Peugeot
weg zien rijden van de plek nabij de
inbraak. Mogelijk zijn dit de daders,
maar het kunnen ook getuigen zijn.
Iets gezien, meer informatie? De politie hoort het graag, tel. 0900-8844.
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Neva-ensemble zondag in Bovenkerkse Urbanus
Bovenkerk - Liefhebbers van de
Russische muziek kunnen op zondagmiddag 20 januari in de Bovenkerkse Urbanuskerk volop genieten
van het inmiddels fameuze NEVAEnsemble uit Sint Petersburg. De
Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus organiseert voor
het zesde jaar dit concert op veler
verzoek. Het ensemble bestaat uit
zes hoogwaardig opgeleide zangers en zangeressen, die hun opleiding hebben genoten aan de Hoge-

school voor muziek en het conservatorium van Sint Petersburg. Het
NEVA ensemble kan terugzien op
enorme successen in de afgelopen
jaren, die ook op radio en televisie
niet onopgemerkt zijn gebleven. De
drie mannen en drie vrouwen brengen een programma met liederen uit
de Russische kerkmuziek, beroemde
liederen uit de folklore en licht klassieke werken. Zij doen dit met een
meesterlijke stembeheersing en een
overtuigende bevlogenheid. Deze

combinatie maakt hun optreden telkens weer tot een adembenemende
belevenis. Het concert zondag begint om 15.00 uur. De Urbanuskerk
aan de Noorddammerlaan is open
vanaf 14.15 uur. De toegang van dit
concert is gratis en na afloop houden de leden van het ensemble bij
de uitgang een deurcollecte. Het
bestuur en de culturele commissie
van de Stichting Vrienden van de
Bovenkerkse Urbanus beveelt u dit
concert van harte bij u aan.

Optreden The Strawberry Beats

Back to the sixties zaterdag in Dorpshuis
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag
19 januari gaat Kudelstaart ‘back to
the sixties’. Op die datum wordt het
openingsfeest gehouden in het kader van het 40-jarige bestaan van
het Dorpshuis.
Swingen
En dat wordt een avond swingen op
onder andere de klanken van een
Beatles Tribute band. Het Dorpshuis is trots dat ze voor deze avond
de band The Strawberry Beats heeft
kunnen vastleggen.
Deze band bestaat uit vijf doorgewinterde profmuzikanten die met
gedrevenheid, vakmanschap, respect, liefde en het oorspronkelijke

geluid de songs van The Beatles
speelt.
De arrangementen, de instrumentatie en natuurlijk de fameuze Beatles vocalen klinken dan ook overtuigend.
The Strawberry Beats neemt het publiek mee op een boeiende trip door
het Beatles idioom; van de ongekunstelde rock ’n roll van het jonge ‘onschuldige’ beatgroepje via de
prachtige akoestische melodieën
en de psychedelische getinte werkstukken tot en met de slotakkoorden van hun ongekend succesvolle
carrière.
Het Dorpshuis wordt deze avond
aangekleed in de stijl van de jaren

zestig. Zo zal er een lounge omgeving gecreëerd worden in het grand
café van het Dorpshuis en lp’s levensgroot in de grote zaal gehangen worden.
Naast de Beatles Tribute Band zal
de verdere invulling van de avond
verzorgd worden door een dj, die in
de stijl van de jaren zestig muziek
zal draaien. Een ware happening
voor jong en oud, iedereen is dan
ook welkom.
De aanvang is 21.00 uur. Kaarten
voor deze avond zijn te verkrijgen bij
het Dorpshuis en bij de servicebalie
van de AH en kosten 10 euro.
Voor meer informatie zie ook www.
dorpshuis40jaar.nl.

Davanti zingt in Paradiso
Aalsmeer - Het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti zal zondag
20 januari om 14.50 uur optreden
in de kleine zaal van Paradiso tijdens de Paradiso Korendagen 2008.
Dit korenfestival is door de enorme
belangstelling uitgegroeid tot een
evenement dat twee volle dagen
en avonden beslaat. Ook dit jaar, in
de 22ste editie van de Korendagen,
zullen zo’n 140 koren van 11.00 tot
23.00 hun opwachting maken op het
podium van de grote en kleine zaal
van Paradiso.
Een popkoor, gospelkoor, close harmony, smartlappen, Ierse folk, kindertheaterkoor,
homo/lesbokoor,
Hazeskoor, rock koor, oratoriumkoor, en een Zuid Afrikaans strijd en
cultuurliederenkoor.

Stichting Kudelkunst laat
weer van zich horen!

Elk denkbaar genre is vertegenwoordigd tijdens de Paradiso Korendagen.
Zij mogen zich verheugen op een
warme belangstelling van het aanwezige publiek. Ieder deelnemend
koor krijgt 15 minuten om zich te
presenteren.
De zestien dames van Davanti onder leiding van Lorenzo Papolo zullen vijf a-capella nummers zingen waaronder ‘All kinds of everything’ waarmee ze tijdens het televisie programma Korenslag zeer veel
waardering kregen van de vak jury
en de kijkers thuis.
Meer informatie over de Paradiso
Korendagen en verdere optredens
van davanti is te vinden op www.davanti.nl.

Kudelstaart - De in 2006 opgerichte stichting Kudelkunst, die ondertussen versterking heeft gekregen
van Sander Bosman, is bezig met
een nieuw project voor mei 2008.
Dit als opvolger van de eerste Kudelstaartse kunstroute in juli 2006.
Dit keer vindt het evenement plaats
op vrijdagavond 23 en zaterdag 24
mei overdag. Op vrijdagavond is het
Kudelkunstcafé geopend. Van 17.00
tot 22.00 uur zijn vrijdag alle kunstenaars die meewerken aanwezig in
het dorpshuis met een voorproefje
van hun werk.
Gezien het feit dat Kudelstaart de
laatste tijd veel nieuwe bewoners

heeft gekregen en nog gaat krijgen,
is dit ook voor de nieuwe dorpsgenoten een leuke gelegenheid om
kennis te maken met hun creatieve
mededorpsbewoners.
Zaterdag 24 mei zullen dan tussen
11.00 en 19.00 uur op verschillende locaties uitgebreide exposities
te zien zijn. Buiten een groot aantal
oude bekenden hoopt de stichting
ook nieuwe kunstenaars en sponsoren te verwelkomen. Zowel kunstenaars als nieuwe sponsoren die
geïnteresseerd zijn om dit weekend
mee te doen kunnen contact opnemen met de stichting via de site Kudelkunst.com

Het bestuur van de stichting Kudelkunst, van links naar rechts: Sander Bosman, Irene Kramer, Claudia Lenk en Diana. Niet op de foto: Elbrich Tas.

Auditie tijdens workshop 27 januari

Nu opgeven voor rol in
locatie theater op Tuin

Nog enkele plaatsen voor cursussen vrij

Open huis bij Stichting
De Werkschuit goed bezocht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 12
januari hield De Werkschuit open
huis. De mogelijkheid om een kijkje te komen nemen in de ‘kunstkeuken’ en uiteraard informatie in te
winnen over de verschillende cursussen is goed bezocht. Op maandag 21 januari start De Werkschuit
een nieuw creatief cursusseizoen in
’t Stommeerkwartier aan de Baccarastraat 3.
Met veel enthousiasme presenteerden de verschillende docenten hun
cursus. De kinderen konden die
middag schilderen en kleien met
brooddeeg en hier werd veel gebruik van gemaakt.
Voor kinderen, maar ook volwassenen, heeft De Werkschuit een gevarieerd creatief aanbod. Er zijn nog
plaatsen vrij bij de kindercursus
vanaf zes jaar.
In tien lessen gaan de kinderen met
verschillende materialen werken,
zoals bijvoorbeeld klei, papier-maché, figuurzagen met hout en nog
veel meer
Op de dinsdagmiddag van 16.00 tot
17.30 en op de woensdag van 13.30
tot 15.00 en van15.30 tot 17.00 uur
zijn de kindercursussen en op de
vrijdag van 15.45 tot 17.15 uur.
Op de maandagavond zijn er nog
plaatsen vrij bij model boetseren. bij
Theo van Krimpen je werk naar model in was om het daarna in brons te

kunnen gieten.
Op de woensdagavond is er edelsmeden dat wordt gegeven door
Theo van Dieren.
Uw eigen ontwerp zal onder professionele begeleiding uitgroeien tot
een volwaardig sieraad (ring broche
of armband).
Op de dinsdagavond is er abstract
schilderen dat gegeven wordt door
Stephan Konings.
Hij noemt zijn cursus ’schilderen
naar waarneming’. Hiermee wordt
bedoeld de beeldvorming van een
niet rationele waarneming, het
hardop dromen, niet het onderwerp
de eigenvaardigheden of de aanleiding staan centraal, maar de manier
waarop met onverwachte gebeurtenissen wordt omgegaan. Stephan wil de cursist leren zelfstandig
te komen tot een bepaalde beeldenstroom.
Deze zal uiteindelijk de basis vormen voor een zeer verrassende en
individueel eindresultaat
Op de maandagavond wordt glas
in lood gegeven en ook voor deze
cursus zijn nog enkele plekken beschikbaar.
Voor informatie over een van de cursussen kan u bellen met Margot Tepas, telefoon 0297 340150 of via internet
margot.tepas@printex-int.
com of via www.gklein.org/wsa/.

Aalsmeer - De stichting KCA (kunst
en cultuur Aalsmeer) organiseert in
juni een locatie theater in de Historische Tuin.
Middels een workshop op zondag
27 januari wordt gezocht naar acteurs (in spe), die aan dit locatietheater stuk willen gaan meedoen!
De workshop wordt gehouden in de
Historische tuin en in de aangrenzende schuur van ‘buurman’ Ad
Keessen.
Sinds enkele maanden is KCA druk
doende om samen met de theatermakers van theaterkade Uit Amsterdam een locatie theater te realiseren.
Het theaterstuk met de titel ‘Lichtemaankweker’ wordt op diverse
plekken in het tuinbouwmuseum
aan de Uiterweg opgevoerd.
Doel van dit project is om middels
een aansprekende theatervoorstelling het unieke van Aalsmeer onder

de aandacht brengen en de mensen
bewust te maken van de historische,
culturele en economische context.
Voor dit theaterstuk is KCA op zoek
naar eenieder die zin heeft om acteur te zijn in deze locatievoorstelling. Dus, geef je op: jong en oud, iedereen kan hier aan mee doen.
De workshop wordt gegeven door
David Meijer, theatermaker en spelcoach.
Voor meer informatie: kijk op de site
van www.kunstencultuuraalsmeer.
nl en link door naar lichtemaankweker!
Om je aan te melden kan je je opgeven via email: ansdekruijf@hotmail.
com of telefonisch door te bellen
naar 0297-342657.
De auditie vindt plaats in de vorm
van een workshop en deze wordt op
zondag 27 januari gehouden in de
Historische Tuin Uiterweg, ingang
Praamplein, van 14.00 tot 17.00 uur.

Sonority zingt in Paradiso
Aalsmeer - Komende zaterdag 19
januari zingt Sonority tijdens de korendagen in poptempel Paradiso in
Amsterdam. Ongeveer 140 amateurkoren uit het hele land presenteren zich tijdens dit festival op podia in de grote en kleine zaal. Om
het plezier en het enthousiasme in
het zingen te accentueren is er geen
competitie-element ingebouwd. Alle
genres van harte welkom. Zo treedt
popkoor Sonority op nà een levensliederenkoor en vóór een christelijk
gemengd koor. Sonority zingt een
paar popklassiekers - Englishmen
in New York van Sting en The Way
We Were uit de gelijknamige film

met Barbara Streisand – en recenter
repertoire zoals Niets Van Dat Alles
van Veldhuis en Kemper en Sexed
Up van Robbie Williams. Sonority staat onder leiding van George
Overmeire en wordt op de vleugel
begeleidt door Jan Raadgever. Voor
wie zich wil oriënteren op het grote
aanbod aan koren, zijn de korendagen – www.paradiso.nl/korendagen
- een must. Wie zich wil oriënteren
op Sonority: het koor zingt om 18.30
uur in de grote zaal.
Sonority repeteert op dinsdagavond
aan de Zwarteweg 98 in het Activiteiten Centrum van Heliomare. Zie
ook www.sonority.nl.

Aalsmeer - Het jaar 2008 is uitgeroepen tot het jaar van het religieus
erfgoed. Er is veel religieus erfgoed,
ook in Aalsmeer. Het staat landelijk echter onder zware druk. Markante gebouwen maken plaats voor
een parkeergarage, kantoor of flat.
In Aalsmeer is het gelukkig nog niet
zover. Met name met de bedoeling
om hieraan tegenwicht te bieden is
2008 uitgeroepen tot Jaar van het
Religieus Erfgoed. Om de overheid
de ogen te openen om hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van vele gebouwen. De KNR
– een overkoepeling van religieuzen
in Nederland - wil aanhaken bij dit
Jaar van het Religieus Erfgoed, door
naast aandacht voor monumentale
gebouwen, indrukwekkende architectuur of waardevolle kunstvoorwerpen aandacht te vragen voor
Religieus Leven. Door te laten zien
hoe religieuzen anno 2008 vanuit
de inspiratie van eeuwenoude tradities vorm geven aan een eigentijdse leefwijze met aandacht voor
stilte, verbondenheid en bezieling.

Donderdag 17 januari om 17.30 uur
luiden daarom de klokken van de
Karmelkerk naast het Karmelklooster aan de Stommeerweg. Om de
Aalsmeerse overheid te wijzen op
haar verantwoordelijkheid voor het
religieuze erfgoed. Op 13 april zet
de Karmel haar deuren ook weer
open op de vierde landelijke Open
Kloosterdag.

Robbert Fossen Bluesband
bij Bikes ’n Blues zaterdag Open kloosterdag bij De Karmel
Amstelveen - Zanger, harmonicaspeler en gitarist Robbert Fossen
zette zijn eerste stap op het podium
als 18 jarige in de Haarlemse Jazzclub. Sinds 2006 speelt Robbert onder zijn eigen naam met The Robbert Fossen Bluesband, met een
ijzersterke bezetting.
In Nederland én Amerika deelde hij
het podium met grote namen in de
Blues; John Primer, Nick Holt, Willie Kent, Billy Branch, T-Model Ford,
Michael Burks. Robbert heeft een
prettig doorleefd stemgeluid dat een
beetje doet denken aan Tony Joe
White. In de muziek heeft hij zich laten beïnvloeden door: Muddy Waters, Magic Slim, Buddy Guy en vele
anderen.
De eerste cd ‘Got it Covered’ uitgebracht in maart 2007, leverde, én terecht fantastische recensies op. Alsof ze al jaren samen op het podium
staan, zet Robbert met ‘zijn’ mannen een geweldig optreden neer. De
band bestaat uit Harold op gitaar,
Patrick op bass, Robbert op tenorsax, Marco op piano en Frank op de

drums. Het optreden van The Robbert Fossen Bluesband is op aterdag 19 januari bij Bikes ’n Blues in
Het Galjoen. Voor meer info: www.
bikesnblues.nl.

Feestavond bij
De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zaterdag
19 januari een feestavond. De prijzen
worden uitgereikt die door de leden
zijn gewonnen tijdens de vogeltentoonstelling. Er wordt gekiend, een
grote verloting en er worden enkele vrijwilligers in de bloemetjes gezet. De zaal is open vanaf 19.00 uur,
aanvang 20.00 uur in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat.
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Taxatie en inkoopdag van
oude en zeldzame boeken

Gedeputeerde Jaap Bond (midden) op bezoek bij OZ Export en in gesprek met de leden van het ondernemersnetwerk
van Flower Mainport Aalsmeer.

‘Innovatie versnelt voortgang op gebied van duurzaamheid’

Gedeputeerde Jaap Bond op bezoek bij
ondernemers sierteeltsector Aalsmeer
Aalsmeer - ”Gerichte toepassing
van innovatie kan de voortgang op
het gebied van duurzaamheid versnellen’’, concludeerde gedeputeerde Jaap Bond van de provincie
Noord-Holland bij een bezoek aan
de Aalsmeerse sierteeltsector op 10
januari. De landbouwgedeputeerde
maakte kennis met het ondernemersnetwerk van Flower Mainport
Aalsmeer tijdens het bezoek aan het
bedrijf van OZ Export.
Daar werden ook innovatieve projecten gepresenteerd, die dankzij steun van de provincie samen
met het bedrijfsleven worden uitgevoerd. Bond: ”Die projecten haken
aan bij duurzaamheid, in combinatie met het versterken van de positie
van de sierteeltsector.’’
In 2007 zijn, op basis van cofinanciering door provincie Noord-Holland en het bedrijfsleven, vier pro-

jecten voor de sierteeltcluster gestart om innovatie te versnellen en
kennis gerichter toe te passen. De
provincie Noord-Holland stelde
daar eerder 500.000 euro voor ter
beschikking. Over de voortgang van
drie van de vier projecten werden
landbouwgedeputeerde Jaap Bond
en de ondernemers uit het netwerk
van Flower Mainport Aalsmeer geïnformeerd. De projecten hebben
een link met duurzaamheid en met
het versterken van de concurrentiepositie.
Zoals het terugdringen van emissie
bij de teelt van rozen, het verkorten
van de productietijd van hortensia
en het vergroten van de transportefficiency in de sierteeltcluster. Via
Flower Mainport Aalsmeer zijn deze
projecten, waarin het bedrijfsleven
samenwerkt, in 2006 bij de provincie aangedragen.

Bond maakte van de bijeenkomst
met de ondernemers gebruik hen
bij te praten over de activiteiten van
de stuurgroep Greenport Aalsmeer,
waarvan hij voorzitter is.
“Ook omdat we de input van de
sector nodig hebben bij het opstellen van de structuurvisie voor
de sierteelt in en rond Aalsmeer en
in Noord-Holland. Dat wordt een
blauwdruk, die de richting aangeeft
bij dossiers als bereikbaarheid en
infrastructuur, ruimte, kennis en innovatie en vooral de koppeling hiervan aan duurzaamheid. Op dit punt
heeft de sector veel te bieden, maar
moeten de ondernemers ook harder
werken aan de verbetering van het
imago van de sector’’, aldus Bond. De
structuurvisie verschijnt dit voorjaar
en wordt ook gekoppeld aan de landelijke activiteiten, die Greenport(s)
Nederland ontwikkelt.

Nu inschrijven voor het Klein Vaarbewijs
Streek - 25 Jaar lang is het examen
Klein Vaarbewijs landelijk schriftelijk
afgenomen. Dit vond plaats op vier
zaterdagen per jaar op verschillende locaties. Wie nu examen wil doen
voor het Klein Vaarbewijs kan zich
hiervoor het hele jaar opgeven.
Inschrijven is mogelijk van drie
maanden tot zeven dagen van te
voren. Wel waarschuwt de VAMEX
in een nieuwsbrief aan de cursusinstituten en docenten, dat in de lente
en zomer topdrukte verwacht wordt.
Hierdoor kunnen wachtlijsten ontstaan. Om teleurstellingen te voorkomen, is het zaak dat inschrijving
voor de cursus en het examen tijdig
plaats vindt, zodat het begeerde document vóór de zomervakantie en/
of andere geplande vaardagen in
het bezit is van de watersporter.
Aanbevolen wordt dan ook in de
winter en het vroege voorjaar exa-

men af te leggen. Het voordeel van
de beeldschermexamens, zoals die
nu worden afgenomen, is dat de uitslag meteen bekend is. Is men geslaagd, dan krijgt men het bewijsschrift en de andere benodigde formulieren voor het verkrijgen van het
document meteen mee. Er zijn vier
examenplaatsen in Nederland te
weten: Hoofddorp, Nieuwegein,
Dordrecht en Zwolle. Inmiddels zijn
de cursussen die de heer Grammel
van Nautisch Center Grammel, ook
in samenwerking met verschillende
watersportverenigingen, regelmatig
organiseert, bij veel watersporters
een begrip vanwege de hoge kwaliteit van de lessen.
De slagingspercentages zijn bijzonder hoog. In dorpshuis De Boei te
Vinkeveen en bij de WSV-De Swaenenburght te Halfweg/Zwanenburg
wordt de cursus twee keer per jaar

gegeven, in het voorjaar en in het
najaar. Tot nu toe was dat in Vinkeveen alleen Klein Vaarbewijs 1, maar
deze keer gaat ook het tweede deel
(VBA) door. Watersporters die al in
het bezit zijn van Klein Vaarbewijs
1, kunnen zich opgeven voor alleen
het tweede deel.
De cursussen gaan van start op
maandag 25 februari te Halfweg/
Zwanenburg om 20.00 uur en op
donderdag 6 maart om 20.00 uur in
Vinkeveen.
Het Klein Vaarbewijs 1 is voor rivieren, kanalen en meren. Met het
tweede deel erbij heeft u de vaarbevoegdheid voor alle wateren, ook
voor het buitenland.
Het rooster van de cursus vindt u op
de website www.grammel.nl U kunt
zich via de website opgeven voor
een cursus of bellen met Nautisch
Center Grammel, tel. 020-6160652.

Aalsmeer -Dinsdag 5 februari van
13.00 tot rond 17.00 uur wordt in
kerkelijk centrum De Schakel aan
de Cyclamenstraat voor de tweede
keer een taxatie- en inkoopdag van
oude boeken gehouden door antiquaar, taxateur en veilinghouder
Arie Molendijk uit Ouddorp. De laatste keer in 2004 was een groot succes. Hij is deze dag weer bereidt uw
oude (antieke) boeken, handschriften en of oude bijbels te taxeren of
wel in te kopen. Oude ansichtkaarten zijn ook welkom.
De heer De Jong uit Oudemirdum
zal hem weer terzijde staan met het
taxeren van kaarten, oude foto’s , albums, etc.
De heer Molendijk organiseert twee
keer per jaar een veiling van oude
en antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten in
den lande.
Hij is vooral gespecialiseerd in oude
geschiedenis, (staten)bijbels, theologie en topografie.
Er zullen ook een paar voorbeelden
te zien zijn van antieke boeken. Voor
eventueel restauratie kan een afspraak gemaakt worden. Voor taxatie wordt 3 euro gevraagd per persoon en een en ander gebeurt zo
mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi.
Een nauwkeurige vaststelling van
de waarde van boeken is afhankelijk

van de druk en van de staat waarin
het boek verkeert.
Met enige regelmaat komen er op
dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag en soms
duiken zelfs geheel onbekende boeken op.
Onlangs werd een handgeschreven
bijbel ‘ontdekt’. Middels Molendijk
ligt deze bijbel nu in een rijksuniversiteit.
Desgewenst kunnen bezoekers hun
oude boeken ter plaatse verkopen.
Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek of een partij moeilijk te

vervoeren boeken kan eventueel
een afspraak worden gemaakt.
Regelmatig taxeert Molendijk op
uitnodiging in musea, bibliotheken,
kerken en op monumentendagen.
De belangstelling is overwegend
groot op dergelijke dagen. Inmiddels heeft hij meer dan 150 taxatiedagen achter de rug.
Er is voldoende parkeergelegenheid
bij De Schakel en de koffie staat
klaar. Voor informatie: Antiquariaat
A.C. Molendijk, info@molendijkboeken.nl, tel. 0187-687506 of 0651950097.

ABO lanceert website

Winterbanden nu ook in
Oostenrijk verplicht
Aalsmeer - Sinds 1 januari jl. zijn
winterbanden ook verplicht in Oostenrijk. Deze plicht geldt zowel voor
personenwagens als voor lichte bedrijfswagens tot 3.500 kg. De nieuwe wet houdt in dat auto’s voortaan in de periode van 1 november
tot 15 april onder winterse omstandigheden slechts de weg op mogen
wanneer op alle vier de wielen winterbanden of op de aandrijfwielen
sneeuwkettingen zijn gemonteerd.
Sneeuwkettingen zijn echter alleen maar toegestaan wanneer de
weg met een flinke laag sneeuw of
ijs is bedekt en wanneer het wegdek niet beschadigd wordt. Onder ‘winterse omstandigheden’ verstaat men in Oostenrijk sneeuw(val),
sneeuwmodder, ijsvorming en ijzel.
In Duitsland zijn winterbanden niet
verplicht, maar schrijft de wet voor
dat de uitrusting van de auto aan
de weersomstandigheden moet zijn
“aangepast”. In de praktijk betekent
dat simpelweg dat uw auto ‘s winters minimaal moet zijn voorzien van
winterbanden, maar bijvoorbeeld
ook dat de ruitenwissers in orde
moeten zijn.
Inbeslagname
Bestuurders van auto’s die niet aan

de nieuwe Oostenrijkse eisen voldoen, kunnen een boete van minimaal 35 en maximaal zelfs 5.000
euro tegemoet zien. Tevens kan het
voertuig in beslag worden genomen. Bovendien wordt een automobilist die ‘s winters met zomerbanden bij een ongeluk betrokken
raakt, bij voorbaat in staat van beschuldiging gesteld.
Juridisch geldt er dan een omgekeerde bewijsplicht. Als u ervoor
kiest om de auto niet aan te passen
aan de (te verwachten) weersomstandigheden, kan het ook moeilijk
– zo niet onmogelijk- zijn om eventuele schade bij uw verzekeraar te
claimen.
Vermijd dus elk risico en zorg dat
uw auto volledig in orde is en aan
alle eisen voldoet voordat u aan uw
wintersportreis begint.
Waaromwinterbanden.nl
Om een einde te maken aan de
heersende onwetendheid en om de
veiligheid van winterbanden nogmaals te benadrukken, heeft Profile
Tyrecenter de website www.waaromwinterbanden.nl gelanceerd.
Hier wordt niet alleen antwoord gegeven op de vraag waarom, u vindt
hier ook uitgebreide informatie over

de Europese regelgeving rondom
winterbanden. Profile Tyrecenter
ABO is de hyperspecialist op het
gebied van banden en wielen voor
alle soort personen- en bedrijfsvoertuigen.
Daarnaast is Profile Tyrecenter ABO
gespecialiseerd in compleet onderhoud (inclusief APK) voor personenvoertuigen.
In totaal maken 150 onafhankelijke allround autoservicebedrijven in
Nederland deel uit van de Profile Tyrecenter formule. Wanneer u nu bij
Profile Tyrecenter ABO winterbanden koopt (zie advertentie elders in
deze krant), worden uw zomerbanden voor u in opslag bewaard. In de
ruime magazijnen staan speciale
rekken die de band tegen ‘doorliggen’ beschermen.
Bij het omwisselen worden uw banden gecontroleerd op profieldiepte
en slijtage. Daarnaast zorgt Profile
altijd voor de juiste bandenspanning. Als specialist vult Profile uw
banden uitsluitend met stikstof.
Banden met stikstof kunnen overigens altijd met gewone lucht worden bijgevuld, indien dit onverhoopt
nodig mocht zijn. Tevens kunt u bij
Profile Tyrecenter ABO terecht voor
de sneeuwkettingen.

Healthcity’s Xpress lessen gaan wereld over!
Aalsmeer - De door HealthCity ontwikkelde Xpress lessen bieden een
complete workout in slechts 30 minuten. Dit blijkt aan een enorme behoefte te voldoen. De lessen, gebaseerd op de les Mills programma’s,
zijn bedoeld voor mensen met weinig tijd of mensen die meer variatie willen. Het is zo’n succes dat Les
Mills in 2008 deze populaire ‘30 minute workout’ aan meer dan 11.000
clubs in meer dan 70 landen aanbiedt. De Xpress lessen blijken een
groot succes en staan bij een groot
aantal HealthCity clubs op het lesrooster. Deze 30 minuten duren-

de workout zorgt ervoor dat het lichaam in korte tijd een flinke trainingsprikkel krijgt en is uitermate
geschikt voor mensen die weinig
tijd hebben om te sporten. Fanatiekelingen kunnen voor meer variatie
en nog meer resultaat, verschillende
Xpress lessen combineren. De nieuwe workout is een aanvulling op het
uitgebreide aanbod van de faciliteiten van de meest toonaangevende
fitness- en ontspanningsketen van
Nederland; HealthCity. HealthCity heeft meerdere Les Mills Xpress
lessen op het lesrooster staan, zoals onder andere BodyPump, Body-

Combat en BodyStep. Net als de andere programma’s van Les Mills beschikken de nieuwe Xpress lessen
over een vaststaand format wat garant staat voor de kwaliteit van het
programma. De instructeurs van de
clubs hebben een intensieve opleiding gevolgd en krijgen continu bijscholing. Door de ruime ervaring en
het enthousiasme van de instructeurs, is deze workout bij HealthCity
een ongekend succes.
Mensen die geïnteresseerd zijn,
kunnen contact
opnemen met één van de clubs.
Meer informatie: www.healthcity.nl.

Start Westeinder Seringentochten
Aalsmeer - Op zaterdag 26 januari start de Westeinder Rondvaart
in Aalsmeer met de eerste rondvaart van de Seringentochten 2008.
Het gebeurt niet veel dat de Westeinder Rondvaart uitvaart in januari,
maar deze periode is bij uitstek geschikt om de trekheestercultuur bij
de kwekers te bekijken. Het eerste
gedeelte van de tocht voert tussen
de akkers door op de Westeinderplassen waar de trekheesters (seringen en sneeuwballen) het grootste gedeelte van het jaar staan. De
bijzondere samenstelling van de
grond op de eilanden en de aanwezigheid van water maken de akkers
op de Westeinderplassen geschikt
voor de teelt van de Syringa en Viburnum ofwel seringen en sneeuwballen.Vijfennegentig procent van
de wereldproductie aan seringen-

bloemen is afkomstig uit Aalsmeer
en wel van de akkers op het bovenland van Aalsmeer. Bij het tweede
gedeelte van de ‘Seringentocht’ ligt
de boot voor het grootste gedeelte
stil. En wel aan het erf van de Fa.
Klaas Joren Gzn. Alwaar de boot
wordt verlaten en het ‘trekken’ (forceren) van de struiken wordt uitgelegd door de kwekers zelf.
Daarbij komt ook het verdere productieproces van de trekheestercultuur aan bod. Tevens kunt u zichzelf
opwarmen, sommige kassen hebben een temperatuur van 38 graden
Celsius, en genieten van een bakkie
koffie/thee, om de inwendige mens
te versterken.
Natuurlijk is er ook gelegenheid
om voor een ‘kwekersprijs’ seringen mee te nemen. Daarna stapt
de groep weer in de schuit en wordt

terug naar het Praamplein gevaren.
De speciale rondvaart geeft u de
gelegenheid in de ‘keuken’ te kijken van een oer-Aalsmeers product
en geeft een indruk welke moeite er
wordt gedaan om een goed product
vermarkt te krijgen.
En u kunt genieten van de ongekende winterrust en de natuur op
de Westeinderplassen. De afvaart
vindt plaats vanaf het Praamplein
om 13.30 uur. De kosten bedragen
11.00 euro inclusief consumptie. De
seringentocht duurt ongeveer tweeënhalf uur.
Opgeven voor de Seringentocht kan
bij de Westeinder Rondvaart, telefoon 0297-341582 of info@westeinderrondvaart.nl. De volgende seringentochten zijn gepland op de zaterdagen 16 februari, 15 maart en
19 april.
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Van de hak
op de tak

Ambtenaren dag in de kou?

‘Warme truiendag’ op
raadhuis en basisscholen
Aalsmeer - Net als vorig jaar wordt
in 2008 in Aalsmeer aandacht besteed aan de ‘warme truiendag’. Dat
is de benaming voor de dag waarop
mensen kunnen laten zien dat best
met minder energie gewerkt kan
worden, door de thermostaat een
paar graden lager te zetten. Aan het
landelijk evenement werd vorig jaar
door een aantal scholen deelgenomen en ook nu wordt, vanuit de
overheid gevraagd aan basisscho-

Ome Dirk
en tante Marie

len of zij dit willen doen. Kinderen
en leerkrachten komen dan in een
dikke trui naar school om het lekker
warm te houden, vandaar de naam
‘warme truiendag’. De gemeente zelf
kan op deze dag uiteraard het goede voorbeeld geven en geeft inderdaad aan zelf ook mee te doen. Een
beter milieu begint bij jezelf zoals de
slogan zegt en op warme truiendag
is dat dus van toepassing op alle
ambtenaren in het gemeentehuis.

‘Stelling Amsterdam meer
toegankelijk maken’
Streek - De Stelling van Amsterdam, waaronder ook fort Aalsmeer
en dat van Kudelstaart vallen, moet
beter op de kaart komen. Althans,
voor het publiek moet de Stelling
aantrekkelijker worden gemaakt op
gebied van recreatie en toerisme.
Dat staat in een nieuwe nota die de
provincie heeft opgesteld. Via een
aantal speerpunten moet dat voornemen worden uitgevoerd. De provincie kijkt met de nota vooruit naar
2013.
Niet alleen moeten de onderdelen
van de Stelling - die op de Werelderfgoedlijst prijkt - toegankelijker
worden gemaakt voor het publiek,
maar ook zal er restauratie nodig
zijn voor de vroegere verdedigingsforten die in sommige gevallen meer
dan 100 jaar oud zijn. Daarnaast
moet gekeken worden, zo geeft de
nota aan, naar ruimtelijke samenhang en landschappelijke herken-

baarheid en economische benutting. De westkant van de Stelling zal
een kwalitatieve impuls krijgen, zo is
de wens van de provincie.
Bescherming
De Stelling van Amsterdam is een
tussen 1880 en 1920 aangelegde
verdedigingslinie met 42 forten en
een aantal batterijen, dijken en sluizen. Het geheel vormt een ring met
een omtrek van 135 km op een afstand van circa 15 km van het centrum van Amsterdam. Deze linie
werd tussen 1880 en 1920 aangelegd ter bescherming van Amsterdam, maar was daarnaast ook een
laatste toevluchtsoord voor regering
en leger bij doorbraak van andere
linies. Een belangrijk verdedigingsonderdeel was de mogelijkheid het
buitengebied onder water te zetten. De Stelling is van grote culturele waarde.

Als het aan de kinderen ligt, blijft de buurt nu schoon...

Zwerfafvalactie OBS en
Antonius rond scholen
Kudelstaart - Bewapend met prikstokken, veiligheidsvestjes, handschoenen en vuilniszakken gingen
de groepen 5/6 van de OBS en de
Antoniusschool dinsdag 15 januari jl. zwerfafval te lijf op het schoolplein, bij de bibliotheek en de gymzaal.
De weergoden zaten helaas niet
mee. Maar de nattigheid en de wind
mocht de pret niet drukken. Want
afhaken bij slecht weer kan natuurlijk niet. Stel je voor dat de afvalinzamelaars dat zouden doen; dan worden de rolemmers heel vaak niet geleegd! In en om de school werd korte metten gemaakt met het zwerfvuil
dat varieerde van snoeppapiertjes,

peuken en blikjes tot hout, dode vissen en volle colaflesjes. Als het aan
de kinderen ligt blijft de buurt nu
schoon. Want de school heeft van
De Meerlanden vijf prikstokken en
vijf veiligheidsvestjes cadeau gekregen. Nu kan de school zelfstandig
dit soort acties voort zetten en de
buurt om de school zwerfafval vrij
houden.
Afvalbedrijf De Meerlanden, in
Aalsmeer en Kudelstaart verantwoordelijk voor afvalinzameling en
reiniging, stimuleert zwerfafvalacties op basisscholen. Het afvalbedrijf vindt het belangrijk dat jongeren zich bewust worden op het gebied van afval.

Subsidie voor stichting
Vita Welzijn en Advies
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders hebben besloten de subsidieaanvraag voor Stichting Vita te
honoreren. Vita staat voor Algemeen
maatschappelijk werk en opereert
in de regio’s Aalsmeer, Amstelveen
en Uithoorn. De vijf kantoren bieden
maatschappelijk werk op diverse
terreinen, bijvoorbeeld voor mensen
die last ondervinden van eenzaamheid, met relatieproblemen kampen
of financiële problemen. Verder kunnen mensen terecht die moeilijkheden ondervinden bij het verwerken
van echtscheiding of rouw of te maken hebben met problemen op het

werk, seksueel of huiselijk geweld.
In Aalsmeer is een kantoor van Vita,
AMW Amstelland, gevestigd aan de
Parklaan.
Vita is ontstaan uit een fusie van
AMW Amstelland en Stichting Welzijn Ouderen Amstelveen. De nieuwe naam is voluit Vita welzijn en
advies. Ook de Aalsmeerse SWOA
denkt aan een samengaan met Vita. Het subsdiegeld komt ten goede
aan de huisvesting van het hoofdkantoor. Het algemeen maatschappelijk werk wordt gefinancierd door
de gemeenten en is voor de inwoners kosteloos beschikbaar.

Bestuur wijkraad-Oost krijgt stevig steuntje in de rug

Grote belangstelling voor
bijeenkomst jeugdplan
Aalsmeer - De door de Wijkraad
Aalsmeer-Oost aangekondigde bijeenkomst met betrekking tot de jongerenproblematiek in de wijk mocht
zich maandagavond 14 januari verheugen in een grote belangstelling.
Buurthuis ‘t Middelpunt vulde zich
rond 19.00 uur niet alleen met volwassen omwonenden maar ook de
jeugd was goed vertegenwoordigd
toen voorzitter Pierre Brancart de
bijeenkomst opende. Achter de tafel hadden naast de voorzitter en
diverse bestuursleden ook buurtregisseur Gerrit Mets en een medewerker van Vrijwilligerscentrale Cardanus plaatsgenomen en even later
schoof ook wethouder Jaap Overbeek aan. De boodschap van de
voorzitter was duidelijk: er moet op
korte termijn een jeugdplan komen
en gedacht wordt aan een termijn
binnen een half jaar. Er zijn absoluut
geen voorzieningen voor de jeugd
van 12 tot en met 18 jaar binnen de
wijk omdat alles is volgebouwd. Het
afgelopen jaar zijn er wel twee middagen voor de jeugd in The Beach
geweest. Dit bleek een succes te
zijn, maar omdat er geen geld meer
was kon dit niet gecontinueerd worden. Inmiddels is er subsidie bij de
provincie aangevraagd en wethouder Jaap Overbeek kon melden dat
het geld er komt en dat betekent dat
er een keer in de maand een middag in The Beach gehouden kan
worden. Helaas lost het structureel
nog niet veel op.
Eigen jeugdhonk
De grootste wens van de jeugd is
om een eigen jeugdhonk te hebben
en dat kan wat de jeugd betreft best
een oude bouwkeet zijn. Een bijkomend en belangrijk probleem is de
plaats waar de voorziening neergezet kan worden want niemand
wil de groep jongeren voor of naast
de deur hebben. Volgens voorzitter
Brancart biedt de open plek waar

het winkelcentrum moet komen enig
soelaas. Er wordt voorlopig toch nog
niet gebouwd. In de toekomst is het
de bedoeling dat er in het winkelcentrum een wijksteunpunt komt en
in het verleden was het zo, dat dit
alleen voor ouderen was. Nu krijgt
een dergelijk steunpunt een bredere
opzet en dat geeft meer mogelijkheden. Het is natuurlijk wel zo dat er
een flinke periode overbrugd dient
te worden en er moet op ad-hoc basis toch iets komen en daar zal geld
voor bij elkaar geschraapt moeten
worden. Een nota opstellen en daarmee naar de gemeenteraad gaan is
hiervoor de juiste weg. Waar moeten
we ons op richten, dat is volgens de
wethouder de vraag die van mening
is dat de jeugd op straat moet kunnen zijn zonder dat er hinder ontstaat voor de buurt.
Wooncaravan
Na een korte pauze nam ook burgemeester Pieter Litjens plaats achter
de tafel om onderwerpen die te maken hebben met orde en veiligheid
aan de kaak te stellen. Met name de
vernielingen en excessen tijdens de
overgang van oud naar nieuw zijn
uitgebreid ter sprake geweest bij
een eerder gehouden overleg met
de politie. Een buurtbewoner heeft
zich schriftelijk uitgelaten. Het probleem is niet alleen in AalsmeerOost te vinden, landelijk is een vergelijkbaar beeld waar te nemen en
ook in Den Haag krijgt dit de nodige
aandacht. Wel is het zo dat de betrokken jongeren bekend zijn en gehoord zullen worden. Voorts zullen
huisbezoeken afgelegd worden. In
Aalsmeer-Oost loopt de groep jongeren met de ziel onder de arm en
het draagvlak is weg. Met de komst
van de nieuwe woningen moet het
draagvlak groter worden en er zou
een tijdelijke voorziening moeten
komen en oud-raadslid Teun Treur
stak een helpende hand uit. Ach-

ter zijn bedrijf heeft hij een wooncaravan staan, waar in het verleden een aantal buitenlandse werknemers onderdak vonden. Hij bood
de jeugd aan om deze caravan tegen een redelijk bedrag te kopen
en dan kunnen ze aan de slag. Het
voordeel van kopen is, dat het hun
eigendom is en dat zij binnen de diverse normale normen die gelden
bezig kunnen zijn met de inrichting
en het gebruik. Zij dragen een eigen
verantwoordelijkheid. Er blijft altijd
wel een groep over die zich niet zal
laten leiden en er zal ook altijd wel
iemand zijn die tegen is. Er moeten
wel goede afspraken gemaakt worden waarbij het niet zo moet zijn dat
een diender in uniform achter de
bar staat. Afgesproken wordt om
samen met een drietal jongeren, de
voorzitter van de wijkraad, de buurtregisseur en een afgevaardigde van
Cardanus te gaan bekijken wat de
mogelijkheden zijn en vooral ook,
waar de wooncaravan, met de nodige nog uit te voeren voorzieningen
op het gebied van sanitair, brandveiligheid eventueel geplaatst kan
worden. Ook het gevraagde bedrag
zal op tafel moeten komen, maar de
bereidheid om op korte termijn tot
een oplossing te komen is er en dat
geeft de Wijkraad-Oost een positief
gevoel.
Gedurende de avond passeerden
tal van onderwerpen de revue en in
de meeste gevallen stonden bewoners en de beleidmakers lijnrecht
tegenover elkaar. Dat is overigens
niets nieuws want dat komt overal
in het land voor. Een pluspunt was
wel dat er bereidheid was om naar
elkaar te luisteren en natuurlijk is
het te hopen en te wensen dat dit in
de toekomst terug te vinden is in de
plannen en dat met name de speelplekken voor de jongste jeugd en
de jongeren en dat er ruimte wordt
geboden aan het groen. Niet alles
klakkeloos volbouwen.

Zorgen om ‘verrommeling’ en verkeer Aalsmeerderweg

Uit de Raadsvergadering...
Aalsmeer - Wethouder Berry Nijmeijer maakte van de rondvraag tijdens de raadsvergadering gebruik
om de mededeling te doen dat er
een principeakkoord is bereikt over
de starterswoningen aan de Bilderdammerweg in Kudelstaart. In totaal komen 24 appartementen in
aanmerking voor de huursector. De
kleinste woningen vragen een huur
van circa 430 euro en de wat grotere appartementen gaan 530 euro
kosten.
De andere woningen komen beschikbaar als maatschappelijk gebonden eigendom. Dat wil zeggen
dat de corporatie met de koper afspreekt de woning bij verkoop als
eerste aan te bieden aan de corporatie. De winst of het verlies wordt
gedeeld en de corporatie besluit
daarna of de woning daarna verkocht dan wel verhuurd wordt.
Kunstgrasveld RKAV
AB wilde van wethouder Jaap Overbeek weten hoe het staat met de
aanleg van een kunstgrasveld bij
RKAV en wanneer er een raadsvoorstel komt. Hoe langer er gewacht wordt hoe duurder het wordt.
Het blijkt echter dat nog niet alle gewenste gegevens beschikbaar zijn.
RKAV is er nog niet uit of het hoofdveld dan wel het trainingsveld hiervoor gebruikt wordt. Pas als alle gegevens bekend zijn kan er Europees
aanbesteed worden en de verwachting is dat deze gegevens nog in januari beschikbaar komen.

Beantwoording brieven
De beantwoording van brieven
roept bij AB ook de nodige vraagtekens op. Ter illustratie wordt een
setje brieven afkomstig van een en
dezelfde afzender ter tafel gebracht.
Volgens burgemeester Pieter Litjens gaat het met beantwoording in
de meeste gevallen goed. Er is geen
enkele aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van een structureel probleem. Incidenteel kan er
wel eens wat mis gaan en dat is bespreekbaar. In het verleden is er een
afspraak gemaakt dit te melden bij
de gemeentesecretaris en die afspraak is er nog steeds.
Verrommeling en verkeer
PACT maakt zich grote zorgen over
de verrommeling, het veiligheidsaspect en de vele vernielingen tijdens de jaarwisseling en ook over
het knallen buiten het toegestane
tijdstip. Burgemeester Pieter Litjens
heeft overleg gehad met de politie en de cijfers van meldingen vertonen geen stijgende tendens, alleen in Aalsmeer-Oost was het onrustig. In Kudelstaart was het relatief rustig, Binnenkort wordt volledig
in beeld gebracht welke overheidseigendommen vernield zijn en wat
de kosten hiervan zijn. Het overzicht
zal gepubliceerd worden en er zal
aangifte gedaan worden. Er bestaat
een mogelijkheid om verhaal te halen bij de daders want de politie kan
steeds meer daders achterhalen,
onder andere via You Tube. De VVD

vroeg aandacht voor de gevaarlijke
verkeerssituatie van de Aalsmeerderweg met de verbinding met het
Oosteinde-3 terrein. Het overzicht is
slecht en er komen regelmatig zeer
gevaarlijke situaties voor. Wethouder
Fransen zegde toe een kijkje te gaan
nemen en onderstreepte dat het hier
gaat om een tijdelijk verbinding maar
dat wil volgens hem niet zeggen dat
er dan maar niets aan gedaan moet
worden als het nodig blijkt.

Navigatie en
rijbewijs weg
Aalsmeer - Op dinsdag 8 januari is
tussen twaalf en één uur in de middag ingebroken in een in de Gerberastraat geparkeerde auto. Het slot
van de Renault is geforceerd. De
dieven zijn er vandoor gegaan met
de radiocd-speler met navigatiesysteem, twee spelcomputers in zilveren tasjes en het rijbewijs van de eigenaar.

Radio gestolen
Aalsmeer - In een op een parkeerplaats aan de Oosteinderweg geparkeerde auto is op dinsdag 8 januari tussen twaalf en drie uur in de
middag ingebroken. Het slot van de
wagen is geforceerd. De radio is uit
de auto gestolen.

Aalsmeer - Ome Dirk was een grote man. Tenminste, dat vond ik toen.
Half op mijn stepje staand moest ik
helemaal omhoog kijken om zijn gezicht te zien. Als iemand iets vroeg
aan ome Dirk waar hij over na moest
denken, schoof hij zijn pet wat naar
achteren en krabde hij op zijn voorhoofd. Voordat hij antwoord gaf,
schoof hij zijn petje weer naar voren.
Ome Dirk had altijd, zomer en winter,
hetzelfde petje op, ook als hij binnen zat. In de woonkamer had ome
Dirk zijn eigen plekje in de rookstoel
naast het glimmend gewreven zwaar
houten dressoir. Vanuit dat hoekje
kon ome Dirk ook naar buiten kijken,
zonder dat hij direct in het zicht zat.
De rij plantjes op de vensterbank beletten hem het zicht op de Oosteinderweg net niet. Wat ik zo interessant vond aan ome Dirk was zijn nek.
Aan de achterkant van zijn hals zaten
er ‘ruitjes’ in zijn huid gegroefd. Het
leek alsof er een stukje kippengaas
in zijn nek gedrukt was en dat ome
Dirk daardoor van die ruitjes in zijn
nek had. Volgens mijn moeder was
dat niet zo. Het kwam door de zon en
door het weer en de wind. En doordat ome Dirk zijn velletje wat ouder
werd. Zo legde mijn moeder het uit.
Ome Dirk werkte veel in de buitenlucht in de tuin beneden aan de Hoge Dijk. In het voorjaar begonnen de
zomerbloemen te bloeien die hij later naar veiling ‘Bloemenlust’ bracht.
Naast de buitenteelt had ome Dirk
nog kassen. Hij was een nijvere kweker.
Tante Marie, zijn vrouw, zorgde ervoor dat de boel schoon was en ook
heel gezellig. Breed hadden ome
Dirk en tante Marie het niet, vaak
brachten de bloemen te weinig op of
hadden ze de pech dat er een ‘zieke kas’ was die dus helemaal niets
opbracht. Vaak was het hard werken
met een karige opbrengst. Ondanks
dat, merkte je daar weinig van. Tante
Marie was vrolijk en gastvrij. Je kon
altijd aanschuiven aan de keukentafel om mee te eten. De tafel was gedekt met een plastic kleed met een
boerenbont motief. De borden waren crème met een geschulpt randje
en een goudkleurige streep rondom.
Tante Marie schepte het eten uit de
pannen die midden op de tafel stonden. Ome Dirk kreeg als eerste zijn
bord vol, daarna kreeg de rest het
waren eten op hun bord. Ome Dirk
kreeg ook altijd het grootste stuk
draadjesvlees, spek of gehaktbal. Zo
ging dat en je vond dat gewoon.
Er werd precies om 12 uur warm gegeten; ook bij ons thuis. Om half 8 ‘s
morgens een kop thee met een boterham of een beschuitje. Om 12 uur
het warme eten en om half 6 weer de
boterhammen. Alles op vaste tijden.
Volgens mij deed iedereen het zo in
het farregat. Ik weet nog wel dat er
op zondag andere borden op tafel
kwamen en dat er een ander, deftig,
kleed op tafel lag. Tante Marie haalde
op zondag het zondagse servies uit
het dressoir. Door de week stond dat
servies te pronken achter de glazen
deurtjes van het dressoir. Daar was
men zuinig op.
Het servies bleef doordeweek in het
dressoir staan. De kwekers kwamen
ook op tijd, 10 uur, uit de poel om
thuis twee bakkies koffie te drinken
en ‘s middags om 3 uur hun twee
bakkies thee. In het farregat werd,
vanaf dorp gerekend, het kassengebied aan de rechterkant van de Oosteinderweg, beneden aan de Hoge
Dijk, ‘poel’ genoemd. De benaming
‘poel’ kwam voort uit het verleden
toen er ooit water was daar. Mijn tante Wob die met ome Klaas een paar
huizen verderop woonde, ‘riep’ haar
mannen uit de poel door ze met een
scheepstoeter te waarschuwen dat
het tijd voor iets was.
Toen tante Marie was overleden, lang
geleden, was ik bij de begrafenis. Ik
zie nog ome Dirk daar bij haar graf
staan. Zijn petje, verfrommeld in zijn
grote knuisten. Zijn hoofd verdrietig
gebogen. Tante Marie dood, dat kon
ome Dirk niet aan. Nauwelijks twee
weken later stonden we weer in het
zwart gekleed, aan het graf van ome
Dirk. Zijn petje was meegegaan in de
kist.
Coq Scheltens

Blaastest mislukt
Ongeluk na
teveel alcohol
Kudelstaart - Op zondag 13 januari
rond half vier in de middag kreeg de
politie een melding over een eenzijdige aanrijding op de Bilderdammerweg. Een man zou gevallen zijn
met zijn snorfiets.
Het bleek te gaan om een 40-jarige
man uit Polen die zoveel alcohol gedronken had dat hij niet meer kon
meewerken aan de blaastest. Er is
bloed afgenomen voor onderzoek.
Er is proces-verbaal opgemaakt wegens openbare dronkenschap.
De man was overigens niet gewond
geraakt door de val.
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Veel aandacht voor goede beroepshouding

Beursvloer Vrijwilligerswerk

Amstelveen - Het ROC Nova College houdt op 23 januari open huis in
de regio IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen en de Duinen Bollenstreek. Tijdens het Open
huis staan het brede opleidingsaanbod én de juiste beroepshouding centraal. Het opleidingen- en
cursusaanbod van het Nova College loopt van mbo Economie, Techniek en Zorg en Welzijn enerzijds tot
en met inburgering, lezen, schrijven,
vmbo-tl, havo en vwo voor volwassenen anderzijds. Naast dit brede
opleidingsaanbod toont het Nova
College in de voorlichtingscampagne dat cursisten er meer leren dan
een beroep. Met teksten als: ‘Monteur met mensenkennis’ of ‘Verpleegkundige met overzicht’ benadrukt het Nova College dat, naast
kennis en vaardigheden, de juiste
mentaliteit van groot belang is om
succesvol te zijn in de bedrijven en
instellingen, waar cursisten stagelopen en gaan werken. Nieuw is de
mogelijkheid om in februari te beginnen met een opleiding. Veel beroepsopleidingen bieden een ‘tweede startmoment’ tijdens het cursusjaar. Wie snel wil beginnen, hoeft
niet te wachten tot september. In
september start een aantal nieuwe
beroepsopleidingen, zoals beveiliger, coördinator havenoperaties airport-seaport, logistiek teamleider
airport-seaport, manager/onderne-

Aalsmeer - Donderdag 18 oktober
heeft de Beursvloer Aalsmeer-Uithoorn succesvol plaatsgevonden.
De Beursvloer is voor bedrijven,
scholen en clubs die zich betrokken voelen bij hun lokale samenleving, maar ook voor verenigingen,
stichtingen en maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar een
bedrijf dat iets voor hen kan betekenen. Op de Beursvloer werden
liefst zestig matches gesloten tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties. Enkele matches zijn al uitgevoerd en enkele matches wachten op beter weer in het voorjaar.
De heer Ditvoorst, vertegenwoordiger van de ING bank Uithoorn, en
Yvonne Riepe, namens kinderdagcentrum ‘De Lotusbloem’ sloten
ook een match. Een aantal mensen
werkzaam bij de bank, klussen een
dag “in de baas zijn tijd” bij de Lotusbloem. De match tussen het Kinderdagcentrum en de bank werd
vrijdag 11 januari geklaard. In het
kinderdagcentrum verblijven kinderen van nul tot 18 jaar met een
verstandelijke- en of een lichamelijke handicap. Er zijn zes groepen
met maximaal acht kinderen. Iedere groep heeft een eigen groepsruimte. In dit gebouw zijn eveneens

23 Januari open huis bij
ROC Nova College

Match tussen dagcentrum
‘De Lotusbloem’ en ING

mer horeca, commercieel medewerker binnendienst, commercieel medewerker buitendienst en junior accountmanager.
Talen en wiskunde
Vanaf februari is in het voortgezet
onderwijs voor volwassenen bovendien het aanbod coaching in talen
en wiskunde uitgebreid. In Amstelveen, Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp kan men specifieke vaardigheden Nederlands en Engels leren.
Bijvoorbeeld spelling, grammatica
of uitspraak. In Amstelveen kan dat
ook voor Frans en Duits. In Haarlem en Hoofddorp kan men bovendien wiskunde bijscholen. Starten
kan het hele cursusjaar, de lessen
zijn overdag en ’s avonds en de cursusduur verschilt per cursist. Ook
nieuw is dat vanaf september vrijwel
alle eerstejaars die de beroepsopleidende leerweg volgen, meedoen
aan Sport op Maat.
Elke vier weken kiezen de cursisten een sport. Bijvoorbeeld kickfun,
spinning, zwemmen, mountainbiken
of capouira. Dit past in de visie van
het Nova College dat ontwikkelen
als mens ook belangrijk is op sportief gebied. Meer informatie tijdens
het open huis op woensdag 23 januari van 17.30 tot 20.30 uur. Voor
adressen website www.novacollege.nl/openhuis en telefoon 0235302010.

Gezellige receptie voor
bewoners ‘Wintertuin’
Aalsmeer - Zaterdag 12 januari is
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden van bewonersvereniging
De Wintertuin. Om klokslag 14.00
uur verzamelden ongeveer 50 bewoners van de appartementen aan
de Rozen- en Chrysantenstraat zich
rond de grote en uitbundig verlichte kerstboom in de Wintertuin. Net
als andere jaren werd een korte
speech gehouden door de voorziter
en daarna werden de glazen gevuld
voor het proosten en de goede wensen. Om de sfeer te verhogen was er
gezellige muziek. Verassend was het
spontane live optreden van de accordioniste Leida Eveleens, die me-

nige meezinger ten gehore bracht.
Rond 17.00 uur vertokken de laatste bewoners weer naar hun eigen
huis. De geslaagde nieuwjaarsreceptie werd mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage van de gemeente Aalsmeer en woningbouwvereniging Eigen Haard. Sinds kort
bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de gemeente
voor dergelijke initiatieven om de
sociale betrokkenheid in de wijken
te stimuleren.
De bewoners kijken nu al uit naar
de zomerbarbeque die in juni gaat
plaatsvinden, ook weer in de wintertuin.

een aantal ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals de snoezelruimte. De muur was echter kaal,
te kaal vond men. Dus platen tegen
de muur en vier dames van de ING
schilderden een onderwaterwereld
met vissen, zeepaardjes, etc. Eerlijkheidshalve dient gezegd dat de
medewerkers van de Lotusbloem
de beginschets maakten, maar toch
knap werk. Ook de activiteitenborden waren oud en lelijk. Activiteitenborden zijn er om te voelen, te
ruiken, aan te raken en om naar te
kijken. Nieuwe borden waren dus
dringend nodig. Hup, de oude van
de muur en overschilderen in felle
kleuren, met daarop vastgespijkerd
een slof, een borstel en andere attributen die lawaai maken. De hekjes
tussen de groepen zagen er ook niet
meer uit. Vijf heren, eveneens werkzaam bij de ING bank, gestoken in
fraaie overalls, schilderden ze in felle kleuren. Daarnaast nog speeltoestellen schuren, schoonmaken en
schilderen. Het was alles bij elkaar
een hele klus, maar het eindresultaat mag er zijn. Tussendoor nog
koffie drinken en lunchen met de
kinderen, extra broodjes en snacks.
Het was een feest voor iedereen.
Een prima match!

Weer voedseltransport
naar de Oekraïne

Veel belangstelling voor
start feestjaar Dorpshuis
Kudelstaart- Het Dorpshuis in Kudelstaart bestaat veertig jaar en dit
jubileum gaat het hele jaar gevierd
worden met diverse activiteiten. Het
feestjaar werd jl. zondagmiddag ingeluid met een receptie voor gebruikers, bestuurders, sponsors en
organisatoren. Het was superdruk,
een gemêleerd gezelschap in diverse leeftijden. Alle zalen en de barruimte waren geopend voor de bezoekers die zichtbaar genoten van
dit veelal Kudelstaartse onderonsje. Het mag best gezegd, de receptie was prima verzorgd met hapjes
en drankjes en na afloop een stevig
soepje. Dat laatste lijkt een Brabants
gebruik, maar ach, Kudelstaart is
heel actief op carnavalsgebied… De
live-muziek werd verzorgd door Het
Cocktail Trio en ondanks dat niet altijd de aandacht uitging naar dit muzikale drietal, je ziet ook zoveel be-

kenden, was er wel zeker waardering voor deze muzikanten op leeftijd. Toen bekende hits, waaronder
‘Op een kangoeroe-eiland’, ingezet werden, draaiden vele hoofden
dezelfde kant op. Er werd zelfs een
dansje gewaagd en er werd meegezongen.
De receptie kan een prima start genoemd worden van een feestjaar
in spé. Totaal gaan vijf grote thema-feesten georganiseerd worden.
Het eerste thema-feest vindt aanstaande zaterdag 19 januari georganiseerd. Back to the Sixties gaan
de bezoekers, uiteraard met passende muziek en een optreden van
The Strawberry Beats. De aanvang
is 21.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar bij het jarige Dorpshuis en bij
de AH in het winkelcentrum. Meer
informatie is te vinden op www.
dorpshuis40jaar.nl.

Aalsmeer - Na de voedselinzamelactie van Dorcas in november, vertrok op 10 december jl. een transporttruck volgeladen met 20 pallets
voedselpakketten en 500 zakken gesorteerde kleding naar Oost-Europa
in de Oekraïne. Het transport werd
geheel gesponsord door de Firma
Visser Transport Agencies Aalsmeer.
De truck werd bestuurd door Chris
Jongejan en Pieter Kruidenier als
bijrijder. Deze mannen hadden hun
vakantiedagen daarvoor opgenomen. Op 10 december waren zij om
8.00 uur in Andijk, bij de weekopening door Dorcas directeur Dirk Jan
Groot. Hen werd een gezegende reis
en behouden thuiskomst gewenst.
Om 12.00 uur was de truck geladen
en gingen zij op weg via Enkhuizen
de dijk af richting Lelystad voor een
lange rit. Dinsdagavond rond 18.00
uur arriveerden zij bij de Poolse-Oekraïnese grens. Met een wachttijd
van ongeveer 12 uur, elk half uur
een stukje verder rijden. Vrachtwagens, maar ook de personenauto’s.
Jammer, zulke wachttijden. Je hebt
gewoon aan te sluiten.
Bij Dorcas kantoor Andijk zijn alle
papieren verzorgd, maar dan de formaliteiten, papierhandel en stempels. De truck ontzegeld door de
douane en weer verzegeld, alles
was in orde. Zo kon het tweetal rond
7.00 uur woensdagmorgen hun reis
voortzetten. Om 12.00 uur arriveer-

den Chris en Pieter in het plaatsje
Rivne ten noorden van de Oekraïne. De truck werd veilig gesteld
bij een kerk in een loods, waar de
volgende dag geleegd zou worden.
Maar eerst werden Chris en Pieter
een goede maaltijd aangeboden en
een welverdiende nachtrust. In het
huis van de directrice en haar man
van de organisatie ter plekke, Maria
Dolya, van Medical Christian Organisations.
Donderdagmorgen werd de truck
weer ontzegeld en gelost door ongeveer 15 man, in een goede en
welgemeende dank. In een inmiddels gearriveerd bestelbusje werden
de voedselpakketten geladen en
werden gelijk bezorgd bij de allerarmsten ter bemoediging. Om 12.00
uur vertrokken Chris en Pieter weer
vanuit Rivne richting Poolse grens
met weer een wachttijd van 9 uur.
Via Polen om een retourvracht te laden voor een Hollands bedrijf. Zondagavond 16 december arriveerden
zij weer op de thuisbasis, na 3900
kilometer afgelegd te hebben. Gelukkig zonder enig probleem en met
een voldaan gevoel. Dank jullie wel,
ook de firma Visser.
Lijkt u zo’n transport ook mooi om
te doen? Neem dan contact op met
Dorcas Andijk, tel. 0228-592824 of
bij de Aalsmeerse werkgroep, Dorcas, tel. 0297-323520 of www.dorcas.nl.

ingezonden
Schade aan dak van loods door..?
“Onlangs werden wij geconfronteerd met een schade aan ons dak
van de loods aan de Zwarteweg
97. Vanaf het fietspad op de oude
spoorbaan is dit duidelijk te zien.
De schade is waarschijnlijk veroorzaakt door een voorwerp wat uit de
lucht is komen vallen. De doorsnede van de schade is circa 20 centimeter.
Het voorwerp moet met grote kracht
of snelheid door het dak zijn gegaan, aangezien het dak bestaat
uit metalen platen”, zo laat de heer
B. van Ginkel weten en hij vervolgt:
“De schade is ontdekt na nieuw-

jaar, omdat de zaak tussen kerst
en nieuwjaar gesloten was. Na onderzoek, gedacht werd in eerste instantie aan vuurwerkschade, zijn er
geen roetsporen of resten van welke aard dan ook aangetroffen. Wij
staan voor een raadsel, en vragen
ons af of iets dergelijks wel eens
meer in Aalsmeer is voorgekomen.
De impact moet behoorlijk zijn geweest, want de hieronder liggende
lege verpakkingsdozen lagen her en
der verspreid.”
Weet u meer, zegt het u/jou iets? De
heer B.L. van Ginkel hoort het graag,
tel. 320919.

van de hersenen en coördinator van
de ontmoetingsgroep in Aalsmeer,
de ontmoetingsgroep is speciaal
voor mensen met dementie en hun
verzorgers. Pratend over vergeetachtigheid zullen veel tips gegeven
worden om het geheugen te verbeteren, maar wordt er ook gekeken
naar de mogelijkheden die er zijn
als het blijkt te gaan om dementie.
Het Alzheimercafe is geheel vrijblijvend en voor iedereen toegankelijk, een informatietafel met alle informatieboekjes van Alzheimer Nederland en deskundige vrijwilligers
wijzen de weg als het gaat om vragen over dementie en het circuit van
hulpverlening.
Voor een goede sfeer wordt gezorgd door live-muziek. Voor informatie kunt u contact opnemen met
Hanneke ten Brink, steunpunt mantelzorg, 020-5454273 of Ellen Millenaar, ontmoetingsgroep Aalsmeer,
06-22468574.

Gedigitaliseerde historische
films over Oud Aalsmeer

Verkoopdag Speel-o-theek
“Alles moet weg”, aldus de medewerkers en vrijwilligers. De verkoop
wordt aanstaande zaterdag 19 januari gehouden in de speel-o-theek in
de Jac. P. Thijsselaan. De aanvang
is 14.00 uur. Interesse? Bij de speelo-theek zien ze u/jou graag komen.
Het speelgoed krijgt een tweede
kans en, misschien wel belangrijker,
een goed doel kan gesteund worden. De opbrengst gaat namelijk
volledig naar een goed doel.

Aalsmeer - Dinsdag 22 januari organiseert Alzheimer Nederland
weer het maandelijkse alzheimer
café in verzorgingshuis de Meerstede in Hoofddorp. Vanaf 19.00 uur
zijn belangstellenden van harte welkom. Deze avond staat in het teken
van vergeetachtigheid of dementie.
Ouder worden gaat vaak gepaard
met een zekere vergeetachtigheid,
dat is heel normaal en hoeft absoluut geen voorbode van dementie
te zijn. Door te praten over de problemen die vergeetachtigheid of dementie met zich meebrengt kunnen
patiënt en familie beter met de situatie overweg. Sociaal psychiatrisch
verpleegkundige van de Geestgronden, Jacqueline Groot, zal toelichten wat normale vergeetachtigheid
is en wanneer er sprake is van geheugenstoornissen al dan niet veroorzaakt door dementie. Zij wordt
geïnterviewd door Ellen Millenaar,
eveneens deskundig op het gebied

Begunstigervergadering 28 januari:

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

Alzheimer café: Dementie
of vergeetachtigheid?

Bridgen, klaverjassen en
cursussen in ‘Meander’
Aalsmeer - Wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat biedt ouderen wekelijks een scala aan activiteiten.
Zo wordt er dinsdagmiddag gebridged in Meander, komen om
de veertien dagen senioren vanaf
60 jaar bijeen voor de ronde tafel
en tweemaal in de week staat klaverjassen op het programma. Op
maandag is er vrij kaarten en op
donderdag is er competitie. Voor het
klaverjassen en het bridgen is vooraf opgeven wel vereist.
Dit kan door te bellen naar het wijksteunpunt, telefoon 0297-323138 én
er zijn kosten aan verbonden, respectievelijk 1 en 1,50 euro. Verder
kunnen in Meander diverse cursussen gevolgd worden, onder andere
geheugentraining, creatief, bloemschikken, Spaans, Engels en Frans.

Gewoon binnen lopen voor kop koffie of thee, een praatje, een krantje lezen of een spelletje doen, kan
ook Meander. Het wijksteunpunt is
het gehele jaar geopend van maandag tot en met donderdag tussen
9.30 en 12.00 uur. En vragen over
het gebruik van de computer? Iedere donderdag wordt computer-inloopspreekuur gehouden van 9.30
tot 12.00 uur.
Van te voren aanmelden is niet nodig. De entree is 1,50 euro. En de
Meander biedt de service om senioren op de hoogte te houden. Stuur
een emailtje naar meander@swoaalsmeer.nl en als er belangrijke feiten te melden zijn, krijgt u via uw
computer bericht.
Stap eens binnen in het wijksteunpunt in de Clematisstraat. Ook u
bent welkom!

Aalsmeer - De stichting Oud
Aalsmeer houdt op maandag 28 januari haar jaarlijkse begunstigervergadering. Tijdens de bijeenkomst
blikt het bestuur terug op 2007, maar
vooral vooruit. De plannen voor 2008
worden nader toegelicht. In de afgelopen jaren heeft Oud Aalsmeer veel
video- en filmmateriaal verzameld.
De stichting heeft vorig jaar het initiatief genomen om deze historische
films te laten digitaliseren en zo voor
langere tijd te bewaren. Tijdens de
begunstigervergadering worden die
films vertoond. Inmiddels is al gebleken dat daar hele interessante
beelden tussen zitten. Begunstigers
van Oud Aalsmeer, maar ook andere
belangstellenden zijn van harte welkom in de Doopsgezinde kerk in de
Zijdstraat. Aanvang is 20.00 uur en
de zaal gaat open om 19.30 uur. Met
een kleine vertraging is inmiddels
de nieuwe Oud Nuus, het kwartaalmagazine van Oud Aalsmeer verschenen. Henk van Leeuwen had
een dia/filmstrip van Polygoon uit de
jaren vijftig en Cees van Dam vond
daar een omschrijving bij.
Gezamenlijk combineerden zij beeld
en tekst. Maarten ’t Hart reconstrueert het gehuchtje Schrevelsgerecht
dat, ter hoogte van Burgerveen, ooit
deel uitmaakte van wat nu gemeente Aalsmeer is. Hij komt tot de conclusie dat er ruwweg tussen 1500
en 1600 maximaal acht gezinnen tegelijk in het buurtje woonden. Rond

1610 verdwenen de meeste bewoners omdat het Haarlemmermeer
zoveel van hun land had afgeslagen dat ze wel moesten vertrekken.
‘t Hart tekent zelf een kaart met de
verdeling van de kavels. Die reconstructie maakte hij aan de hand van
historische akten die werden onderzocht door mevrouw Suze van Zijverden. In 1829, zo’n tweehonderd
jaar na de afslag van Schrevelsgerecht, woonden er nog dertien mensen aan de Westeinderdijk, terwijl
dat er in 1795 nog meer dan honderd waren. Kees G. Eveleens beschrijft de oorzaken van die achteruitgang die erin resulteerde dat in
1840 het laatste huis op de Westeinderdijk werd afgebroken en overgebracht naar de Uiterweg. Daarnaast
telt Oud Nuus nog tal van andere lezenswaardige artikelen. Losse nummers van het magazine zijn
verkrijgbaar bij The Read Shop in de
Ophelialaan en bij Plantage Boekhandel en Bruna in de Zijdstraat in
Aalsmeer. Het blad kost daar 3,50
euro. Begunstigers van de stichting
Oud Aalsmeer krijgen vier nummers
per jaar gratis. Begunstiger of donateur van de stichting wordt men
door overmaking van een donatie
van minimaal 15 euro.
Aanmelden als donateur kan via
de website www.stichtingoudaaalsmeer.nl of een telefoontje naar
Annigje Leighton-Van Leeuwen, tel.
0297-323553.
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Wittebol breidt label
‘Aalsmeerder’ uit
Aalsmeer - Zo’n 2 jaar geleden introduceerde Wittebol Wijn de geheel vernieuwde serie ‘Aalsmeerder’ gedistilleerd. Er is toen gekozen voor de foto van Peter de Weijer
met de watertoren bij nacht. Na een
zeer succesvolle introductie van onder andere jenever, kruidenbitter en
likeurtje is er nu ook rode en witte
wijn met het label leverbaar. Gekozen is voor een Zuid-Afrikaanse wijn
voor zowel de rode als de witte. Het
zijn allebei lekkere frisse lichte wijnen.
De overige artikelen van het eigen
label heeft Wittebol geheel naar eigen smaak laten vervaardigen bij
Hulsink distilleerderij. Hulsink distilleerderij vervaardigt sinds 1854
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voor 2008?
Ik herhaal mijn uitspraak van vojaar dat ik ook in 2008 mijn best
zal doen de balans tussen privé
werk te vinden. Ik hoop dat het
jaar wel lukt en dank mijn vrouw
voor haar steun in het af
afgelopen jaar.

Hoe gaat 2007 voor u persoonlijk de
geschiedenis in?
Als een jaar dat voorbij gevlogen is. Een jaar
met bijzondere, mooie, moeilijke, treurige
maar ook vele fijne en gelukkige gebeurtenissen. Een bonte mix van heerlijke privé momenten, pittige worstelingen in de politieke
arena en zakelijke uitdagingen.
Wie was voor u de ‘grootste’ man/vrouw
van 2007?
Mijn oudste zus Karina. Bij haar werd afgelopen zomer borstkanker geconstateerd. Zij
heeft haar “vijand” dapper en bijzonder strijdlustig bevochten en gelukkig maakt ze het
weer aardig goed. Het meest bijzondere vond
ik dat zij geen moment het idee had aan het
kortste einde te kunnen trekken. Ik heb veel
geleerd van haar enorme wilskracht en ben
tegelijkertijd goed wakker geschud over de
betrekkelijkheid van waar we ons in het leven
allemaal druk over maken.
Wat zou u anders doen als u 2007
over mocht doen?
Ik heb me ooit voorgenomen nooit spijt te
hebben van de dingen die ik gedaan heb
maar van de dingen die ik niet gedaan heb.
Gelukkig zat er in 2007 niets bij dat ik dit jaar
niet alsnog kan doen. Eentje dan: meer tijd
maken voor mijn familie en vrienden.

Heeft u nog een speciale wens voor
iemand in 2008?
Succes is krijgen wat je wilt, maar geluk is willen wat je krijgt. Ik wens iedereen van harte
dat 2008 een succesvol en gelukkig jaar mag
worden. Laten we elkaar daar vooral bij helpen!
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Heeft u nog een speciale wens voor
iemand in 2008?
Namens mijn fractie wens ik iedereen een
heel goed, gezond en gelukkig 2008 toe.
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Late wensen
Heeft u nog een speci
speciale wens voor iemand
in 2008?
Ik wens alle lezers van de Nieuwe
Meerbode een heel gezond en
voorspoedig 2008.

“Lekker voor thuis, leuk als cadeau”, aldus Dirk van Zoolingen.

Wat was voor u het belangrijkste nieuwsfeit in 2007?
2007 is voor mij het jaar waarin de wereld
eindelijk massaal begon te snappen dat klimaatverandering echt geen fabeltje is. Ik ben
enorm blij dat nu ook politici en zelfs wereldleiders eindelijk uit de ontkenningsfase
zijn. Hopelijk betekent dat ook dat we er met
z’n allen nu hard aan gaan trekken om deze
mooie planeet, ons eigen leefgebied, niet nog
verder te verpesten. Think global, act local: laten we hier beginnen!

Wat is uw belangrijkste streven
voor 2008?
Samen met mijn fractie ervoor blijven
knokken dat deze mooie gemeente ook
in de toekomst zo mooi blijft. Voor zover
daar nog iets aan te ontwikkelen valt, zetten wij dit jaar met de gebiedsvisie de bakens voor hoe Aalsmeer en Kudelstaart er
over 15 à 20 jaar uit moeten gaan zien. Is er
dan nog voldoende natuur en groen of bouwen en parkeren we alles vol? Hoe zorgen
we ervoor dat het hier prettig wonen, werken
en recreëren blijft? Wat PACT betreft maken
wij als politiek die keuzes vooral samen met
ú, de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart.
Dus: laat uw stem horen en denk, praat en doe
straks met ons mee!
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een unieke selectie dranken. Zuivere distillaten worden op basis van
eeuwenoude recepturen gestookt.
De productiemethode is een combinatie van ambachtelijke en moderne techniek. Bij het vervaardigen van de dranken maken zij uitsluitend gebruik van natuurzuivere grondstoffen om zo tot een zo
smaakvol mogelijk eindproduct te
komen. ‘Lekker voor thuis, leuk als
cadeau’ is de nieuwe slogan voor
de serie ‘Aalsmeerder’. Ter introductie krijgen klanten tot en met eind
van de maand op de gehele serie 10
procent korting! Het eigen label is te
koop in de winkel aan de Ophelialaan 116. U kunt ook even kijken op
www.wittebolwijn.nl.

Jaarvergadering
IJsclub Uiterweg
Aalsmeer - Voor buurtse begrippen is de jaarvergadering van ijsclub Uiterweg druk bezocht met wel
een dertigtal leden. De vergadering
werd gehouden in eenomgetoverde werkplaats waar het aangenaam
warm was gestookt, de tafels sfeervol aangekleed en de uitnodigende
geur van koffie rond hing.
Zo net na achten opende de voorzitter de vergadering en kwamen
diverse agendapunten voorbij. Besproken werd ook het noodlottig
ongeval van een schaatser die te ver
de sloot was uit geschaatst.
“Hoe alert moeten we zijn bij zulk
onbetrouwbaar ijs?” Dit onderwerp
wordt meegenomen naar de ijsveiligheid vergadering met de gemeente.
Uit het financieel jaarverslag was te
horen dat de ijsclub er gezond bij
zit, ondanks de tendens van het teruglopen ledenaantal.
Wel komen er door het jeugdschaatsen elk jaar een paar nieuwe leden
bij, maar het natuurlijk verloop gaat
sneller. De kascommissie, onder leiding van Mark Spaargaren, kon wederom geen mistoestanden aantreffen.
Met het agendapunt bestuurszaken worden de heren Kees Joore,
Leo Otto en Bas van Ginkel herkozen voor een periode van 3 jaar. En
de vergadering stemde toe met toetreding tot het bestuur van Ursula
Hooijman en Wim Groenewegen.
Lonneke van der Schilden-Pannekoek treedt af en wordt door de
voorzitter met applaus van de leden
hartelijk bedankt voor het uitstekend penningmeesterschap en ontving een bloemetje en later nog een
cadeautje.
Wie haar gaat opvolgen, wordt in de
eerstkomende bestuursvergadering
besloten.
Tot slot snel de video’s en dvd’s opstarten welke door Siem Kooij werden vertoond. Het waren ook deze
keer machtig mooie beelden van
echte ouderwetse ijswinters.
Het was laat toen de meute de worst
op had en huiswaarts keerde. Het
bestuur hoopt u nog tegen te komen op de ijsbaan bij Topsvoort.

Voedsel en dekens voor ontheemden Nairobi

Dorcas in actie voor Kenia
Aalsmeer - Hulporganisatie Dorcas is een noodhulpactie begonnen
voor slachtoffers van de recente gewelddaden in Kenia. De organisatie
wil op zeer korte termijn ruim duizend gezinnen in de sloppenwijk Kibera in Nairobi voorzien van voedsel
en dekens. Dorcas gaat onder meer
haar eigen leden vragen om hier
met een gift aan bij te dragen. Het
jaar 2007 eindigde dramatisch voor
vele inwoners van Kenia. Nadat eind
december de verkiezingsuitslag bekend was gemaakt, brak er een heftige en gewelddadige stammenstrijd
uit. Er vielen enkele honderden doden. Honderdduizenden mensen
zijn op de vlucht geslagen en hebben dringend humanitaire hulp nodig. Er is grote behoefte aan voedsel, water, onderdak, sanitaire voorzieningen en medische goederen.

Eerste levensbehoeften
Dorcas heeft zelf een kantoor in
Nairobi. De directeur daar, Edwin
Onyancha, heeft deze week een
dringend verzoek ingediend om
vanuit Nederland bij te dragen om
ontheemden in Kibera van de eerste levensbehoeften te voorzien.
Het plan is om 1.040 gezinnen een
maand lang te voorzien van vier kilo maïsmeel en twee kilo bonen per
week en drie liter olie. Ook ontvangt
elk huishouden een deken. Voor de
distributie worden plaatselijke vrijwilligers ingeschakeld. Kibera is de
meest getroffen sloppenwijk van
Nairobi, waar meer dan 2.000 gezinnen ontheemd zijn of op een andere manier slachtoffer zijn van de situatie.
De meeste van deze gezinnen verblijven in het Jamhuri Park, omdat

ze al hun bezittingen kwijt zijn en
hun woningen zijn afgebrand. Giften voor deze noodhulpactie zijn
welkom via giro 2500 van Dorcas
in Andijk, onder vermelding van
‘Noodhulp Kenia’.
Dorcas is een internationale hulporganisatie die in achttien landen in
Oost-Europa en Afrika 165 projecten van lokale partnerorganisaties
ondersteunt. Dorcas helpt de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras,
religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en
giftengevers bij Dorcas betrokken.
Meer informatie: www.dorcas.nl of
loop de Dorcas kringloopwinkel aan
de Aalsmeerderweg 173 binnen,
open op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Vrienden van ‘t Farregat trakteren zorgcentrum
Aalsmeer - De vrienden van ’t Farregat verzorgen 26 januari een geheel verzorgde drie gangen nieuwjaarslunch in restaurant ’t Farregat.
Deze lunch zal worden aangeboden
aan vijftig bewoners van zorgcentrum Aelsmeer. Vrienden van ‘t Farregat heeft als doel om samen iets
terug te doen voor de ‘maatschappij’. Hierbij worden projecten gekozen en uitgevoerd in de directe leefomgeving van restaurant ’t Farregat.
Dit initiatief van Gaston Oudshoorn
en Richard Dekker (eigenaar van
restaurant ’t Farregat) is begin 2007
gestart. Het vrienden van ’t Farregat
initiatief zal elke drie maanden een

persoon (of meerdere personen) die
hulp nodig heeft, in het zonnetje gezet worden, of gewoon een steuntje in de rug kan gebruiken behulpzaam zijn. Deze persoon zal in of
rond Aalsmeer woonachtig zijn.
Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht
worden aan een ziek kind dat de
grote wens heeft om naar Disneyland Parijs te gaan, een persoon die
een aanpassing in zijn huis nodig
heeft maar dat niet kan realiseren,
en noem zo maar op. In principe is
alles mogelijk, maar uiteindelijk
wordt er door de vrienden gekozen
welke wens wordt uitgevoerd. Uiteraard is hierbij elke hulp welkom.

Ook vriend worden? Elk bedrijf of
persoon die behulpzaam is bij het
realiseren van een wens/project
word automatisch een vriend van ’t
Farregat. Als je dit initiatief wilt ondersteunen, neem dan contact met
op via restaurant ‘t Farregat, telefoon 0297-324477.
Ook als u iemand wilt aandragen
die hulp nodig heeft of een steuntje in de rug kan gebruiken, kunt u
contact opnemen via dit nummer.
Tot de vrienden behoren inmiddels
al bedrijven als Unilever, Flower Promotions, Driessen Food, Deli XL,
medewerkers van ‘t Farregat en uiteraard het restaurant zelf.

Traktatie Bloemenzegelwinkeliers Midgetgolfbaan
Aalsmeer -De Bloemenzegelwinkeliers laten weer van zich horen
en hebben twintig cadeaubonnen
van 5 euro uitgereikt. De gelukkigen zijn:
V.d. Ban, Oosteinderweg 356; A. van
Beek, Roerdomplaan 68; P. Been,
Leimuiderdijk 31; M.A. Benschop,
Ringvaartzijde 22; Berwald, Oosteinderweg 258; W.T. Beynvoort, Violenweg 10; O.J. Bol, Saturnusstraat 8;
M. Groeneveld, Uiterweg 128; M. de

Winkeldief gooit
buit stuk
Aalsmeer - Op maandag 14 januari om zeven uur in de avond is in
een supermarkt aan de Aalsmeerderweg een winkeldief op heterdaad betrapt. Medewerkers hadden

Hertog, Hornweg 175; Hoogeboom,
Hornweg 308; Knecht,Kamperfoelie
straat 12; C. Lagerwey-v. Egmond,
W. Alexanderstraat 25; C. Lievaart,
Apollostraat 20; B. Mantel-de Groot,
Rameaulaantje 4; B. Molenaar, Mozartlaan 43; D. Nap, Einsteinstraat
85e; G. Poortvlieet, Waterhoenstraat
11; A. Stevens, Aalsmeerderweg
259; Betty v.d. Vaart, Jupiterstraat
21 en M. Verbeek, Aalsmeerderweg
724.
gezien dat de man een fles drank
onder zijn jas stopte. De 28-jarige
man uit Amsterdam werd door de
chef aangesproken op de diefstal.
De hoofdstadbewoner gooide hierop de fles met Pisang Ambon stuk.
Hij is aangehouden door de politie.
Na verhoor is hij heen gezonden. Er
is proces-verbaal opgemaakt.

zondag later open

Aalsmeer - Zondagmiddag 20 januari wordt op de Aalsmeerse baan
in de Hornmeer de vierde wedstrijd
van de jaarlijkse cyclus wintercompetitie verspeeld.
Om 12.00 uur starten ongeveer 25
deelnemers voor hun drie wedstrijdronden.
Er volgt nog een wedstrijd in Boskoop op de korte baan en de afsluitende finalewedstrijd in Aalsmeer
eind februari
Afhandelijk van de weersomstandigheden is de eindtijd natuurlijk
niet precies bekend, maar vermoedelijk om half drie kan de baan weer
opengesteld worden voor recreanten. De openingstijden in de winterperiode zijn woensdag-, zaterdagen zondagmiddag tussen 13.00 en
17.00 uur. Info tijdens openingstijden tel. 0297-340433.
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Creatieve workshop voor
tieners op De Binding Zolder

Lejo met ‘Dag Hand’ in
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Lejo komt met zijn
nieuwe voorstelling ‘Dag Hand’ naar
het Amstelveens Poppentheater. Op
zaterdag 19 en zondag 20 januari om 14.30 uur speelt Lejo voor iedereen vanaf 3 jaar zijn familievoorstelling ‘Dag Hand’. Poppenartiest
Lejo (Leo Petersen) is bekend van
Sesamstraat. Zijn poppen vergeet
je niet gauw, ze bestaan uit louter
blote handen maar hebben toch een
heel expressief karakter. ‘Dag Hand’
is zijn nieuwe voorstelling waarin
zijn handen en rode balletjes slapen, spelen, werken, sporten, dansen, jongleren, goochelen, lachen,

Kudelstaart - De Binding Zolder
organiseert in samenwerking met
Marjo Kriebel weer een leuke tweedelige crea workshop in de maand
januari. Gestart wordt met een
workshop sieraden maken. Deze
workshop bestaat uit twee lessen
op maandag 28 januari en maandag
5 febrauri.
Tijdens deze twee lessen gaan de
tieners van fimoklei kralen maken
en van de zelfgemaakte fimokralen
wordt er een gekettelde ketting en/
of armband gemaakt. De workshop
wordt gegeven door Marjo, start om
19.00 en om 20.30 uur zit de crea-

tieve avond erop. De workshop kosten 10 euro per twee lessen inclusief al het materiaal. De Crea-Workshops zijn bedoeld voor tieners vanaf 10 jaar. Er kunnen maximaal tien
deelnemers mee doen. Inschrijving
gaat op volgorde van binnenkomst.
De workshop gaat door bij minimaal
acht deelnemers.
Opgeven kans als volgt: Via e-mail:
kim@debinding.nl met vermelding
van je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer of elefonisch op dinsdag- woensdag- of vrijdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur naar
0297-892091.

Prijzen judoka’s Pijloo Sports
op Wim Büchel toernooi

huilen, stoeien, rennen, achtervolgen, vechten, klimmen, vallen en
opstaan. Samen met het decor, de
muziek en natuurlijk Lejo’s fingerspitzengefühl voor timing en humor
maakt Lejo opnieuw een vrolijke,
fantasieprikkelende voorstelling.
Lejo’s vorige voorstelling ‘Handwerk’
heeft prijzen gewonnen en was een
succes in Nederland en buitenland.
Het beloven mooie voorstellingen te
worden. Toegangsprijs is 7 euro. Telefonisch reserveren kan van donderdag tot en met zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Prijzen kleurplatenwedstrijd
Het Oosterbad uitgereikt

Sportvereniging Omnia 2000

Wegens groot succes:
Weer ouder- en kinddans
Kudelstaart - Samen met je zoon
of dochter lekker bewegen op muziek? Vanaf dinsdag 22 januari begint Mariëlle Buskermolen weer met
een tweetal cursussen ouder- en
kind dans. De lessen vinden plaats
op dinsdag en woensdag van 10.00
tot 1.00 uur in de Proosdijhal.
De les begint altijd met een kopje
koffie en voor de kids een sapje met
daarbij een versnapering. Na dit gezellig samen zijn, gaat de les over in
bewegen op muziek. Op een speelse manier leren de kinderen samen
met u diverse dansen en vormen
van gymnastiek op de allerleukste
kinderliedjes van dit moment. Na
de cursus wordt ook duidelijk of de
kinderen liever gaan dansen of op
gymnastiek gaan. Dit vergemakke-

lijkt de keuze voor het kind en de
ouders. De dinsdagcursus is mét
gratis kinderoppas voor de allerkleinsten die nog niet mee kunnen
doen. Het is ook mogelijk voor opa’s
of oma’s om met hun kleinkinderen
te komen sporten.
Is uw zoon of dochter tussen de
twee en vier jaar oud? Kom dan
gezellig bewegen met elkaar op
dinsdag of woensdag. Onder leiding van Mariëlle – die deze cursus
al zes jaar met groot succes geeft
- zijn de lessen één groot feest. U
kunt zich opgeven via Mariëlle Buskermolen: jazzdans@svomnia.nl of
06-53363139 óf het Sportpunt Omnia: sportpunt@svomnia.nl of 0297322312. Opgeven is gewenst want
vol = vol!

Binding en Bon Ami nodigen jou uit!

Vrijdag disco-avond voor
jeugd in club Bon Ami
Aalsmeer - De tweede Bon Binidisco-avond presenteren De Binding en Bon Ami aanstaande vrijdag 18 januari.
Van 20.00 tot 23.00 uur is jeugd tussen de dertien en vijftien jaar uit
Aalsmeer en Kudelstaart van harte
welkom in de discotheek-club aan
de Dreef in de Hornmeer. Tijdens de
disco-avond wordt niet gerookt en
er wordt geen alcohol geschonken.
De deur sluit om 21.00 uur en gaat
pas weer om 23.00 uur open. Wil of
moet je eerder naar huis, dan moeten je ouders dit van te voren doorgeven aan de medewerkers. De toegang bedraagt 5 euro. Kaartjes zijn
aan de deur verkrijgbaar, maar gezien de grote belangstelling tijdens
de eerste jeugd-disco Bon-Bini
wordt aangeraden van te voren een
kaartje te kopen.
Dit kan bij De Binding in de Zijdstraat en op de Zolder in Kudelstaart,
ingang Haya van Somerenstraat.
Meer weten, leuke foto’s bekijken?
Kijk dan op de websites www.bona-

mi of www.debinding. Voor meer informatie kan gebeld worden naar de
Binding, telefoon 0297-326326.
Veilige thuishaven
Discotheek Bon Ami is overigens
niet alleen vrijdag een gezellig trefpunt voor de jeugd. De gemeente Aalsmeer, stichting Cardanus
en Bon Ami hebben de handen ineen geslagen en gaan jeugd uit
Aalsmeer en Kudelstaart een wekelijkse veilige thuishaven bieden.
Sinds gisteren, 16 januari, is de club
aan de Dreef in de Hornmeer iedere
woensdag en donderdag open voor
jeugd vanaf 12 jaar tussen 19.00 en
23.00 uur.
Het voornemen is om samen invulling te gaan geven aan de avonden
door middel van thema’s behandelen, spelletjes doen, gamen, darten
of tafeltennissen, etc. Natuurlijk is
er ook de mogelijkheid om lekker te
ontspannen en te kletsen met vrienden. De avond IS gratis toegankelijk. Je bent welkom!

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag zijn
de prijzen uitgereikt van de wedstrijd van Het Oosterbad. De kleurplaten konden tijdens de nieuwjaarsplons op 1 januari worden ingeleverd bij het bestuur van het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade.
De jury, bestaande uit: Daan Schiff,
grafisch vormgever en bestuurlid
van de KCA, Annefie van Itterson,
coördinator van de kinder-kunstzolder van KCA in het Oude Raadhuis en Marie- Louise Boom, voorzitter van de expositiebegeleiders
van KCA, hadden een zware opgave. Uit de vele inzendingen hadden zij de eer de drie winnaars aan
te wijzen. In de leeftijdsgroep van
drie tot en met vijf jaar is de winnaar: Lisa Hunink. Door de manier
van krassen ontstonden er span-

nende bewegingen in de lucht alsof er veel wind staat. Dat sprak de
jury aan. Het levert Lisa een Dofinarium van Play Mobil op. In de leeftijdsgroep zes tot en met acht jaar is
de winnaar Chiel Warmels. De jury
waande zich in een tropisch bad in
de avondschemering.
Fantasievol gekleurd in felle kleuren. Zijn prijs is een Disney-spel
Party en Co. In de leeftijdsgroep negen tot en met twaalf jaar is de winnaar Lysanne Knecht, hier kon de
jury niet omheen. Zij maakte van de
kleurplaat een waar kunstwerk. Ingelijst, drie-d, prachtige kleuren, het
lijkt wel of het zwembad een theater
is. Kortom: hier werd de jury vrolijk
van. Haar prijs is een I-pod met radio. Alle winnaars van harte gefeliciteerd.

Pirates night met Depp en Bloom

TienerBios in SJOK gebouw
Kudelstaart - Vrijdag 25 januari organiseren De Zolder en ‘t Gilde een
filmavond speciaal voor tieners! Tijdens deze avond draait de film Pirates of The Caribbean - The Curse
of the Black Pearl. Het is het eerste deel van de Pirates triologie met
Johnny Depp en Orlando Bloom, die
samen een team vormen om Elizabeth te bevrijden uit de handen van
Kapitein Barbossa. Natuurlijk zal er
na deze tienerbios nog twee avonden volgen om de hele triologie te
kunnen kijken. De film begint om
20.00 uur en de deur gaat om 19.45
uur open. Alle tieners vanaf 10 jaar
zijn van harte welkom om te kijken!
De kosten zijn 1 euro dit is inclusief
wat te drinken en iets lekkers. Het
SJOK gebouw vind je aan de Hoofdweg 104, ingang aan de Haya van
Somerenstraat.

misschien wel de mooiste score van
de dag (een supersnelle schouderworp links) ook het podium met een
derde plaats in de gewichtsklasse
tot 46kg. De overige judoka’s van
Pijloo Sports vielen net buiten de
podiumplaatsen. Zo behaalde Matthias Versfeld uit Amstelveen na een
reeks van drie overwinningen net
niet het podium en eindigde als vijfde. Ook Steven Roos uit Amstelveen
liet zien goed te kunnen meedraaien op dit niveau. Judoschool Pijloo
Sports mag met drie podiumplaatsen spreken van een geslaagd toernooi. Lang zullen de judoka’s niet
van hun succes kunnen genieten,
want het volgende toernooi staat al
weer snel voor de deur. Op 3 februari staan Tyron Pijloo en Rick de Rijk
voor het internationale judotoernooi
Groot Vlaardingen ingeschreven en
staan andere judoka’s ingeschreven
voor het ontwikkelingstoernooi in
Amsterdam. Is uw kind ook geïnteresseerd in judo bij Pijloo Sports kijk
dan op www.pijloosports.nl voor het
aanvragen van een proefles.

Zeepjes maken tijdens
meidendag op Binding Zolder
Kudelstaart - De meidenmiddag
gaat weer van start. Woensdag 30
januari is de eerste meidenmiddag van het nieuwe jaar. Meidendag is bedoeld voor tienermeiden
die zin hebben in gezellige middag of avond met vriendinnen! Elke
maand is er een meidendag en elke maand staat een andere activiteit
op het programma. Tijdens de eerste meidendag gaan de deelnemers
hun eigen zeep maken; zelf je geur,
je kleur en je vorm kiezen. En natuurlijk mag je alle gemaakte zeepjes houden.
De meidenmiddag begint om 14.00
en duurt tot 17.00 uur. De kosten
zijn 5 euro inclusief al het materiaal.
Je moet je wel van tevoren even op-

geven. De activiteit gaat alleen door
bij minimaal vijf deelneemsters! Dus
kom gezellig met je vriendinnen.
Opgeven kan als volgt: Mail naar
kim@debinding.nl zet in je mailtje
even naam, adres en telefoonnummer. Of bel op dinsdag-, woensdagof vrijdagmiddag tussen 13.00 en
18.00 uur naar 0297 892092. Spreek
gerust de voicemail in, maar laat dan
wel even je telefoonnummer achter!
De middenmiddag is op de Binding
Zolderen deze is te vinden in het
SJOK gebouw aan de Hoofdweg, ingang zit aan de Haya van Somerenstraat.
Voor meer informatie over Stichting
de Binding surf je naar www.debinding.nl

Vrijwilligers gezocht voor
jongerenproject van Juliette

Mr. Magorium en Golden compass

Kinderfilms in Amstelveen

Amstelveen - De Nederlandse versie van de film ‘De wonderwinkel
van mr. Magorium’ draait deze week
nog in cinema Amstelveen. De 243
jaar oude en excentrieke mister Magorium besluit op een dag met pensioen te gaan. De eigenaar en oprichter van de meest wonderbaarlijke speelgoedwinkel ziet in Molly
zijn ideale opvolger, maar het speelgoed in de winkel is het daar niet
mee eens. De eens zo bijzondere
winkel verandert al gauw in een regelrechte puinhoop want het speelgoed haalt allerlei gemene grapjes uit. De film is geschikt voor alle
leeftijden. Te zien op zaterdag 19 en
woensdag 23 januari om 13.30 uur
en zondag 20 januari start de film
om 12.00 uur. Voor de jeugd van-

Streek - De judoka’s van Pijloo
Sports uit Badhoevedorp zijn goed
van start gegaan op het eerste toernooi van het nieuwe jaar. De judoka’s behaalden een eerste en twee
derde plaatsen op het Wim Büchel
toernooi te Beverwijk. Het Wim
Büchel toernooi, dat jaarlijks in januari in Beverwijk wordt georganiseerd door de Judo Bond Nederland, is een sterk toernooi waar menig nationale judokampioen zijn eerste successen heeft behaald. Voor
Pijloo Sports trad de uit Amsterdam Osdorp afkomstige Shari Lorang als eerste vroeg in de ochtend
aan in de gewichtsklasse tot -36kg,
en behaalde direct een mooie derde plaats. In de middageditie maakte Tyron Pijloo, afkomstig uit Hoofddorp, de verwachtingen waar door
na een reeks van vijf partijen de finale winnend af te sluiten en daarmee
de eerste plaats te bemachtigen in
de gewichtsklasse tot 42kg. Rick de
Rijk uit Aalsmeer behaalde als derde
succesvolle judoka van Pijloo Sports
na een mooie reeks wedstrijden met

af 12 jaar presenteert cinema Amstelveen ‘The Golden compass’. De
film wordt Nederlands ondertiteld
en gaat over het weesmeisje Lyra
uit Oxford. Op een dag krijgt zij van
een oude leraar een gouden kompas dat antwoord geeft op al je vragen. Als Lyra’s goede vriend Roger
verdwijnt, komt het instrument goed
van pas. Tijdens haar zoektocht sluit
Lyra vriendschap met de gepantserde ijsbeer Iorek en ontmoet ze de
vliegende ijskoningin Serafina, net
voordat een ongekende strijd tussen goed en kwaad losbarst! De
film is te zien oP zondag 20 januari om 14.00 en woensdag 23 januari om 15.30 uur. Meer weten? Kijk
op www.cinemaamstelveen.nl of bel
naar de kassa 020-5475175.

Aalsmeer -Juliette van der Laarse
uit Aalsmeer heeft een prijsvraag
gewonnen, uitgeschreven door de
Gemeente Aalsmeer en heeft 2000
Euro beschikbaar gekregen om
haar idee, een activiteit voor en door
jongeren, uit te gaan voeren. Maar
dit kan ze natuurlijk niet alleen en
daarom zoekt ze vrijwilligers die
haar hierbij zouden willen helpen en
hun talenten willen laten zien voor
en achter de schermen. Vrijwilligers
worden gezocht voor een zestal projectgroepen.
Mode-groep: Juliette zoekt voor deze groep mode-ontwerpers en modellen. Maar ook mensen die de
ontworpen kleding zouden kunnen
maken. Verder zoekt ze nog mensen
die de visagie en kapsels zouden
willen verzorgen tijdens de show.
Muziek en dans: Voor deze groep
worden er mensen gezocht die tijdens de modeshow hun muzikale
talent zouden willen laten zien. Dus
kun je rappen, ben je dj, heb je een
leuke band, kun je goed zingen?
Laat dat dan horen! De modeshow
zal ook afgewisseld worden met andere optredens, bijvoorbeeld dans.
Wil jij laten zien wat je kunt? Meld
je dan aan! Verder zoekt ze nog presentatoren die de show aan elkaar
zouden willen praten. Promotie: De
show moet natuurlijk ook goede publiciteit krijgen. Daarom zoekt Ju-

liette mensen die de promotie op
zich willen nemen en daarbij hun
creatieve talent willen laten zien.
Ben je creatief, grafisch onderlegd
en/of kun je mooie flyers en posters
ontwerpen? Dan ben je van harte
welkom! Ook is ze op zoek naar een
goede fotograaf en/of filmmaker om
tijdens de voorbereiding en het evenement zelf mooie foto’s of een film
te maken. Techniek en podium: Heb
jij verstand van verlichting? Kun jij
een podium of decor bouwen? Kun
jij ervoor zorgen dat het geluid van
een band goed versterkt wordt? En
heb je zin om met een groep vrijwilligers aan een groot evenement te
werken? Meld je dan aan voor deze
techniekgroep. Decor: Ben jij creatief en technisch? Misschien is decor bouwen dan wat voor jou. Heb
je zin om met een groep vrijwilligers
aan een groot evenement te werken? Meld je dan aan voor deze decorgroep Ontvangst, catering, bar:
Tijdens het evenement wil Juliette
het publiek goed ontvangen en hen
graag een hapje en drankje aanbieden. Ze zoekt dan ook mensen die
als gastheer/vrouw aanwezig willen
zijn, mensen die achter de bar willen
helpen en mensen die hapjes zouden willen maken. Zie jij het zitten
om bij het project te helpen? Meld
je dan aan door een e-mail te sturen
naar kim@debinding.nl.
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Politie zoekt getuigen van botsing

Containers en
bladen weg

Arm gebroken na val fiets
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
11 op zaterdag 12 januari, rond half
vier, heeft een aanrijding met letsel plaats gevonden in de Zijdstraat.
Een 37-jarige man uit Aalsmeer zat
achterop de fiets bij zijn vriend, een
35-jarige plaatsgenoot. Er kwam
een bestelbusje aanrijden en deze schampte de fiets. De 37-jarige

Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 januari is ingebroken in een bedrijf in de veiling,
locatie 001. Er zijn liefst 124 Deense containers en 340 stapelbladen
gestolen. De financiële schade is
groot. De politie hoopt getuigen te
vinden. Al eerder zijn containers en
stapelbladen gestolen. Bellen kan
naar 0900-8844.

kwam ten val. Zijn vriend heeft nog
klappen op het busje gegeven, maar
de bestuurder reed door. De 37-jarige is naar het ziekenhuis vervoerd
met een gebroken arm. Mogelijk
zijn er getuigen van deze botsing en
kan de automobilist getraceerd worden. Bellen kan naar de politie via
0900-8844.

Slot geforceerd

Diamanten bruiloft voor
familie Van Helsloot
Mijdrecht/Aalsmeer - De Ronde
Venen lijkt zo langzamerhand koploper te zijn in echtparen die ‘op
hun sloffen’ een gouden en/of diamanten bruiloft kunnen vieren.
Dit dankzij de goede zorg en welzijn in de regio, maar ook de instelling van de oudere generatie die van
huis uit traditioneel is, heeft ermee
te maken. Vanzelfsprekend moet
men daarbij het geluk van goede
gezondheid ook mee hebben. Afgelopen maandag 14 januari was
het de beurt aan Joop Helsloot (87)
en zijn echtgenote Janny HelslootMarktwat (84) om het heugelijke feit
te vieren dat zij op die datum precies 60 jaar getrouwd waren en dit
in (redelijk) goede gezondheid hebben kunnen meemaken.
Burgemeester Ronde Venen
Hoewel zij beiden nog zelfstandig
woonachtig zijn in Mijdrecht, vierden zij hun diamanten bruiloft in
Zuwe Zorgcentra Maria Oord in
Vinkeveen. Daar revalideert Janny
Helsloot van haar heup die zij brak
tijdens een ongelukkige val in hun
woning. Maar de genezing verloopt
voorspoedig en zij hoopt snel weer
thuis te zijn. Zondag 13 januari werd
het diamanten bruispaar in een recreatiezaal in Maria Oord al door de
naaste familie, kinderen en kleinkinderen in het zonnetje gezet tijdens
een gezellig feestje. Maandag kwam
burgemeester Marianne Burgman
het jubilerende echtpaar feliciteren
met deze mijlpaal in hun leven en
overhandigde hen als geschenk het
fraaie fotoboek van Maarten Koch
‘Zwervend langs polders en plassen’.
Dat bleek een schot in de roos, want
beide echtelieden zijn dol op de natuur en wat die tijdens de seizoenen in De Ronde Venen aan pracht
te bieden heeft. Dat toont Maarten
Koch in dit boek.
Schildersbedrijf
“Eigenlijk zijn wij geen echte Rondeveners, ook al wonen we nu al
weer tien jaar in Mijdrecht. Daarvóór
hebben we 70 jaar(!) in Aalsmeer
gewoond. Janny is geboren in de
Haarlemmermeer en ik kom oorspronkelijk uit De Hoef,” vertelt Joop
die zijn leven lang van kind af aan
gewerkt heeft als schilder. Uiteindelijk heeft hij meer dan veertig jaar
lang een eigen schildersbedrijf gehad dat hij rond zijn 65ste op ver-

Auto over kop
tegen boom
Kudelstaart - Op de Mijnsherenweg heeft rond half één in de nacht
van vrijdag 11 op zaterdag 12 januari een eenzijdige aanrijding plaatsgevonden. Een auto was over de
kop gevlogen en tegen een boom
tot stilstand gekomen. De twee bestuurders, beiden verklaarden ach-

zoek van zijn kinderen maar moest
gaan ‘afbouwen’, zoals hij dat zelf
glimlachend aangeeft. “Hoe ik schilder werd? Mijn vader had een schildersbedrijf en wij waren thuis met
acht kinderen. Toen ik vijf jaar was
zijn we verhuisd naar Aalsmeer. Alhoewel de bovenmeester van school
zei dat ik goed kon leren antwoordde mijn vader dat hij mij nodig had
als knechtje in zijn bedrijf om mee te
helpen de kost te verdienen. Ik was
pas veertien jaar en ben in 1934 van
school gegaan om als schilder te
gaan werken in het bedrijf van mijn
vader. Later heb ik dat als een eenmanszaak zelf voortgezet tot aan
mijn pensioen.”
Janny liep haar geliefde tegen het
lijf bij een schildersklus. “Joop had
een schildersklusje voor een particulier. Daar moest hij de keuken
schilderen. Laat ik daar nou toevallig
in de keuken werken. Het was vlak
na de oorlog. Ik was aan het koken
en Joop schilderde de keukenkastjes om mij heen. We vonden elkaar
wel aardig. Tijdens de viering van de
eerste Bevrijdingsdag in 1946 kwamen we elkaar weer tegen op een
feestje. Uiteindelijk draaide dat uit
op ‘verkering’ zoals dat toen heette. Op 14 januari 1948 zijn we in het
stadhuis van Aalsmeer getrouwd en
dezelfde dag nog voor de kerk. Dat
was in de Nederlands Hervormde
kerk, ook in Aalsmeer.”
Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren, twee zoons en twee
dochters. De laatste twee wonen in
het noorden des lands. Zoon Wim
is ruim twintig jaar geleden bij een
ongeval om het leven gekomen. De
andere zoon, Hans, woont eveneens
in Mijdrecht. Hij was het die zijn vader en moeder het advies gaf, toen
zij ouder werden, om van Aalsmeer
naar Mijdrecht te verhuizen. Eventuele hulp bij calamiteiten zou dan
sneller en gemakkelijk te realiseren
zijn. Aldus verhuisden Joop en Janny naar Mijdrecht en vonden hun
‘stek’ in Hofland-Noord aan de rand
van de bebouwing met uitzicht over
de weilanden en de bijbehorende
natuur. Beide echtelieden hebben
naast hun kinderen ook nog vier
kleinkinderen, namelijk twee jongens en twee meisjes. Bruidspaar,
van harte gefeliciteerd.
De redactie van de Nieuwe Meerbode wenst u nog vele vreugdevolle
jaren in goede gezondheid toe!

ter het stuur gezeten te hebben, zijn
naar het ziekenhuis vervoerd. Waarschijnlijk is te hoge snelheid de oorzaak van de botsing. Later heeft
één van de twee, een 21-jarige Kudelstaarter bekend de auto bestuurd
te hebben. De andere ‘bestuurder’,
een 20-jarige Kudelstaarter, was zijn
passagier. Deze mocht na behandeling weer naar huis. De 21-jarige
moest ter controle een nacht in het
ziekenhuis blijven.

Kamerlid Laetitia Griffith
met VVD nieuwe jaar in
Aalsmeer - Kamerlid Laetitia Griffith komt vrijdag 18 januari met de
VVD Aalsmeer het nieuwe jaar inluiden. De bijeenkomst begint om
20.00 uur en wordt gehouden bij
watersportvereniging Nieuwe Meer
aan de Stommeerweg 2. De avond
wordt geopend door bestuursvoorzitter Teun Treur die kort zal terugblikken op het afgelopen politieke
jaar. Gastspreekster Laetitia Griffith
zal ingaan op in de actuele landelijke politiek en de ontwikkelingen

Taizé in Karmel
Aalsmeer - Vrijdag 18 januari is
weer het Taizégebed in het Karmelklooster aan Stommeerweg 15.

Aalsmeer - Op maandag 7 januari is tussen twaalf en vier uur in de
middag ingebroken in een auto. De
wagen stond op een parkeerterrein
aan de Oosteinderweg. Het slot van
de auto is geforceerd en ontvreemd
is de radio.

Siervelgen weg!

Het tenniscomplex van All Out

Verenigingen AVA en All Out komen er samen niet uit

Uitbreiding tenniscomplex
wordt hele worsteling!
Aalsmeer - De behandeling van
het onderwerp uitbreiding tennisbanen All Out stond donderdag 10 januari op de agenda tijdens het Beraad van de gemeenteraad. In het
voorstel wordt gevraagd in te stemmen met de uitbreiding van het tenniscomplex van All Out met één tennisbaan deels op het terrein van Atletiekvereniging Aalsmeer (AVA).
Het huidige sportbeleid geeft geen
directe aanknopingspunten op basis waarvan een gefundeerd besluit
genomen kan worden.
Het beëindigen van de huurovereenkomst met AVA voor een gedeelte van het terrein is een aangelegenheid van het college van B&W.
Omdat beide verenigingen de politieke fracties benaderd hebben en
de fracties daarom actief betrokken zijn bij de oplossing van dit probleem legt het college van B&W deze beslissing voor aan de raad.
Twee tennisbanen
All Out heeft toestemming gevraagd
om uit te breiden met twee tennisbanen. De best haalbare mogelijkheid hiertoe is gebruik te maken van
het naastgelegen terrein van de atletiekvereniging. AVA kan hier echter niet mee in stemmen, gelet op
de inperking van de gebruiksmogelijkheden die dit voor het door AVA
gehuurde terrein oplevert. De gemeente is, als eigenaar van de terreinen, gevraagd een beslissing te
nemen. Uitgangspunt bij het nemen
van een besluit is dat de gemeente
op dit moment geen financiële middelen heeft om een investering voor
haar rekening te nemen.
Vier opties
Om te komen tot een weloverwogen
beslissing worden vier mogelijke
opties weergegeven: niet uitbreiden,
uitbreiding met één tennisbaan, uitbreiding met twee banen en andere
alternatieven zoals twee banen aanleggen op het parkeerterrein. Bij optie 1 kan All Out geen leden aannemen en blijft de wachtlijst bestaan.
De potentiële tennisleden kunnen
terecht bij de andere twee verenigingen. De al jaren bestaande wachtlijst, met gemiddeld 70 wachtenden, illustreert dat tennisliefhebbers
graag lid worden van All Out vanwege haar actieve verenigingsleven,
de gravelbanen en de mogelijkheid
ook in de avonduren te kunnen spelen. Niet uitbreiden betekent voor
All Out dat zij niet voldoende competitie en toernooien kunnen organiseren, waardoor talentvolle jeugd
minder geneigd is bij de club te blijven. Bij optie 2, uitbreiding met één
tennisbaan komen de kosten die All
Out maakt naar schatting op 70.000

euro. Uitbreiding me twee banen is
relatief gezien voordeliger en kost
30.000 euro meer. Daarnaast wordt
het probleem (wachtlijst, capaciteit competitie en toernooien) niet
opgelost met één extra baan en is
daarom geen voor de hand liggende
optie voor All Out. Het bestuur van
AVA verzet zich tegen dit compromis. De uitbreiding komt weliswaar
op een deel van de groenstrook
langs de baan, maar belemmert de
uitoefening van de sport niet. Optie
3, uitbreiding met twee banen heeft
de voorkeur bij All Out. De kosten
staan meer in verhouding en de eerder genoemde problemen worden
voor het grootste gedeelte opgelost.
De uitbreiding van twee banen komt
echter zover het terrein van AVA op
dat de atletiekvereniging ondersteund door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) geen
medewerking wil verlenen. Optie 4,
het alternatief om op het huidige
parkeerterrein één of meerdere tennisbanen aan te leggen is niet haalbaar, gelet op de grote investering
die moet worden gedaan en het te
verwachten bezwaar, dat omwonenden bezwaar zullen hebben, omdat
die baan of banen veel dichter bij
omliggende huizen zouden worden
aangelegd.
Politiek aan zet
Indien de gemeente zou instemmen
met de uitbreiding van banen, dan
dient het contract met AVA deels
eenzijdig te worden opgezegd. De
opzegtermijn is een jaar. Op basis
van een zorgvuldig afweging van
de belangen van beide verenigingen acht het college van B&W het
mogelijk de uitbreiding van All Out
met één tennisbaan mogelijk te maken. De belangen van AVA worden
hiermee schade toegebracht maar
vallen weg tegen het belang van All
Out indien in het geheel geen uitbreiding wordt toegestaan. Gewapend met deze kennis en na nog
een mondelinge toelichting van mr.
Erwin Sommeling namens AVA aangehoord te hebben kon het onderwerp tijdens het Beraad aan de orde komen.
Het spits werd afgebeten door de
VVD en deze fractie merkte nog maar
eens op, dat het niet aan de raad is
een besluit te nemen. Het College is
verantwoordelijk. De meerderheid
van deze fractie kan zich vinden in
optie 2, uitbreiding met één tennisbaan. Na een uitleg door wethouder Jaap Overbeek over wat de juridische gevolgen zijn als het contract met AVA deels eenzijdig wordt
opgezegd wordt gevraagd tevens
de baanuitbreiding nog eens precies uit te meten. Anders nemen we

een beslissing waarvan later blijkt
dat dit helemaal niet kan en alsnog
gezocht moet worden naar een andere plaats. Ook de fractie van AB
merkt op dat zowel AVA als All Out
uitbreiding met een baan niet wensen, dus dit voorstel kan van tafel.
Een partij wil helemaal niets en de
andere partij wenst twee banen. AB
is over dit onderwerp overigens verdeeld. Het tenniscomplex verplaatsen naar een andere locatie heeft bij
de fractie de voorkeur. Twee leden
van de fractie gaan niet akkoord
met het voorstel en met twee banen.
Een fractielid zal gezien zijn nauwe
banden met AVA geen deel uitmaken van het Beraad en zal ook niet
stemmen. Een fractielid wil uitbreiding met twee banen wel toestaan,
mits er een goede vergoeding komt
voor AVA en mits in overleg met All
Out gekeken wordt naar een tenniscomplex op een andere locatie.
Onderzoek
De fractie van het CDA is eveneens
van mening dat het besluit “des colleges” is en vindt het jammer dat
het nog niet gelukt is om tot overeenstemming te komen. All Out is al
vanaf 2001 in gesprek en het wordt
tijd dat er een beslissing komt. Eén
baan lost het probleem niet op. De
kantine verplaatsen is de beste oplossing wat de CDA-fractie betreft.
Recentelijke ontwikkelingen geven
aan dat de voorzitter van het Rode
Kruisgebouw aan de Spoorlaan het
de moeite waard vindt om te onderzoeken of verplaatsing naar de
hoek bij de atletiekvereniging mogelijk is en vervolgens daar gezamenlijk het complex te beheren De
CDA-fractie neigt naar twee banen
en vraagt nog wel naar de kadastrale toetsing en wat de staat is van het
gebouw van All Out. Is dit gebouw
ook voor de toekomst nog geschikt?
PACT noemt het aanleggen van één
baan geen oplossing. Breedtesport
en sport in het algemeen zijn speerpunt van beleid. De fractie betreurt
het dat de twee verenigingen de
strijd zijn aangegaan. Er zijn alleen
maar verliezers.
Hoe is er uit de impasse te komen?
Met een grote vergoeding van All
Out aan AVA, verplaatsing van kantine en kleedruimte? De fractie weet
het niet en wil dat de wethouder het
onderzoekt en beide partijen weer
aan tafel krijgt. De behandeling van
het onderwerp zou in twee termijnen
plaatsvinden maar gezien het grote
aantal vragen en nog te plegen onderzoeken is besloten het beraad in
tweede termijn op donderdag 24 januari voort te zetten.
Door: Jan Peterse.

Nieuws van SPIE-bestuur..

binnen de VVD. Uit haar eigen bestuurlijke portefeuille, staats- en bestuursrecht, bespreekt zij onderwerpen als aanpak van geweld tegen
gezagsdragers.
Overige onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn: De verkiezingen van de landelijke VVD-voorzitter en de naderende waterschapsverkiezingen. De bijeenkomst is
voor zowel leden als niet leden en
zal worden afgesloten met een informele borrel.

Aalsmeer - Iets meer dan een week
geleden heeft SPIE haar nieuwjaarsreceptie in The Beach gehouden.
Niet alleen zijn de beste wensen
door gegeven, maar ook nog een
aantal prijzen zijn er verdeeld. De
houdbaarheidsprijs is overhandigd
aan De Hoge Dijk. De winnaar, van
de Rode Lantaarn is bekend, maar
waar is de Rode Lantaarn? Deze
heeft SPIE nog niet terug gehad.
Wie heeft deze nog op de schoorsteen staan? De Houtluizen willen
graag hun prijs ontvangen!
De winnaar van de mooiste bloempot is ook bekend. Een onpartijdige
jury heeft twee bloempotten uitgekozen, die van www.drijfhuis.nl en
de Stoppies. Alle teams gefeliciteerd.

Vanaf 20.30 uur bidt men en zingt
men Taizéliederen en is er veel stilte.
Het zijn de pijlers van het gebed van
de broeders van Taizé. Daarna is er
gelegenheid tot ontmoeting.

Junior pramenrace
Natuurlijk waren er ook nieuwtjes,
want de datum van de juniorrace is
bekend. Zaterdag 21 juni gaan de
kleintjes weer strijden. Wil je iets
meer weten over de juniorrace, mail

dan naar arnaud@pramenrace.nl.
Deze Arnaud zit niet alleen bij de junioren, maar sinds kort ook bij het
SPIE bestuur! Een nieuw bestuurslid
betekent ook nieuwe ideeën en daar
is het huidige bestuur uiteraard blij
mee. Blij zijn de heren en dames
ook met de dvd. Op de nieuwjaarsreceptie werd de ruwe versie van de
film al vertoond. Er veranderen nog
een paar kleine dingetjes, maar verder is deze super. Sinds tijden niet
zo’n super dvd gezien. De schijf is
e koop voor 10 euro per stuk. Wil je
hem hebben, mail dan naar jan@
pramenrace.nl.
Pramen market
En dan het grootste nieuws, de eerste zaterdag in september. Dan organiseert SPIE de allereerste pramen market. Het is afgekeken van
de floating market in Bankok, dus
allerlei pramen met handelswaar.
Van curiosa tot voetbalshirts en van
paling tot penta onderdelen. Alles
is er te koop. Wil je iets verkopen?

Zorg dan voor een praam, zorg voor
spullen en hou de website in de gaten.
Prijzen stijgen
En dan niet iets minder leuk nieuws,
want helaas is SPIE genoodzaakt om
iets te doen aan het inschrijfgeld.
Als jaren is dit 36,35 euro of 28,28
euro, terwijl alles duurder wordt.
SPIE heeft dan ook na lang vergaderen besloten om het inschrijfgeld
te verdubbelen! Euh, alleen achter
de komma wordt verdubbelt. Vanaf
1 januari 2008 zijn de inschrijfgelden als volgt: Tot 31 maart 28,56 euro, tot 5 september 36,72 euro, op
6 september 40 euro en op 8 september is dit 50 euro. Maak je het
oude bedrag over,dan krijg je het direct terug gestort. Inschrijven kan
natuurlijk ook op de feestavond,
deze is op zaterdag 8 maart in The
Beach. Schrijf deze datum vast in de
agenda. Volgende keer meer over
de feestavond en wie weet ook iets
over het nieuwe thema.

Aalsmeer - In de nacht van zondag
6 op maandag 7 januari zijn vanaf
een in de Mendelstraat geparkeerde auto allevier de siervelgen gedementeerd. Van de daders ontbreekt
nog ieder spoor. De diefstal heeft
tussen half elf in de avond en acht
uur ‘s ochtends plaatsgevonden.

Diesel gestolen
Aalsmeer - Tussen vrijdag 4 en
maandag 7 januari is 150 liter diesel
uit een vrachtwagen overgeheveld.
De truck stond geparkeerd op het
terrein aan de Dreef.

Fiets uit schuur
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 januari is uit een
schuur aan de Hornweg een fiets
gestolen. Het betreft een herenfiets
met handrem, grijs van kleur en van
het merk Puch.

Agressieve man in
kraag gevat
Kudelstaart - Op dinsdag 8 januari
om half tien in de ochtend heeft de
politie in winkelcentrum Kudelstaart
een 25-jarige man uit Uithoorn aangehouden. De man had een 17-jarige vrouw uit Kudelstaart geslagen. De Uithoornaar reageerde zeer
agressief en is meegenomen naar
het bureau. Hij bleek medicijnen en
alcohol gebruikt te hebben. Een arts
is nog ter plaatse geweest omdat de
man plots onwel werd. Er is proces
verbaal opgemaakt.

Koevoet op deur
Aalsmeer - In de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 januari is
ingebroken in een woning in het
Montiverdilaantje in de Hornmeer.
De bewoners waren op vakantie. De
oppas ontdekte dat een koevoet op
de deur was gezet om deze te openen. De politie heeft een buurtonderzoek gehouden, maar vooralsnog heeft dit geen resultaat opgeleverd. Er zijn diverse goederen gestolen.

Winkeldief betrapt!
Aalsmeer - Op donderdag 10 januari rond één uur in de middag is een
winkeldief in de Zijdstraat op heterdaad betrapt. De man, een 45-jarige Rotterdammer, wilde de winkel
verlaten met een tas vol met potjes crème. Bij aanhouding bleek de
Rotterdammer nog een straf van
21 dagen te moeten uitzitten. Hij is
voorgeleid en in bewaring gesteld.
De 45-jarige dacht de winkeldiefstal wel te kunnen doen vanwege
de staking door agenten.

Kopstoot portier
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 januari is
een 30-jarige man uit Polen aangehouden wegens mishandeling. In
de Zijdstraat had hij de portier van
een horeca-gelegenheid een kopstoot gegeven en twee vuistslagen.
Rond drie uur vond de mishandeling plaats.

Skies uit box
Aalsmeer - Op zaterdag 12 januari is tussen één en drie uur in de
nacht ingebroken in een box in de
Anjerhof. De eigenaar ontdekte dat
het slot er uit gehaald was. De buit
is een paar skies.

Receptie CDA

Kudelstaart - De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het CDA-Aalsmeer
wordt gehouden op vrijdag 18 januari in gebouw de Spil in de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg.
Het is de bedoeling dat leden met
elkaar wat eten en terugblikken en
vooruitkijken naar wat het politieke
jaar zal brengen, voor zover daar al
iets over te zeggen is. De aanvang is
18.30 uur en de bijeenkomst duurt
tot ongeveer 21.00 uur.
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Voetbalwedstrijd tegen Vlug en Vaardig

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 19 januari
AALSMEER
Kismet ‘82- 1-Aalsmeer 1
WV-HEDW 4-Aalsmeer 2
Aalsmeer 3-Hillegom 2
Kadoelen 4-Aalsmeer 4
Aalsmeer 5-RKAVIC 4
Aalsmeer 6-Badhoevedorp 2
Aalsmeer Vet. 1-HBC Vet. 3

14.30 u.
12.00 u.
14.30 u.
14.30 u.
12.00 u.
14.30 u.
14.30 u.

Junioren
Aalsmeer A1-Zaandijk A1
Alliance ‘22 B3-Aalsmeer B2
DIOS C1-Aalsmeer C1
Aalsmeer C2-Sp. Martinus C4

11.30 u.
14.30 u.
14.30 u.
12.00 u.

Pupillen
Aalsmeer D1-SCW D1
Aalsmeer D2-Argon D7
TABA MD 2-Aalsmeer D3
Aalsmeer E1-RKDES E1
RKDES E2-Aalsmeer E2
RKDES E4-Aalsmeer E4
Pancratius F3-Aalsmeer F1
RKDES F2-Aalsmeer F2
DWV F7-Aalsmeer F3
Aalsmeer F4-RKDES F6

10.00 u.
10.00 u.
11.15 u.
9.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
11.15 u.
9.30 u.
9.00 u.

R.K.A.V.
RKAV 2-Amstelveen 4
Kismet’82 Vet.1-RKAV Vet.1
DCG Vet.1-RKAV Vet. 2

14.00 u.
12.30 u.
14.30 u.

Junioren
RKAVI C1-RKAV C1
RKAV C2-Hoofddorp C5

12.00 u.
14.30 u.

Pupillen
RKAV D1-Purmersteijn D2
Purmersteijn D4-RKAV D2
RKAV D3-Purmersteijn D5
Nw. Sloten E1-RAKV E1
RKAV E2-VSV E2
NFC/Brommer E2-RKAV E3
Diemen ME 1-RKAV E4
RKAV E5-VSV E6
RKAV E6-VSV E11
Purmerend F1-RKAV F1
RKAV F2-VSV F2
Weesp F3-RKAV F3
Weesp F4-RKAV F4
RKAV F5-TOG F2
DWSM F4-RKAV F6

11.30 u.
11.30 u.
10.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.30 u.
9.30 u.
10.00 u.
11.00 u.

Meisjes
RKAV MC 1-Concordia MC 1
RCH D2-RKAV MD 1
RKAV ME 1-DWS E5
RKAV ME 2-Sp. Martinus ME 1

11.30 u.
10.00 u.
11.30 u.
10.00 u.

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1-Concordia D1
Amstelveen D2-RKDES D2
Concordia D4-RKDES D3
Aalsmeer E1-RKDES E1
RKDES E2-Aalsmeer E2
RKDES E3-Sp. Martinus E9
RKDES E4-Aalsmeer E4
RKDES E5-Concordia E4
Legmeervogels E 15-RKDES E6
RKDES F1-Concordia F1

10.00 u.
9.15 u.
9.30 u.
9.00 u.
10.00 u.
11.15 u.
10.00 u.
11.15 u.
11.00 u.
10.00 u.

RKDES F2-Aalsmeer F2
Concordia F2-RKDES F3
RKDES F4-RKDES F5
Aalseer F4-RKDES F6
Kickers F6-RKDES F7
RKDES F8-Alkmania F6
RKDES F9-Alphia F5

11.15 u.
9.30 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.30 u.
11.15 u.
10.00 u.

Dames en meisjes
Odysseus DA 2-RKDES DA 1
Marken DA 1-RKDES DA 2
Omniworld MA 1-RKDES MA 1
RKDES MB 1-Concordia MB 1
PSCK MC 1-RKDES MC 1
RKDES MD 1-Pancratius D 10
RKDES ME 1-Sp. Martinus E6

14.30 u.
12.00 u.
15.00 u.
11.15 u.
9.30 u.
9.30 u.
11.15 u.

S.C.W.
SCW 1-SIZO 1
Waterwijk 2-SCW 2
SCW 3-NFC/Brommer 3
Vlug en Vaardig 5-SCW 4
SCW Vet. 1-ZSGO/WMS Vet. 1
SCW Vet. 2-Arsenal Vet. 2
SCW Vet. 3-Abcoude Vet. 1

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

Junioren
SCW A1-IJmuiden A1
SCW B1-BSM B1
Hoofddorp C2-SCW C1-14.30 u.
Ripperda C1-SCW C2
Pupillen
SCW F4-Alphen F4
SCW F5-Aarlanderveen F1
Meisjes
Zwanenburg MA 1-SCW MA 1
Zwanenburg MC 1-SCW MC 1

Aalsmeer in diepe zorgen

11.00 u.
10.30 u.
13.00 u.

9.00 u.
9.00 u.

Winnares van een zilveren medaille, Liza Tichelaar.
14.30 u.
12.00 u.

Zondag 20 januari
R.K.A.V.
Weesp 1-RKAV 1
Bl.Wit A’dam 3-RKAV 2
Arsenal 3-RKAV 3
RKAV 4-ABN/AMRO 2
RKAV 5-ABN/AMRO 4
RKAV 6-KLM 3
ABN/AMRO 8-RKAV 7

14.00 u.
11.30 u.
10.30 u.
14.00 u.
14.00 u.
11.30 u.
14.30 u.

Junioren
RKAV A1-Kon. HFC A2
SDZ A1-RKAV A2

14.00 u.
11.30 u.

Dames
RKAV DA 1-Overbos DA 2

14.00 u.

R.K.D.E.S.
RKDES 1-Legmeervogels 1
RKDES 2-HBC 2
Baarn 2-RKDES 3
RKDES 5-Sloterdijk 2
Amstelland 4-RKDES 6
RKDES 7-Abcoude 7
Onze Gazellen 8-RKDES 8

14.00 u.
11.00 u.
11.00 u.
14.00 u.
12.00 u.
14.00 u.
14.30 u.

Junioren
KDO A1-RKDES A1
DCG B2-RKDES B1
Omniworld B4-RKDES B2
Kon. HFC C2-RKDES C1
NFC/Brommer C1-RKDES C2

9.30 u.
12.00 u.
14.30 u.
9.30 u.
11.30 u.

Sportvereniging Omnia 2000

Zilver voor turnsters Liza
Tichelaar en Susanne Tolen
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werd in het Noord Hollandse Opmeer de eerst regio voorwedstrijd
toestelturnen gehouden voor turnsters van de tweede en derde divisie. Namens sportvereniging Omnia namen vijf turnsters deel. Over
twee weken volgt de tweede voorwedstrijd. De turnsters moeten aan
beide wedstrijden deelnemen en het
beste resultaat telt voor doorstroming. Na de eerste wedstrijd zijn alle Omnia turnsters min of meer zeker van doorstroming en behaalde
Liza Tichelaar en Susanne Tolen beiden een zilveren medaille.
Op zaterdag waren er wedstrijden
voor de turnsters uit de derde divisie. Fleur Brommer en Demi Brockhoff komen beiden uit in de categorie Jeugd. Dit is de leeftijdscategorie
voor 12 en 13 jarigen. Fleur opende haar wedstrijd met een redelijke
brugoefening. Door een kleine samenstellingsfout liep zij wat punten mis en viel het cijfer tegen. Fleur
liet zich niet van de wijs brengen
en turnde een zeer goede balkoefening met voor het eerst een loop
flick flack. Ook de onderdelen vrije
oefening en sprong verliepen naar
wens. Fleur werd dertiende. Demi
heeft de laatste weken wat moeite
om de goede vorm te pakken te krijgen. Bij de onderdelen brug, balk en
vrije oefening turnde Demi haar oefeningen voldoende maar liet zij wat
puntjes liggen door enkele kleine
foutjes. Bij sprong eindigde zij haar
wedstrijd met een goede handstand
overslag met hele draai. Zij werd
twaalfde.
Ginger van der Zwaard komt uit in
de categorie junioren. Zes weken
geleden raakte Ginger nog zwaar

geblesseerd aan haar enkel. Met
geduld, serieus trainen en doorzettingsvermogen was zij net op tijd
hersteld. Ginger turnde op sprong
en brug naar kunnen. De balk was
nog wat onwennig en onzeker. Maar
tot slot liet zij een prachtige vrij oefening zien die met 9.00 punten gewaardeerd werd. Ginger eindigde
op een tiende plaats.
Allrounder
Zondag was het de beurt aan de
turnsters van de tweede divisie.
Susanne Tolen komt uit in de categorie jeugd. Na drie jaren van verplichte oefenstof mocht Susanne
keuze oefenstof turnen. Zij is een
echte allrounder. Op alle vier de
toestellen kan zij goed meekomen.
Deze wedstrijd vielen met name de
onderdelen sprong en balk op. Haar
overslag hele draai was ruim uitgevoerd en haar balkoefening erg stabiel. Beide toestellen leverde hoge scores op. Susanne won mede
hierdoor een zilveren medaille. Junior turnster Liza Tichelaar sloot het
wedstrijd weekend af. Liza heeft de
afgelopen maanden hard gewerkt
aan het inpassen van nieuwe onderdelen in haar wedstrijdoefeningen. Ondanks een val van de balk
kreeg zij toch een hoge waardering,
een 9,10. Dat kwam omdat de rest
van haar oefening stabiel en vlot
geturnd werd met en goed gelukte
gehurkte schroefsalto als afsprong.
Ook haar Tsukahara sprong, voor
het eerst alleen op een wedstrijd,
was prima.
Zij behaalde daardoor de hoogste score bij dit onderdeel. Ook Liza
nam een zilveren medaille mee terug naar Aalsmeer

IJsclub de Blauwe Beugel

Topavond Sjoerd Gerritsen!
Takelbare brug klaar voor gebruik

IJsbaan Kudelstaart wacht
op koning winter
Kudelstaart - Rondom de Skeelerbaan in Kudelstaart ligt een gracht,
waarvan het de bedoeling is dat die
als natuurijsbaan gebruikt wordt. De
Stichting Skeeler en Natuurijsbaan
Kudelstaart heeft de afgelopen jaren flink gespaard om klaar te zijn
voor een natuurijsperiode. Het resultaat van die zuinigheid is een takelbare brug over de gracht die, zodra de vorst zich aandient, omhoog
getakeld kan worden. Hiermee krijgt
de kou de vrije hand om een mooie
ijsvloer neer te leggen waarop naar
hartelust geschaatst kan worden.
Net als in een echte elfstedentocht
passeert de schaatser dus regelmatig een brug.
Men hoeft echter niet te klûnen
want de brug steekt ongeveer twee
en een halve meter boven de ijsvloer uit. Er kan dus met gemak onderdoor geschaatst worden. Na een
vorstperiode wordt de brug weer
neer getakeld, zodat in het voorjaar de skeelerbaan weer bereikt
kan worden. Doordat de waterstand
van de ijsbaan vrij laag is kan het
vrij snel bevriezen. De Stichting en
de Kudelstaartse schaatsliefhebbers werden in december 2007 dan
ook op hun wenken bediend nadat
het project afgerond was, want in
de eerste vorstweek van deze win-

ter kon er gelijk gebruik worden gemaakt van de ijsbaan. Helaas heeft
de winter zich nadien weer verscholen achter wind, wolken en regenbuien, waardoor er helaas maar kort
gebruik van de baan gemaakt kon
worden.
Het wachten is nu dus op een herrijzing van koning winter in februari
of maart.

Keller wint op
ANBO-soos

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soosmiddag op woensdag in het Parochiehuis aan de Gerberastraat is jl.
9 januari gewonnen door mevrouw
Keller met 5483 punten.
Op twee is de heer D. van Dam geëindigd met 5387 punten, op drie
mevrouw Buskermolen met 5220
punten en op vier de heer R. Buskermolen met 5153 punten.
Bij het pandoeren behaalde mevrouw D. Wittebol met 635 punten
de hoogste eer. Plaats twee, drie en
vier waren voor de heren T. Verlaan,
K. van der Meer en W. Buskermolen.

Rijsenhout - Op zondag 13 januari
werden er op de Kennermer ijsbaan
in Haarlem weer langebaanwedstrijden verreden. De afstanden die de
jeugd van IJsclub de Blauwe Beugel
uit Rijsenhout moest rijden waren
voor de pupillen een 100 en 300 meter en de junioren moesten een 500
en 1500 meter rijden. Sjoerd Gerritsen uit Aalsmeer reed had de avond
van zijn leven met twee persoonlijke
records, de tijden die hij neerzette
waren een 13.48 en op de 300 meter reed hij 38.12. Pim Langhout, het
talent van de plaatselijke sponsor,
reed een 14.93 en op de 300 meter
reed hij een 43.25. Erik Kramer, die
de week ervoor tijdens de van Gennip bokaal nog eerste was geworden, reed een 15.56 op de 100 meter en op de 300 meter reed hij een
42.78. Joey Milatz reed op de 100
meter een15.63 en op de 300 meter
reed hij 43.53. Milan vd Vlugt reed
op de 100 meter een15.67 en op de
300 meter reed hij een 46.35. Menno
Kramer rijdend in de C selectie, reed
een 500 meter in een tijd van en een
43.06 en op de 700 meter noteerde
ook hij een persoonlijk record in een
tijd van 1.00.76. Bart van de Vlugt
uit Hoofddorp reed op de 500 meter een 45.40 en op de 1500 meter reed hij een 2.23.43. En tot slot
Mats Stoltenborg reed een 48.75
op de 500 meter en op de 1500 meter reed hij een 2.25.35. Annet van
de Stelt reed op de 100 meter een
13.48 en op de 300 meter reed zij
een 35.20. Haar tweelingzuster Deborah reed twee toptijden op deze
avond wat resulteerde in twee persoonlijke records, haar tijden waren op de 100 meter 13.23 en op de

300 meter reed zij een 36.71. Voor
Samantha Meyer gold dat zij ook
een persoonlijk record op de 300
meter reed, haar tijden waren14.99
en 41.63. Ook Lizzy Koese reed een
goede wedstrijd, zij wist ook deze
avond twee persoonlijke records op
de klokken te zetten, haar tijden waren15.75 en 42.56. Nicky van Leeuwen kwam helaas ten val op de 700
meter , haar tijd op de 100 meter was
13.46. Susan Kramer reed op de 500
meter een 49.27 en op de 700 meter
reed zij een1.10.34. Sara Colijn reed
op de 500 meter een 50.61 en op de
1500 meter reed zij een 2.38.80. Moniek Langhout kwam helaas ten val
op de 500 meter, op de 1500 meter
reed zij een 2.44.35. En ook Crissie
de Jeu kwam ten val, maar dan op
de 1500 meter, haar tijd op de 500
meter was 54.34.

Jaap wint
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is het
klaverjassen gewonnen door Jaap
Weij met 5554 punten, gevolgd door
Gerrit van der Geest met 5456 punten. Derde werd Daan Sandee met
5389 punten en vierde was Marry
Akse met 5217 punten.
Bij het jokeren werd Janny Noordam winnares met 39 punten op
de tweede plaats eindigde Jan Bon
met 53 punten.

Aalsmeer - Om diverse redenen moest een zwaar gehandicapt Aalsmeer zaterdag 12 januari
de strijd aanbinden tegen Vlug en
Vaardig, dat de eerste wedstrijd in
Aalsmeer met 5–1 had gewonnen.
Toen ook nog Robert Batenburg in
de warming-up zich blesseerde op
het moeilijk bespeelbare terrein,
moest trainer Edwin de Maas met
een cabaret opstelling beginnen.
Diverse spelers stonden op voor
hen nieuwe posities wat tijdens de
wedstrijd ook was te zien. Het klopte
voor geen meter.
Aalsmeer werd dan ook door deze goede counterploeg totaal weggespeeld. Het was aan de 41 jarige
John Keur te danken dat het geen
dubbele cijfers werden Waar de
meeste spelers al tijdens de helft
helft het duidelijk opgaven liep hij
twee keer 45 minuren alle gaten in
de achterhoede en de middenlinie
te dichten. Hij kon niet voorkomen
dat het toch 5–0 werd. De eerste minuten was het aftasten van de verdedigingen.
De zwakte bij Aalsmeer was al
gauw gevonden. Bij knullig verdedigen werd de eerste fout gemaakt en
Marco Brouwer kon simpel de bal
intikken, 1–0. Rolf Maarssen (dekte
alleen gras in plaats van een speler) was dicht bij een doelpunt in de
tiende minuut.
De keeper voorkwam met kunst en
vliegwerk de gelijkmaker. Het werd
in de dertiende minuut na mistasten van keeper Ray Smidt 2–0 door
Meyer. VenV liet Aalsmeer komen
en plaatste met vlijmscherpe counters grote problemen bij Aalsmeer
dat niet adequaat reageerde op deze speelwijze.
In de voorhoede kwam alleen de
jonge Frank Ebenharter regelmatig
tot bij het doel. Bij hem ontbrak het

geluk. Met zijn wijze van voetballen
maakte hij het zijn tegenstanders
erg lastig.
Een zuivere strafschop in de 25e minuut op Rolf Maarssen in het strafschopgebied werd door de scheidsrechter luchtig weggewoven. Het
was ook de laatste kans tot de rust.
De resterende minuten was het
VenV wat de klok sloeg. Aalsmeer
haalde met kunst en vliegwerk de
pauze met een 2–0 achterstand.
In de 47e minuut kreeg Aalsmeer
een goede kans op een doelpunt
toen uit een voorzet van John Keur
Tom v.d. Wilt net overschoot. Edwin
de Maas probeerde het nog met
een wissel. Sergio Preegers voor
Michael Jongkind maar het lek was
niet te dichten. Aalsmeer probeerde
van alles om de aansluitingstreffer
te krijgen.
Het werken werd niet beloond. Toen
Ray Smidt zichzelf weer een overschatte en knullig de val verloor was
het Vino Alberg die de bal in het lege doel schoof, 3–0. In de 63e minuut gaf de totaal ontredderde achterhoede van Aalsmeer de bal op
een presenteerblaadje aan Boerema die dankbaar gebruik maakte
van dit buitenkansje en 4–0 aantekende. Aalsmeer werd op de eigen
helft gedrukt en snakte naar het
einde. Het werd zelfs nog 5–0 door
Vino Alberg in deze dramatische
slechte wedstrijd en trainer Edwin
de Maas zal er deze week wel enkele rimpels bij krijgen om het elftal
weer op de rails te krijgen. Aalsmeer
schaart zich door deze wedstrijd bij
de middenmoters.
En moet zaterdag aanstaande om
14.30 uur tegen Kismet in Amsterdam weer eens punten zien te halen.
Jack van Muijden

Van links naar rechts: Dirk Piet, Bart Spaargaren, Frans Ravesteijn en Philippe
Monier.

Tafeltennis ATC Bloemenlust

Dirk Piet en Bart Spaargaren
koningskoppel!
Aalsmeer - Bij de Aalsmeerse Tafeltennis Club Bloemenlust is traditiegetrouw begin januari het dubbelkampioenschap verspeeld. Door
loting werden zeven dubbels gevormd, waarbij rekening gehouden
werd met de sterkte van de spelers.
Om de strijd zo open en eerlijk mogelijk te laten verlopen, is het niet
mogelijk dat de sterkste spelers van
de club door loting aan elkaar gekoppeld worden. In de eerste ronde stonden meteen al twee favoriete
dubbels voor de eindzege tegenover
elkaar.
Met 12-10 en 11-6 bleken Dirk Piet
en Bart Spaargaren te sterk voor
Philippe Monier en Frans Ravesteijn.
In de tweede ronde wisten Dirk en
Bart nog net op tijd een dreigende
nederlaag af te wenden tegen Hans
Webbers en Ed Couwenberg met 711, 11-6, 11-5. Na drie van de zeven
ronden was de spanning nog zeer
groot en gingen er vier teams aan
de leiding met ieder twee overwinningen.
Twee daarvan troffen elkaar in de
vierde ronde en na een ware titanenstrijd zegevierden Willem Visser en Ton de Hollander over Mees
v.d. Broeck en Tineke Nap met 1214, 16-14, 11-6. De andere koplopers verloren geen punten: Dirk en
Bart wonnen alweer hun derde partij, dit keer van Tilly Faber en Wim
v.d. Aardweg.
En Philippe en Frans wisten na een
verloren eerste game maar net hun
derde overwinning binnen te halen

Klaverjasavond
bij VZOD
Kudelstaart - Vrijdagavond 18 januari is er weer klaverjassen bij
VZOD aan de Wim Kandreef. Er
staat een tafel klaar met zo als gewoonlijk met heel mooie prijzen. De
start is om 20.00 uur en de uitslag
van deze avond telt weer mee voor
de Jans en Janny Bos trofee.
Komt allen, want het wordt buitengewoon gezellig.

tegen Rob Faber en Johan Berk met
9-11, 11-7, 11-9. Van de drie koplopers bleef er na de vijfde ronde maar
één over. Willem en Ton struikelden
over Rob en Johan, die na drie keer
met klein verschil in drie games verloren te hebben eindelijk eens zelf
aan het langste eind trokken met 311, 11-8, 13-11. Philippe en Frans
hadden een vrije ronde en scoorden
dus geen punt, terwijl Dirk en Bart
hun vierde punt binnenhaalde tegen Mees en Tineke, zij het nipt met
12-10, 12-10. Zij denderden voortvarend door met een goede zege op
Rob en Johan in de zesde ronde.
Ondanks dat Philippe en Frans hun
laatste twee partijen zeer overtuigend wonnen, achtereenvolgens
tegen Tilly en Wim met 14-12, 11-2
en Mees en Tineke met 11-5, 11-3,
waren zij door hun nederlaag in de
eerste ronde afhankelijk van het resultaat van hun grote concurrenten
Dirk en Bart.
In een toch nog spannende laatste
wedstrijd haalden die tenslotte ongeslagen de eindoverwinning binnen door in drie games te winnen
van Willem en Ton met 11-8, 10-12,
11-8, om daarmee Philippe en Frans
naar de tweede plaats te verwijzen.
pnt/games
1. Dirk Piet-Bart Spaargaren
6 - 12
2. Philippe Monier-Frans Ravesteijn 5 - 10
3. Willem Visser-Ton de Hollander
3- 9
4. Rob Faber-Johan Berk
2- 7
5. Mees v.d. Broeck-Tineke Nap
2- 6
6. Hans Webbers-Ed Couwenberg
2- 5
7. Tilly Faber-Wim v.d. Aardweg
1- 4

Op vrijdag 15 februari is er koppelklaverjassen en opgeven in koppels
van twee kan tot vrijdag 8 februari
bij de klaverjascommissie.
Na deze datum worden er geen
aanmeldingen meer aangenomen.
Inschrijfformulieren zijn op de
kaartavond van VZOD beschikbaar
en aan te vragen bij de commissieleden.
Bel naar W.Burgers, tel. 0297340395,L. Jasper, tel. 0297-323967,
G.Pouw, tel. 0297-340660 of
J.Oostwaard, tel. 06-21801535.
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Stichting Top Schaatsen Haarlem

Stabiele competitieronde
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - De derde ronde van de
landelijke zwemcompetitie stond in
het teken van de zware nummers: 4
keer 200 vrij estafette bij de dames
en de 400 wissel bij zowel de jongens als de meisjes. Daarnaast nog
diverse andere 200 meter nummers
bij de senioren en een ziekenboeg
(Suzanne Weijers, Wyke Nieuwenhuizen, Kirsten Smit): de prognoses
waren niet al te best. Door veel geschuif met voornamelijk zwemsters
van junioren naar jeugd en jeugd
naar senioren kon het programma
net vol gemaakt worden.
Het eerste nummer, de lange vrijeslagestafette, gaf meteen een flinke achterstand op poulegenoten
AZ&PC (45 seconden) en De Otters
Het Gooi (30 seconden). Daarna
kwamen de jongeren én de winst.
Artemis Kalemis en Anne Zwolsman werden één en twee op de 100
school, Wessel de Jong won de 50
rug, Robin Pagano pakte de winst
op de 100 rug en de zieke Jeffrey
Reijnders won de 200 school. Ook
de tweede puntenzwemmers op deze nummers deden dat in pr-tijd,
zodat winst op de “begroting” werd
gemaakt.
Bij het eerste individuele damesnummer, de 50 vlinder, was Amanda Berendrecht weer ouderwets
op dreef met 31.91. De 200 school
heren was een ander verhaal. Ron
Langelaan ondervond zijn gebrek
aan trainingstijd en ook Erik-Jan
van Zijverden, die nog maar net Michiel Olthof kon voorblijven, had het
zwaar. Robin Meester zwom een pr
op de 100 vrij, voor Chantal Grove.
De 400 wissel jongens was een kolfje naar de hand van Vincent Moolhuijsen, die zich weer een paar seconden verbeterde. Verrassend was
de tweede tijd van Dennis Reijnders (5.35.58). Ilona Cats en Tessa
van der Zwaard moesten het opnemen tegen meiden die 3 tot 5 jaar
ouder waren, maar deden het prima op de 200 wissel met een derde
en vierde plaats. Jos Vergeer pakte
weer een persoonlijk record op de
vlinderslag en troefde daarmee Jeffrey van ’t Schip af. Voor de 200 rug
dames maar twee deelneemsters:
Marieke Weijers en Marloes Donkers. Zij konden, ondanks redelijke tijden, het geweld van de andere ploegen niet bijhouden. Bij de
heren was Menno Spaargaren de
snelste Oceanees op de 100 vrij in

56.26, Carl Knelange volgde op gepaste afstand. Anne Zwolsman liet
wederom zien in topvorm te zijn. De
50 rug zwom ze prachtig in 38.83,
gevolgd door Artemis Kalemis,
die helaas een keerpunt verkeerd
nam. Brian Spaargaren moest flink
aan de bak op de 100 school, maar
werd toch nipt verslagen. Wessel
de Jong versloeg op zijn beurt Fernando Moolhuijsen nipt. Alissa Bus
en Robin Pagano Mirani zwommen
beide een dik persoonlijk record op
de 200 school, waarna Istvan Spaargaren en Max Galjaart een dubbele overwinning pakten op de 100
rug. Marieke Weijers en Amanda
Berendrecht zwommen daarna de
punten bijeen op de 100 vrij, Menno Spaargaren en Erik-Jan van Zijverden deden dat op de 50 vlinder.
De 400 wissel bij de meisjes leverde
vier keer een persoonlijk record op.
Chantal Grove dook onder de 6 minuten, Robin Meester bleef daar net
op hangen. Marieke Spitteler verbeterde zich met bijna 4 seconden en
Tamara Grove debuteerde in 6.15.94.
Nog zo’n grens is er bij de 100 vrij.
Herman van Zijverden bleef er net
onder, Dennis Reijnders kwam tot
1.00.80. Tessa van der Zwaard en
Ilona Cats pakten weer plaats drie
en vier, maar nu in omgekeerde
volgorde en dit keer op de 100 vlinder. En ook Jeffrey van ’t Schip en
Jos Vergeer wisselden van plaats op
de 200 wissel. Laura Badoux zwom
de 200 school sneller dan een jaar
geleden en Amanda Berendrecht
zwom een prima 3.01.29. De heren sloten de individuele nummers
af met 200 rug. Voor Menno Spaargaren en Carl Knelange een mooie
race in elkaars slipstream.
De meisjes estafette over vier keer
50 vrij maakte het heel spannend,
maar werd niet door de meiden
van Oceanus gewonnen. De jongens met vier keer 100 wissel in
een oudere leeftijdsgroep moesten
de winst aan de Otters laten. Zoals
de stand er nu uitziet (nog niet alle teams hebben hun punten ingeleverd) blijft Oceanus op de zevendeplaats staan. Met in de volgende
ronde een gunstiger programma en
hopelijk minder zieken is een kleine
stijging mogelijk.
Komend weekeind zijn de jongste
kinderen weer aan de beurt voor
hun Speedo wedstrijden in zwembad De Waterlelie in Aalsmeer.

Manouk van Tol rechtstreeks naar
NK met winst op 1500 meter

Een spannende basketbalstrijd leverden Aalsmeerse en Kudelstaartse prominenten tijdens het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi om de Kudelstaart-trofee.

Zaalvoetbaltoernooi voor goed doel

Bosnië 2 wint Kudelstaart-trofee
Kudelstaart - Zaterdag jl. werd in
de Proosdijhal voor de tweeëntwintigste achtereenvolgende keer gevoetbald om de Kudelstaart-trofee.
Dit jaarlijks terugkerende toernooi
wordt georganiseerd door zaalvoetbalvereniging F.C. Proosdij. De opbrengst van het toernooi, waar zeer
veel sponsors garant voor staan, is
altijd bestemd voor een plaatselijk
goed doel.
Zestien gerenommeerde zaalvoetbalteams hadden zich aangemeld
voor dit jaarlijks terugkerend spektakel. De zestien teams werden verdeeld over vier poules. Uit elke poule
gingen de beste twee door naar de
kwart finales. In poule A kwamen
Mantel Makelaars en F.C. Proosdij als beste uit de strijd. F.C Poesiat en C1000 1 moesten hier het onderspit delven. In poule B werden
F.C. Bosnië 2 en Joy Bonita respectievelijk twee en één. Leg Boys en
Easy Beveiliging moesten gernoegen nemen met een respectievelijke
vierde en derde plaats in hun poule.
In poule C gingen de teams van Pillersport en F.C. Kanteltine door ten
koste van Garage Nieuwendijk en
C1000 2. In poule D waren de Dammers en Albert Heijn net iets te sterk
voor de mannen van Schijf en het
jonge team van SOW. Na een spannende kwartfinale waren er nog vier
teams over die kans konden maken
op de Kudelstaarttrofee namelijk:
F.C. Proosdij, F.C.Bosnië 2, Mantelmakelaars en Kanteltine.
Halve finale
Mantel Makelaars moest in de halve
finale aantreden tegen F.C.Bosnië 2.
Na een spannende strijd met kansen
over en weer werd de eindstand 2-2.
Strafschoppen moesten een beslissing forceren. Bosnië 2 deed dit beter dan Mantel Makelaars en plaatste zich als eerste voor de finale. F.C.
Proosdij moest aantreden tegen
F.C. Kanteltine. Aanvankelijk ging
de strijd gelijk op, maar uiteindelijk
liet het scorebord toch een ruime
overwinning van 5-1 in het voordeel
van Proosdij zien en had het team
van Jan Wey evenals vorig jaar een
knappe finaleplaats bereikt!. Na de
tussenwedstrijd van prominenten en
middenstanders zou worden beslist
wie dit jaar de Kudelstaart-trofee in
ontvangst mocht nemen.

Twirlsters Omnia naar NK
Baton-Twirling in Rotterdam
Aalsmeer -Op zaterdag 12 januari hebben drie twirlsters van Omnia 2000 deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen twirlen in de topsporthal te Rotterdam.
Ramona Ezink en Tiffany Zandvliet
traden aan op het onderdeel basicstrut. Chris van Dijk deed naast de
basic-strut ook mee aan het onderdeel solo rhytmic-twirling. Ramona
en Chris komen uit in de leeftijdscategorie die wordt aangeduid als:
pee-wee, Tiffany komt uit in de categorie pre-teen.
De dag begon al erg vroeg. Om half
acht in de ochtend vertrokken de
twirlsters uit Aalsmeer om vervolgens om kwart voor negen deel te
nemen aan de opmars. Beretrots
presenteerden de meiden zich in
hun splinternieuwe trainingspakken die mogelijk werden gemaakt
door de sponsoractie van: RVW Advies B.V. Na de officiële opening
van de wedstrijd, was het wachten
op het eerste optreden van Chris.
Chris heeft speciaal voor de NK
een nieuwe show ingestudeerd en
presteerde goed! Ze liet haar show
met veel flair zien en had er duidelijk plezier in. De waardering van 6.3
punten was dit goed voor een acht-

ste plaats! Rond het middaguur was
de basic-strut gepland. Om één uur
was het zover en stonden Chris, Ramona en Tiffany klaar. Bij alle drie
verliep ook dit onderdeel goed.
Moeilijk is dat je nooit weet hoe de
jury je prestatie zal waarderen. Chris
van Dijk werd gejureerd op 7.8 punten, goed voor een dertiende plaats,
Ramona Ezink kreeg 8.3 punten wat
een achtste plek opleverde en Tiffany Zandvliet kreeg een waardering
van 7.6 punten, een achtste plaats.
Op zo’n dag is er veel te zien en te
beleven. Het kijken naar shows - van
soms zeer hoog niveau - van andere solisten en groepen is een belevenis op zich. Toch maken de leiders
en trainers er voor de meiden een
extra leuk dagje van, onder andere
door ‘s middags met de trouwe supporters Esther en Solenne van een
‘high tea’ te genieten in het restaurant van Hotel New York.
Na een lange dag trad iedereen
rond half negen in de avond weer
aan voor de finale en prijsuitreiking. Helaas, geen medailles deze
keer. Maar in een supersterk deelnemersveld, konden de meisjes tevreden zijn met hun prestaties en de
behaalde plaatsen.

‘Geheim wapen’ prominenten
Om 21.00 uur was het de beurt aan
de middenstanders en prominenten
van Aalsmeer en Kudelstaart. Gemotiveerd tot in de tenen verschenen beide teams om exact 21.00 uur
ten tonele voor een stevige partij
basketbal.
De wedstrijd werd geleid door de
ervaren scheidsrechter de heer
Thomas van Basketbal Vereniging
Aalsmeer. Helaas konden burgemeester Litjens en ds. Poesiat door
omstandigheden niet aanwezig zijn.
Na het voorstellen van de spelers
door spreekstalmeester Hans van
Leeuwen begon de wedstrijd. Na
de talrijke, inspannende trainingen
van de afgelopen weken waren de
verwachtingen zowel bij het publiek
als bij de spelers hoog gespannen.
Zou het Kudelstaart lukken de overwinning van vorig jaar te prolongeren? Kudelstaart onder leiding van
coach Arie de Vos, ging goed van
start en bouwde aanvankelijk een
lichte voorsprong op van 5-3. In
de tweede helft kwam Aalsmeer

echter goed terug en nam min
of meer het heft in handen. Bijna
werd het team van Aalsmeer gediskwalificeerd door de prima leidende scheidsrechter. De prominenten
dachten gebruik te kunnen maken
van hun geheime wapen in de vorm
van een huishoudtrap. Tijdens een
Aalsmeerse aanval werd heel onopvallend de trap onder de basket
gezet, waarna een van de spelers
met bal en al de trap beklom en gemakkelijk kon scoren. Gelukkig zag
de scheidsrechter dit incident door
de vingers en konden beide teams
de wedstrijd uitspelen. Kudelstaart
probeerde nog wel iets terug te
doen door middel van een paar gevaarlijke dribbels van Huib van Arkel
en Klaas-Jan Top en een paar goede doelpogingen van Ad Verburg
en zijn medespelers, maar kon toch
niet voorkomen dat er na de officiële speeltijd een terechte stand van
14-7 in het voordeel van Aalsmeer
op het scorebord prijkte. Een duidelijke revanche van Aalsmeer na de
nederlaag van vorig jaar.
Beide teams werden hartelijk bedankt voor hun jaarlijks belangeloos optreden tijdens de afgelopen
22 zaalvoetbaltoernooien.De gehele opbrengst van het toernooi bedraagt ongeveer 8000 euro en zal
bestemd zijn om een aantal gehandicapte kinderen met de dolfijntherapie in Harderwijk in aanraking te
brengen. Alle gulle sponsors hebben met elkaar zorg gedragen om
dit fantastische doel te kunnen realiseren.
Opnieuw F.C. Proosdij?
Na de basketbalwedstrijd moesten de hierboven genoemde teams
gaan strijden om de eervolle plaatsen. Allereerst moest F.C. Kanteltine aantreden tegen Mantel Makelaars om uit te maken wie als derde zou eindigen. F.C. Kanteltine liep
vrij snel tegen een achterstand aan,
probeerde nog wel langszij te komen, maar moest uiteindelijk toch
in Mantel Makelaars zijn meerdere
erkennen. De eindstand van 5-3 liet
daar geen twijfel over bestaan. De
finale ging tussen de winnaar van
vorig jaar F.C.Bosnië 2 en het organiserende F.C. Proosdij. Zou het
Proosdij lukken ook dit jaar weer de
Kudelstaarttrofee te veroveren? Ook
al was het team van Bosnië licht favoriet, de mannen van F.C. Proosdij waren niet van plan zich zomaar
bij een tweede plaats neer te leggen. Toch bleek al snel dat Bosnië
2 weinig problemen had met de titelverdediger. Proosdij verweerde
zich dapper maar werd toch met
een pijnlijke 5-0 nederlaag naar de
kleedkamer gestuurd. Bosnië 2 behaalde een terechte eervolle eerste
plaats in dit sterk bezette toernooi!
De eindstand van het toernooi zag
er dus als volgt uit: 1. F.C. Bosnië 2,
2. F.C. Proosdij, 3. Mantel Makelaars
en 4. F.C. Kanteltine.
Prijsuitreiking
In een sfeervolle kantine werden
om 23.00 uur de prijzen uitgereikt
en alle medewerkers inclusief de
scheidsrechters Natascha Verloon,
Ben van Maris, Jan Kolk en Klaas
Boekel bedankt voor hun inzet.
Het team van Jan Wey en z’n mannen kan terugkijken op een welverdiende 2e plaats tijdens dit 22e
zaalvoetbaltoernooi om de Kudelstaart-trofee!

Haarlem- Vorig weekend zijn er
op diverse Nederlandse ijsbanen
de eerste voorrondes voor het NK
junioren verreden. De Kennermer
Kunst IJsbaan leverde maar liefst
20 schaatser/sters af, waarvan er
16 van de Stichting Top Schaatsen
Haarlem waren. Manouk van Tol (junioren B) is tot nu toe de eerste van
de Stichting die zich rechtstreeks
voor het NK geplaatst heeft. Met
de eerste plaats op de 1500 meter
(2:13.42), zesde plaats op 3 kilometer (4:46.28) en de dertiende plaats
op de 500 meter (43:68) heeft zij
al een startplek op het Nederlands
Kampioenschap Junioren. Ondanks
een mooi persoonlijk record, onder
matige omstandigheden gereden op
de 1500 meter, 2:15.19, heeft Myrthe
Brommer (junioren B) zich niet kunnen plaatsen, maar komt wellicht in
aanmerking voor een aanwijsplaats.
Myrthe heeft zich wel rechtstreeks
geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap Junioren Sprint. Bij de
heren B-junioren die de 500 meter
en de 3 kilometer in Breda reden en
de 1500 op Hoorn, heeft Dominique
van Maas met een zesde plek op de
500 meter (39.13) en met 2:01.97 op
de 1500 en 4:19.16 op de 3 km zich

ook naar een landelijke selectieplek
gereden. Ook Gino v.d. Voort mag
naar de landelijke selectie wedstrijden. Met de tijden 40.31 (500 meter), 2:04.24 (1500) en 4:23.58 heeft
hij zich geplaatst.
Richard Timmer (junioren A) heeft
zich met 40.38 op de 500 meter,
2:03.45 op de 1500 meter en 4:17.31
op de 3 kilometer geplaatst voor de
landelijke selectie wedstrijden volgend weekend in Deventer. Bij de
selectiewedstrijden van de junioren
C in Den Haag hadden alle deelnemers last van zwaar ijs en werd over
het algemeen 1 seconde per 500
meter ingeleverd. Jelle Spierings is
met name door zijn zevende plaats
op de 1500 (2:10.57) voor de landelijke selectie wedstrijd geplaats.
Evenzo zijn Marleen de Kroon (46.60,
2:22.61), Menno Kramer (achtste op
de 500 met 42.08 en 2:12.88), Marc
van der Niet (42.94, 2:13.98), Frans
van Maas (42.72, 2:13.59) geplaatst
voor de landelijke selectie wedstrijden. Afgelopen weekend waren de
eerste vooronders voor de neosenioren. Maurice van Maas heeft zich
daarbij ook geplaatst voor de landelijke selectie-wedstrijden van volgend weekend.

Atletiek: AV Aalsmeer

Brons en clubrecord voor
Kim in Zevenbergen
Aalsmeer - Het nieuwe jaar is
nog amper begonnen of het eerste
clubrecord is alweer gesneuveld bij
Atletiekvereniging Aalsmeer. De dader in dit geval: Kim Okkerse. Kim,
die in 2007 ook al regelmatig van
zich liet spreken, liep bij indoorwedstrijden in Zevenbergen afgelopen
weekeinde een mooi clubrecord op
de 40 meter sprint, te weten 7.01 seconde. Ook het kogelstoten ging
uitstekend en ze kwam tot een prima persoonlijk record met 5.64 meter. Met het hoogspringen was ze
helaas wat minder tevreden. Toch
kwam ze nog tot een hoogte van
0,91 meter. De afsluitende 600 meter tenslotte liep Kim in een keurige
2.23.34 minuten. Al met al erg goede prestaties van Kim, die beloond
werden met een bronzen medaille.
Een week eerder was Kim ook al actief bij een crosswedstrijd in GilzeRijen, de zogenaamde ‘try-out’ voor
het NK cross, die begin maart op
hetzelfde parcours wordt gehouden.
In een sterk veld liep Kim naar een

keurige zesde plaats. Ook op deze
wedstrijd aanwezig waren de broers
Jordi en Tomas Baars. Beiden liepen een redelijke wedstrijd, maar
konden over het resultaat niet echt
tevreden zijn. Bij de jongens junioren C liep Tomas naar een zestiende plaats en bij de jongens junioren
B behaalde Jordi de zevende plaats.
Beiden zullen nog behoorlijk aan
hun vorm moeten werken om straks
bij het NK potten te kunnen breken.
Maaike in Dordrecht
Tijdens indoorwedstrijden in Dordrecht, georganiseerd door AV Parthenon haalde Maaike, die uitkomt
bij de C junioren op ieder onderdeel een persoonlijk record. Op de
sprintdriekamp kwam ze tot een
vierde plaats totaal en de volgende tijden: 40 meter: 6.08 seconden;
50 meter 7.26 seconden en 60 meter 8.47 seconden. De kogel stootte
Maaike naar 9.74 meter, een verbetering van haar eigen persoonlijk record met maar liefst 20 centimeter.

Klaverjassen bij buurtvereniging

Dames winnen in Hornmeer
Aalsmeer - Het is en blijft toch
maar een raar spelletje dat klaverjassen. Hoezo raar? De ene week
zijn het de heren die genadeloos
toe slaan tijdens het klaverjassen bij buurtvereniging Hornmeer,
maar een week later zijn het de dames die op een ongelofelijke manier
van zich doen gelden. Zo ook deze
week weer. Tijdens de druk bezochte speelavond werd, wel in een gezellige sfeer, om de punten gestreden. Dat de dames deze avond de
betere waren blijkt wel uit de stand.
Van de acht geklasseerden waren
er liefst vijf van het vrouwelijke geslacht. Mia Huijkman en Plony de
Langen waren beiden een klasse

apart. Plony de Langen behaalde
maar liefst 5346 punten en Mia liet
5309 noteren. Op plaats drie Coen
Vis met 5198 punten, op vier Theo
Nagtegaal met 5182 punten, op vijf
Krijna Verhoef met 5033 punten, op
zes Joke Buijs met 5004 punten en
op zeven Leo Ton met 4940 punten.
De poedelprijs was voor Ans Doeswijk. Het jokeren is gewonnen door
Rina Tas met 186 punten. De poedelprijs; was voor Trudie Knol met
502 punten. Vrijdag 18 januari is er
weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis aan
de Roerdomplaan 3. Vanaf 20.00
uur worden de kaarten geschud, de
zaal gaat open om 19.30 uur.

Futsal zaalcompetitie

Roda weggevaagd door
ZSW/Orient Plaza
Aalsmeer - Vrijdag 11 januari hebben de futsallers van Roda’23 helaas weer een dikke nederlaag
moeten bijschrijven aan het totaal. De puntenteller blijft zodoende op een schamel aantal van zeven punten staan. Genoeg voor de
laatste positie op de ranglijst. Om
naar boven te kijken op de ranglijst
hebben de Rodianen gelukkig geen
verrekijker nodig. Met slechts twee
punten meer dan Roda’23 bungelen drie ploegen ook onderaan het
rechterrijtje. Afgelopen vrijdag trad
Roda’23 in sporthal de Bloemhof
aan zonder vedette Patrick Lokken. De scherpschutter was op trainingskamp met zijn veldwerkgever:
Hoofdklasser ARGON. Het gemis
van Lokken kwam toch wel enigzins
aan het licht. Voorin werd er zonder overleg en creativiteit gespeeld.
Maarse was de beoogde vervanger van Lokken, maar werd angstvallig lang op de bank gehouden.
Vernon Essed en Dennis Bos hadden Roda’23 in de beginfase zomaar
op 2-0 kunnen zetten. De scherpte
ontbrak. Orient Plaza, vierde op de
ranglijst miste een waslijst aan spelers, maar was desalniettemin heer
en meester in de gehele wedstrijd.

Bij rust was de stand nog draaglijk
en hoopgevend: 0-2. Na rust gingen
bij de Nijmegenaren de remmen los
en schutterde de Bovenkerkse formatie keer op keer. Slordig balverlies, zwak dekken en miscommunicatie waren de grondleggers voor
een afstraffing. Met de regelmaat
van de klok bouwde Orient Plaza de
stand uit naar een ontgoochelde 0-8
einduitslag. Roda’23 dient zich snel
te herpakken. Op vrijdag 25 januari
komt WMC/MIK uit Winschoten op
visitie in sporthal de Bloemhof. Een
regelrechte kandidaat voor degradatie. Winnen is het protocol.
Overige uitslagen:
FC Blok/Carillon Boys – FCM/Kras:
4-1. Hilversum – Ter Beek: gestaakt.
Leekster Eagles – WMC/MIK: 4-2.
LZV/Marku Bouw – ZVV Volendam:
3-4. ZVV Veerhuys – Dynamo Lelystad: 7-3.
Stand Eredivisie:
FC Blok/Carillon Boys 12-31, Hilversum 11-25, ZSW/Orient Plaza
12-23, FCM/Kras 12-22, Leekster
Eagles 12-22, ZVV Veerhuys 1218, Ter Beek 10-16, ZVV Volendam
11-10, Dynamo Lelystad 12-9, LZV/
Marku Bouw 12-9, WMC/MIK 12-9,
Roda’23 12-7.
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Regiowedstrijd C-niveau

Herenwedstrijd verplaatst
Aalsmeer - De wedstrijd van de
heren van FIQAS Aalsmeer tegen
die van Venus/Nieuwegein, die gepland stond voor zaterdag 26 januari is, in verband met deelname van
FIQAS Aalsmeer aan de Beneliga,
verplaatst naar woensdag 30 januari. Het duel, in sporthal Galecop in
Nieuwegein, begint om 20.30 uur.
Zaterdag 26 januari spelen de heren voor de Beneliga tegen Sasja in
het Belgische Hasselt om 19.00 uur.
Zondag 27 januari komt Sasja naar
Nederland. Deze wedstrijd tegen FIQAS is om 16.00 uur in Volendam.
Dames doen zichzelf tekort
Afgelopen zondag speelden de dames van FIQAS Aalsmeer een uitwedstrijd bij Fortissimo. En hoewel
de ploeg zich al een beetje richt op
de nacompetitie, waren de dames
toch erg gebrand op een goed resultaat. Het gaat de laatste weken
immers steeds beter. Ook nu speelde FIQAS Aalsmeer een sterke wedstrijd en stond brutaal vijftig minuten voor tegen de nummer vijf.
Er had ook meer in gezeten en de
Aalsmeerse dames hadden het volgens trainer/coach Menno de Klerk
(maar ook volgens de mensen van
de tegenpartij) niet alleen verdiend
om te innen, maar ook de kansen
daarvoor gehad. Door die niet te benutten deden ze alleen zichzelf tekort. FIQAS Aalsmeer keek alleen in
de beginfase heel even tegen een
achterstand aan (0-2), maar nam
daarna het initiatief in de wedstrijd.
Met de opnieuw uitblinkende Samentha de Soet en Sarah Bartling
als smaakmakers én de ijzersterk
keepende Bianca Schijf in het doel
werd er al snel een voorsprong op-

gebouwd. Bij de rust leidde FIQAS
Aalsmeer met 11-9, direct na de
pauze werd die voorsprong zelfs vergroot tot 13-9. Doordat er vrij agressief verdedigd moest worden leverde dat af en toe een tijdstraf op en in
die fase profiteerde Fortissimo: 1515. De Aalsmeerse dames kwamen
echter opnieuw op voordeel: 17-15
en met nog tien minuten te spelen
had de ploeg alle kans op een overwinning nog in eigen hand. In de
slotfase werd een aantal vrije kansen echter niet benut en toen de tegenstander opnieuw langszij kwam
knakte er iets bij FIQAS Aalsmeer.
De winst ging uiteindelijk toch naar
Fortissmo: 22-19. Natuurlijk was de
teleurstelling bij de speelsters groot,
maar de Klerk was, ondanks het verlies, toch tevreden: “We hebben super gespeeld en onszelf tekort gedaan, maar dit geeft de burger wel
moed. Op de trainingen gaat het ook
goed, dus dat moet toch een keer
punten gaan opleveren. We hebben
onszelf in deze wedstrijd de das om
gedaan en dat is jammer, maar ik
heb er toch een goed gevoel bij. Er
is namelijk – in tegenstelling tot de
thuiswedstrijd tegen Fortissimo die
we toen met 11 punten verschil verloren – nu wel erg goed gespeeld.
De meiden moeten nu nog leren de
wedstrijd (en de kansen) meer naar
hun hand te zetten en misschien wat
strenger zijn voor zichzelf. Maar het
gaat steeds beter, de sfeer is goed
en ik heb er alle vertrouwen in. Zaterdag hebben we een nieuwe kans
tegen Wings. Daar hebben we eerder dit seizoen erg slecht gespeeld,
dus we hebben iets recht te zetten!”
Die wedstrijd zaterdag 19 januari in
de Bloemhof, begint om 20.00 uur.

Podiumplaatsen voor van links naar rechts: Susan Kramer, Mats Stoltenborg
en Nicky van Leeuwen.

Jeugdmarathon schaatswedstrijden

Goud voor Nicky en Mats,
zilver voor Susan
Rijsenhout - Op zaterdagavond
is er op de Kennermer ijsbaan in
Haarlem de laatste jeugdmarathon
gehouden. Dit was de finale in de
reeks van vier stuks waar natuurlijk
de jeugd van ijsclub De Blauwe
Beugel niet mocht ontbreken. Nicky van Leeuwen werd eerste na een
viertal overwinningen bij de meisjes pupillen. Crissie de Jeu eindigde als vijfde bij de meisjes Junioren
C. In dezelfde categorie werd Sara Colijn tiende en Shanna Herweijer elfde. Mats Stoltenborg behaal-

de bij de jongens junioren C goud,
met totaal twee overwinningen van
de vier wedstrijden. Susan Kramer
mocht naar huis met een zilveren
plak. Zij werd tweede bij de meisjes junioren B na één overwinning
van de vier wedstrijden. Bart van de
Vlugt werd vierde bij de jongens junioren B. De nummers één tot en
met drie zijn uitgenodigd om mee te
strijden op het Nederlands Kampioenschap jeugdmarathonschaatsen
op 1 maart op ijsbaan De Meent in
Alkmaar.

Nog enkele plaatsen vrij

Zwemcursus voor peuters
en ouders in De Waterlelie

Aalsmeer - Met ingang van dinsdag 22 januari worden de ouder en
peuterlessen in zwembad De Waterlelie aangeboden in een cursus
van tien lessen. Deze zwemcursus
is bedoeld voor peuters van 3 jaar
en een van hun ouders. Al vele jaren kunnen kinderen vanaf 3 maanden met hun ouders deelnemen aan
de ouder en kindgroepen op donderdag en vrijdag. Het accent van
deze groepen is speels in het water
bezig zijn en men kan komen wanneer men wil. De ouder en peuterzwemlessen zijn echter geheel anders van opzet. Deze lessen kunnen
gezien worden als voorbereiding op
de normale zwemlessen. De kinderen leren op speelse wijze om gaan
met het water en leren de begrippen
van drijven en misschien zelfs een
beenslag. Samen met een van de
ouders volgt het kind deze lessen.
De ouder ondersteunt het kind in de
oefenstof en kan eventueel als voorbeeld dienen. Al met al een goede voorbereiding op de zwemlessen voor het ZwemABC. Uiteraard
staat deze cursus onder begeleiding
van een ervaren zwemonderwijzer
van De Waterlelie. In de nieuwe opzet volgen de kinderen een cursus
van tien lessen. Opgave voor deze
cursus is vanaf heden mogelijk aan
de receptie van het zwembad. Er is
plaats voor maximaal vijftien kinderen en begeleiders. Bij voldoende

deelname van minimaal twaalf kinderen start de cursus op dinsdag 22
januari en loopt tot en met 8 april.
Daarna wordt weer een nieuwe cursus gestart. De lestijd is van 9.00 tot
09.45 uur. Er zijn op dit moment nog
enkele plaatsen vrij. Meer informatie
kunt u vinden op de website: www.
esa-aalsmeer.nl of via 0297-322022.

Speelavond bij
Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 24 januari houdt buurtvereniging Oostend
de volgende speelavond. Klaverjassen staat op het programma en bij
voldoende animo ook andere spelletjes. De speelavond is in buurthuis
’t Middelpunt in de Wilhelminastraat
en begint om 20.00 uur. De zaal is
open vanaf 19.30 uur. Het klaverjassen op 10 januari is gewonnen door
mevrouw de Ruiter met 5621 punten. Op plaats twee en drie zijn de
dames Van der Stroom en Buijs geëindigd met 5370 en 5347 punten. T.
Buwalda eindigde op vier met 5330
punten en de heer van Bemmelen
op vijf met 5277 punten. De poedelprijs was voor mevrouw van der Plas
en de marsenprijs is uitgereikt aan
de heer K. Kooyman.

Goud en zilver voor
RSG-meiden Omnia

Kampioen in december, kampioen van 2007 en verkozen tot player of the year:
Tim van de Poel samen met organisator Pim Weberink.

Darten voor jeugd in Proosdijhal

Tim player of the year!
Kudelstaart - Op 29 december is
de dartcompetitie voor de jeugd in
de Proosdijhal afgesloten met een
feestelijk toernooi. Uiteraard werd in
de categorieën pupillen, aspiranten
en junioren gestreden om de laatste
punten, maar er was ook een feestelijke afsluiting met de bekendmaking van de eindklassering, de daarbij behorende uitreiking van de bekers aan de winnaars en de player of
the year is verkozen. Deze titel mag
Tim van de Poel een jaar dragen. Hij
werd kampioen bij de aspiranten in
2007, algemeen kampioen vorig jaar
en dus was deze verkiezing geheel
terecht. Tim kreeg hiervoor de Raymond van Barneveld wisselbeker en
een certificaat uit handen van organisator Pim Weberink. Vanwege de
teruglopende belangstelling bij de
jeugd was er sprake om de eindafsluiting tevens het laatste darttoernooi te laten zijn, maar de organisatie en Joep en Gerrie van Gastel van
de Proosdijhal hebben besloten om
de dartsport onder de jeugd te blijven promoten. Op zaterdag 26 januari zijn alle darters tussen de acht
en zeventien jaar weer welkom in
de Proosdijhal. De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en gestreden
wordt weer in de leeftijdscategorieën pupillen, aspiranten en junioren.
Voor informatie kan gebeld worden
naar 0297-327823 of 06-24504321
of gekeken worden op de site www.
poelseye.nl.
Strijd om de punten
In de categorie pupillen startte 29
december vijf spelers. Joerie Olij
wist dit keer Danny van de Ven te
verslaan te verslaan en had ook met
41 punten de hoogste finish. Derde werd Danny Schreven, vierde
Damian Idzerda en laatste Michael
Schreven. Bij de aspiranten geven
eveneens vijf deelnemers de strijd
aan. De strijd ging vooral tussen

Tim van de Poel en Danny Monsees
die gelijk stonden in de ranking qua
puntenaantal. Tim van de Poel gooide deze dag de betere dartpijlen
en liet Danny Monsees achter zich.
Danny gooide wel de hoogste finish
met 60 punten. De derde plaats was
voor Kim Zethof en voor Dylan van
de Kar en op de laatste plaats eindigde Deffany Requerio-Pons. In de
categorie junioren hadden zes deelnemers zich gemeld. In twee poules
speelden de deelnemers ieder drie
wedstrijden. De eerste twee van elke poule zouden tegenover elkaar
komen te staan in de kruisfinale.
De finale werd uiteindelijk gespeeld
door Arno Kroon en Danny Bakker.
Arno had nog nooit van Danny gewonnen, maar deze keer lukte het
wel. Danny had wel de hoogste finish met 86 punten. De derde plaats
was voor Patrick Smit en Gerben
Roos en als vijfde zijn Danny van
Walrooy en Ronald Mul geëindigd.
Na deze laatste wedstrijd werden de
punten geteld en werden de overall-winnaars bekend gemaakt. Bij
de pupillen ging de eer naar Danny
van de Ven met 43 punten, op twee
Joerie Olij met 30 punten en op drie
Damian Idzerda met 23 punten. Bij
de aspiranten was het Tim van de
Poel die het hoogste puntenaantal
had gescoord, totaal 37. Op plaats
twee is Davey Monsees geëindigd
met slechts twee punten verschil,
35 punten, en plaats drie is opgeëist door Dylan Kraan met 25 punten. De eindstand bij de junioren
tot slot: Op één Arno Kroon met 39
punten, op twee Gerben Roos met
28 punten en op drie Danny Bakker met 27 punten. Er waren bekers
voor alle winnaars en voor alle deelnemers stond eveneens een trofee
klaar. Darten misschien ook jouw
sport? Kom het uitproberen en kom
op 26 januari naar de Proosdijhal. Je
bent welkom!

Landelijke schaakcompetitie

AAS uitgeschakeld in beker
Aalsmeer - Het KNSB team van
AAS is in de tweede ronde van de
landelijke bekercompetitie uitgeschakeld. Net als vorig jaar waren
de spelers van het meesterklasse
team van HSG (vorig seizoen nipt
tweede van Nederland, het jaar ervoor kampioen) te sterk voor de
Azen. Vorig jaar konden er nog twee
remises uit het vuur gesleept worden, dit jaar zat dat er niet in. HSG
had zich enigszins tactisch opgesteld, de drie grootmeesters L’Ami,
Nijboer en Stellwagen zaten aan
twee, drie en vier, waar de ook niet
misselijke speler Vedder op het eerste bord zat. Jeffrey van Vliet raakte verstrikt in een passieve stelling,
L’Ami trok daartegen van leer met
een sterk kwaliteitsoffer.
Tegen de ontstane aanval kon Jeffrey geen verdediging meer vinden.
Paul Schrama kreeg een te zwakke
koningsstelling, iets wat niet handig
is tegen Stellwagen, een gedegen
aanvaller. Met enige krachtzetten
werd Paul op de knieën gedwongen.
Mark Trimp zag zijn aanval al in een
vroeg stadium stranden, waarna hij
met een zwakte op c2 bleef zitten.
Nijboer wikkelde af naar een beter
toreneindspel wat de GM et nauwkeurige techniek naar de overwinning schoof.
Op het eerste bord had AJ Keessen een redelijke stelling bereikt,
om daarin een beetje de draad kwijt
te raken in tijdnood. Vedder mistte
daarin een directe beslissing, maar
ook het ontstane toreneindspel van
4 tegen 4 op de koningsvleugel en
een extra b-pion voor Vedder was
niet te houden voor AJ. De 4-0 uitslag was derhalve verdiend voor
HSG.

Derde snelschaaktoernooi
Het derde snelschaaktoernooi van
het seizoen vond afgelopen vrijdag
plaats. De strijd om de derde plaats
was daarin het spannendst, de strijd
ging daar tussen Bob Feis en Olaf
Cliteur.
Mede door het onderlinge resultaat
van 2-0 in het voordeel van Bob kon
deze de derde plaats voor zich opeisen, voor Olaf.
Henk Noordhoek, Paul Karis en
Henk van Leeuwen completeerden
de top zeven.
De strijd om de eerste plaats ging
tussen Redmar Damsma en AJ
Keessen, waarbij het onderlinge duel de beslissing ging brengen; beide hadden alle overige partijen gewonnen.
In de eerste partij had AJ het een
beetje dapper aangepakt met zwart,
waarbij beiden een stukwinst in 1
voor Redmar mistten. Redmar kreeg
daarna alsnog de betere stelling,
maar het had teveel tijd gekost, de
klok besliste in het voordeel van AJ.
De tweede partij bleef lang in evenwicht, een eindspel met lichte stukken bleef over. Redmar verzwakte
daarin zijn pionnenstructuur, hetgeen AJ een (vrij-)pion opleverde,
die ook gelijk doorliep, zo AJ de
zege in het toernooi gevend. Ook
schaken leren? Op 1 februari start
AAS een cursus schaken voor beginners.
De cursus duurt vier maanden en is
op vrijdagavond van 19.15 tot 20.15
uur in het clubhuis, de Binding in de
Zijdstraat.
Opgeven kan tot 25 januari bij Henk
van Leeuwen, telefoon 0297-324032,
Paul Karis, telefoon 0172-519572 of
via nieuwe.zorg@hetnet.nl.

Aalsmeer -Afgelopen zaterdag 12
januari hadden de RG-meiden van
het c-niveau hun eerste officiële
wedstrijd van het seizoen in Hilversum. De dag begon vroeg voor de
meiden van 1 en 2C. Om 7.45 stonden Annelotte, Yvonne, Josje (allen 1c) en Tina, Christina en Fabiënne (allen 2c) zich in de zaal los
te werken. De meiden van 1/2c deden de oefeningen met touw, hoepel en bal. Als eerste was Annelotte
Vos, nieuw bij Omnia, aan de beurt.
Zij haalde met alle drie de oefeningen een eerste plaats en kreeg dan
ook rond het middaguur een gouden medaille omgehangen. Yvonne
de Rooij is bezig aan haar laatste
seizoen en na een week ziek te zijn
geweest, wist niemand wat mogelijk was. Maar met drie goede oefeningen, waarvoor ze tweemaal een
tweede en eenmaal een derde plek
haalde kon ze aan het eind van de
wedstrijd op de tweede plaats op
het podium stappen. Voor Josje Buren is het haar eerste jaar in 1c. Na
drie goede oefeningen kwam zij uit
op een tiende plaats. In 2c lijkt het
seizoen in het teken te staan van
blessures, gelukkig konden wel alle meiden mee doen aan deze wedstrijd. Tina Anema haalde met haar
touwoefening een prachtige tweede plaats, helaas gingen door een
rugblessure de andere oefeningen
iets minder, waardoor ze uiteindelijk vijfde werd. Christina Kok draaide een mooie hoepel- en baloefening, waarbij de hoepel te laag werd
gejureerd en ze voor bal een prachtige derde plaats haalde. Uiteindelijk werd Christina achtste. Fabiënne Roof is pas in augustus begonnen met ritmische gymnastiek. Het
feit dat ze nu dus al een volledig
programma meedraaide was al een
prestatie op zich. Fabiënne verzorgde goede optredens en werd veertiende. In de middag was het tijd
voor de jongere meisjes. In de categorie 3c waren de meisjes van Om-

nia zeer goed bezig met hun oefeningen zonder materiaal en hoepel.
Priscilla Rietheide wist alle twee de
onderdelen te winnen en eindigde
dus op het hoogste podium. Kiki du
Pau draaide ook een zeer stabiele
wedstrijd en met een tweede plaats
voor zonder materiaal en een derde
plaats voor hoepel, eindigde Kiki op
een tweede plaats. Shirley van der
Hoorn had een wat mindere oefening zonder materiaal en een goede
hoepeloefening, waarvoor ze tweede werd. Uiteindelijk werd Shirley
met een klein verschil vierde. Kirsten
Wagenaar draaide ook een stabiele
wedstrijd, waarbij helaas haar hoepeloefening te laag werd gejureerd.
Uiteindelijk haalde Kirsten met een
klein verschil op Shirley de vijfde
plaats. In categorie 4c heeft Omnia dit seizoen drie nieuwe meisjes
mogen verwelkomen. Romy Stokkel is de enige die al een jaar ervaring heeft. Romy draaide dan ook
een goede wedstrijd waarbij ze met
hoepel een derde plaats veroverde. Uiteindelijk werd Romy vierde.
Jasmijn Visser is één van de nieuwe meisjes bij Omnia. Dit was dan
ook haar eerste echte wedstrijd, dit
was echter niet te zien in haar oefeningen. Met twee mooie negende
plaatsen werd Jasmijn uiteindelijk
negende. Dominique Roof is, net als
Ilse Straathof, nog een jaar te jong
voor categorie 4c. Toch deden zij al
mee in deze categorie. Dominique
deed iedereen versteld staan door
op haar eerste echte wedstrijd gelijk dertiende te worden. Ilse Straathof deed deze wedstrijd alleen de
oefening zonder materiaal en werd
daarop twintigste.
Omdat de rest van de meisjes twee
oefeningen deden werd Ilse aan het
eind tweeëntwintigste.De trainsters
Ingrid de Rooij en Mara van Eijk
kunnen terug kijken op een zeer
geslaagde wedstrijd. De volgende
wedstrijd is 17 februari in Purmerend.

Handbalcompetitie jeugd

Doelpunten- en waterfestijn C1
Aalsmeer - Op zondag 13 januari
speelde de C1 van FIQAS Aalsmeer
zijn eerste competitiewedstrijd van
het nieuwe jaar tegen Westsite uit
Amsterdam. Nog geen enkele TOM
TOM kende het adres van de gloednieuwe Calandhal, waarin Westsite
zijn thuiswedstrijden gaat spelen.
Maar onder aanvoering van de enige
echte “trekker” waren de spelers van
FIQAS Aalsmeer echter toch keurig
op tijd. Na een verkenning van de
hal, de - nog bankjesloze - kleedkamer en een uitgebreide warmingup begon de wedstrijd. Vooraf werd
de spelers door de begeleidende
staf op het hart gedrukt de concentratie te bewaren. Westsite staat in
“het rechter rijtje”, dus onderschatting ligt dan al snel op de loer. De
jongens van FIQAS Aalsmeer hadden dat goed begrepen. Door creatief aanvalsspel en een sluitende
verdediging liep de voorsprong van
FIQAS Aalsmeer snel op. Er werden mooie break-outs gelopen die
fraai werden afgerond. Het was dat
de jongens uit Aalsmeer een aantal
keren “cirkel” maakten, anders waren ze met een nog ruimere marge
de rust ingegaan. Na de rust werd
de wedstrijd rommeliger en onstuimiger. Westsite zette, als thuis-

ploeg vanzelfsprekend, vol overgave
en soms enigszins ongecontroleerd
zijn beste beentje voor om het verschil zo klein mogelijk te houden.
Dat was ze echter niet gegund. De
Aalsmeerse jongens zetten sterk
door. Het coachende duo wisselde
flink door en liet de spelers, om ze
daarmee ervaring op te laten doen,
ook op posities spelen waar ze normaal gesproken niet staan. Desondanks breidde de voorsprong zich
snel uit. Met een stand van 7 – 25
voor FIQAS Aalsmeer werd de wedstrijd, door de scheidsrechter in
stemmig bruin, afgefloten. Na het
handenschudden werd er natuurlijk gedoucht. Het water liep van uit
de douches namelijk, zonder enige
hindernis de kleedkamer in, alwaar
de afvoerputjes hoger lagen dan de
vloer zelf. Laten we het houden op
aanloopproblemen in een verder
fantastisch geoutilleerde sporthal.
Die zou in Aalsmeer trouwens ook
beslist niet misstaan!
Concurrent Volendam verloor dit
weekend overigens van Aristos, dus
FIQAS Aalsmeer voert samen met
Aristos de ranglijst aan. Zaterdag 19
januari staat om 12.25 uur de thuiswedstrijd tegen Najaden, de hekkensluiter, op het programma.

Jongens B2 FIQAS pakken punten
Aalsmeer - Zondag 13 januari
stond de uitwedstrijd bij S.D.S´99 op
het programma voor de jongens B2
van FIQAS Aalsmeer. Ook werd er in
het zaalseizoen thuis al eerder van
dit team gewonnen.
Keeper Ruben was weer terug bij
de B2 na een blessure, en dit was
goed te merken in de beginfase: de
kansen die S.D.S kreeg werden vaak
door hem gestopt, terwijl Aalsmeer
uitliep naar 5-1, 7-3 en later zelfs
naar 13-4.
De eerste helft was verdedigend
soms moeilijk voor de B2 omdat
S.D.S vaak aanviel zonder cirkelspeler en er zo totaal geen beweging in
hun aanval zat. Hierdoor raakten de

Aalsmeerse jongens hun concentratie een beetje kwijt.
Toch kwam er een ruststand van
15-6 in het voordeel voor FIQAS
Aalsmeer. De tweede helft gaf over
het algemeen hetzelfde beeld, hoewel S.D.S vaker aan scoren toe
kwam, dit doordat Ruben soms iets
inzakte maar ook de verdediging
niet sterk stond. Aalsmeer bleef zelf
wel geconcentreerd aanvallen en
daardoor verder uitlopen.
Een ruime 31-17 overwinning in het
voordeel van FIQAS Aalsmeer.
Doelpunten: Axel, Thomas en Koen
5, Raymond, Charles en Michael 4,
Menno 2, Nils en Jan 1.

pagina 26

Nieuwe Meerbode - 17 januari 2008

Zondag voor negenendertigste maal

Opbrengst voor ‘Dag van je leven’

Nordic Walking bij de
Drechtloop in Leimuiden

Weer beachvolleybaltoernooi
Tafelronde De Meerlanden
Aalsmeer - Op zaterdag 26 januari
gaat de Ronde Tafel 110 De Meerlanden het achtste Meerlanden
beachvolleybaltoernooi laten plaatsvinden. Dit evenement in The Beach
aan de Oosteinderweg is ontstaan
als een ludiek idee bij enkele leden
van de Tafelronde om fondsen te
werven. Dit blijkt nu al jaar op jaar
een groot succes. Uit voorgaande
jaren is gebleken dat heel veel organisaties en bedrijven dit evenement
als een leuk en sportief bedrijfsuitje
beschouwen, waarbij tevens een
bijdrage aan onder andere locale
goede doelen wordt geleverd.
Afgelopen jaar stond het project
voor hulpbehoevende jongeren
centraal in de vorm van een bijdrage aan de ‘care-van’ in Aalsmeer.
Dankzij het grote succes van het
toernooi is de Tafelronden er wederom in geslaagd een noemenswaardig geld bedrag te schenken aan dit
project. In voorgaande jaren werden
onder andere de volgende goede
doelen gesteund door middel van
een financiële bijdrage: het bouwen van een school in Puna te India,
Stichting Kinderboerderij Aalsmeer,
Stichting Doe Een Wens Nederland,
het schildpaddenbeschermingsproject in Costa Rica, Stichting Sinterklaasactie in Uithoorn en Stichting Zorgcentrum Aalsmeer. De opbrengsten zullen dit jaar worden
aangewend voor het steunen van
twee goede doelen. Dit jaar is de
keuze gevallen op Stichting de Dag
van je Leven. Deze stichting wil lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte mensen de Dag van hun
leven bezorgen, door het organise-

ren van diverse leuke evenementen
en activiteiten. Het tweede doel betreft het Rainbow Twinning Project
in Zuid-Afrika waarbij veelal kleinschalige ondersteuning plaatsvindt
aan de locale bevolking met behulp
van de Zuid-Afrikaanse Ronde Tafel. Deze samenwerking waarborgt
een juiste besteding van de gelden.
Een fantastisch bijkomend voordeel
is dat de wereldwijd opererende
Stichting Cordaid heeft toegezegd
om het bij elkaar gebrachte bedrag
met 75 procent verhogen.
De Nederlandsche Tafelronde is onderdeel van Round Table International, een internationale organisatie.
Het motto ‘adopt, adapt, improve’
geeft duidelijk aan dat de leden van
de Tafelronde bij elkaar zijn op basis van vriendschap, en samen zijn
om van elkaar te leren en te groeien. De Tafelronde heeft ook als doel
dat een ieder die lid is van de tafel,
op zijn of haar eigen wijze de maatschappij moet dienen. In Nederland
zijn momenteel 196 ‘Tafels’. Iedere
Tafel heeft tenminste 15 leden en is
herkenbaar aan een eigen nummer.
Tafelronde ‘De Meerlanden’ is actief in de regio Aalsmeer en Haarlemmermeer heeft nummer 110.
De Tafelaars zelf zijn ondernemende mannen uit zoveel mogelijk verschillende beroepsgroepen, tussen
de 25 en 40 jaar oud en woon- en/of
werkzaam in de regio. Als bedrijf of
organisatie ook deelnemen aan het
beachvolleybaltoernooi? Stuur dan
een e-mail naar info@dekempersroef.nl met uw gegevens.
U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Jong talent: Chris ‘De Stoffer’ Brouwer

Dartcompetitie in Dorpshuis

Record opkomst bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Een record aantal
deelnemers bij Poels Eye op vrijdag
11 januari. Maar liefst 91 heren en
16 dames werden genoteerd op de
wedstrijdschema’s. 107 deelnemers!
Een bijzonder sterk deelnemersveld
zorgde wederom voor een mooie
atmosfeer. Om 20.00 uur ging het
toernooi van start. In totaal waren
er vandaag 260 wedstrijden nodig
om te bepalen wie de finalisten waren. De organisatie van het toernooi
verdiende een grote pluim door er
toch maar weer voor te zorgen dat
het allemaal gesmeerd liep. Met de
Lakeside in Engeland in volle gang
menen de bekende televisie zenders
dat Darts aan populariteit aan het
verliezen is. Om deze reden kunnen
de samenvattingen van de gespeelde wedstrijden ’s avonds om 23.30
uur bekeken worden. Voor darts
fans is dit jammer en onbegrijpelijk.
Weliswaar lokaal en relatief natuurlijk klein bewijst Poel’s Eye echter
dat de populariteit alleen maar toeneemt. Al jaren laat het deelnemersaantal een stijgende lijn zien.
Hoog niveau
Vanzelfsprekend is het enorm lastig om de finales te bereiken. Wedstrijd na wedstrijd dien je geconcentreerd te blijven en een hoog niveau
te halen. De meeste deelnemers zijn
spelers die regelmatig komen maar
vrijwel elke avond mag Poel’s Eye
ook nieuwe deelnemers verwelkomen. Vandaag was er een complete dartsinvasie uit Lisse aanwezig.
Onder spreekwoordelijke aanvoering van ‘Big’ Ben Blokhuizen kwamen vele goede darters naar Kudelstaart. Ronald Gresnicht schopte
het tijdens zijn debuut maar liefst tot
de halve finale bij de winnaars ronde. Een knappe prestatie. O.a. Nick
Dekker en Jan Schild verkeken zich
op het niveau van Ronald. Toch niet
de eersten de besten. Ondanks de
vele deelnemers was de finale een
kopie van de finale van twee weken
geleden. Ben Blokhuizen vs. Chris
‘De Stoffer’ Brouwer. Chris, zoals
vorige week beschreven, een jong
talent is in de vorm van zijn leven.
Zelf kritisch als hij is was hij na af-

loop van de finale niet geheel tevreden. Hieruit kan inderdaad worden
opgemaakt dat Ben wederom won.
Toch speelde Chris niet slecht. Helemaal niet zelfs. Eigenlijk kan worden
gesteld dat de spanning hem nét te
groot was want aan het dart niveau
van Chris lag het niet. Zeker niet
vóór de finale. Een lange zegereeks
ging vooraf aan de finale plaatsen.
Chris won achtereenvolgens van
Victor van Schie, Lex Nijp, en een
ware thriller tegen Remco Maarse
sloot hij ook winnend af. In de halve finale won Chris van John Buis.
Een top avond dus voor Chris ‘De
Stoffer’ Brouwer. Toch was het dus
Ben Blokhuizen die won en hiermee
tevens de leider werd van de ranking. Chris en Ben werden verblijd
met een mooie plant van de Firma
Baardse.
Dames
Bij de dames was vandaag het deelnemers aantal 16. Een ultiem getal
voor de organisatie. Een spannende
stand in de ranking en sterk deelnemersveld zorgden ook bij de dames
darters voor een leuke en spannende avond.
Verrassing van de avond was Henny
Taal. Alhoewel, verrassing? Henny
speelt goed, is constant, sportief en
vanavond dus zeer succesvol. Henny bond Marja Keijzer, Jolanda Heijsteeg en Sandra v/d Ven aan de zegekar en mocht het in de finale opnemen tegen wie anders dan Margreet Nijp. Het was Margreet die
won maar ondanks dit verlies een
knappe prestatie van de sympathieke Henny. Ook Henny en Margreet mochten een mooie plant van
de Firma Baardse in ontvangst nemen. Een lekkere fles rosé was er
voor Marja Keijzer. Zij gooide met
97 punten de hoogste finish bij de
dames.
Op vrijdag 25 januari is het volgende toernooi. Het seizoen is exact op
de helft dus kansen te over om eens
mee te doen en uw dart kunsten te
laten zien. De inschrijving sluit om
19.45 uur en deelname kost 3 euro.
Voor meer informatie, standen etc.
Zie www.poelseye.nl

‘Geert Schipper, medewerker Klas op Wielen, geeft uitleg aan de leerlingen’ of
‘Fotografie: Sportservice Noord-Holland’.

Fantastische uitdaging!

Word lid vrijwilligersteam
Aangepast Sporten
Streek - Al vele jaren gaat het Klas
op Wielen team met veel succes
langs het basis- en voortgezet onderwijs in Noord-Holland. Klas op
Wielen wordt bijna volledig door
vrijwilligers gedraaid, net als het
project Niemand Buitenspel! Dat
onlangs is gestart. Beidenhebben
tot doel een positief beeld te creeëren over mensen met een beperking. Of je nu een beperking hebt
of niet, nieuwe vrijwilligers zijn van
harte welkom om het team, die deze projecten gestalte geeft, te komen versterken. Bij Klas op Wielen
bezoeken koppels van het vrijwilligersteam de scholen. Minimaal één
persoon heeft een beperking en legt
tijdens de theorieles uit hoe hij gehandicapt is geraakt en wat dat met
hem heeft gedaan. Vervolgens volgt
de praktijk. De kinderen kruipen in
de huid van de gehandicapte door
in de rolstoel of geblinddoekt te
sporten. Tijdens het sporten ligt de
nadruk op dat wat mogelijk is en het
plezier dat met sport wordt beleefd.
Geert Schipper, medewerker Klas
op Wielen: “Het is fantastisch om de
scholen te bezoeken en je verhaal
met de kinderen te delen. Tijdens
de theorieles zie je al die vragende
ogen; ze willen zo graag weten wat
er met je aan de hand is, waarom je
in die rolstoel zit en wat voor ongeluk je hebt gehad. Na 1,5 uur vallen
al die puzzelstukjes op hun plaats
en vinden ze iemand in een rolstoel
niet meer zielig. Tijdens de praktijkles met het laatste onderdeel, het
rolstoelbasketbal, zijn ze zo enthousiast dat ik me zelf allang niet meer
kan horen praten. De reacties en
blije gezichten en elke keer weer dat
daverende applaus: daar doe ik het
voor. Mijn doel is dan bereikt. Ik kan
ze laten zien dat je meer kunt dan je
denkt, want waar een wil is, is een
weg. En dat is een hele mooie boodschap om aan de kinderen over te
brengen.”
Niemand Buitenspel!
Bij Niemand Buitenspel! wordt een
kijkje gegeven in de wereld van kinderen met een verstandelijke beperking. Dit wordt enerzijds gerealiseerd door een theorieles met onder
andere een tweetal korte films. Anderzijds krijgen de leerlingen deze
ervaring door de praktijkles waarbij
zij tijdens een sportactiviteit kennis
maken met verstandelijk gehandicapte kinderen. Zo kan er een voetbalwedstrijd georganiseerd worden
tegen een G-team of een gezamenlijke sportdag met het speciaal onderwijs.
De eerste theorieles wordt gegeven door één vrijwilliger, die niet zozeer een beperking hoeft te hebben,
maar wel affiniteit heeft met men-

sen met een verstandelijke beperking. Henk Heersping, medewerker Niemand Buitenspel!: “Niemand
Buitenspel! is erg leuk om te geven
omdat er direct vanaf het begin tot
het eind van de les veel interactie
is tussen de lesgever en de leerlingen. Elke keer sta je weer versteld
van hetgeen de leerlingen al weten
over mensen met een beperking.
Enerzijds de tal van verhalen van de
leerlingen aanhoren en anderzijds
de informatie geven over dingen
die ze nog niet weten, maakt de les
zeer afwisselend. Doordat de leerlingen zo geïnteresseerd en enthousiast zijn, zorgt dat ervoor dat het
lesgeven elke keer weer een feestje is waarbij ze nog veel leren ook.
Als kinderen na de les nog naar je
toekomen en je hoort ze op de gang
nog napraten met elkaar, geeft dat
een gevoel van voldoening en kijk je
alweer uit naar de volgende les.”
Vrijwilligers gezocht
Klas op Wielen en Niemand Buitenspel! kan alleen bestaan met de inzet van de vrijwilligers, die gezamenlijk op jaarbasis meer dan 100 scholen bezoeken. Gezien het feit dat
Niemand Buitenspel! net is gestart
en dat er steeds meer scholen reageren met het verzoek om een uitvoering zijn we op zoek naar nieuwe
krachten, die het vrijwilligersteam
komen versterken. Dit team voert
niet alleen uit, het denkt en helpt
ook mee aan de verdere ontwikkeling. Het is dus een fantastische en
boeiende uitdaging, die heel veel
voldoening geeft. Klas op Wielen en
Niemand Buitenspel! worden kosteloos aangeboden aan de scholen.
Echter, van de leerlingen wordt een
tegenprestatie verwacht in de vorm
van een sponsoractie. De inkomsten
van deze tegenprestatie komen ten
goede aan het Aangepast Sporten
in Noord-Holland en de projectkosten. Vrijwilligers hebben elk, naast
de vrijwilligersvergoeding, de mogelijkheid om 5% van de tegenprestatie, waarbij zij betrokken waren, ten
goede te laten komen aan hun eigen sportvereniging.
Deze sportvereniging dient echter
wel een activiteit voor mensen met
een beperking te hebben en de desbetreffende gelden daarvoor te besteden. Heeft u een beperking, bent
u ouder van een kind met een beperking of heeft u affiniteit met de
doelgroep en wilt u graag uw steentje bijdragen en aan deze fantastische projecten?
Neem dan contact op met Sportservice Noord-Holland, Jos Koopmans, tel. 023-5319475, e-mail
j.koopmans@sportservicenoordholland of www.klasopwielen.nl en
www.niemandbuitenspel.info.

Voorbereiding Schaakclub op
Open Schaakkampioenschap
Aalsmeer - Bij Schaakclub
Aalsmeer begint alles in het teken
te staan van het Open Schaakkampioenschap van Aalsmeer. Op zaterdag 16 februari organiseert Schaakclub Aalsmeer dit spektakel in het
Stommeerkwartier aan de Baccarastraat 15 vanaf 9.45 uur. Er worden zo’n 100 deelnemers verwacht
waaronder in ieder geval ook 1
grootmeester, de Nederlands kampioene Zhaoqin Peng! Aanmelden
kan in ieder geval bij: info@schrijvers.nl. Naast de voorbereiding van
de organisatie en de catering (erwtensoep) bereiden de schakers zich
ook speltechnisch voor. Zo kwamen
Jan Bosman en Huug Jansen alvast
warmdraaien, maar kwam de motor
nog niet op gang waardoor het remise werd. Goos Kaayk had het vrijdag scherper gezien. Tot tweemaal
toe kwam hij in een ogenschijnlijk
slechte stand verrassend terug met
mataanvallen, dubbelschaakjes en
andere trucs. Clemens Koster probeerde weer eens één van zijn exo-

tische openingen. Tegenstander Erik
Korenwinder was wel verrast, maar
de stelling van Clemens kraakte teveel om een resultaat te kunnen
boeken. Wim Hensbergen bouwt
intussen rustig verder aan een indrukwekkend seizoen. Tegen Joran Donkers wist hij zijn 100% score
te behouden. Cees Verburg en Ron
Klinkhamer komen altijd samen met
één auto naar de club. Het lot besliste echter dat ze deze avond tegen elkaar moesten. Cees wist Ron
met een combinatie te verschalken
waar ook Ron van onder de indruk
was.
Uitslagen ronde 16e ronde Clubcompetitie
Wim Hensbergen–Joran Donkers
1-0
Erik Korenwinder–Clemens Koster
1-0
Bart Auée–Koen Beentjes
½-½
Rob van Haaften–Arie Spaargaren
0-1
Jan van der Laarse–Gerrit Harting
½-½
Cees Verburg–Ron Klinkhamer
1-0
Hans Pot –Ger Lubbers
½-½
Han Carpay–Elham Wasei
1-0
Huug Jansen–Jan Bosman
½-½
Goos Kaayk–Marco Hutters
1-0

Leimuiden - Zondag 20 januari wordt voor de negenendertigste maal in Leimuiden de Drechtloop gehouden. Zoals gebruikelijk
wordt de Drechtloop georganiseerd
door Atletiekvereniging Kickers ’92
uit Leimuiden. Nieuw dit jaar is een
prachtige Nordic Walking/ wandeltocht die langs prachtige plekken in
de omgeving voert. De afstand die
gelopen wordt is ongeveer 12,5 kilometer. De sport Nordic Walking
is steeds populairder geworden en
wordt door velen beoefend. De A.V.
Kickers’92 Drechtloop trekt al jaren
een groot aantal deelnemers op de
diverse afstanden. Diverse wijzigingen werden er door de jaren heen
doorgevoerd, onder andere de te lopen afstanden, delen van het parcours en start- en finishplaats. Het
karakter van de loop bleef echter
ongewijzigd: een sportief evenement dat de lopers door een van de
mooiste delen van het Groene Hart
voert. Een belangrijk deel van het
parcours voert langs het riviertje de
Drecht dat tussen polders en prachtige boerderijen doorstroomt. Langs
dit riviertje lopen de deelnemers
naar het schilderachtige Bilderdam
om vervolgens weer in Leimuiden te
finishen. De langste afstand is de 10
Engelse Mijlen. Het parcoursrecord
op dit onderdeel, dat sedert 1998 op
het programma staat, werd in 2001
door Michael Woerden uit Mijdrecht

op 52.57 uur gezet. Bij de dames
werd bij de laatste Drechtloop van
2004 de snelste tijd aangescherpt
door Liesbeth Windhorst uit Bodegraven 1.05.42. Het startschot valt
om 11.30 uur. De route voert eerst
naar Rijnsaterwoude, daarna retour
Leimuiden en vervolgens de al genoemde route langs de Drecht. De
tweede afstand is die van de 10 kilometer. Deze afstand voert vrijwel
volledig langs de Drecht. Het startschot klinkt tegelijkertijd met dat op
de 10 Engelse Mijlen, om 11.30 uur
dus. Vervolgens starten om 11.35
uur de 4 kilometer en om 11.00 uur
de peuterloop. Deze laatste loop
gaat over een afstand van 1,4 kilometer en is bedoeld voor de allerkleinsten. Start en finish op alle afstanden zijn bij het sportcomplex
aan de Beukenlaan te Leimuiden.
Voor de snelste in de diverse categorieën op de 10 Engelse Mijlen, op
de 10 kilometer en op de 4 kilometer
zijn er fraaie prijzen te winnen, ruim
30 in totaal. Het inschrijfgeld varieert van 1,50 voor de jongsten tot
4,50 euro. Voorts zijn er mooie herinneringsprijzen beschikbaar.
Wie zonder herinneringsprijs wil lopen kan tegen het gereduceerde tarief van 2,50 euro inschrijven. Voor
informatie: www.drechtloop.nl, Lau
de Hollander, tel. 0172-507959 of
Ton van Wittmarschen, tel. 0172509518.

Wandelen met AWV in ‘t bos
Aalsmeer - Zaterdag 19 en zondag
20 januari kan er weer gewandeld
worden bij en met de Aalsmeerse
Wandelsport Vereniging. De winterserie in het Amsterdamse bos vindt
dit weekend plaats. De start is bij
de kantine A.S.V de Poelster aan de
Doorweg 21 In Amstelveen en gekozen kan worden uit de
afstanden 5, 10, 15, 25 of 40 kilometer.
Het starten van 25 en 40 kilometer

is tussen 9.00 en 10.00 uur en deelnemers aan de 5, 10 of 15 kilometer kunnen starten van 9.00 tot 13.30
uur. Het startbureau sluit om 16.30
uur.
De kosten zijn 1.50 zonder of 3 euro
met herinnering. Leden van een erkende wandelbond krijgen 50 cent
korting.
Voor meer informatie: familie Ostendorf tel: 0297-320813 of http://
home.wanadoo.nl/awv.aalsmeer

Zaterdag men-spektakel:

Grootste Indoor marathon
paarden en pony’s in Aalsmeer!
Aalsmeer - Op zaterdag 19 januari
wordt voor de vierde achtereenvolgende keer de grootste indoor marathonwedstrijd van Noord-Holland
georganiseerd. Deze spectaculaire
wedstrijd vindt plaats in de hallen
van Paardensportcentrum Wennekers aan de Mr. Jac. Takkade. Doordat de unieke hallen van dit centrum
dusdanig grote afmetingen hebben,
is het mogelijk om een indoor marathon te rijden.
De wedstrijd staat onder auspiciën
van Menvereniging Spaarnwoude.
Elke paardensportliefhebber kent
wel de marathonwedstrijden die in
de zomer in de buitenlucht worden
gehouden, waar de aanspanningen
in de hindernissen draaien en keren
om een zo snel mogelijke tijd neer
te zetten.
De laatste jaren is een variant hiervan, de indoor marathon, sterk
in opkomst. De wedstrijden wor-

den georganiseerd om ook tijdens
het winterseizoen de paarden en
de menners in conditie te houden.
Omdat de wedstrijd zich binnen in
de manege afspeelt, komt het nog
meer aan op de snelheid en de behendigheid.
Ook is het voor publiek, wat reeds
in grote getale aanwezig was bij de
voorgaande wedstrijden, aantrekkelijker en overzichtelijker, omdat
zij bij een indoor wedstrijd alles van
zeer dichtbij kunnen zien en volgen.
Hier kunnen zij er ondermeer getuige van zijn dat de deelnemers onder
andere over een brug van bijna 12
meter lengte rijden! Om 9.00 uur ’s
morgens start de eerste deelnemer
van de ruim zestig aanspanningen
en de wedstrijden tot in de avond
duren. Er zullen enkel- , dubbelen vierspannen paarden en pony’s
starten. De toegang tot dit spektakel is gratis.

Menner A. de Wit met Nikita ‘G’, groom is R. van Tol.

