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Duizenden op ontdekking op 
bevroren Westeinder
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 6 
januari waagden de eerste durfals 
zich al op de ijslaag van de West-
einderplassen. De ijszeilers waren 
de eersten die genoten van het win-
terse weer. Vanaf vrijdag tot en met 
zondag 11 januari kregen zij bijval 
van duizenden ijsliefhebbers. Het 

was druk op de Grote en de Klei-
ne Poel, de diverse ijsbanen en ge-
duldig stonden alle bezoekers in de 
rij bij de diverse koek en zopie-ten-
ten. Na twaalf jaar weer een bevro-
ren Westeinder, uniek, en heel velen 
hebben genoten van de mogelijk-
heid om hun plas nu eens niet vanuit 

de boot, maar al lopend of schaat-
send op het ijs te ontdekken. File-
lopen en -schaatsen was het in de 
smalle doorvaarten, maar er was ge-
noeg ruimte voor iedereen. Met van 
alles en iedereen werd het ijs betre-
den. Zelfs een autootje maakte een 
rondje, enkele fietsers gezien, even-
als squads en natuurlijk moesten 
de jongste en oudste inwoners dit 
unieke moment ervaren. De jong-
sten werden in een kinderwagen of 
op een stoel of slee door hun ouders 
over het ijs vervoerd, de ouderen 
namen hun rollater mee of werden 
al zittend in een rolstoel de moge-
lijkheid gegeven om de ijspret te er-
varen. Het was in één woord prach-

tig. Zoveel gezelligheid en saamho-
righeid en dit unieke ijsweekend is 
door heel veel fotografen en filmers 
op de gevoelige plaat vastgelegd. 
Maar zeg nou zelf, hoe lang moet er 
nu weer gewacht worden op zo veel 
en zo’n groots ijsplezier? 

Met nog meer foto’s elders in deze 
krant nog even nagenieten. De ijs-
pret is weer over, het vriest niet tot 
nauwelijks meer. Uiteraard is nu het 
ijs betreden levensgevaarlijk en dit 
wordt dan ook ten strengste afgera-
den. Her en der zijn langs de West-
einderplassen borden met de tekst 
‘gevaarlijk ijs’ geplaatst en dit is niet 
voor niets!

LAATSTE DAGEN 
OPRUIMING 
TOT 70% KORTING

OPENINGSTIjDEN:
DI 9-21 UUR
wO 9-18 UUR

 DO 9-18 UUR
vR 9-18 UUR
zA 9-17 UUR

HERENwEG 45, 3645 DE vINKEvEEN, T: 0297 21 21 21, www.LUTz.NL

LUTz:

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

WIJNRESTANTEN   3 halen = 2 betalen

Onze openingstijden zijn:
ma. gesloten. - di. t/m do. 9.00-18.00 - vr. 9.00-20.00 - za. 8.30-17.00

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

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Amstelplein 19, Uithoorn  T 0297-561353
Gelderlandplein 25, Amsterdam-Buitenveldert  T 020-6462656

www.blokmode.nl  info@blokmode.nl 

%Nu nog extra 
korting op vele 

reeds afgeprijsde 
artikelen bij
Blok mode

Opwarmen bij kerstbomenvuur
Aalsmeer - Het was ijzig koud af-
gelopen vrijdag 9 januari tijdens de 
jaarlijkse kerstbomenverbranding 
op het surfeiland. De jeugd was 
de woensdag ervoor hard aan de 
slag gegaan om maar zoveel moge-
lijk kerstbomen te verzamelen. Elke 
boom leverde tot slot 50 eurocent op. 
De oudere inwoners wisten ook pri-
ma de weg naar de verzamelpunten, 
de gemeentewerf of de verbrandlo-
catie te vinden. Het leverde een gro-
te stapel op waar vrijdag onder lei-
ding van de brandweer Aalsmeer de 
vlam in ging. De knetterende vuur-
stapel liet grote vlammen zien, af en 
toe werd nog dennengeur geroken, 
maar bovenal gaf het veel warm-
te af en menig bezoeker bleef wat 
langer in de vlammen kijken om de 
‘kou uit het lijf’ te krijgen. De jeugdi-
ge bezoekers leken minder last van 
de vrieskou te hebben. Hen wachtte 

ook een spannend moment, een rit-
je in de brandweerwagen. In de lan-
ge rij stonden de jongens en meis-
jes met hun ouders te wachten op 
het moment van instappen. Vrolijke, 
maar ook gespannen, gezichten. 

Nagenoeg allen zeiden na afloop 
van de spannende rit door de ge-
meente met sirene hetzelfde: “Nog 
een keer.” De meeste ouders von-
den het wel welletjes. “Volgend jaar 
weer”, is waarschijnlijk ook honder-
den keren gezegd. De brandweer 
bracht blije gezichtjes in Aalsmeer 
en gaat ook blije gezichten bij ande-
re kinderen opleveren. De spuitgas-
ten zamelden namelijk geld in voor 
KiKa, Kinder Kankervrij, door onder 
andere beren en sleutelhangers van 
de stichting te verkopen. Elders in 
de krant meer hierover. 
	 Foto:	Ronald	van	Doorn

Aalsmeer heeft 
28.000 inwoners!
Aalsmeer - Op de laatste dag van 2008, woensdag 31 december, 
is in het gemeentehuis de 28.000-ste inwoonster genoteerd door de 
ambtenaar van de burgerlijke stand. De gemeente is de laatste jaren 
sterk gegroeid, met name door de ontwikkeling van de wijk Nieuw-
Oosteinde en het nog steeds groeiende Kudelstaart. 
De 28.000-ste inwoonster woont in Kudelstaart, niet in de nieuw-
bouw, maar in het wat oudere deel van deze gemeenschap en haar 
naam is Lieke Knol. Als gemeenten de mijlpaal van 28.000 bereiken 
is dat uiteraard iets om stil bij te staan. Burgemeester Pieter Litjens 
gaat morgen op bezoek bij Lieke en haar ouders en natuurlijk neemt 
hij een passende herinnering voor deze ‘ereburger’ mee.

Hennepplantage met 700 planten
Aalsmeer - Op donderdag 8 janu-
ari rond tien uur in de ochtend zijn 
agenten een schuur achter een wo-
ning binnen gevallen vanwege een 
melding en aanwijzing van een mo-
gelijk aanwezige hennepplantage. 
In de schuur troffen de agenten on-
geveer 700 hennepplanten aan. 

Medewerkers van het SEON heb-
ben de kwekerij ontmanteld, de 

planten vernietigd en de apparatuur 
in beslag genomen. Om de planten 
goed en goedkoop te laten groeien, 
werd illegaal stroom afgetapt. Acht 
aanwezige ‘kwekers’ werden in de 
schuur verrast op het politie-bezoek 
en zijn allen aangehouden. 
Het gaat om zeven vrouwen uit Rij-
senhout en Haarlem in de leeftijd 
van 30 tot 50 jaar en een 55-jarige 
man uit Rijsenhout.

1000 Euro boete voor Rus
Aalsmeer - Op zaterdag 10 janu-
ari rond half zes in de avond is op 
de Oosteinderweg een vrachtwagen 
aan de kant gezet door de politie. 
Agenten hadden een melding ge-
kregen dat de truck slingerend over 
de weg reed. 
De chauffeur, een 44-jarige man uit 
de Sovjet Unie, rook sterk naar al-
cohol, maar weigerde te blazen. De 
Rus werd meegenomen naar het 
bureau alwaar agenten telefonisch 
overleg pleegden met de officier van 

justitie. Doordat de man bleef wei-
geren te blazen, kreeg hij de maxi-
male straf opgelegd. 
De 44-jarige kreeg een boete van 
1.000 euro die gelijk afgerekend 
moest worden. Via een collega heeft 
de chauffeur het bedrag bijeen we-
ten te vergaren en betaald. Ook is 
het rijbewijs van de Rus in beslag 
genomen. Een collega zal de vracht-
wagen terug naar de Sovjet Unie 
moeten rijden. Er is proces-verbaal 
opgemaakt.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis 
Amstelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoen-
de nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
Ma. tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

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

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

www.meerbode.nl

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

Vermist:
- Vlinderweg in Aalsmeer, een rode kater met witte sokjes en bef. 

Hij is twee jaar en heet Sammy.  
- Oude Spoordijk, een zwarte kater, hij is gechipt. Hij heet Boaz.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, een forse wit-zwarte kater van 

tien jaar.

Gevonden:
- Albrechtstraat in  Kudelstaart, een  zwart/wit/bruine poes, ze is 

helemaal wit aan de onderkant, ze draagt een halsband met half 
kokertje.

- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, een lapjeskat. Ze draagt een rood 
bandje.

Goed tehuis gezocht:
- Een tien jaar oude zwarte kater met een wit puntje aan z’n staart 

zoekt wegens droevige omstandigheden een goed tehuis. Hij is 
niet gewend aan drukte en andere huisdieren.

Even vrijaf voor de mantelzorger
Week van de Respijtzorg 
in Noord-Holland
Streek - Van 19 tot en met 25 ja-
nuari vindt de Week van de Res-
pijtzorg Noord-Holland plaats. PRI-
MO nh, een provinciale organisatie 
voor sociaal beleid, organiseert deze 
week om te laten zien welke moge-
lijkheden er zijn om de zorg van de 
mantelzorger tijdelijk over te nemen; 
even vrijaf voor de mantelzorger!
Tijdens de Week van de Respijtzorg 
Noord-Holland organiseren diverse 
instellingen activiteiten voor man-
telzorgers, hun verzorgden, maat-
schappelijke organisaties en ge-
meenten. Zo willen ze alle betrokke-
nen bekend maken met respijtzorg. 
Een zorgboerderij opent de deu-
ren voor geïnteresseerden, op ver-
schillende plekken wordt een film 
over respijtzorg vertoond, er vin-
den een theatervoorstelling en een 
high tea met informatie over respijt-
zorg plaats en er wordt een vakan-
tiebeurs voor mensen met een han-
dicap georganiseerd. 
Respijtzorg is de tijdelijke en vol-
ledige overname van zorg met als 

doel de mantelzorger even vrijaf te 
geven. Er zijn diverse (respijtzorg)v
oorzieningen die mantelzorgers de 
gelegenheid stellen hun zorgtaken 
even helemaal over te dragen aan 
een vrijwilliger of beroepskracht. 
Vervangende zorg aan huis is een 
voorbeeld van respijtzorg, maar ook 
een weekend logeren in een logeer-
huis of een bezoek aan een zorg-
boerderij.
Helaas weten mantelzorgers vaak 
niet wat respijtzorg is. Ze kennen de 
mogelijkheden niet, betrekken het 
niet op zichzelf of ze ervaren drem-
pels om van respijtzorg gebruik te 
maken. Ondanks de behoefte aan 
‘even vrijaf’ wordt er in de prak-
tijk nog relatief weinig gebruik van 
respijtzorg gemaakt.  Op de websi-
te www.weekvanderespijtzorg-nh.nl 
staat alle informatie over de Week 
van de Respijtzorg en de complete 
agenda met activiteiten. Organisa-
ties die een activiteit willen organi-
seren tijdens de Week kunnen zich 
er aanmelden via een formulier. 

Week van Gebed 2009
Aalsmeer - Ook dit jaar nemen ver-
schillende kerkelijke gemeenten uit 
Aalsmeer en omgeving deel aan 
de week van gebed. Deze gebeds-
week, een initiatief van de Evangeli-
sche Alliantie, begint op zondag 18 
januari, na de nationale gebedsdag 
op de 17e en eindigt tegelijk op za-
terdag 24 januari. De nationale ge-
bedsdag wordt op twaalf plaatsen 
in het land gehouden. Voor deze re-
gio vindt de gebedsdag plaats in 
het gebouw van de Shelter aan de 
Eksterlaan 1 in Haarlem. Aanvang 
10.30 uur. Aan de hand van het the-
ma ‘Eén in Gods hand’ wordt uiting 
gegeven om als gezamenlijke ker-
ken samen het jaar te beginnen met 
gebed. Net als in 2008 zullen ker-
ken/gemeenten in deze omgeving 
samen optrekken voor gezamen-
lijk gebed. Tijdens de week van ge-
bed zetten de volgende kerken hun 
deuren open voor gebed. De aan-
vang is alle dagen 19.30 uur en de 
bijeenkomsten duren tot circa 21.00 
uur. Zondag 18 januari is iedereen 
welkom in de Dorpskerk in de Ka-
naalstraat, op maandag 19 janua-
ri in de Open Hof kerk aan de Op-

helialaan 247, op dinsdag 20 janu-
ari in de Oosterkerk aan de Oost-
einderweg 273, op woensdag 21 ja-
nuari in de Alphakerk aan de Spil-
straat 5 in Kudelstaart bij de SOW 
gemeente, op donderdag 22 januari 
bij de Aalsmeerse CAMA gemeen-
te in gebouw Tupla aan de Poelweg 
52-56 in De Kwakel en op vrijdag 23 
januari bij de Levend Evangelie Ge-
meente aan de Boeing Avenue 121 
in Schiphol-Rijk. Voor de jongeren is 
er tegelijk een aparte gebedsbijeen-
komst op deze locatie. De EA onder-
steunt de gebedsweek met gebeds-
materialen die een handvat vormen 
om persoonlijk, in het gezin of als 
groep in overdenking en gebed met 
het thema aan de slag te gaan. Tij-
dens de Week van Gebed zullen de 
deelnemende kerken ’s avonds haar 
deuren open zetten voor gezamen-
lijk gebed. 
Elke avond wordt er steeds op een 
andere locatie in Aalsmeer en om-
geving samengekomen. Gebedsma-
terialen zijn te bestellen via websi-
te www.weekvangebed.nl of telefo-
nisch bij de EA via nummer 0343-
524272.

IKA zoekt bassen
Aalsmeer - Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer zingt op zondag 18 ja-
nuari in het Spaarneziekenhuis te 
Hoofddorp. 
Aanvang: 10.00 uur. Dinsdagavond 
6 januari is het I.K.A. weer begon-
nen met repeteren. 
Elke dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur komen de dames en he-
ren bijeen in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. 
Het Interkerkelijk Koor staat onder 
leiding van dirigent André Keessen 
en zoekt heren om de baspartij te 
versterken, 
U mag het vier weken zonder verde-
re verplichtingen komen proberen. 
U bent van harte welkom. Voor in-
lichtingen: secretaresse D. Bonhof 
van Dijk, tel. 0297-327160.

27 Januari
Alpha in de CAMA
Aalsmeer - Dinsdagavond 27 janu-
ari start de Aalsmeerse CAMA Ge-
meente weer met de gratis Alpha-
cursus! 
In acht wekelijkse sessies kan de 
deelnemer  kennismaken met de 
belangrijkste facetten van het Chris-
telijk Geloof!  
De Alpha-cursus is ontstaan in een 
kerk in Londen. Inmiddels hebben 
ruim elf miljoen mensen  in meer 
dan 164 landen de cursus gevolgd.    
Alle avonden beginnen om 18.45 
uur met een welkomstdrankje en 
aansluitend een gezamenlijke maal-
tijd. 
U bent van harte uitgenodigd.  In-
fo: ACG, Paul Wesselius tel. 06-
14356171, 0297-342110 of www.ca-
ma-aalsmeer.nl.

PCOB: Zending 
over grenzen
Aalsmeer - Zending over Gren-
zen is een internationale hulpver-
leningsorganisatie met vestigingen 
over de hele wereld. 
Er worden structureel zo’n 45.000 
kinderen en 1.200 gezinnen ge-
steund. De hulp is erop gericht dat 
mensen op den duur zichzelf weer 
kunnen redden. 
Door medewerkers uit het land zelf 
in te zetten en het benodigde mate-
riaal voor projecten ter plekke aan 
te schaffen, krijgt de economie een 
impuls. 
Op de bijeenkomst van de PCOB 
Aalsmeer op donderdag 29 janua-
ri in de grote zaal van zorgcentrum 
Aelsmeer zal een blik achter de 
schermen worden van deze hulp-
verleningsorganisatie worden ge-
boden. 
Het programma begint om 15.00 
uur. Geïnteresseerd? Hartelijk wel-
kom!

KERKDIENSTEN
Zondag 18 januari

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. 10u. Otmar Vrees.
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 
10u. Spreker: Bram Flippo. Speciaal 
programma voor de kinderen.

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

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. br. J. Klanderman.  
Extra collecte.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat. 19u. br. P. Stolk, Zwijndrecht.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk. 10u. ds. 
ds. T.H.P. Prins. 2e zondag Epifanie. 
18.30u. ds. J. van Popering. Dienst 
van Schrift en Tafel. Viering Tafel.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer. Voorber. Avondmaalsvie-
ring. 
Oost: 10u. voorber. H.A. J. de Goei, 
Amersfoort. 17u. Bijbelleerdienst 
C.G. Graafland. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116. 10u. ds. J.B. 
ten Hove, Katwijk. 18.30u. ds. A. van 
Vuuren. 

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

Ned. Geref. Kerk

 

Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
10u. ds. D.J.A. Brink. 16.30u. ds. N. 
Viss, Heemstede.

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
 
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 9u. euch. viering in Kloos-
terkapel met karmelieten. Om 10u. 
in zorgcentrum Aelsmeer woord-
comm. viering met diaken J. Snoek. 
Zat. 17u. woordcomm. viering in 
Kloosterhof met M. van Zoelen. 

Zondag  10.30u. gezinsviering in 
Karmelkerk met diaken J. Snoek. 
14.30u. Poolse dienst. In Rijsenhout: 
zaterdag 19u. woordcomm. viering 
met diaken J. Snoek.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Geen opgave.

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
ds. R. Poesiat. Voorber. H.A. / oec. 
dienst in de Spil. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10u. oec. viering in de Spil. 
vgs R. Poesiat en A. Blonk. 

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
19u. ds. Gerbram Heek. 

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

Bijbelstudies
Maandag 19 januari st. Begra in ge-
bouw Heliomare. Om 20u. met br. 
Feike ter Felde. 

Huldiging Jan Joore voor 25 
jaar penningmeesterschap
Aalsmeer - Onlangs ontving Jan 
Joore uit handen van de voorzitter 
van het college van Kerkrentmees-
ters van de protestantse gemeente, 
Joop van Dommelen, een oorkon-
de vanwege het feit dat hij 25 jaar 
administrateur is geweest van de 
gereformeerde kerk van Aalsmeer.  
Daarna memoreerde dominee Teus 
Prins in een korte toespraak Jan’s 

grote nauwgezetheid en gedreven-
heid. Jan heeft, met volle inzet van 
zijn persoonlijkheid, met grote trouw 
dit belangrijke werk voor de kerk 
gedaan en daarvoor is de gemeente 
hem veel dank verschuldigd. Vervol-
gens spelde hij Jan Joore het draag-
insigne in zilver (met briljant) op na-
mens het hoofdbestuur van de ver-
eniging voor Kerkrentmeesters.



Nieuwe Meerbode  - 15 januari 2009 pagina 3

AGENDA

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

NIEUW IN COllECTIE:
SErIE KlASSIEKE
(OOK 3/4 EN 7/8)

GITArEN vAN
SAlvAdOr COrTEz

v.A.  49,-

CAdEAUTIP:
SONGbOEK ‘WIT lICHT’

MET AllE NIEUWSTE HITS
vAN MArCO bOrSATO

16,45

Muziek/film
Vrijdag 16 februari:
* Night Fever voor 25+ers in Bon 
Ami, Dreef vanaf 21.30u.
* Into the Groove met dj Feigo in Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* Rockbands The Girlies en The Ex-
pellers in N201, Zwarteweg. Open 
vanaf 21u.
Zaterdag 17 januari:
* Back in Time, discofeest voor 
30+ers met surprise-acts en optre-
dens in The Beach, Oosteinderweg 
vanaf 21u.
* Jazz van Herman Nijkamp Kwartet 
in Bacchus, Gerberastraat. Aanvang 
21-21.30u.
* Play House voor 18+ in N201, 
Zwarteweg van 21.30 tot 03u.
Zondag 18 januari:
* Borrelen met pianist Marc-Philippe 
Verschuren in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 16u.
Vrijdag 23 januari:
* Familieconcert KCA in Oud Katho-
lieke kerk, Oosteinderweg, 19.30u.
Zaterdag 24 januari:
* Jeugddisco bij RKAV voor 6-10jr. 
19-21u. en 10-15jr. 21.30-23.30u.
* Film ‘I love Dries’ in Bacchus, Ger-
berastraat. Start 21u.
* Jump Up and Sing met live muziek 
van Make Up Your Mind in dorps-
huis De Reede, Rijsenhout, 19.30u.
* Optreden bands Rood en King Pe-
lican in Oude Veiling, Marktstraat.

Exposities
Tot en met 15 februari:
* Expositie Couleurs d’ Afrique met 
schilderijen en beelden van vijf Afri-
kaanse kunstenaars in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 
14-17u.
* Op kinderkunstzolder in Oude 
Raadhuis tekeningen van jongens 
en meisjes uit Oud-Beijerland.
* Expositie Ans Distelbrink, Barend 
Hoogstadt en Jantien de Kogel bij 
Colour of Business, Witteweg 6.
Tot en met 25 januari:
* Expositie t.g.v. 1-jarig bestaan met 
werken van Wendy Limburg, Beb 
Mulder, Pieter Vermeulen en Julia 
Woning in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open elke vrijdag, 
zaterdag en zondag 13-17u. 
Zaterdag 17 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Iedere zaterdag 
van 11.00 tot 16u.

Diversen
Donderdag 15 januari:
* Dialezing over tuinen in Ierland bij 
Groei en Bloei in Wellant College, 
Linnaeuslaan vanaf 20u.

* Kienavond Supportersvereniging in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 16 januari:
* Bijeenkomst Zegelkids in Paro-
chiehuis, Gerberastraat v/a 19u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 17 januari:
* Indoor menwedstrijden voor paar-
den en pony’s in stallen Wennekers, 
Mr. Jac. Takkade 21. Vanaf 9u.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Open huis De Werkschuit in Bac-
carastraat, 13-16u.
* Cinefleur festival bij Film- en Vi-
deoclub Aalsmeer in ‘t Anker, Oost-
einderweg 273 vanaf 19u.
* Open Podium ‘Doe je ding is’ in 
Pier K. Hoofddorp vanaf 20u.
* Feestavond met kienen vogel-
ver. De Rijsenvogel in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
Maandag 19 januari:
* Nieuwjaarsreceptie OLGA, Overleg 
Lichamelijk Gehandicapten, in Oude 
Veiling, Marktstraat, 16-18u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
‘t Anker, Oosteinderweg 273, 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat. Start 
20u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 20 januari:
* Klaverjassen Ons Aller Belang Ui-
terweg in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 19.30u.
Woensdag 21 januari:
OVAK-soos in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 14u.
21 en 22 januari:
* BindingBoven Inloop voor jeugd, 
Zijdstraat 46. Woensdag voor groe-
pen 3-6 en donderdag groepen 6-8 
basisschool. Van 15.30 tot 17.30u.
Donderdag 22 januari:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Sjoelen in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie bij Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Klaverjassen BV De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.

V
ergaderingen/recepties
Vrijdag 16 januari:
* Nieuwjaarsreceptie VVD Aalsmeer 
in Oude Veiling, Marktstraat, 20u.
*  Nieuwjaarsborre l  b i j  PACT 
Aalsmeer in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 20u.
Woensdag 21 januari:
* Vergadering wijkraad Stommeer in 
gebouw Seringenhorst, Parklaan 26 
vanaf 19.30u.
Donderdag 22 januari:
* Nieuwjaarsbijeenkomst ANBO in 
Parochiehuis, Gerberastrat, 14-16u.
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.

Leuke attentie kids bij inschrijving
Kennismaken met cursus-
pakket van Werkschuit
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
middag 17 januari houdt Stichting 
De Werkschuit  open huis in ’t Stom-
meerkwartier aan de Baccarastraat 
15. Van 13.00 tot 16.00 uur zijn be-
langstellende welkom. De Werk-
schuit presenteert creatieve cursus-
sen voor jong en oud. 
Tijdens het openhuis kan een ie-
der nader kennis maken met de 
verschillende cursussen en de do-
centen. De cursussen starten in 
de week van 2 februari. Volwasse-
nen kunnen kiezen uit de cursus-
sen modelboetseren, bronsgie-
ten, keramiek, tegel- en glasmoza-
iek, aquarelleren, beeldhouwen, te-
kenen en schilderen, glas in lood, 
edelsmeden, abstract schilderen of 
schilderen met acryl, modeltekenen 
en paverpol en vilten voor begin-
ners en gevorderden. Nieuw bij De 
Werkschuit is de cursus basisvaar-
digheid tekenen en een workshop 

porselein schilderen. Op dinsdag- 
woensdag- en vrijdagmiddag biedt 
De Werkschuit voor kinderen vanaf 
6 jaar een cursus creatieve vorming 
en op woensdagmiddag is er teken-
atelier voor jongens en meisjes van-
af 6 jaar. Kinderen krijgen een leuke 
attentie bij inschrijving op de open 
dag. Op de donderdagmiddag is er 
voor de jongeren een cursus moza-
iek en een cursus beesten maken 
van papier-maché. 
De nieuwe folder met het volledige 
cursuspakket kan tijdens de open 
dag zaterdag meegenomen wor-
den en is na 17 januari verkrijgbaar 
bij de bibliotheken in Aalsmeer en 
Kudelstaart het gemeentehuis, de 
boekhandels in Aalsmeer en zwem-
bad De Waterlelie. Voor Inlichtingen 
en of inschrijvingen kan via www.
gklein.org/wsa/ of telefonisch bij 
Margot Tepas, tel. 0297-340150 of 
Ester Krenn, tel. 0297-531326.

Werk van vier West-Afrikaanse kunstenaars

Couleurs d’Afrika te zien 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Veel mensen zul-
len als het om Afrika gaat niet ge-
lijk associaties krijgen met moder-
ne beeldende kunst. Als ze al aan 
kunst uit Afrika denken, dan is dat 
toch meestal aan oude (Egyptische) 
kunst, of vaker nog aan traditione-
le kunstvoorwerpen als maskers en 
voorouderbeelden, waar de volken-
kundige musea vol mee staan. Het 
boeiende is overigens, dat juist die 
traditionele kunstvoorwerpen uit 
Afrika, aan de wieg van de moder-
ne Westerse beeldende kunst heb-
ben gestaan. Vanaf het begin van 
de vorige eeuw, toen die voorwer-
pen voor het eerst op de markt kwa-
men, meegenomen door kolonis-
ten, missionarissen en zendelingen, 
werden zij verzamel- en inspiratie-
object voor een lange rij van Euro-
pese en Amerikaans kunstenaars, 
waaronder Picasso, Monet, Klee en 
later ook de kunstenaars van de Co-
bra groep. Zo werd de basis gelegd 
voor de moderne Westerse beel-
dende kunst. Die kunst is vanaf het 
midden van de vorige eeuw op haar 
beurt weer een bron van inspiratie 
geworden voor kunstenaars in Afri-
ka zelf. Nieuwe kunstopleidingen  in 
(West)-Afrikaanse hoofdsteden en 
makkelijker verkrijgbare materialen, 
van linnen tot acryl, hielpen daar-
bij. Tegenwoordig is het aanbod aan 
moderne kunst in Afrika even di-
vers als elders op de wereld. Voor-
al kunstenaars uit West-Afrika spe-
len hierbij een hoofdrol, geholpen 
door de Franse culturele centra, die 
kunstenaars onder andere de kans 
bieden om te exposeren en in be-
perkte mate door de eigen overhe-
den, die bijdragen aan de organi-
satie van kunstmanifestaties en uit-
wisselingsprogramma’s. In de ten-
toonstelling Couleurs dÁfrique, die 
te zien is in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat, zijn schilderijen, beel-
den en werk op papier van vier ta-
lentvolle West-Afrikaanse kunste-
naars te zien: Pierre  Segoh uit To-
go, Abou Sidibé uit Mali en Laurent 
Ilboudo en Christophe Sawadogo 
uit Burkina Faso. Wat zij maken is 
even divers als hun landen van her-
komst, maar allemaal putten zij hun 
inspiratie én kleurgebruik uit de rij-
ke eigen culturele tradities. Daar-

naast speelt ook de huidige proble-
matiek van Afrika en de strijd om te 
overleven in dit deel van de wereld 
een rol in hun kunst. Pierre Segoh 
toont schilderijen. Hij gebruikt voor 
zijn schilderijen vooral natuurlij-
ke verfstoffen, is geïnspireerd door 
de kunst van de Dogon uit Mali  en 
is een kritisch observant van de ei-
gen samenleving. Pierre exposeer-
de eerder in diverse West-Afrikaans 
en Europese steden. Christophe Sa-
wadogo laat in het Oude Raadhuis 
schilderijen en werk op papier zien. 
Hij heeft een passie voor  poëzie en 
calligraphie, die terug te vinden is in 
zijn kleurrijke, vaak minutieus uit-
gevoerde werken. Christophe expo-
seert regelmatig in het buitenland, 
waaronder in Parijs, Brussel  en Ko-
penhagen. Ook Laurent Ilboudo 
trakteert de bezoekers op schilde-
rijen. Hij leerde het vak kennen van 
zijn oom Sama. Deze stimuleerde 
hem tot het gebruik van natuurlijke 
pigmenten, sterke kleuren abstracte 
vormen. Een weerkerend symbool in 
zijn werk is de vogel die zijn groot-
vader op zijn bovenarm aanbracht 
tijdens zijn initiatie. Laurent expo-
seerde eerder in Wenen, Parijs, bij 
Huijs Basten Asbeck in Groenlo en 
recent bij galerie 23 in Amsterdam. 
De schilderijen worden afgewisseld 
door sculpturen van Abou Sidibé. 
De sculpturen van deze kunstenaar 
bewegen zich op het raakvlak van 
traditie en moderniteit. Traditioneel 
is het vakmanschap waarmee hij het  
tropische hardhout als zoveel hout-
snijders voor hem zijn vorm weet 
te geven. Nieuw en verrassend zijn 
de elementen die hij daar aan toe-
voegt: ijzeren objecten, touw, plat-
geslagen conservenblikjes. Nieuw 
zijn ook zijn assemblages uit louter 
oude al eerder gebruikte materialen. 
Zelf noemt hij deze herscheppingen 
manamako”, wat in het Bambara, de 
taal waarmee hij opgroeide, “leven 
geven” betekent. Abou exposeert 
regelmatig in het buitenland, waar-
onder in Colombia, waar hij een cur-
sus gaf. De tentoonstelling in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is 
te zien tot en met 15 februari, iedere 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. De toegang 
is gratis.

Vanavond in Dorphuis Kudelstaart
Kienavond bij Supporters
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dag 15 januari, organiseert de Sup-
porters Vereniging Kudelstaart een 
kienavond met vele mooie prijzen. 
Veertig fantastische prijzen liggen 
te wachten op een nieuwe eigenaar. 
Wie het snelst zijn kienblaadje vol 
heeft mag als eerste een keuze ma-
ken uit de vijf fantastische prijzen 
die in elke ronde te winnen zijn. Na 
vier ronden komt er een pauze om 

even te genieten van een kopje kof-
fie of een drankje. 
Als de acht ronden gespeeld zijn 
komt de knaller van deze avond, een 
superprijs met een waarde van on-
geveer 125 euro. Dus ook voor u de-
ze avond de kans om een of meer-
dere prijzen mee naar huis te ne-
men. Komt u ook gezellig kienen in 
het Dorpshuis te Kudelstaart? Aan-
vang is 20.30 uur. 

Op uitnodiging stichting KCA
Herman Nijkamp Kwartet 
zaterdag in café Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 17 ja-
nuari komt, op uitnodiging van de 
Stichting KCA, een uniek jazzkwar-
tet naar Bacchus. Het zijn vier mul-
ti-instrumentalisten met een unieke 
sound. Herman Nijkamp op trompet 
en zang, Jacco van Santen op alt-
sax, Pieter van Santen op piano en 
Serge Bredewold op bas vormen sa-
men het Herman Nijkamp Kwartet, 
een formatie die een steeds grotere 
faam begint te krijgen. 
Niet voor niets wordt Herman de Ne-
derlandse Mark Murphy genoemd, 
omdat zijn stem die van Mark heel 

dicht benadert – maar vergeet niet 
zijn trompetspel dat aan dat van 
Chet Baker doet denken. De andere 
musici zorgen voor solistisch vuur-
werk en een stuwende begeleiding. 
Door het ontbreken van de drums 
krijgt dit kwartet een heel eigen ka-
rakter en geluid, waardoor de af-
zonderlijke kwaliteiten van de musi-
ci nog beter tot hun recht komen.
Cultureel café Bacchus is gelegen 
naast het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat. Aanvang concert: zater-
dagavond half tien. Zaal open vanaf 
negen uur. Entree: uw gift. 

Play House terug in Aalsmeer
N201 opent het jaar 2009 
met volwassen clubavond
Aalsmeer - Na alle feestvieringen 
rondom oud en nieuw pikt poppo-
dium N201 aan de  Zwarteweg de 
draad weer gretig op. Dat betekent 
ook nieuwe clubavonden met voor-
al leuk entertainment en véél goe-
de muziek! Aanstaande zaterdag 17 
januari gaan de deuren weer open 
voor een relaxt avondje house, met 
als speciale gast achter de decks: 
Goodgrip. Laat je verrassen door 
vingervlug mixwerk van deze erva-
ren club-dj tijdens de speciale 18+ 
editie van Play House. “Ooow Yes. 
You are now rocking with the best!” 
In de housescene is dit zo’n beet-
je de bekendste kreet van de laatste 
jaren. En raad eens wat? De man die 
de tekst de wereld instuurde heeft 
ook tijdens Play House het heft in 
handen! Het is niemand minder dan 
alleskunner Goodgrip, één van de 
meest gerespecteerde mc’s van Ne-
derland die ook zeer regelmatig als 
dj aantreedt. Voor deze avond laat 
hij het mc’en aan anderen over om 
samen met de Play House dj’s het 
publiek te bekogelen met dikke pla-
ten! 

Ook voor ervaren stappers
In het nieuwe jaar zal de N201 zich 
van een andere kant laten zien, en 
wel aan het volwassen uitgaanspu-
bliek dat vaak neerkijkt op de loca-
tie. Volgens de verhalen op straat 
zouden feesten in de N201 en-
kel bedoeld zijn voor minderjari-
gen en te weinig entertainment bie-
den voor het volwassen publiek. Om 
ook de ervaren stappers te interes-

seren heeft de organisatie beslo-
ten om er vanaf 17 januari een éch-
te clubavond van te maken door de 
leeftijdsgrens van de bezoekers op 
18+ te zetten. Mocht je dus willen 
uitgaan, maar geen zin hebben om 
in de kou op het station te moeten 
wachten voor je trein, dan kan fees-
ten ook gewoon om de hoek! Ver-
wacht serieuze beats en heupwie-
gende tracks, van house naar tech-
house via minimal naar club en 
techno. Niets is raar en alles kan zo-
lang de dansvloer maar in beweging 
is! Vergeet niet je identiteitskaart 
mee te nemen; hier kan naar ge-
vraagd worden! Kom 17 januari naar 
de N201 aan de Zwarteweg! Play 
House is van 21.30 tot 03.00 uur. 

Vrijdag alternatieve rockbands
Op vrijdag 16 januari treden de al-
ternative rockbands The Girlies en 
The Expellers op in de N201 aan de 
Zwarteweg. De zaal is open vanaf 
21.00 uur en de entree is gratis. Al-
vast noteren in de agenda: Vrijdag 23 
januari is het N201-podium voor de 
metalcore bands Polydrone Hylash 
(open 21.00 uur, gratis toegang) en 
vrijdag 30 januari kan iedereen ko-
men kijken en lusiteren naar de in-
dustrial/metalbands Haeckeflosse, 
Abattoir Rouge, Transgressor en Go-
lem101. Open vanaf 20.30 uur, gratis 
toegang. Tot slot staat de N201 op 
zaterdag 31 januari in het teken van  
Oldschool hardcore met dj Chosen 
few. Aanvang is 22.00 de entree be-
draagt 8 euro. Meer weten? Kijk op 
www.n201.nl.

Zondag borrelen met pianist Marc
Nieuw: Into the groove in 
De Oude Veiling vrijdag
Aalsmeer - Vrijdag 16 januari pre-
senteert De Oude Veiling voor de 
eerste maal Into the groove met dj 
Feigo. Lekker ontsnappen aan de 
drukte en genieten in het café-res-
taurant van muziek en een hap-
je en een drankje. Op deze avon-
den wordt er de lekkerste lounge en 
nu-jazz gedraaid. Deze muzieksoor-
ten zijn erg populair en is heerlijk 
om mee te relaxen na een drukke 
week. Lounge: Oorspronkelijk werd 
met lounge gerefereerd aan muziek 
gespeeld in de salons van hotel- en 
casinobars, maar ook kleine caba-
rets en pianobars. Het is een vorm 
van popmuziek en komt origineel uit 
de muziek van de New Yorkse Tin 
Pan Alley. Het is bedoeld als achter-
grondmuziek, of in ieder geval. De 
toegang is gratis en de aanvang is 
22.00 uur. Om de twee weken, op de 
even vrijdagen, is dj Feigo present 
voor een relaxe Into the groove.

Zondag borrelen met muziek
Zondag 18 januari is iedereen van 
harte welkom voor een heerlijke 
borrel met op de achtergrond mu-
ziek van zanger en pianist Marc-
Philippe Verschuren. In huiselijke 
sferen neemt hij u mee in zijn mu-
zikale wereld. Naast een aantal ei-
gen nummers zal hij ook vele covers 

ten gehore brengen. Vanaf jongs af 
aan was Marc-Philippe al geïnteres-
seerd in kunst en cultuur. Zo schreef 
hij op 9 jarige leeftijd een gedicht 
waarmee hij jong dichttalent 1999 
werd. Kort hierna werd hij uitgeno-
digd om bij de stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer te komen. Rond 
die tijd volgde hij ook zijn eerste pi-
anoles. 
Marc heeft sindsdien ruim 3 jaar 
klassieke pianoles gehad. In 2004 
leverde hij een laatste bijdrage aan 
KCA. Toen besloot hij zich namelijk 
te gaan richten tot Engelse teksten. 
Ongeveer een jaar later begeleidde 
hij voor het eerst een zelfgeschre-
ven tekst met de piano. Eerst ge-
sproken tekst, later gezongen. Van-
af 16.00 uur klinkt zondag muziek in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
De toegang is gratis.

Rood en King Pelican
Volgende week zaterdag 24 janua-
ri is de boven-balzaal van De Oude 
Veiling voor liefst twee Aalsmeerse 
bands. Allereerst gaat de nog jon-
ge formatie King Pelican van zich la-
ten horen en vervolgens zijn de mi-
crofoons en de instrumenten voor 
de heren en dames van Rood. Meer 
weten over de activiteiten? Kijk op 
www.deoudeveiling.nl.



SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl
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Officiële mededelingen
15 januari 2009

BOUwVERORDENING

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Oosteinderweg achter 291, het slopen van een 

bloemenschuur en bergruimte.
Deze besluiten worden op 20 januari 2009 verzonden.

HERzIENING wELSTANDSNOTA AALSmEER

De Woningwet kent sinds 1 januari 2003 voor de gemeente een 
verplichting een gemeentelijke Welstandsnota vast te stellen. Deze 
nota dient als toetsingskader voor het beoordelen van bouwplannen 
op welstandsaspecten. De gemeente heeft hieraan voldaan door op 
24 juni 2004 door de Raad een Welstandsnota vast te stellen. Deze 
nota is op onderdelen verouderd en achterhaald. Inmiddels is een 
herziening opgesteld. Na inspraak dient deze herziene Welstandsno-
ta door de Raad vastgesteld te worden. In het kader hiervan ligt de 
concept Welstandsnota vanaf 15 januari 2009 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Gedurende deze periode 
bestaat de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen bij het 
college van burgemeester en wethouders.

TER INzAGE BIJ DE AfDELING DIENSTVERLENING, wEEK 3

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

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

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

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

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

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

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

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

aanbrengen op de: Catharina Amalialaan hoek Juli-
analaan; Catharina Amalialaan hoek Citroenvlinder-
straat; Willem Alexanderstraat hoek Catharina Amalia-
laan;

t/m 20 febr. Kapvergunningen: Oosteinderweg 226, 1 els; Monte-
verdilaantje 17, 1 thuja; akker Schuurbon, kadastraal 
bekend, gemeente Aalsmeer, H 312, 1 froxinus excel-
sior;

t/m 26 febr. Concept welstandsnota;
t/m 26 febr. Evenementenkalender 2009;
t/m 27 febr. Goedgekeurd “Uitwerkingsplan N201-zone Uitwerking 

2: VBA-Noord”.

TER INzAGE BIJ DE AfDELING DIENSTVERLENING, BALIE 6

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

Ter inzagetermijn tot vrijdag 16 januari 2009
• Werven 41, het plaatsen van een tuinhuisje.

Ter inzagetermijn tot vrijdag 23 januari 2009
• Aalsmeerderweg 283a, het bouwen van een 

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

Ter inzagetermijn tot vrijdag 20 februari 2009
• Flora Holland, Locatie Oost, het uitbreiden van de 

bloemenveiling;
• Flora Holland, Locatie Oost, het uitbreiden van de 

bloemenveiling, locatie Waterdrinker.

wET OP DE RUImTELIJKE ORDENING (wRO)

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

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning 
met toepassing van een vrijstelling
Lid 1
• Herenweg 100, het vergroten van een showroom en 

werkplaats met kantoorruimte

Verleende vrijstellingen

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toe-
zending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amster-
dam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Indien 
de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, dient u 
bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit kan binnen 
zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouwvergunning. 
Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen bij 
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 2
• Hornweg 130, het wijzigen van het gebruik;
Deze besluiten worden op 20 januari 2009 verzonden.

Goedgekeurd “Uitwerkingsplan N201-zone Uitwerking 2: 
VBA-Noord”
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland hebben op 11 
december 2008 het uitwerkingsplan “N201-zone Uitwerking 2: VBA-
Noord” goedgekeurd. Het uitwerkingsplan “N201-zone Uitwerking 2: 
VBA-Noord” is op 4 november 2008 door het college vastgesteld. Dit 
is gebeurd ten behoeve van het verplaatsen van de fustageopslag 
van FloraHolland Locatie Oost naar Locatie Noord.
Het plangebied heeft op grond van het moederplan “N201-zone” 
de bestemming “Uit te werken bedrijfsdoeleinden”. Met dit uitwer-
kingsplan voor locatie Noord wordt de concrete invulling voor het 
gebied vastgelegd. In dit geval zal fustageopslag ten behoeve van 
FloraHolland (een bedrijf in milieucategorie 4) zijn toegestaan met 
toepassing van een binnenplanse vrijstelling, indien wordt gewaar-
borgd dat de hinder van de activiteiten gelijk is aan een bedrijf in 
milieucategorie 3. 
Het goedgekeurde uitwerkingsplan met bijbehorende stukken ligt 
vanaf 16 januari 2009 gedurende een periode van zes weken ter visie 
bij de afdeling dienstverlening tijdens de openingstijden. Tevens 
is het plan in te zien op afspraak. Daarnaast kunt u het uitwer-
kingsplan en het goedkeuringsbesluit raadplegen op de site van de 
gemeente Aalsmeer, www.aalsmeer.nl
Gedurende deze termijn kan door belanghebbenden beroep worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

wET RUImTELIJKE ORDENING (wRO)

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

Verleende ontheffingen 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing 
is verleend voor:
• Machineweg 12, tijdelijke ontheffing voor het gebruik van het 

pand, ten behoeve van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en 
buitenschoolse opvang, voor een periode van 2,5 jaar.

GEmEENTE AALSmEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: 
vrije inloop. 
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstver-
lening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afde-
ling alleen open voor reisdocumenten, 
rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 8.30-
17.00 uur.

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

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

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

GEmEENTE-INfO OP wEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op 
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 
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– 38 76 17
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u 
ervan uitgaan dat uw klacht of mel-
ding is opgelost.

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

SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven 
van milieu- en geluidklachten over 
het vliegveld kunt u contact opnemen 
met de Commissie Regionaal Overleg 
Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar 
op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 
020-6015555 of via vragen@crosinfo.
nl of klagen@crosinfo.nl.
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DEfINITIEVE BESCHIKKINGEN

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Oosteinderweg 226, 1 els;
• Monteverdilaantje 17, 1 thuja
• akker Schuurbon, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, 

H 312, 1 froxinus excelsior 
Datum verzending vergunningen: 9 januari 2009

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te 
nemen ten behoeve van een wegafsluiting in Aalsmeer, door middel 
van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aan 
de Catharina Amalialaan te Aalsmeer t.h.v. de Mikadoschool (tussen 
de Julianalaan en de Citroenvlinderstraat). De ontheffing geldt voor 
12 t/m 16 januari 2009 tussen 07:00-16:00 uur. Tevens geldt deze 
ontheffing voor incidentele werkzaamheden tot eind maart 2009.

Evenementenkalender 2009
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij 
in haar vergadering van 16 december 2008 de evenementenkalender 
2009 definitief heeft vastgesteld.
De evenementenkalender ligt zes weken ter inzage bij de afdeling 
dienstverlening en is tevens in te zien op www.aalsmeer.nl. 

wONINGwET

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Baanvak 16, het plaatsen van een erker;
• Dr. J. Wasscherstraat 8, het plaatsen van een balkon;
• Geerland 97, het plaatsen van een erker;
• L.A. Braakstraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Machineweg tegenover 159, het plaatsen van een bouwbord;
• Molenvlietweg hoek Middenweg, het plaatsen 

van een bouwbord;
• Ophelialaan 239, het plaatsen van een dakopbouw;
• Werven 2, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Wissel 1, het vergroten van een woning.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Oosteinderweg 228, het vergroten van een woning.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Anne Frankstraat 35, het plaatsen van een dakkapel;
Verzenddatum bouwvergunning: 20 januari 2009.
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Aalsmeer - Dinsdagavond 13 ja-
nuari rond zes uur hebben vanda-
len een container op het bouwter-
rein aan de Snoekbaarsstraat in de 
brand gestoken. Het bouwterrein, 
dat grenst aan de Brasemstraat in 
Nieuw Oosteinde, was in snel tempo 

in dikke rook gehuld. De brandweer 
moest een hek open knippen om bij 
de brandende container te komen. 
Het vuur was snel geblust. Na een 
klein halfuurtje kon het sein ‘brand 
meester’ gegeven worden. 
Foto Ronald van Doorn.

Brandje in container Oost

Aalsmeer - Velen van u zullen heb-
ben genoten van het feit, dat de gro-
te Poel eindelijk weer eens goed was 
dichtgevroren, was het niet om te 
gaan schaatsen dan wel om  te gaan 
wandelen en om van al het moois te 
genieten ! Alles was dus te bereiken 
per schaats of te voet en dat hebben 
sommige eiland-eigenaren dan ook 
wel gemerkt! Bijgaande foto laat dit 
zien: een kist op een eiland aan de 
Westeinderdijksloot was van de fun-
dering getild en op z’n kant gegooid, 
waarbij de onderkant losraakte en 
de inhoud tevoorschijn kwam. Dom 

waren ze, want iedereen weet dat je 
geen spullen van waarde kan ach-
terlaten in je kist, zover zijn we al 
in onze samenleving. Het moet dus 
pure balorigheid of vandalisme zijn 
geweest. De grapjassen hebben 
voor de lol de gehele inhoud van de 
kist over het eiland gegooid waar-
door een en ander gebroken is. Da-
tum van dit onheil: Tussen zaterdag-
avond 10 en zondagmorgen 11 ja-
nuari. Er is inmiddels aangifte ge-
daan van deze vernieling bij de poli-
tie in Aalsmeer, dus als u iets gezien 
heeft. Bel 0900-8844.

Balorigheid of vandalisme?

Auto rijp voor 
de sloop
Aalsmeer - Op woensdag 7 janu-
ari rond twaalf uur in de middag 
heeft de politie een auto van de weg 
gehaald die nagenoeg rijp voor de 
sloop bleek. Op de Dreef passeer-
de een 26 jarige man uit Boskoop 
in zijn BMW de controlepost van de 
verkeersdienst. De auto sleepte een 
andere wagen met een touwtje aan 
de uitlaat. De bestuurder kon geen 
rijbewijs en geen kentekenbewijs 
tonen. Verder bleek al snel dat de 
Apk van de wagen was verlopen en 
de auto diverse mankementen ver-
toonde waaronder scherpe randen, 
slechte bedrading en niet werken-
de verlichting. De man uit Boskoop 
heeft afstand van zijn auto gedaan. 
De BMW gaat naar de sloop.

Auto toch retour
Aalsmeer - Op dinsdag 6 januari 
om half zes in de ochtend is een on-
geveer drie maanden geleden ge-

Aanhouding voor 
dronkenschap

Aalsmeer - Op woensdag 7 janua-
ri om zes uur in de avond heeft de 
politie een 35-jarige buitenlandse 
Aalsmeerder aangehouden wegens 
openbare dronkenschap. 
De man had eerst in een winkel aan 
de Aalsmeerderweg diverse mede-
werkers en klanten lastig gevallen. 
Hij werd de winkel uitgezet, maar 
was niet voornemens te vertrekken. 
Hij ging liggen slapen in de gang 
om na enige tijd opnieuw klanten te 
vervelen met opmerkingen. 
De politie is gebeld en agenten heb-
ben de man aangehouden en mee-
genomen naar het bureau. Open-
bare dronkenschap wordt hem ten 
laste gelegd.

stolen auto terug gevonden op het 
Drie Kolommenplein. De Ford K was 
in september vanaf de Grundelweg 
bij het Praamplein ontvreemd. De 
wagen is onbeschadigd.

Forse boete voor 
Uithoornse
Aalsmeer - Op vrijdag 2 januari om 
tien voor negen in de ochtend be-
trapte de politie op de N201 een 
automobiliste al bellend achter het 
stuur. De bestuurster, een 21-jari-
ge Uithoornse, werd tot stoppen ge-
maand. Uit de controle bleek dat 
de Uithoornse geen rijbewijs had, 

haar auto niet apk gekeurd was en 
het nummerbord achter nauwelijks 
zichtbaar was. De officier gaat de 
hoogte van de boete bepalen wat 
betreft het niet hebben van een rij-
bewijs. 
Daarbij heeft de 21 jarige drie be-
keuringen gekregen, 150 euro voor 
mobiel bellen achter het stuur, 90 
euro voor het niet goed zichtbare 
kenteken en nog eens 90 euro voor 
de niet gekeurde auto.
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Zaterdag met dansers en optredens
Back in Time gaat ‘over 
de top’ in The Beach
Aalsmeer - Back in Time, het maan-
delijkse dance classics discofeest in 
The Beach aan de Oosteinderweg, 
begint het nieuwe jaar 2009 goed 
met een Groots goed fout feest. Op 
zaterdag 17 januari gaat Back In 
Time vanaf 21.00 uur ‘over de top’. 
Het belooft een dol dwaas spek-
takel te worden met surprise-acts, 
dansers, optredens, etc. en natuur-
lijk zijn de Back in time’-dj’s Cees 
van der Schilden, Meindert van der 
Zwaard en Ruud Vismans ook van 
de partij om de avond naar een mu-
zikaal hoogtepunt te brengen. Over 
het feestprogramma willen de he-
ren nog weinig loslaten. “Wat is een 
surprise-act nog als je van te voren 
al vertelt wie of wat er komt?”, stelt 
gastheer Ruud Vismans. Maar dat 
het een dolle boel gaat worden staat 
vast. Bezoekers van het groter op-
gezette feest wordt gevraagd, maar 
zijn niet verplicht, om komende za-
terdag een zo fout mogelijke out-
fit te dragen. Dat kan van alles zijn: 
strak in het pak of glitterjas, fluori-
serend of in alle kleuren van de re-
genboog, met afropruik of glanzend 
kaal, opplaksnor of jampotbril, met 
mutsen, hoeden, petten, mijters en 
alle andere aanverwante artikelen. 
Het kan niet fout genoeg! Aan de 
drager/draagster van het meest fou-
te tenue wordt een leuke prijs uitge-

reikt! Naast al die gekkigheid speelt 
de muziek natuurlijk wel de belang-
rijkste rol. Bekende en minder be-
kende foute hits uit veertig jaar hit-
verleden trekken deze avond voor-
bij. In samenwerking met vj Alex 
Wahlen van X-treme Showproduc-
tions wordt er een extra te gekke 
licht- en geluid omgeving gebouwd 
waarin elke dansliefhebber zich 
thuisvoelt. Maar ook daaromheen 
is iedereen die gezellig een avond-
je plezier wil maken, een drank-
je wil komen drinken en/of toch wil 
swingen op de dansvloer van harte 
welkom. De muziek en gezelligheid 
staan centraal! Vanuit de speciale 
rokersruimte – inpandig, ruimbeme-
ten, behaaglijk en gezellig – heeft 
men ook zicht op het feest  zodat 
niemand iets van de sfeer hoeft te 
missen tijdens de rookpauze. 
Vanwege het speciale karakter van 
deze speciale Back in Time-editie is 
er gestart met de voorverkoop van 
toegangskaarten. Deze zijn verkrijg-
baar in The Beach en kosten 7,50 
euro. Op de avond van het ‘over de 
top’-feest kosten de kaarten, indien 
nog voorradig, 10 euro. Meer infor-
matie op de website www.backin-
time.nu. Back in Time-over de top 
speelt zich zaterdag 17 januari van-
af 21.00 uur af in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a.

Eigen vervoer Play House
Aalsmeer - Wie aanstaande zater-
dag 17 januari naar het Play House-
feest in de N201 aan de Zwarte-
weg gaat en niet uit Aalsmeer komt, 
maar bijvoorbeeld uit Hoofddorp, 
Nieuw Vennep of Rijsenhout en die 
toch graag een biertje wil drinken, is 
der de Play House bus. De organisa-
tie van Play House regelt eigen ver-
voer waarmee je na het feest weer 
veilig thuis kan worden afgezet. De 
bus vertrekt vanuit Hoofddorp en 
rijdt via Nieuw Vennep en eventueel 

langs Rijsenhout naar Aalsmeer. Je 
betaalt 5 euro voor een retour plus 
5,00 euro entree. Onderweg kom je 
al goed in de feeststemming, want 
aan boord zullen enkele dj’s live de 
muziek verzorgen! 

Dus: zin in een lekkere houseavond 
inclusief een gezellige, knotsgekke 
busreis? Kom dan 17 januari naar de 
N201 aan de Zwarteweg! Play House 
is van 21.30 tot 03.00 uur. Meer info: 
www.playhouseevents.nl.

Eerste postzegelruilbeurs 
in 2009 in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdag 17 janua-
ri gaat om 9.30 uur de eerste ruil-
beurs in 2009 van Postzegelvereni-
ging Aalsmeer van start in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het belooft weer een leuke beurs 
te worden met diverse nieuwe stui-
ver boeken. De stuiverboeken zijn 
er speciaal voor verzamelaars die 
weinig of niets te ruilen hebben, zij 
kunnen dan met een klein budget 
toch nog leuke aankopen doen. Dus 

Aalsmeerse verzamelaars breng een 
bezoek aan dit evenement. Het is de 
enige postzegelruilbeurs die geen 
entree heft. U kunt geheel vrijblij-
vend gratis naar binnen. Consump-
ties zijn wel voor eigen rekening.
Hebt u niets te ruilen en ook niets 
in de stuiverboeken gevonden, dan 
zijn er natuurlijk nog diverse hande-
laren die ook van hun zegels af wil-
len. Meer weten, bel Cor, tel: 343885 
of Sietze, tel: 340257.

Scuttle Buttin’ zaterdag 
terug in Bikes ‘n Blues
Amstelveen - Bestaat reïncarna-
tie? Als je Scuttle Buttin’ hoort spe-
len met gitarist Mike Schuurman 
ben je geneigd te denken van wel. 
Deze band heeft heel veel succes 
geoogst op de openingsavond  van 
Bikes ’n Blues, begin 2006, en in fe-
bruari 2008. Gitarist Mike Schuur-
man beheerst de stijl van Stevie Ray 
Vaughan tot in de perfectie, bijna 
beangstigend zelfs!
Het is niet alleen de muziek van Ste-
vie Ray Vaughan, ook nummers van 
John Mayall en The Red Devils wor-
den niet geschuwd. Mike’ s mees-
terwerk op gitaar samen met de rau-
we vocale energie van zanger Joost 

van Veen, het doorlopend pompen 
en slepen van George Daams, en 
bassist John maakt dat je verslaafd 
raakt aan deze band. Scuttle Buttin’ 
is een feest voor oog en oren. Ge-
zamenlijk hebben deze mannen ja-
renlang podiumervaring en hebben 
gestaan op belangrijke Nederland-
se bluespodiums, zoals Maloe Me-
lo, L’ Esprit, Culemborg Bluesfesti-
val, Delft Blues en Brielle Blues. En 
nu dus terug van weggeweest op 
het podium van Bikes ’n Blues. Laat 
je meeslepen en kom aanstaande 
zaterdag 17 januari naar Bikes ’n 
Blues in Het Galjoen te Amstelveen. 
Meer info: www.bikesnblues.nl 

Band Focus vrijdag in P60
Amstelveen - Met haar unieke pro-
gressieve rock manifesteerde Focus 
zich in de eerste helft van de ze-
ventiger jaren als het succesvolste 
en meest gewaardeerde exportpro-
dukt van de Nederlandse popmu-
ziek. Onder leiding van het geroem-
de duo Thijs van Leer op Hammond 
op orgel en dwarsfluit en Jan Ak-
kerman op gitaar werden hoofdza-
kelijk instrumentale hits als Hocus 
Pocus, House of the King en Syl-
via en tijdloze albums als Moving 
Waves, Focus 3 en Hamburger Con-
certo voortgebracht. Interne strub-
belingen maakten echter een einde 
aan de legendarische groep. Na een 
comeback die zich tot dusver hoofd-
zakelijk buiten de landsgrenzen af-
speelde en resulteerde in de uitste-
kend ontvangen cd Focus 8, is de 
band nu ook in eigen land terug in 
de frontlinie. En in een topbezetting! 
Uiteraard is oprichter en muzikaal 
genie Thijs van Leer van de partij. 
Terug op het vertrouwde nest is ook 
Pierre van der Linden, de drummer 

die zo bepalend was en nog steeds 
is voor het geluid van Focus en die 
nog altijd wordt beschouwd als een 
van de, zoniet dé beste slagwerker 
van Nederland. Samen met bassist 
Bobby Jacobs –telg uit de beroemde 
jazzfamilie– zorgt deze ritmesectie 
voor de swing en groove die Focus 
zo kenmerkt. Niels van der Steen-
hoven, die bekend staat als hét gro-
te gitaartalent van ons land en die 
zich inmiddels kan meten met me-
nig internationaal virtuoos op dit in-
strument, completeert de band. Zelf 
komen kijken en luisteren kan aan-
staande vrijdag 16 januari in P60 in 
Amstelveen. Het concert in P60 is 
overigens één van de weinige ex-
clusieve concerten dit jaar in Ne-
derland van Focus. De band treedt 
daarna voornamelijk in het buiten-
land op. De kaartverkoop is gestart. 
Online bestellen kan via www.p60.
nl. Een kaartje kost 15 euro in de 
voorverkoop en aan de zaal, indien 
nog voorradig, 17,50 euro. De zaal is 
vrijdag open vanaf 20.00 uur. 

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

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

Weer Nightfever in Bon Ami
Aalsmeer - Sinds vrijdag 9 janua-
ri presenteert discotheek club Bon 
Ami weer de wekelijkse jaren tach-
tig en negentig party Nightfever 
voor alle 25-plussers. Gewoon ge-
zellig mensen ontmoeten of lekker 
een avondje swingen onder leef-
tijdsgenoten zal in de schitteren-
de danszaal geen probleem zijn. De 
gehele avond zullen er luxe hapjes 
worden geserveerd, zodat je echt 
het gevoel krijgt dat je een avond-
je uit bent.
De rokers hoeven niet in de kou te 
staan, omdat Bon Ami beschikt over 

een inpandige rookruimte.
De entree bedraagt slechts 5 euro 
en dat is inclusief garderobe, luxe 
hapjes en het gebruik van de toilet-
ten. De muziek uit de jaren zeven-
tig tot negentig zullen ongetwijfeld 
mooie herinneringen ophalen en het 
zal ook moeilijk zijn om stil te blijven 
staan. Ook zin in een avondje da-
ten of gewoon lekker swingen? Kom 
dan aanstaande vrijdag 16 januari 
naar discotheek club Bon Ami aan 
de Dreef. De aanvang is om 21.30 
uur. Voor meer informatie: www.
nightfever-aalsmeer.nl.

Instrument meenemen en spelen!
Jamsessies Oude Veiling 
enthousiast van start
Aalsmeer - Enige tijd is het stil ge-
weest rond de jamsessies in de Ou-
de Veiling, maar vrijdag jl. was de 
grote zaal boven weer domein voor 
muzikanten. De eerste jamses-
sie in de bovenzaal van ‘de Ouwe’ 
mag een succesvolle (her-)start ge-
noemd worden. Diverse muzikanten 
kwamen met hun instrument aan-
zetten om lekker met elkaar muziek 
te maken. Het open karakter van de 
jamsessies zorgt voor laagdrempe-
ligheid. Gewoon je instrument mee-
nemen en meespelen. Of je de an-
deren nu kent of niet, als je muziek 
maken leuk vindt, ben je van harte 
welkom. Er zijn altijd lokale musici 
die de jamsessie leiden, dus een ba-

sis is aanwezig. Dan is het een kwes-
tie van ‘instromen’ met je instrument 
of achter de microfoon gaan staan, 
want ook zangers en zangeressen 
zijn natuurlijk welkom op dit open 
podium! Vrijdagavond werd enthou-
siast met elkaar muziek gespeeld en 
door de pianist, twee saxofonisten, 
gitaristen, de zanger en drummer 
een heuse, grote band gevormd. In-
derdaad, Aalsmeer is muzikaal... Wie 
volgt? De volgende sessie is op vrij-
dag 6 februari, vanaf 20.30 uur in de 
bovenzaal. Toegang uiteraard gra-
tis. De Oude Veiling is voornemens 
de jamsessies een reguliere plek op 
de agenda te geven, dus houd de 
agenda in de gaten. 

Micro magic ijszeiler op 
Kleine Poel gespot!
Aalsmeer - Op de Kleine Poel is af-
gelopen weekend de eerste Micro 
Magic, omgebouwd als ijszeiler ge-
spot. 
Weliswaar waren enkele enthousi-
astelingen in het Rotterdamse al op 
4 januari bezig met omgebouwde 
mini-ijszeilers, maar die waren op 
een houten frame en zonder het ori-
ginele bootje. 
De Aalsmeerder Klaas Spaargaren 
kreeg zijn originele Micro Magic, 
waarmee hij wedstrijden zeilt in het 
water, nu op 
het ijs en draadloos op afstand be-
diend aan de gang. 
Er stond weliswaar weinig wind, 
dus topsnelheden zijn niet gehaald, 
maar een primeur was het wel!  

Hoogste donatie naar Aalsmeer
Schipholfonds trakteert 
de Historische Tuin
Aalsmeer - Het Schipholfonds 
heeft in het vierde kwartaal van 
2008 een bedrag van 134.861 eu-
ro geschonken aan 42 instellingen 
en organisaties in de omgeving van 
Schiphol. De hoogste donaties van 
2.500 euro en hoger zijn op 8 janu-
ari op Schiphol uitgereikt door Ma-
rion Versluys en Anton Temme, be-
stuursleden van het Schipholfonds. 
In het vierde kwartaal van 2008 ont-
ving de Stichting Historische Tuin 
te Aalsmeer van het Schipholfonds 
de hoogste donatie, 9.000 euro. De 
Stichting heeft als doel de rijke his-
torie van de Aalsmeerse tuinbouw 
‘levend’ te houden. 
De Historische Tuin beschikt over 
een veilinggebouw waarin nog op 
de ouderwetse manier met een vei-
lingklok geveild kan worden. Een 
tentoonstellingskas op het terrein 
laat de historie van de Aalsmeerse 
tuinbouw zien. De gebouwen zijn 
onlangs met elkaar verbonden door 
een overdekte corridor. Voor de in-
richting voor de corridor heeft de 
Stichting de donatie ontvangen.
 De Weesper Volks Gymnastiek Ver-
eniging ontving voor de aanschaf 
van meubilair een donatie van 7.521 
euro.  De vereniging viert in 2009 

haar 100-jarig bestaan en verhuist 
naar een nieuwe accommodatie. De 
gehandicapten Sportvereniging De 
Sleutels uit Leiden organiseert van-
wege haar 50 jaar bestaan in 2009  
drie sporttoernooien voor visueel 
gehandicapten en rolstoelafhan-
kelijke mensen. Het Schipholfonds 
steunt dit initiatief met een donatie 
van 7.500 euro. De Zaansche Mo-
len uit Koog aan de Zaan gaat de 
oliemolen De Bonte Hen restaure-
ren in samenwerking met de Rijks-
dienst Archeologie Cultuurland-
schap en Monumenten. Het Schip-
holfonds draagt bij aan de restaura-
tie met een donatie van 7.500 euro. 
Honk- en Solftbal Vereniging Tha-
men uit Uithoorn tot slot ontving 
een donatie van 7.500 euro  van het 
Schipholfonds  voor het medereali-
seren van een tweede slagtunnel en 
werpmachine.
Het Schipholfonds is in 1994 op ini-
tiatief van Amsterdam Airport Schip-
hol opgericht in het kader van ver-
antwoord ondernemen. Voor het in-
dienen van aanvragen voor dona-
ties in het eerste kwartaal 2009 is de 
sluitingsdatum 2 februari. Meer in-
formatie is te vinden op www.schip-
holfonds.nl.

Verhuizing van de baan!
Cultureel café Bacchus 
blijft in Gerberastraat
Aalsmeer - In de zomer van 2008 
werd aangekondigd dat de moge-
lijkheid om Bacchus naar de Oude 
Veiling te verhuizen zou worden on-
derzocht. Daarna is het stil gewor-
den in de berichtgeving. Dit bete-
kent niet dat er niets is gebeurd. 
Integendeel: in maandelijkse ge-
sprekken tussen Bacchus en de Ou-
de Veiling hebben beide partijen on-
derzocht hoe de samenwerking er 
uit zou moeten zien en is getracht 
tot elkaar te komen. 
Uiteindelijk zijn het Bacchus-be-
stuur en Leo van Erp van de Oude 
Veiling tot de conclusie gekomen 
dat samenwerking op basis van be-
houd van het huidige Bacchus-con-
cept niet past binnen het grotere 
geheel van de Oude Veiling. Daar-
op is in goede harmonie besloten 
om onafhankelijk van elkaar ver-
der te gaan.  Beide partijen gaan 
wat betreft programmering door op 
de door hen ingeslagen weg, waar-
bij getracht wordt elkaar aan te vul-
len om zo wekelijks Aalsmeer een 
breed gamma aan culturele activi-
teiten te bieden. 

Voor iedereen die het vergeten is: 
Bacchus zit aan de Gerberastraat, 
achter het Boomkwekerskerkhof en 
is op vrijdag- en zaterdagavond ge-
opend.

Professionaliseren
De giften die Bacchus heeft ontvan-
gen op de Benefietavond eind mei 
2008 om de verhuizing te kunnen 
bekostigen zijn niet weggegooid. In-
middels zijn van deze giften nieuwe 
theaterlampen aangeschaft, zodat 
de voorstellingen nog beter uitge-
licht kunnen worden. In 2009 zal er 
verder geïnvesteerd gaan worden in 
de muziekinstallatie en vernieuwing 
van het theaterdoek dat de achter-
wand van het podium bedekt.

Kortom: Bacchus gaat zich verder 
professionaliseren in 2009. Een eer-
ste stap in het verbeteren van de 
leefomgeving in Bacchus is reeds 
gezet door het vernieuwen van de 
verwarming, waardoor de zeer war-
me of te koude avonden tot het ver-
leden behoren. Meer weten? Kijk op 
www.cultureelcafebacchus.nl.

Voor een gezellige avond stond zaterdag 3 januari Eric-Jan Overbeek in Bac-
chus garant. Mr. Boogie woogie trakteerde het publiek op swingende blues en 
lekkere boogie woogie. Het koude weer buiten werd vergeten, binnen was het 
prima toeven, lekker warm en goede muziek. In de tweede set kreeg de ta-
lentvolle pianist versterking van zanger en gitarist Chris Clemens uit Aalsmeer. 
De blues kreeg meer de overhand, maar ook hiervoor waren de bezoekers ‘in’. 
Een prima start van hopelijk weer een muziekvol jaar in Aalsmeer!
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recensie
KCA winterconcert: Prachtig uitgevoerde 
muziek, glühwein en rode wangen
Aalsmeer - Het is altijd heerlijk om 
naar mooi uitgevoerde muziek te 
luisteren. De KCA klassieke concer-
ten te horen in de Oud Katholieke 
Kerk aan de Oosteinderweg zijn al-
tijd oorstrelend. Maar zondag 11 ja-
nuari tijdens het traditionele piano-
recital wist de uitstekend spelende 
pianist Bas Verheijden er toch nog 
een dimensie aan toe te voegen. 
Verheijden is niet alleen een virtu-
oos op de piano maar bezit ook nog 
eens over de gave van het woord. 
De achtergrond informatie die hij 
zijn publiek verschafte was zalig. Je 
maakt maar weinig mee dat een so-
list vooraf aan een concert even uit 
de ‘losse pols’ een stukje op de pi-
ano laat horen om de vergelijking 
aan te geven die er bestaat tussen 
de verschillende componisten, ook 
al lijkt dat niet zo vanzelfsprekend. 

De jaloezie van Mozart
Bijvoorbeeld Muzio Clementi waar-
van Verheijden speelde de Sonate 
Bes gr.t. opus 24/2 ook wel de Zau-
berflötensonate genoemd. Clementi 
leefde van 1752-1832. In 1781 werd 
hij op kerstavond ontboden aan het 
Weense Hof om enige stukken te 
komen spelen. Het ging om een ei-
gen compositie en reeds bestaan-
de werken. Ook Mozart was uit-
genodigd en beide musici bleken 
aan elkaar gewaagd, want de ‘wed-
strijd’ eindigde onbeslist, in een ge-
lijk spel. Mozart zou naar aanleiding 
hiervan in een brief aan zijn vader 
laten weten: ‘Die Clementi, wat een 
slechte pianist en componist.’ Maar 
wat blijkt: Wie goed luistert naar die 
Zauberflöte van Mozart zal daarin 
toch veel herkennen van Clemen-
ti. Hier was dus duidelijk sprake van 
enige jaloezie!

Hinderlijke hoest!
Er volgde een blokje Frédéric Cho-

derbaarlijk goed bij de bijzondere 
winterse sfeer. Soler, een Spaanse 
monnik wordt ook wel de ontdek-
ker van de Spaanse dansmuziek ge-
noemd. In de drie sonates in D, Fis 
en F zijn deze dansritmes terug te 
vinden en waren zeker voor die tijd 
zeer gewaagd. Het laatst gespeelde 
stuk van deze mooie winterse zon-
dag was van de componist Mauri-
ce Ravel (1875-1937) La Tombeau 
de Couperin bestaat uit vijf delen en 
duurt in totaal 25 minuten. Prelude 
Vif. Fugue Allegro moderato, For-
lane (vooral voor jazzcomponisten 
een heel interessant stuk) Rigau-
don. Assez vif, Menuet. Allegro mo-
derato en tot slot het Toccata waar 
drie minuten lang onafgebroken de 
noten over elkaar heen buitelden. 
Ravel bracht met dit stuk een hom-
mage aan alle gesneuvelde solda-
ten van de eerste wereldoorlog. Zelf 
had de componist graag in dienst 
gegaan maar vanwege zijn geringe 
lengte werd hij afgekeurd. Gelukkig 
maar, anders had hij vast nooit zulke 
mooie muziek gecomponeerd.

Een droom
Het is een droom voor iedere pianist 

recensie
Cabaretier Johan Goossens 
laat talent zien in Bacchus
Aalsmeer - Cabaretier Johan Goos-
sens wordt gezien als een talent in 
wording. Hij won in 2006 de jury-, 
publieks- en persoonlijkheidsprijs 
van het Groninger Studenten Caba-
ret Festival. De inmiddels gestopte 
Hans Dorrestijn zei over hem: ‘Jo-
han wordt ooit nog een hele grote’. 
In zijn show ‘A-Boom’ bewijst de 25-
jarige Goossens dat hij Dorrestijns 
compliment met recht met zich mee 
mag dragen. Afgelopen zaterdag 10 
januari trad Johan Goossens op uit-
nodiging van Stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer (KCA) op in cultureel 
café Bacchus. Op het kleine podi-
um kon hij alvast warmdraaien voor 
zijn première deze week op donder-
dag 15 januari in Theater Bellevue in 
Amsterdam. 
Ook in het veel kleinere Bacchus kon 
hij zijn talent met hetzelfde gemak 
laten zien. Daarin toonde hij mis-
schien alvast het gelijk van Dorres-
tijn, want een grote cabaretier moet 
overal het publiek aan het lachen 
krijgen. Dus ook in Bacchus. Goos-
sens is een echte verhalenverteller. 
En niet zo één die iedereen wel in 
de familie of op het werk kent: ein-
deloos aan het woord maar uitein-
delijk weinig spannends te vertellen, 
of totaal niet grappig. Goossens ver-
telt in zijn programma ‘A Boom’ een 
duidelijk verhaal met een begin en 
een staart. Zijn vertelling over vrij-
willigerswerk in Afrika zijn fel ge-
kleurd. Hij neemt zijn publiek aan 
de hand mee vanaf het sollicitatie-
gesprek bij de ontwikkelingsorgani-
satie tot in Ghana. 
Van bijrollen in zijn belevenissen is 
geen sprake. Elk karakter dat in het 
verhaal met hem in aanraking komt, 
wordt goed neergezet met een grap-
pige typering. Ondertussen deelt hij 

kleine speldenprikjes uit, waarmee 
hij zijn publiek goed prikkelt. Soms 
legt hij te veel nadruk op details of 
gaat hij iets te lang door in het ver-
haal. 
Maar een saaie verteller wordt hij 
niet. Op die momenten schakelt hij 
vloeiend over naar een ander zijpad. 
Het gaat zo vloeiend dat je snel bent 
vergeten hoe hij dat zijpaadje zo ge-
makkelijk had gevonden. Zo stapt 
hij in een paar passen over naar een 
kapotte videorecorder, de jokerstic-
keractie van de Albert Heijn of pakt 
hij de gitaar voor een gevoelig liedje 
over een dementerende oma. 
Het verhaal in Ghana keert als een 
rode draad terug in de voorstelling. 
Net op het moment dat je bang bent 
dat hij zijn vertelling als een losse 
gebeurtenis gebruikt, springt hij met 
gemak terug naar Afrika en heeft hij 
het publiek weer in zijn hand mee-
genomen. 
Op het einde knijpt hij nog even 
extra in die hand. De zaal is stil bij 
het einde van het verhaal. Hij bleek 
geen grap verteld te hebben, maar 
een goed opgebouwd en zelfs aan-
grijpend verhaal. 
Johan Goossens speelt zijn voor-
stelling ‘A Boom’ deze week tot za-
terdag nog in Theater Bellevue en 
daarna gaat hij door Nederland 
op tournee. Kijk voor de complete 
speellijst op zijn website: www.jo-
hangoossens.nl
De volgende KCA-cabaretavond in 
Bacchus is op 7 maart. Dan komt 
Willemijn Smeets met haar voor-
stelling ‘Grip’ naar Aalsmeer. Kaar-
ten voor die avond zijn nu al te be-
stellen. Kijk voor meer informatie op: 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl. 

Door Pieter van der Meer

om een masterclass te kunnen vol-
gen bij de wereldberoemde pianis-
te Maria Joâo Pires. Bas Verheijden 
viel deze eer in 2001 te beurt en de 
Avro maakte er een documentai-
re van. Het is werkelijk prachtig om 
te zien hoe deze frêle vrouw haar 
leerlingen bijna weet te betoveren. 
Met haar ongelooflijke uitstraling en 
haar filosofische benadering, is zij 
nu reeds een legende. Die ervaring 
en de vele andere masterclasses 
van beroemde pianisten hebben er 
mede voor gezorgd dat het voor het 
KCA publiek een groot feest werd te 
luisteren naar Bas Verheijden, een 
meesterlijke pianist en verteller.

Janna van Zon

Voor het KCA familieconcert te be-
luisteren op vrijdag 23 januari zijn 
nog kaarten verkrijgbaar. Het con-
cert begint om 19.30 uur in de Oud 
Katholieke kerk aan de Oosteinder-
weg. Laat uw (klein)kind genieten 
luisteren en lachen om ‘Mijnheer 
Bach, Mijnheer Bach ik kan niet sla-
pen.’ (tekst van Toon Tellegen). Voor 
kaarten en meer informatie: Nico de 
Groot, telefoon 324160.

pin (1810-1849) als eerste werd ge-
speeld het Allegretto uit de Balla-
de nr. 3 is AS gr.t. opus 47. De ver-
halende lijn in dit stuk werd prach-
tig vertolkt. Daarna volgde het Lar-
ghetto uit het tweede pianoconcert 
opus 21 met een bewerking van Earl 
Wild, door Verheijden betiteld als de 
grootste laatste romanticus en een 
goede bewerker. Earl Wild is inmid-
dels 92 en gaf 2 jaar geleden nog 
een concert. De poëzie in dit stuk 
is van een lyrische schoonheid en 
daarom was het zo ongelooflijk jam-
mer dat juist bij de laatste noot, die 
zoveel zeggingskracht heeft en de 
toehoorder naar een climax toe-
brengt, er in de zaal werd gehoest. 
Het laatste van Chopin Scherzo nr. 
3 in cis kl.t. opus 39 waarvan het 
presto con fuoco werd gespeeld. De 
duivelse snelheid van dit stuk, het 
was prachtig! Niet voor niets wordt 
de pianist (geboren 27 september 
1974) door vele critici geroemd.  Het 
NRC schreef bijvoorbeeld; ‘Verhe-
ijden maakt indruk met zijn frisse 
podiumuitstraling, indrukwekkende 
vingervlugheid en zekere toucher.’ 
En het Utrechts Nieuwsblad; ‘Niet 
alleen technisch, maar ook op mu-
zikaal gebied een bijzonder begaafd 
pianist.’

Glühwein van Wittebol
In de pauze werd er Glühwein ge-
schonken waarvoor de firma Wit-
tebol hartelijk werd bedankt. Leuk 
dat er tijdens het eerste concert 
van het nieuwe jaar altijd dit fees-
telijke drankje kan worden ge-
schonken. Dat de wangen van het 
publiek na de pauze steeds roder 
kleurden, kwam niet alleen door de 
glühwein, velen hadden ’s morgens 
nog op de Poel geschaatst. Natuur-
lijk was het programma al tevoren 
vastgelegd maar het stuk van An-
tonio Soler (1729-1783) paste won-

Sonority zingt in Paradiso
Aalsmeer - Zaterdag 17 janua-
ri zingt Sonority tijdens de Paradiso 
Korendagen 2009 in Amsterdam. 
Dit jaarlijks terugkerende korenfes-
tival wordt dit jaar voor de 23e keer 
georganiseerd. Het doel van de Ko-
rendagen is om amateurkoren een 
professioneel podium te bieden om 
zich aan een publiek te presenteren. 
De Korendagen zijn inmiddels een 
begrip geworden voor vele koren in 
Nederland.
Sonority zal een vijftal nummers zin-

gen waaronder Hart Van Mijn Ge-
voel van De Kast, Moonlight Shadow 
van Mike Oldfield en Maggie Reil-
ly en het nummer Because van de 
Beatles dat voor het koor een pri-
meur is. Om 16.30 uur is het podium 
van de grote zaal voor Sonority. De 
entree bedraagt 2 euro per persoon 
en de kaartverkoop is alleen aan de 
zaal. Kijk voor meer informatie over 
de korendagen op: www.paradiso.
nl/korendagen Voor meer informatie 
over Sonority op: www.sonority.nl.

recensie
Fascinerend solo-optreden Lynn 
Miles in De Oude Veiling
Aalsmeer - Griep en verkoudheid 
weerhielden Lynn Miles er afgelo-
pen zondagmiddag niet van om in 
De Oude Veiling een buitengewoon 
sterke show neer te zetten. De per-
fectioniste op het podium had er als 
enige last van dat ze niet optimaal 
gebruik kon maken van haar fantas-
tische vocale bereik, want de bezoe-
kers kreeg ze moeiteloos aan haar 
voeten. 
Een minder professionele artiest 
was onder de dekens gebleven, 
maar Miles is er het type niet naar 
om zich te verschuilen en verzorg-
de een intiem, fascinerend solo-op-
treden.

Scherpe observator
Lynn Miles behoort tot de weinigen 
die binnen de Canadese muziek 
het niveau van de gouden genera-
tie vrouwelijke singer-songwriters – 
Joni Mitchell, Kate & Anna McGar-
rigle – hebben weten te evenaren. 
Ze schrijft nummers van een verge-
lijkbare melodische inventiviteit, en 
haar teksten kenmerken zich door 
een bijna chirurgische precisie, die 
nooit ten koste gaat van de lyrische 
kwetsbaarheid. Miles is een onover-
troffen observator van wat mensen 
elkaar in relaties aan kunnen doen. 
Ze  verplaatst zich daarbij even 
makkelijk in de verliezers (“You 
Don’t Love Me Anymore”)  als in de 

winnaars (“I Always Told You The 
Truth”). Haar melancholieke kijk op 
het bestaan staat een commercië-
le doorbraak al jaren in de weg, iets 
waar ze met ironie èn zelfspot over 
zong in “Trying Not To Be So Sad”.

Niet te categoriseren
Om haar stem te sparen had Mi-
les de setlist iets ingekort. Ze com-
penseerde dit met langere gespro-
ken inleidingen dan gebruikelijk, en 
bleek goed voor virtuoze staaltjes 
zwarte humor. 
Hoewel ze het publiek bezwoer dat 
het niet haar beroep is om de ca-
baretière uit te hangen, kweet ze 
zich briljant van de haar door de 
omstandigheden opgedrongen bij-
baan. Het praten deed ook niets af 
aan de intensiteit waarmee ze haar 
werk vertolkte, of het nu ging om 
de verlorenheid van “Night Drive” 
of de hartstochtelijke provocatie 
van “Flames Of Love”. Lynn Miles is 
niet te categoriseren, en illustreer-
de haar aanvaarding van dit gege-
ven met een even ingetogen als ex-
pressieve versie van “Brave Parade”, 
de stoet van outsiders waarin ze zelf 
haar plaats heeft, als een van dege-
nen “who know that sad songs mat-
ter most/who face the music and 
the ghosts”.  

Theo de Jong

Nieuwjaarsbal en Hip Hop 
demo bij danscentrum Colijn
Uithoorn - De jaarlijkse nieuw-
jaarsfeesten voor de paren en de 
jeugd bij danscentrum Colijn heb-
ben weer plaatsgevonden in de af-
gelopen twee weekenden. Het was 
weer gezellig druk in het danscen-
trum. Het nieuwjaarsbal voor de pa-
ren werd traditiegetrouw begeleid 
door een live band, dit jaar was dat 
de band Midnight Special. Axel en 
Heleen Colijn: “Wij vinden het leuk 
om minimaal één keer per jaar een 
activiteit aan te bieden met live mu-
ziek. Voor de leerlingen is het wat 
lastiger om op deze muziek te dan-
sen maar het geeft wel een extra 
feestelijke sfeer.” Niet voor niets is 
het nieuwjaarsbal van de paren één 
van de drukst bezochte balavond 
van het jaar. Er werd natuurlijk ge-
proost op het nieuwe jaar met een 
glaasje bubbels. 
Daarnaast was er die avond een de-
monstratie Hip Hop van de leerlin-
gen van danscentrum Colijn. Axel 
en Heleen Colijn: “Deze dansvorm 
hebben wij dit jaar toegevoegd aan 
onze ballettak. Wij zijn enorm trots 
op deze dames want zij dansen de-
ze dansvorm pas sinds september 
van dit jaar en toch hebben zij het 
gepresteerd om een gelikte demon-
stratie te geven op beide balavon-
den. Een aantal van deze meiden 
danst al langer bij ons maar voor 
sommigen was de Hip Hop echt een 
nieuwe vrijetijdsbesteding. De les-
sen Hip Hop en Popshowmusical-

dance worden gegeven door ballet-
docente Merel, zij heeft de acade-
mie van Lucia Marthas afgerond en 
de resultaten mogen er zijn! Daar-
naast is zij een warme persoon-
lijkheid en een aanwinst voor ons 
danscentrum!”

Kampioen
Naast al deze drukte gingen de lan-
delijke danswedstrijden gewoon 
door. In Klundert werden Dion van 
der Klaauw en Angela Eshuis kam-
pioen in de Latijns Amerikaanse 
dansen! Ook in de komende maan-
den staan er weer een aantal leu-
ke zaken op stapel bij danscentrum 
Colijn.  Er gaan in de maanden janu-
ari en februari nog een aantal cur-
sussen van start, waaronder Latin 
solo, Jazzdance 25+, Hip Hop voor 
12 tot 16 jarigen en breakdance 
voor jeugd vanaf 7 jaar. 
Aanstaande zaterdag is er een 
danswedstrijd voor senioren. Bezoe-
kers zijn van harte welkom, de en-
tree is 3,50 euro. Op 8 februari is er 
een danswedstrijd voor junioren. Op 
beide wedstrijden zullen ook paren 
van het danscentrum op bekerjacht 
gaan! Op 14 februari is er een valen-
tiijns-vrijdansavond voor paren, ook 
toegankelijk voor niet-leerlingen en 
op zondagmiddag 15 februari is er 
weer danscafé voor alle jeugdleer-
lingen, ook hier zijn niet-leerlingen 
en ex-leerlingen welkom. Meer in-
fo? www.colijndancemasters.nl

Cursus: Gericht luisteren 
naar klassieke muziek
Aalsmeer - Klassieke muziek gaat 
pas echt voor u leven als u meer 
weet over de muziek en de achter-
gronden. 
Volgens kenners brengt klassieke 
muziek je in hemelse sferen; mits je 
ernaar weet te luisteren. Daarnaast 
scherpt het je luister- en subtielere 
waarnemingsvermogens. 
Vanaf maandag 26 januari start VITA 
Welzijn en Advies (SWOA) in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan een cursus van tien lessen. 
Luisteren staat centraal in deze cur-
sus. U maakt kennis met verschil-

lende soorten muziek van bekende 
en misschien onbekende componis-
ten. Ná deze cursus Klassieke Mu-
ziek geniet u nog meer van het luis-
teren naar klassieke muziek. 
U heeft voor deze cursus geen spe-
cifieke kennis of vooropleiding no-
dig. Belangstelling voor klassieke 
muziek is voldoende om de cursus 
met plezier te kunnen volgen. Do-
cent is Jan Swart en de kosten zijn 
40 euro. 
Opgeven kan bij VITA Welzijn en Ad-
vies (SWOA), Parklaan 27, tel. 0297-
344094.

Film- en Videoclub presenteert
Cinefleurfestival in ‘t Anker
Aalsmeer - Zaterdagavond  17 ja-
nuari wordt voor de 35ste  keer het 
Cinefleurfestival in Aalsmeer ge-
houden. Dit keer is de organisatie in 
handen van de Film- en Videoclub 
Aalsmeer. De deelnemende vereni-
gingen zijn de Haarlemse Smalfilm 
Liga, Amfi’66 uit Hillegom, de Leid-
se Video- en Smalfilm Liga en de 
Noordwijkse Film- en Videoclub. 
Iedere deelnemende videoclub krijgt 
de gelegenheid om, in een tijdsbe-
stek van 30 minuten, drie van de 
beste clubproducties te vertonen. 

Bokaal
De videoclub die de beste video-
presentatie heeft laten zien mag 
de Cinefleurbokaal mee naar huis 
nemen. Ook krijgt de zaal de gele-
genheid om de beste videofilm aan 
te wijzen. De maker van deze film 
mag de zaalprijs in ontvangst ne-
men. Het festival wordt gehouden 
in het gebouw ’t Anker aan de Oos-

teinderweg 273a in Oost en begint 
om 19.00 uur. Dit videofilmfestival 
wordt maar eens in de vijf jaar in 
Aalsmeer gehouden en mag u be-
slist niet missen. 
De zaal is open van af 18.30 uur. 
Kaarten à 7 euro zijn verkrijgbaar 
bij CSA Computers in de Ophelia-
laan 137.

Clubavond
Maandagavond 19 januari staat de 
eerste clubavond in 2009 op het 
programma. 
Tijdens deze avond zal aandacht 
besteed worden aan videomonta-
ge en oud-cursisten krijgen de mo-
gelijkheid vragen en problemen be-
treffende videobewerking te stellen. 
Ook de clubavond wordt gehouden 
in ‘t Anker aan de Oosteinderweg 
273a en begint om 20.00 uur. Infor-
matie over de F&VA via tel. 0297–
326344 of via de website www.vi-
deoclubaalsmeer.nl.

Zoekgeraakte brieven bij 
40-jarige Melomanie 
Rijsenhout - Drumfanfare Melo-
manie uit Rijsenhout viert samen 
met oude leden en oud instructeurs 
haar 40-jarig jubileum op 14 maart. 
Voor deze gelegenheid zijn brieven 
verstuurd naar oud leden en oud in-
structeurs met de vraag of zij mee 
willen doen aan een workshop in de 
middag met ’s avonds deze ingestu-
deerde stukken ten gehore te bren-
gen aan publiek.
Het betreft hier de oud leden die 
met een instrument of baton op 
straat hebben meegelopen. De brie-
ven zijn afgelopen eind november, 
begin december verstuurd. Helaas 
is nu gebleken dat niet alle oud le-
den een brief hebben ontvangen. 
Ook van de antwoordbrieven, waar-
van de oud leden de moeite hebben 
genomen deze in te vullen, is geble-
ken dat ze niet allemaal aangeko-
men zijn bij het secretariaat. 

Dit vinden de leden van de jubile-
umcomissie zeer jammer en hopen 
toch 14 maart met een grote groep 
enthousiaste muzikanten leuke 
stukken te spelen met daarna nog 
een gezellig samenzijn. 

Op de website www.drumfanfare-
melomanie.com staat nu een lijst 
met namen waarvan een reactie 
ontvangen is. Deze lijst is van de 
oud leden en oud instructeurs die 
de antwoordbrief aan hebben gere-
tourneerd, het wil niet zeggen dat zij 
allemaal deelnemen aan de work-
shops. 
Mensen die wel gereageerd heb-
ben, maar niet op de lijst voorkomen 
worden verzocht dit te melden door 
een mailtje te sturen naar drumfan-
faremelomanie@quicknet.nl. Hier 
kunt u ook met overige vragen te-
recht.

Rijsenhout - Op zaterdag 17 ja-
nuari organiseert vogelvereniging 
De Rijsenvogel een gezellige feest-
avond. Er worden drie rondes ge-

Feestavond bij 
De Rijsenvogel

kiend en een grote verloting staat 
op het programma. 
Ook worden de bekers uitgereikt 
die gewonnen zijn op de laatste vo-
geltentoonstelling. De feestavond 
vindt plaats in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat en begint 
om 20.00 uur. De zaal is open van-
af 19.00 uur.
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FloraHolland Aalsmeer ook 
in 2009 steeds virtueler
Aalsmeer - Bloemenveiling Flora-
Holland vestiging Aalsmeer reali-
seerde in 2008 een omzet van 1,8 
miljard euro aan bloemen, kamer- 
en tuinplanten. Dat is nagenoeg 
hetzelfde als in het jaar ervoor. De 
klokomzet eindigde op 1,2 miljard 
euro (-0,2 procent). Via bemiddeling 
(FloraHolland Connect) werd voor 
588 miljoen euro (+0,2 procent) 
verhandeld. Ook het aantal stuks 
via vestiging Aalsmeer verhandel-
de bloemen en planten bleef onge-
veer gelijk. Voor een aantal product-
groepen bleef de prijsvorming ach-
ter. Als vooruitstrevende en klantge-
richte exportveiling staat FloraHol-
land vestiging Aalsmeer voor inno-
vatie en een complete dienstverle-
ning aan haar aanvoerders en klan-
ten.

Virtualisering van het veilproces
Het afgelopen jaar is door FloraHol-
land vestiging Aalsmeer veel geïn-
vesteerd in commerciële, logistie-
ke en technische vernieuwing, zoals 
een virtuele klok, verdere uitrol van 
beeldveilen, nieuwe kloksoftware en 
een nieuwe inkoperwerkplek op tri-
bune E. Met de introductie van de 
virtuele klok doet FloraHolland er-
varing op met de virtualisering van 
het veilproces. Dit is van belang om 
nu, maar juist ook in de toekomst, 

flexibel in te kunnen spelen op de 
ontwikkelingen in de markt. Daar-
om zijn het afgelopen jaar ook stap-
pen gezet om de overlegstructuur 
met de handel te verbeteren via het 
instellen van de tribunecommissies 
nieuwe stijl, inkoopcoördinatoren-
overleg en overleg met de commis-
sie van de handel. Marcel Claes-
sen, vestigingsmanager Aalsmeer: 
”In het moeilijk voorspelbare jaar 
2009 richten we ons op het verbe-
teren van de dienstverlening en het 
verder verlagen van de kosten. Dat 
kan alleen samenvallen als we goed 
luisteren naar onze aanvoerders en 
klanten en met hen samenwerken”.

Ketenoptimalisatie 
De drie exportvestigingen van Flo-
raHolland (Aalsmeer, Naaldwijk en 
Rijnsburg) werken sterk samen om 
voor de sierteeltketen door efficien-
cyverbetering voordeel te behalen. 
Ketenoptimalisatie door vraagge-
stuurde logistiek is daarin voor de 
komende jaren een onderwerp. De 
eerste stap hiertoe wordt door Flo-
raHolland vestiging Aalsmeer in 
2009 voorzien in de uitvoering van 
een pilot op het gebied van mecha-
nisch op- en afstapelen van fusten 
met robots en mechanisch distri-
bueren met sorteermachines. Om 
de marktplaats verder te verster-

ken wordt er geïnvesteerd in han-
delsaccommodatie door het bouw-
plan locatie Oost verder uit te wer-
ken. Met de noodzakelijke proce-
dure voor ruimtelijke ordening met 
de gemeente en de provincie maakt 
vestiging Aalsmeer goede vorderin-
gen. In 2009 wordt het nieuwe Lo-
gistiek Middelen Centrum opgele-
verd.

Kleine groei in 2009
Vestiging Aalsmeer is één van de 
zes vestigingen van bloemenvei-
lingorganisatie FloraHolland. De co-
operatie FloraHolland realiseerde 
in 2008 een omzettotaal van ruim 4 
miljard euro aan bloemen, kamer- 
en tuinplanten. Dat is 0,25 procent 
meer dan in het jaar ervoor. De or-
ganisatie concludeert dat de eco-
nomische crisis de omzetontwikke-
ling van de veilingen tot nu toe maar 
beperkt beïnvloedt. Voor 2009 ver-
wacht FloraHolland een kleine om-
zetstijging (+1 procent). Consumen-
ten in Europa blijken ook in econo-
misch moeilijke tijden hun huis nog 
steeds gezellig te maken met een 
fleurig bloemetje of een plant. Als 
wereldwijd grootste veilingorgani-
satie verwerkt FloraHolland jaarlijks 
11,1 miljard bloemen en 1,3 miljard 
planten. Bij FloraHolland werken 
circa 4.500 medewerkers.

Thuisadministratie Humanitas 
Amstelland biedt uitkomst!
Aalsmeer - Er zijn mensen die 
moeite hebben met het op orde 
houden van hun financiële en ad-
ministratieve zaken. Dat kan ko-
men doordat de partner die dat al-
tijd deed is weggevallen door ziekte, 
overlijden of scheiding. Ook oude-
ren hebben vaak moeite met de toe-
nemende papierwinkel en admini-
stratieve rompslomp, maar dat kan 
ook gelden voor jongeren die niet 
gewend zijn zelfstandig hun zaken 
te regelen of voor mensen die door 
ziekte hiertoe tijdelijk niet in staat 
zijn. Thuisadministratie Humani-
tas Amstelland kan voor deze men-
sen uitkomst bieden. De hulpverle-
ning, die door vrijwilligers wordt ge-
leverd richt zich vooral op het orde-
nen van rekeningen, afschriften, po-
lissen etc., het doornemen van de 
post en samen met de cliënt bepa-
len welke acties ondernomen moe-
ten worden, het maken van een be-
stedingsplaatje, waarbij er naar ge-

streefd wordt inkomsten en uitga-
ven met elkaar in evenwicht te bren-
gen, en het nagaan of de cliënt in 
aanmerking komt voor toeslagen of 
kwijtscheldingen en het begeleiden 
van de daartoe benodigde stappen. 
Maar minstens zo belangrijk is de 
persoonlijke aandacht en het con-
tact met mensen die veelal niemand 
hebben met wie ze vertrouwelijk 
over deze zaken kunnen praten. 
Vertrouwelijkheid is van groot be-
lang, evenals de eigen verantwoor-
delijkheid van de cliënt. Overigens 
is het streven dat de cliënt na enige 
tijd zelf de zaken weer op orde kan 
houden. In principe streeft Humani-
tas er naar om binnen een half tot 
een heel jaar weer afscheid te ne-
men. In de praktijk kan de inzet ech-
ter korter, maar ook langer zijn. 

Vrijwilligers welkom
Het team in Amstelland (Amstel-
veen, Uithoorn en Aalsmeer) bestaat 

Kwaliteit leveren voert de boventoon

Carla de Klerk Interieur 
bestaat tien jaar!
Aalsmeer - Het is deze maand 
precies tien jaar geleden dat in de 
Zijdstraat de naam De Boer Inte-
rieur verdween en de naam Car-
la de Klerk Interieur op nummer 9 
verscheen. De eerste twee maan-
den van 1999 stonden in het teken 
van een verbouwingsopruiming en 
op 1 maart 1999 vond de officiële 
opening plaats. Carla de Klerk kon 
in die tijd al bogen op twintig jaar 
ervaring in de meubelbranche en 
was ook al vertrouwd geraakt met 
zaken als opmeten, inkoop en ver-
koop. Vanaf de eerste dag is zij zich 
gaan toeleggen op de woninginrich-
ting in samenhang met het leveren 
van kwaliteit. 
In de Zijdstraat zijn, naast de zeer 
uitgebreide verrassende en span-
nende collectie meubelen, tapij-
ten en raamdecoraties ook talrijke 
woonaccessoires terug te vinden en 
ook op het gebied van verlichting 
weet Carla de Klerk Interieur van 
wanten. Omdat het binnen als het 
ware buitengewoon mooi moet zijn 
gaat Carla altijd eerst een kijkje ne-
men bij de mensen thuis waar het 
interieur moet worden ingericht.
Lichtinval, draagmuren en afmetin-

gen zijn zeer belangrijke zaken en 
aan de hand van de verzamelde ge-
gevens en dat geldt ook voor de 
smaakbepaling en vervolgens wordt 
een advies opgesteld. Bij de smaak-
bepaling houdt Carla vast aan haar 
eigen nuchtere stijl en blijft hier-
bij met beide benen op de grond 
staan.

Jubileumaanbiedingen
Omdat echtgenoot Pieter de financi-
en, inkoop en administratie ter hand 
heeft genomen kan Carla zich volle-
dig richten op het inrichten van in-
terieurs en sinds 2,5 jaar is ook zoon 
Guido werkzaam in de zaak. 
Leerlingen van het Hout en Meu-
bilerings College lopen regelma-
tig stage in Aalsmeer om het vak 
te leren. Carla de Klerk Interieur is 
aangesloten bij de Centrale Bran-
chevereniging Wonen (CBW) en is 
daarom een “erkende” leverancier 
met de daaraan verbonden zekerhe-
den. Carla de Klerk Interieur werkt 
met een “vaste” groep stoffeerders 
en weet zich ook verzekerd van de 
diensten van een vakman met een 
brede kennis van zaken op allerlei 
gebied zoals bijvoorbeeld elektri-

citeit, bouwkundige staat van een 
wand etc. Niets wordt dus aan het 
toeval overgelaten zeker als je be-
denkt dat er wordt gewerkt met lou-
ter topmerken. Regelmatig worden 
dan ook beurzen bezocht om met 
de leveranciers van deze topmer-
ken van gedachten te wisselen en 
de nieuwste trends te volgen. 
Bij een 10-jarig jubileum horen ook 
jubileumaanbiedingen en dat zal dit 
jaar elke maand zichtbaar zijn. In de 
maand januari bestaat de aanbie-
ding uit een eethoek bestaande uit 
een eettafel en vier stoelen. 
Bij aanschaf geldt dat u slechts de 
eettafel en drie stoelen hoeft af te 
rekenen. Carla de Klerk Interieur is 
gevestigd in de Zijdstraat 9, het te-
lefoonnummer is 0297-324577, het 
faxnummer is 0297-368908 en het 
e-mailadres is info@carladeklerk.
nl. De winkel is iedere maandag van 
13.00 tot 17.30 uur, dinsdag tot en 
met vrijdag van 09.00 tot 17.30 en 
vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur 
en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur 
geopend. Een kijkje nemen op de 
website kan ook: www.carladeklerk.
nl en een verrassende woonwereld 
zal zich voor u openen. 

thans uit zestien enthousiaste vrij-
willigers, aangestuurd door Arnold 
van der Heijden en Ronald Kra-
mer. Het werkterrein is recent uit-
gebreid naar Uithoorn en Aalsmeer, 
waarvoor Ed Diepgrond zich speci-
fiek inzet. Met name in Uithoorn en 
Aalsmeer bestaat overigens nog be-
hoefte aan uitbreiding van het vrij-
willigersbestand, dus als u zich aan-
gesproken voelt en een paar uur per 
week beschikbaar bent, aarzel dan 
niet om contact op te nemen met 
een van de hieronder genoemde 
contactpersonen. De ervaring met 
deze vorm van persoonlijke onder-
steuning is hartverwarmend. Men-
sen die geheel verdwaald waren in 
de papieren chaos, zijn ontzettend 
blij met deze wijze van hulp. Voor de 
goede orde, men hoeft geen lid te 
zijn van Humanitas. Iedereen is wel-
kom en de inzet van de vrijwilligers 
brengt geen kosten met zich mee. 
Voor meer informatie of behoefte 
aan deze ondersteuning, neem dan 
contact op met  Arnold van der He-
ijden (coördinator), tel. 020 6410060, 
e-mail a.vd.heijden04@freeler.nl of 
met Ed Diepgrond, tel 0297 562766, 
e-mail eddiepgrond@kpnmail.nl. 

Prachtige boeketten van Ophelia 
winkeliers voor publiek!
Aalsmeer  - Afgelopen zater-
dag was het weer de maandaktie-
dag van de Opheliawinkeliers. Iede-
re maand worden er cadeaus na-
mens de ondernemers uitgedeeld 
aan mensen die in de Ophelialaan 
lopen te winkelen. Zo ook afgelo-
pen zaterdag. Renate Groenenhui-
sen was één van de gelukkigen die 
werd aangesproken door Jos en 
Cock. Jos en Cock van Lammeren 
verzorgden deze maand de maan-
daktie en trakteerden namens al-
le Opheliawinkeliers op, hoe kan 
het ook anders, werkelijk prachtige 
boeketten. Renate Groenenhuisen 
kon dat zeer waarderen en was er 

heel blij mee. Zij winkelt graag in de 
Ophelialaan. Ze komt vaak bij bak-
kerij Hulleman, slagerij Kruijswijk, 
C1000, Ridder & Co, Imperia Lin-
gerie en bij Jos van Lammeren. Alle 
dagelijkse boodschappen, daar kan 
ze voor terecht in de Ophelialaan, 
en ze is dus heel blij met de Opheli-
alaan. Renate is zeer tevreden over 
het aanbod van de Ophelialaan: Het 
is er altijd gezellig om te winkelen, 
en er is van alles wat. Het vult elkaar 
goed aan allemaal. En de Ophelia-
laan is blij met Renate als vaste be-
zoekster. Daarvan getuigt deze foto 
waar Renate verrast wordt met een 
prachtig boeket!

Vrijkaarten en kortingsbonnen!
Bruidsbeurs in de RAI met 
Annemieke’s Kramerie
Aalsmeer - Voor de 13e keer staat 
de winkel van Annemieke’s Krame-
rie met een stand op de Love en 
Marriagebeurs in de RAI Amster-
dam. Hier kan de Kramerie u in-
formeren wat voor een belangrijke 
rol ze hierin kan spelen in verband 
met de cadeaulijst, welke bij ieder 
huwelijk hoort. Bent u nieuwsgie-
rig geworden, kom gerust langs. Er 
is in de winkel aan de Machineweg 

3 een beperkt aantal vrijkaarten en 
kortingsbonnen verkrijgbaar, dus 
enige haast is geboden. Bovendien 
zijn deze cadeaulijsten uitstekend 
geschikt voor een verjaardag, hu-
welijksjubileum en andere feestelij-
ke aangelegenheden. Openingsda-
gen en tijden van de Love en Mar-
riage beurs zijn zaterdag 17 en zon-
dag 18 januari, beide dagen tussen 
10.00 en 17.00 uur. 

Het team van restaurant ‘t Oude Veerhuys. Van links naar rechts: eigenaar Phi-
lippe, Marcel, Gonneke en Geoffrey.

Restaurant ‘t Oude Veerhuys 
tien jaar van Philippe Sargis
Aalsmeer -  Chefkok en Patron Phi-
lippe Sargis van restaurant ‘t Oude 
Veerhuys ging in januari 1999 van 
start in het prachtige, uit 1875 date-
rende pand aan de Pontweg. En dit 
betekent dat de tijd rijp is voor een 
klein feestje, want deze bijzondere 
verjaardag moet natuurlijk gevierd 
worden. In het direct aan de Ring-
vaart gelegen restaurant is het inte-
rieur zo’n twee-en-een half jaar ge-
leden aangepast en nog steeds doet 
de huiskamersfeer weldadig aan. 
Het is echt een waar genoegen om 
in deze ambiance te kunnen genie-
ten van de culinaire geneugten die 
Philippe Sargis en zijn medewerkers 
Gonneke, Marcel en Geoffrey de 
bezoekers weet voor te schotelen. 
Gelegen tussen de seringenakkers 
en onder de rook van Schiphol ko-
men de oude en de nieuwe wereld 
hier bijeen. Met name in het voor- 
en najaar en in de zomermaanden 
is het bovendien goed toeven op het 
prachtige terras met uitzicht over de 
Ringvaart.

Jubileummenu
De bereikbaarheid te voet, per fiets, 
gemotoriseerd of over het water 
moet zeker genoemd worden en 
restaurant ‘t Oude Veerhuys be-
schikt over een ruime parkeergele-

genheid en een eigen aanlegsteiger 
en met een eigen sloep kan met een 
gezelschap tot en met twaalf perso-
nen een rondvaart gemaakt worden, 
voorafgaande aan het diner. Met 
name voor de nieuwe bewoners in 
Nieuw Oosteinde is dit een unieke 
mogelijkheid om kennis te maken 
met de schoonheid van Aalsmeer. 
En dat alles om de hoek. 
Samen met zijn medewerkers zorgt 
Philippe Sargis ervoor dat het de be-
zoeker zeven dagen per week aan 
niets ontbreekt. Het is mogelijk à 
la carte te eten of een (keuze)-me-
nu samen te stellen. De Franse keu-
ken biedt tal van mogelijkheden met 
een ruime keuze uit seizoenspeciali-
teiten en een uitgebreide wijnkaart. 
Vraag ook eens naar de mogelijkhe-
den voor een high tea of koffieta-
fel. In ‘t Oude Veerhuys is ook ruim-
te gevonden voor een gezellig ape-
ritief gedeelte en een kleine verga-
derruimte. 
Ook aan het zakenleven is dus ge-
dacht. Ter gelegenheid van het 10-
jarig jubileum biedt ‘t Oude Veer-
huys een wekelijks wisselend 4 gan-
gen keuze menu voor 37,50 euro per 
persoon bestaande uit salade van 
huisgerookte hazenham met bos-
bessendressing of gestoomde vis-
terrine met mierikswortelsaus, soep 

van de dag, gebakken zeebaarsfilet 
met kruidenolie of gebraden speen-
varken in eigen jus en een dessert 
surprise. 
Het spreekt vanzelf dat de produc-
ten en ingrediënten vers zijn. 
De inkoop wordt in alle vroegte ge-
daan en daarnaast kan Philippe Sar-
gis een beroep doen op leveranciers 
van goede naam en faam, zoals pa-
lingrokerij Rekelhof als het gaat 
om bijvoorbeeld Westeinder paling. 
Hoogstaande kwaliteit van het eten 
staat voorop.

Menukaart vernieuwd
De afgelopen week heeft Philip-
pe Sargis de lunch- en menukaart 
vernieuwd en de voorgerechten, de 

soepen, de vis- en vleesgerechten 
en de desserts geven een ruim aan-
bod te zien en alle hoofdgerechten 
worden geserveerd met bijpassend 
garnituur. Buiten de menukaart om 
zijn er altijd de dagelijkse (seizoen)-
specialiteiten verkrijgbaar. In prin-
cipe is alles mogelijk bij restaurant 
‘t Oude Veerhuys en de vriendelij-
ke bediening is de bezoeker gaarne 
behulpzaam bij zijn of haar keuze. 
Restaurant ‘t Oude Veerhuys aan de 
Pontweg is zeven dagen per week 
open vanaf 12.00 uur en de keuken 
sluit pas om 22.00 uur. 
Vooraf reserveren via tel. 0297-
324762 is gewenst. Uitgebreide in-
formatie is vinden op de website: 
www.oudeveerhuys.nl. 

Jubileum Amsterdamse Bos
Streek - Op 30 april 1934 ging de 
eerste spade voor de aanleg van het 
Amsterdamse Bos de grond in. Het 
75-jarig bestaan van het Bos is re-
den om 2009 tot jubileumjaar uit te 
roepen. 
Met het hijsen van een vlag door 
Tim Muller (directeur dienst Maat-
schappelijke Ontwikkeling) is het 
jubileumjaar van het Amsterdamse 
Bos officieel gestart. 
Het jubileum wordt aangegrepen 
om samen met andere organisaties 

een extra impuls te geven aan de 
belangrijke rol die het Amsterdamse 
Bos speelt op het gebied van sport 
en bewegen, cultuur en educatie. 
Daarom worden het gehele jaar eve-
nementen en activiteiten in het Bos 
georganiseerd. 

Meer informatie over de veelal gra-
tis toegankelijke evenementen en 
activiteiten in het jubileumjaar is te 
vinden op de website www.amster-
damsebos.nl. 



pagina 12 Nieuwe Meerbode  - 15 januari 2009

WINTERS AALSMEER
HEEL AALSMEER & KUDELSTAART OP EN ROND HET IJS!

en zo liep het af...



pagina 14 Nieuwe Meerbode  - 15 januari 2009

WINTERS AALSMEER
HEEL AALSMEER & KUDELSTAART OP EN ROND HET IJS!



pagina 16 Nieuwe Meerbode  - 15 januari 2009

Vrijwilligers voor het voetlicht
Zeineb Nurhussein: “Kunnen praten 
met anderen is goed voor ieder mens”
Aalsmeer - Zeineb (hetgeen be-
tekent dochter van de profeet Mo-
hammed) Nurhussein is in 1965 ge-
boren in Eritrea. Daar trouwde zij 
en kreeg drie van haar vier kinde-
ren. Zoon Rami werd in juni 1990 
geboren, dochter Shewit in augus-
tus 1991 en Sara, eveneens een 
dochter, in september 1992. Voor 
het echter zo ver was, was Zeineb 
van haar veertiende tot haar acht-
tiende een gedwongen kindsoldaat. 
Zij verpleegde zwaar gewonde sol-
daten. De verhalen zijn te gruwelijk 
om op te schrijven en komen ook 
nauwelijks over haar lippen. “Nog 
steeds kan ik geen bloed zien”, zegt 
zij tot slot zacht. ’s Nachts achter-
volgen de beelden van dit harde en 
wrede leven haar nog regelmatig. 

Gevlucht
Het dictatoriale regiem dwong het 
gezin Nurhussein te vluchten naar 
Ethiopië. Daar kreeg het gezin in 
november 1998 hun vierde kind 
Ibrahim. Helaas was ook in Ethiopië 
hun leven niet veilig. 
“Wij hebben zoveel discriminatie 
meegemaakt. Jullie horen hier niet 
thuis, werd er tegen ons gezegd, 

maar wij konden niet meer terug 
naar ons geboorteland. Dan zouden 
wij zeker zijn opgepakt en gevan-
gen gezet.” 
De familie Nurhussein kwam nau-
welijks hun huis uit. Zij werden van 
alle kanten belaagd. “Als er op de 
deur werd geklopt stonden mijn 
kinderen stijf van angst, dachten zij 
dat wij werden weggehaald.” Uitein-
delijk werd haar man toch terugge-
stuurd naar Eritrea waar hij vijf jaar 
onder erbarmelijke omstandighe-
den gevangen gezeten heeft. Zei-
neb vluchtte opnieuw met haar kin-
deren. Nu naar Kenia. “Ik heb alles 
wat ik bezat verkocht om te kunnen 
vluchten.” Vanuit Kenia kwam het 
onvolledige gezin in Nederland te-
recht waar Zeineb samen met haar 
kinderen vier jaar in een asielzoe-
kerscentrum in Amsterdam Osdorp 
zat. Toen dit centrum werd opgehe-
ven verhuisden moeder en kinderen 
naar Schagen.

Herenigd
Op koninginnedag 2004 werd het 
gezin herenigd en kregen zij na eni-
ge maanden de politieke vluchtelin-
gen status. Twee keer eerder werd 

het verzoek afgewezen.” De instan-
ties geloofden mijn verhaal gewoon 
niet.” 
Pas toen de instanties de lichamelij-
ke gevolgen zagen van vijf jaar ge-
vangenisschap van  haar echtge-
noot Aman Nurhussein, mocht het 
gezin officieel in Nederland blij-
ven. 6 Januari 2005 was voor hen 
een dag die in het geheugen gegrift 
staat. De gemeente Aalsmeer ont-
ving de familie hartelijk. Er was een 
huis, en er kwam huisraad. 
“Toen kregen wij eindelijk rust”, en 
dan volgt er een ontroerende blij-
de lach. “De kinderen hebben het 
hier fijn, zij gaan allemaal goed op 
school. De oudsten volgen beiden 
een MBO opleiding en de derde 
zit in de vierde klas van de HAVO. 
School en opleiding zijn heel be-
langrijk voor ons.” Daarom volgde 
Zeineb een inburgeringcursus, een 
drie jaar durende dagopleiding die 
zij onlangs met hoge cijfers afsloot. 
Ibrahim, de jongste, zit in de zesde 
groep van de Zuidooster. Hij is een 
enthousiast voetballer, traint een 
paar keer per week bij VVA en zijn 
ouders moedigen zaterdags  hun 
zoon langs de lijn aan.  “In Neder-

land kunnen wij eindelijk een eigen 
leven opbouwen. Wij zijn zo blij met 
de rust die er is.” De zware tijden ra-
ken wat op de achtergrond en dat 
is mede te danken aan de steun die 
de familie heeft gekregen van Cole-
ta Zonnevelde en haar echtgenoot. 
“Coleta heeft mij door heel moeilij-
ke tijden geholpen. Het is belangrijk 
om met mensen te kunnen praten 
waar je eens je hart bij kunt uitstor-
ten. Ik beschouw haar en haar man 
nu als mijn ouders.” 

Taalbarrière  
Ibrahim was slechts zes maanden 
toen zijn vader gevangen werd ge-
nomen. Bij de gezinshereniging vijf 
jaar later was hij een vreemde voor 
hem. “Hij begreep het Tigrina, onze 
moedertaal niet.” 
Met de kinderen wordt nu Neder-
lands gesproken. Het echtpaar 
spreekt onderling Tigrina. Begrij-
pelijk want tenslotte kun je gevoe-
lens toch het beste uitdrukken in 
de taal die je als kind hebt geleerd. 
Het contact met de buren is prima 
en ook de straat waarin zij wonen 
bevalt uitstekend. “Wij hebben het 
echt getroffen.” Door de spontane 
lach worden de prachtige witte tan-
den zichtbaar. 

Vrijwilligerswerk
Bij het opbouwen van een eigen le-
ven wordt er veel tijd besteed aan 
het sociale aspect. Aman heeft 
sinds kort een betaalde baan, maar 
was voor die tijd heel actief als vrij-
williger en ook Zeineb maakt zich 
zeer verdienstelijk in een verzor-
gingstehuis in Amstelveen waar zij 
als bezigheidstherapeute werkt. “Ik 
schilder, teken, doe spelletjes met 
de bewoners. Het is heel leuk werk 
en je ziet dat de mensen het pret-
tig vinden om bezig te zijn.” Het sa-
men kranten lezen laat zij over aan 
een collega. Met haar zachte stem 
weet zij zich bij de bewoners te wei-
nig verstaanbaar te maken. Boven-
dien vindt zij zelf dat haar articulatie 
nog niet duidelijk genoeg is. Zeineb 
legt de lat hoog, wil alles beter nog 
beter kunnen. Daarom heeft zij con-
tact gezocht met Samenspraak om 
haar Nederlands te perfectioneren. 
Naast haar drukke bestaan vindt zij 
ook nog tijd om diepvriesmaaltij-
den te verstrekken aan hulpbehoe-
vende ouderen. “Het gaat om men-
sen die in een aanleunwoning wo-
nen en niet meer zelfstandig kun-
nen koken. De maaltijden zijn lekker 
en gezond. Bovendien is het goed 
voor het sociale contact wanneer zij 
even de flat verlaten. Kunnen praten 
met anderen is heel belangrijk voor 
ieder mens”.

Janna van Zon

Nieuwjaarsbijeenkomst ANBO
Aalsmeer - ANBO Aalsmeer gaat 
het nieuwe jaar voortvarend van 
start met de nieuwjaarsbijeen-
komst op donderdag 22 januari. Op 
het programma staat onder andere 
het vertonen van een film van Oud 
Aalsmeer door Jan Pannekoek en 
Teun Nap, de twee prominenten van 
de Aalsmeerse Videoclub. 
Uiteraard is er volop gelegenheid 
tot ontmoeting en het heffen van 
het glas om elkaar en de ANBO 
Aalsmeer alle goeds toe te wensen 
voor het nieuwe jaar. 
Het bestuur hoopt vele ANBO leden 
en degenen die ANBO Aalsmeer 
een warm hart toedragen te mogen 
verwelkomen op donderdag 22 ja-
nuari van 14.00 tot 16.00 uur in het 

Parochiehuis aan de Gerberastraat 
6.

Maandelijkse inloop
Op dinsdag 27 januari start de AN-
BO met de maandelijkse inloopmid-
dag, een prima  mogelijkheid om 
onder het genot van een hapje en 
een drankje elkaar te ontmoeten.
Om alvast in de uw agenda te no-
teren: de inloopmiddag in februari 
zal zijn op dinsdag 17 februari in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 6 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Bent u nog geen lid en wilt u meer 
weten over de ANBO, schroom niet 
om contact op te nemen via anbo.
aalsmeer@hotmail.com of per tele-
foon 0297-327922.

Voormalig koster Wim Kniep al vier jaar aan het werk

Dorpskerk op schaal in 
miniatuur nagebouwd
Aalsmeer - De redactie heeft de 
afgelopen week een bezoekje ge-
bracht aan de 88-jarige Wim Kniep 
in de Kanaalstraat. Aanleiding voor 
dit bezoek was het gegeven dat de 
voormalige koster van de Dorpskerk 
deze kerk op schaal in miniatuur 
heeft nagebouwd en dat prikkelde 
de nieuwsgierigheid. De Evangeli-
sche Omroep had twee weken ge-
leden al aandacht besteed aan deze 
hobby. In het programma “Neder-
land Zingt Op Zondag” van 28 de-
cember hield dominee Arie van der 
Veer de meditatie afgewisseld met 
koor- en samenzang en had tevens 
het levensverhaal opgetekend, maar 
Wim Kniep was best bereid het ver-
haal nog eens te doen

Koster Dorpskerk
In mei 2005 is de echtgenote van 
Wim Kniep overleden en in de zo-
mer van dat jaar is hij aan het pro-
ject begonnen. Wim Kniep geeft aan 
geen lezer te zijn maar in een eerder 
stadium had hij zich al bezig gehou-
den met modelbouw, maar dat wa-

ren voornamelijk schepen. Diverse 
schepen in de woning, waaronder 
de Groene Draeck, het Koninklijk 
jacht van Hare Koninklijke Hoog-
heid Koningin Beatrix zijn het leven-
de bewijs van zijn huisvlijt. Hierbij 
heeft hij gebruik mogen maken van 
de tekeningen uit het Scheepvaart-
museum. Maar ook de kansel uit de 
Dorpskerk is in miniatuurvorm terug 
te vinden en dat geldt ook voor het 
orgel. Vanaf 2005 wordt regelmatig 
aan de ‘Dorpskerk in wording’ ge-
werkt, maar met name in de zomer-
maanden wordt er ook tijd vrijge-
maakt voor andere zaken. 
Zo zit Wim Kniep dan graag nog op 
de fiets. Op de zogenaamde werk-
dagen ziet de planning er als volgt 
uit: in de ochtenduren is er van al-
les te doen op huishoudelijk gebied. 
Vervolgens wordt tussen 14.00 en 
circa 19.00 uur gewerkt aan het pro-
ject. Daarna is het tijd voor een bo-
terhammetje en het Journaal. Wim 
Kniep is van 1952 tot 1969 werkzaam 
geweest als koster in de Dorpskerk 
en naast het onderhoud hield hij 

ook de ledenadministratie en het 
archief bij. Daardoor was mogelijk 
om als bezoldigd koster door het le-
ven te gaan zeker toen ook de werk-
zaamheden in gebouw Irene er bij 
betrokken werden. Het betekende 
tevens werk aan de winkel voor zijn 
echtgenote. Er stonden regelmatig 
vergaderingen op het programma 
en op een gegeven moment werd er 
gevraagd of er ook wat te drinken 
kon komen. Er werden wat kopjes 
gekocht en een pruttelpot om koffie 
te zetten. In die tijd kostte een kop 
koffie inclusief een koek 20 cent, zo 
weet Wim Kniep zich nog te herin-
neren. 

Materiaal
Zijn archiefwerkzaamheden kwa-
men hen in 2005 goed van pas want 
aan de hand van de originele teke-
ningen van Berghoef was hij in staat 
deze tekening terug te brengen tot 
en schaal van 1 op 50 en daarna 
ging hij aan het werk. 
Het materiaal waarmee de Dorps-
kerk gebouwd wordt is afkom-

stig van afvalhout van buurman 
Scheepswerf Van Dam. Iedere vrij-
dag wordt er met toestemming ge-
snuffeld naar afvalhout en dat levert 
mooie resultaten op in de vorm van 
kersen- en notenhout. 
Het materiaal waarmee Wim Kniep 
werkt bestaat uit een figuurzaag, 
een vijltje, een boormachine en 
een soldeerbout. Alle noeste arbeid 
heeft ervoor gezorgd dat de contou-
ren inmiddels klaar zijn en aan de 
binnenzijde zijn de banken en stoe-
len aangebracht. Ook is er verlich-
ting aangebracht, maar het geheel 
is nog niet klaar. Zo moet het dak er 
nog op en daar zitten nog de nodi-
ge uurtjes in. 
Teneinde de kerk ook de bakste-
nen uitvoering te geven is het ge-
bruikte hout met fijn zand bewerkt 
en zijn later witte streepjes aange-
bracht die doen vermoeden dat dit 
cement is. Het geeft aan, hoe nauw-
gezet Wim Kniep werkt en niets aan 
het toeval over laat. De maquette 
van de Dorpskerk staat naast zijn 
bed en ondanks het gegeven dat 
hij gelukkig ook nog tijd heeft voor 
andere mooie dingen lijkt het er op 
dat hij met zijn Dorpskerk naar bed 
gaat en er mee opstaat. Niet letter-
lijk natuurlijk maar de redactie vond 
het een uitstekend idee enige aan-
dacht aan deze prachtige vrijetijds-
besteding van een even prachtige 
inwoner.                   

Door Jan Peterse

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

bruik van Windows XP alsmede het 
nieuwere Windows Vista. In de cur-
sus wordt het tekstverwerkingspro-
gramma “Word” kort belicht en zal 
uitgelegd worden wat Internet en 
e-mail nu eigenlijk is. Verder wordt 
kort aandacht besteed aan het be-
werken van foto’s en wordt een aan-
tal andere mogelijkheden met de 
computer doorgenomen. Voor (toe-
komstige) cursisten die thuis Win-
dows Vista hebben is het dus nu 
ook mogelijk om deel te nemen aan 
de cursus, met als kanttekening dat 
er tijdens de les met het besturings-
programma Windows XP wordt ge-
werkt. 
De cursus bestaat uit 8 wekelijkse 
lessen van 1,5 uur en maximaal tien 
personen kunnen per groep deelne-
men. De kosten zijn 105 euro, exclu-
sief cursusboek.
Voor informatie en/of opgave kan 
gebeld worden naar Vita Welzijn en 
Advies: 0297-344094.

Tekencursussen bij Werkschuit
Aalsmeer - Vanaf 2 februari start 
de Werkschuit weer met cursussen 
gemengde tekentechnieken, aqua-
relleren en abstract schilderen. De 
cursus gemengde tekentechnieken 
wordt gegeven door Jutta Atsma 
op dinsdagavond en zaterdagmor-
gen. In deze cursus gaan de deel-
nemers met verschillende teken- en 
schildermaterialen werken. De mo-
gelijkheden en technieken daar-
van gaan ontdekt worden, toege-
past worden en met elkaar gecom-
bineerd. Materialen als houtskool, 
(kleur)potloden, viltstiften, kroon-
tjespen, penselen, softpastel, olie-
pastel, inkten (ecoline) en water-
verf (aquarel) gaan gebruikt wor-
den. In deze cursus ligt het accent 
niet op het kunnen (na)tekenen van 
de juiste vormen en afmetingen (zo-
als in de cursus basisvaardigheden 
tekenen), maar om de grote lijnen 
en vormen van een object/voorwerp 
in kleur te kunnen weergeven met 
behulp van verschillende materia-
len. Nieuwsgierigheid, technieken 
willen uitproberen en plezier in te-
kenen en schilderen zijn de sleutel-
woorden voor deelname aan deze 
cursus, zowel voor de beginnende 
als de gevorderde tekenaar/schil-
der.  De cursus aquarelleren wordt 
gegeven door Annefie van Itter-
zon op de dinsdagmorgen. Aqua-
relleren berust op het aanbrengen 
van sterk verdunde waterverf, waar-
door het witte aquarelpapier door 

de verschillende ijle verflagen hel-
der te zien blijft. Via een gedegen 
opbouw van de lessen leert u hoe 
de diverse technieken kunnen wor-
den toegepast. Naast gerichte oe-
feningen om vaardigheden te ver-
groten, wordt er gewerkt naar de 
natuur en stilleven. De cursus ab-
stract schilderen wordt gegeven  
op de woensdagavond door kunst-
schilder Stephan Konings. Hij heeft 
een bijzondere visie op de abstracte 
kunst en noemt zijn cursus ‘schilde-
ren naar de innerlijke waarneming’. 
Hiermee wordt bedoeld de beeld-
vorming van de niet-rationele waar-
neming, het hardop dromen. Niet 
het onderwerp, de eigen vaardighe-
den of de aanleiding staan centraal, 
maar de manier waarop met onver-
wachte gebeurtenissen wordt om-
gegaan. Stephan wil de cursist le-
ren zelfstandig te komen tot een be-
paalde beeldenstroom. Deze zal uit-
eindelijk de basis vormen voor een 
verrassende en individueel eindre-
sultaat. Inlichtingen over één van 
deze drie cursussen kan verkre-
gen worden via internet http:www.
gklein.org/wsa/ of door te bellen of 
te mailen naar Margot Tepas, tele-
foon 0297- 340150, email margot.te-
pas@printex-int.com. Het compel-
te cursusaanbod van De Werkschuit 
is gebundeld in een folder en deze 
is verkrijgbaar bij het gemeentehuis, 
in de bibliotheken, bij zwembad De 
Waterlelie en in de boekwinkels.

Alphacursus in Lichtbaken 
Rijsenhout - Op donderdag 5 
maart start in Het Lichtbaken aan 
de Aalsmeerderweg een Alphacur-
sus. De Alphacursus is een kennis-
making met het christelijk geloof. 
De cursus duurt tien avonden en 
een weekend. 
In een goede en open sfeer kun-
nen belangstellenden zelf ontdek-
ken wat het betekent om christen 
te zijn. Iedere avond begint met een 
gezamenlijke maaltijd, gevolgd door 
een inleiding van maximaal een half 
uur. In deze inleidingen wordt inge-

gaan op diverse kernpunten van het 
christelijk geloof. In kleine groepjes 
wordt daarover doorgepraat. Alpha 
is voor iedereen!  
Voor mensen die meer willen we-
ten over het christelijk geloof, voor 
mensen die pas christen zijn gewor-
den  en voor mensen die hun geloof 
nog eens van het begin willen door-
denken. Voor opgave en informatie 
kunnen belangstellenden terecht bij 
Piet Ravensbergen, tel. 0297-344254 
en/of Ria van der Meer, tel. 0297-
340406.
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Amstelveen - Maandagmiddag 12 
januari ondertekende wethouder 
Jaap Overbeek samen met zijn Am-
stelland collega-wethouders en al-
le regionale betrokken partijen het 
convenant Centrum Jeugd en Gezin. 
Dat was tijdens een bijeenkomst in 
het raadhuis van Amstelveen. Deze 
ondertekening vormt het startmo-
ment van de samenwerking van al-
le instanties die betrokken zijn bij de 
opvoeding van kinderen in de regio. 

Voor elke gemeente een ‘inloop’
Wethouder Overbeek van Aalsmeer 
benadrukt het belang van deze re-
gionale samenwerking. Partijen als 
de GGD (consultatiebureau), Bu-
reau jeugdzorg, Vita Welzijn en Ad-
vies, Jeugdriagg, Amstelring etc. 
zijn regionaal actief en hebben er 
moeite mee in alle gemeenten ac-
tief betrokken te zijn bij de inrich-
ting van het centrum jeugd en ge-
zin. De wethouders in de Gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-
Amstel en Uithoorn hebben er dan 
ook voor gekozen één regionaal 
knoop- & expertisepunt in Amstel-
veen in te richten (backoffice) waar-
in al deze partijen actief zijn. Daar-
naast zal er in elke gemeente mi-
nimaal één lokaal inlooppunt inge-
richt worden waar ouders, jongeren 
en mensen die werken met jonge-
ren terecht kunnen met allerlei vra-
gen rondom opvoeden en opgroei-
en. Wethouder Overbeek benadrukt 
dat het zijn ambitie is om dat lokale 
inlooppunt van het Centrum Jeugd 
en Gezin dit jaar in Aalsmeer te re-
aliseren. Toevalligerwijs heeft hij de-
zelfde ochtend de kick-off gege-
ven voor dit lokale inlooppunt, c.q. 
–punten. Waar deze inlooppunten 
in Aalsmeer gevestigd zullen wor-
den is op dit moment te prematuur 
om een uitspraak over te doen. Zo-

dra hierover meer bekend is zal dit 
gecommuniceerd worden. 

Risico’s voor ontsporen
Uit de landelijke Jeugdmonitor blijkt 
dat het overgrote deel van de ou-
ders tevreden is over de opvoeding 
die zij hun kinderen geven. Toch 
blijkt uit dezelfde monitor dat ruim 
éénderde (36%) van de ouders zor-
gen heeft over de opvoeding; 60% 
van hen zoekt advies of hulp. Wet-
houder Overbeek vervolgt; “het is de 
opdracht aan de gemeenten er voor 
te zorgen dat door deze gezamenlij-
ke, gebundelde aanpak problemen 
in de opvoeding en ontwikkeling 
van een kind vroegtijdig op gemerkt 
worden zodat er ondersteuning aan-
geboden kan worden. Hiermee kun-
nen zwaardere problemen op late-
re leeftijd worden voorkomen. He-
laas moeten we constateren dat on-
danks de preventieve aanpak die er 
nu al is het met een aantal kinde-
ren, ook in Aalsmeer, niet goed gaat 
en er risico’s zijn waardoor een kind 
kan ontsporen.“ 
Vanuit het motto: ‘één gezin, één 
plan, één aanpak’, is eind vorige jaar 
gestart met een multidisciplinair ca-
susoverleg waarin deze probleem-
situaties besproken worden en het 
plan van aanpak wordt opgesteld 
waarin de organisaties ieder van-
uit haar eigen deskundigheid sa-
menwerken. Wanneer dit multidis-
ciplinair overleg niet met een ac-
ceptabel plan kan komen of wan-
neer de uitvoering vastloopt vanwe-
ge onvoldoende samenwerking van 
de partijen kan in het uiterste geval 
de wethouder de knoop doorhakken 
en een voor alle partijen bindende 
uitspraak doen. Wethouder Over-
beek gaat er van uit dat een derge-
lijke situatie in Aalsmeer gelukkig 
niet vaak voor zal komen.

Instanties en gemeenten ondertekenen convenant 

Nog dit jaar Centrum Jeugd 
en Gezin in Aalsmeer

Wethouder Jaap Overbeek legt uit wat het belang is van de samenwerking in 
het Centrum van Jeugd en Gezin. 

Geen ontevreden gevoel politie 
en brandweer over ijspret
Aalsmeer - Volop is er geschaatst 
met name vrijdag tot en met zon-
dag op de Westeinderplassen. De 
grote poel zag zwart van de schaat-
sers en onder andere ijszeilers, maar 
ook vele liefhebbers gingen op ont-
dekking door kleine slootjes naar de 
kleine Poel, naar Topsvoort aan de 
Uiterweg en onder andere naar de 
De Zotte Wilg die op koek en zopie 
en zondag ook op live-muziek trak-
teerde. De après-schaats hier werd 
door jong en oud gewaardeerd. Me-
nigeen heeft het vast niet geweten, 
maar de politie, brandweer en ge-
meente-medewerkers hebben de-
ze dagen gewaakt over het welzijn 
van alle schaatsers. Plaatsen waar 
nog wakken waren, zijn met lint af-
gezet, een door het ijs gezakte ijs-
zeiler weer op weg geholpen en on-
der andere gewonden vervoerd met 
de reddingssleeën van ijsclub Uiter-

weg. Samen met de ijsclub hadden 
de politie en brandweer een draai-
boek paraat en volgens de voor-
lichter van de politie is een en an-
der prima verlopen. Wie geen hulp 
nodig had, heeft de aanwezigheid 
misschien niet eens opgemerkt, wie 
wel een helpende hand kon gebrui-
ken, kreeg deze ook. “Wij hebben er 
geen ontevreden gevoel over!”, al-
dus de politie-voorlichter. De ge-
plande toertocht kon overigens niet 
doorgaan, omdat het ijs nog niet dik 
genoeg was. 
Er is tien centimeter gereden, maar 
voor een toertocht moet het ijs mi-
naal twaalf centimeter dik zijn. In-
middels is het ijs behoorlijk onbe-
trouwbaar en wordt betreden ten 
strengste afgeraden. Er zijn langs 
de Westeinderplassen diverse bor-
den met de tekst ‘gevaarlijk ijs’ ge-
plaatst.

Aalsmeer - Op verzoek van de AB-
fractie stond de verkeerssituatie 
rond De Mikado donderdag 8 janu-
ari als behandelstuk op de agenda. 
Alvorens het college een korte ana-
lyse mocht gegeven en de fracties 
de gelegenheid kregen te reageren 
op de verkeerssituatie rond de bre-
de school in de Catharina Amalia-
laan kreeg mevrouw Jetske Steen-
winkel het woord om in te spreken. 
Zij deed dit op persoonlijke titel en 
als betrokken ouder en schetste in 
het kort hoe nijpend de verkeerssi-
tuatie is. Verder gaf zij aan dat er op 
het gebied van communicatie nog 
veel valt te verbeteren en dat ook 
voor de ouders een belangrijke taak 
is weggelegd. 
Wethouder Jaap Overbeek merkte 
in zijn analyse op dat er voor dins-
dag 13 januari weer een afspraak 
in de agenda staat met de directies 
van de scholen. Verder merkte hij 
op dat een school met achthonderd 
leerlingen vooral ook nog wennen is 
aan de situatie en dat een mentali-
teitskwestie ook meespeelt. Volgens 
wethouder Ronald Fransen zijn de 
conflictpunten bekend, ook bij de 
ouders en kinderen en dat wordt in 
het gedrag meegenomen. 

Scheidingsstrepen
Het nemen van drastische maatre-
gelen is nog niet aan de orde maar 
na diverse overleggen zijn er wel 
kleinere maatregelen genomen. Zo 
worden er drie zebrapaden aan-
gelegd, komen er anti parkeerpa-
len en worden er scheidingsstrepen 

op de bruggen getrokken. Met na-
me het draaien en keren van auto’s 
zorgt voor de nodige gevaarlijke si-
tuaties en dat blijft zo, zolang de ro-
tonde bij de Legmeerdijk nog niet is 
aangelegd. Het ziet er naar uit dat 
dit in april van dit jaar wel het ge-
val is. Het zal mogelijk minder druk-
te betekenen, maar het heeft wel in 
zich dat er dan weer harder gereden 
wordt. Mocht dit het geval zijn, dan 
gaat weer gekeken worden naar het 
nemen van eventuele maatregelen. 
Net als de inspreekster merkte de 
VVD-fractie op dat er op het gebied 
van communicatie nog veel valt te 
verbeteren. Met de wijkraad is zelfs 
nog niet gesproken en de fractie is 
de mening toegedaan dat alle par-
tijen bij het proces betrokken moe-
ten worden. 

Situatie niet uniek
De AB-fractie geeft aan blij te zijn 
dat er overleg is en wijst ook op 
het mentaliteitsprobleem, voor een 
groot deel bij de ouders. De frac-
tie geeft aan voorstander te zijn van 
het instellen van eenrichtingsver-
keer. Dat maakt draaien en keren 
onmogelijk en er komt meer ruimte 
vrij voor het plaatsen van anti par-
keerpalen en het instellen van een 
blauwe zone. Verder dringt de frac-
tie toch aan op het nemen van ex-
tra maatregelen. Wethouder Ronald 
Fransen reageerde hier op door aan 
te geven dat de situatie nog niet de-
finitief is. Zo gauw dit wel het ge-
val is zal er zeker naar gekeken wor-
den. 

Naar de mening van de CDA-fractie 
is de situatie rond De Mikado niet 
uniek. Dat geldt voor heel Neder-
land, dus ook voor Aalsmeer. 

Glijdende schooltijden
Wellicht is het mogelijk glijdende 
begin- en eindtijden per school in 
te stellen waarbij de begin- en eind-
tijden met tien minuten opschuiven. 
Verder wordt er op gewezen dat de 
reinigingsdienst van de Meerlanden 
tijdens de drukke periode ook ge-
bruik gemaakt van de toch al druk 
bezette wegen en wellicht is een 
routewijziging bespreekbaar zodat 
dit gedeelte van de wijk op een an-
der tijdstip wordt bezocht. De PACT-
fractie wijst er op dat de gemeente 
het niet alleen kan. “We zullen het 
met elkaar moeten doen.” 
Wethouder Ronald Fransen gaf tot 
slot aan dat er in april 2008 nog fors 
boven de 30 kilometer per uur werd 
gereden op de Catharina Amalia-
laan. In november heeft wederom 
een onderzoek plaatsgevonden en 
het gemiddelde lag toen onder de 
30 kilometer per uur. Verder wees 
hij er op dat er strikt genomen geen 
zebrapaden worden aangelegd in 
een 30 kilometer zone. Om het ge-
voel van onveiligheid weg te ne-
men is alsnog besloten dit nu wel 
te doen en dat verklaart waarom het 
even heeft geduurd. In het binnen-
kort te presenteren Verkeer en Ver-
voersplan voor heel Aalsmeer is ook 
een hoofdstuk onder het kopje Vei-
lig naar School opgenomen. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd. 

Gevaarlijke verkeerssituatie uitgebreid besproken

Aanleg zebrapaden en anti-
parkeerpalen bij De Mikado

Deze week is de Catharina Amalialaan ter hoogte van de Brede School afgesloten. Dit om ruim baan te geven voor de 
hoge kraan die hijswerk verricht voor de lokalen die op het schooldak worden geplaatst. Als het goed is, zijn de hijs-
werkzaamheden vrijdag 16 januari afgerond. De Cath. Amalialaan is afgesloten tot zeven uur ‘s avonds die dag.

Wie heeft iets gezien?
Vernielingen op 
eiland in Poel
Aalsmeer - Op zaterdag 10 janu-
ari rond vier uur in de middag is 
een groep jongeren op bromfiet-
sen vanaf Leimuiderbrug het ijs op 
de Westeinderplassen opgegaan. 
De jongens liepen richting de ei-
landjes. Mogelijk weten deze jonge-
ren meer of zijn ze de daders van 
de gepleegde vernielingen op een 
eiland in de Rijssen. Er is flink huis 
gehouden. Zo is een picknicktafel 
op het ijs gegooid, is een glijbaan in 
de brand gestoken, een motormaai-
er vernield, evenals brandschade is 
gemaakt aan het tuinmeubilair. Ook 
zijn de ruiten van de blokhut op het 
eiland ingegooid. De politie is op 
zoek naar getuigen die kunnen lei-
den naar de daders van deze onzin-
nige vernielingen. Bellen kan naar 
0900-8844.

Glas heffen op 2009 met PACT
Aalsmeer - Het bestuur van PACT 
Aalsmeer nodigt eenieder uit het 
glas met haar te komen heffen op 
het nieuwe jaar 2009. 
Heeft u politieke interesse, heeft 
u vragen of opmerkingen aan de 
raadsleden of de wethouder van 

PACT of heeft u gewoon zin in een 
gezellige avond? De nieuwjaarsre-
ceptie is daarvoor een goede gele-
genheid. 
Komt allen aanstaande vrijdag 16 ja-
nuari vanaf 20.00 uur naar cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat.

Bewoners Kim de Haan en Dick de Boer blij met nieuwe woning

Appartementen Ons Tweede 
Thuis in Koningstraat open!
Aalsmeer - Zaterdag 10 januari 
vond de officiële opening plaats van 
woonvoorziening Koningstraat van 
Ons Tweede Thuis. In de woonvoor-
ziening in de wijk Nieuw Oosteinde 
bevinden zich achttien appartemen-
ten voor mensen met een lichte ver-
standelijke handicap. 
Voordat het nieuwe gebouw ge-
opend werd luisterden een klei-
ne honderd gasten, waaronder de 
nieuwe bewoners en hun fami-
lie, naar de officiële openingstoe-
spraken in de brede school Mika-
do. Wethouder Jaap Overbeek had 
de eer om de bewoners hun nieu-
we naambordje voor op de voor-

deur te overhandigen. Hij sprak zijn 
waardering uit richting Ons Twee-
de Thuis over de manier waarop zij 
mensen met een handicap laten in-
tegreren in de wijk. “De apparte-
menten staan wat mij betreft op 
één van de mooiste plekjes in de-
ze aantrekkelijke wijk,” zei de wet-
houder. Nadat hij de nieuwe be-
woners veel geluk had gewenst in 
hun nieuwe woning, kreeg hij een 
appeltaart gebakken door cliënten 
van Ons Tweede Thuis. Directeur Ad 
van Leeuwen ontving van project-
ontwikkelaar Phanos een cheque 
ter waarde van 2.500 euro, waar-
mee iets leuks voor de gezamen-

lijke huiskamer gekocht kan wor-
den. Tot slot kwam teamleidster In-
grid Schenk aan het woord. “Ik heb 
vandaag vooral een blij en trots ge-
voel”, zei ze enthousiast. “We gaan 
meer dan ons best doen om het ge-
zellig met elkaar te krijgen.” Ingrid 
mocht als teamleidster de voordeur 
openen van het mooie gebouw. Alle 
gasten werden opgewacht door een 
trompettist en vanuit de ramen wer-
den twee grote banners naar bene-
den gelaten met de tekst ‘opening 
Koningstraat’.

Begin februari
Kim de Haan is één van de nieu-
we bewoonsters. Ze zag die mid-
dag haar mooie en lichte  apparte-
ment voor het eerst en liep er trots 

Bewoner Dick de Boer toonde zich verheugd bij het krijgen van zijn naam-
bordje voor op de voordeur uit handen van wethouder Jaap Overbeek.

rond. “Ik moest wel een beetje hui-
len tijdens alle toespraken, want het 
is toch best spannend zo’n nieuw 
huis,” zei de 29-jarige. Voorheen 
woonde Kim in Amstelveen, maar 
omdat haar ouders in Aalsmeer 
Oost wonen is het erg prettig dat 
zij in aanmerking is gekomen voor 
dit appartement. Ook Dick de Boer 
deed zaterdag voor het eerst zijn 
nieuwe voordeur open en verheug-
de zich erop om te gaan verhuizen. 
“Het appartement is erg ruim en hij 
heeft zelfs een klein tuintje. Het is te 
hopen dat hij groene vingers heeft”, 
zei zijn vader. De eerste week van 
februari zullen de eerste bewoners 
hun intrek nemen in hun nieuwe 
appartementen. Voor de bewoners 
is de voorziening aan de Konings-
traat ideaal. Ze hebben de vrijheid 
in hun eigen appartement met alles 
erop en eraan, maar er is voor ie-
dereen waar nodig individuele be-
geleiding aanwezig en er kan ge-
bruik gemaakt worden van de ge-
zamenlijke ruimtes. Ook hier geldt 
‘zo gewoon mogelijk, maar speciaal 
waar nodig’.  

Tekst en foto’s Ilse Zethof.
Trots opent nieuwe bewoonster Kim de Haan de met ballonnen omhangen 
voordeur van het complex, nieuwsgierig op weg naar haar appartement.

Wijkraad 
Stommeer in 
vergadering
Aalsmeer - Op woensdag 21 ja-
nuari houdt de wijkraad Stommeer 
in gebouw Seringenhorst aan de 
Parklaan 27 haar volgende bijeen-
komst. De aanvang is 19.30 uur. Het 
eerste half uur is bestemd voor wijk-
bewoners om zaken aan de orde te 
stellen en onderwerpen op de agen-
da te plaatsen. Op de agenda staat 
onder andere de bespreking van de 
Woonzorgzone, een inventarisatie 
van genomen en komende maat-
regelen met als doel bewoners zo-
lang mogelijk in hun eigen wijk te 
laten wonen, ondanks gebreken 
door ziekte en ouderdom. De com-
plete agenda is te vinden op:  www.
wijkraden-aalsmeer.nl.

Bij zwembadterrein
Diverse boetes na 
verkeerscontrole
Aalsmeer - Op woensdag 7 janu-
ari heeft de politie vanaf twaalf uur 
in de middag een verkeerscontrole 
gehouden op de Dreef. Passeren-
de automobilisten werden naar het 
parkeerterrein bij het zwembad ge-
dirigeerd. Er zijn diverse boetes uit-
geschreven. 
Twee keer is proces verbaal opge-
maakt wegens gladde banden, twee 
automobilisten werden betrapt op 
mobiel bellen achter het stuur en 
een bestuurder bleek geen gordel 
te dragen. 
Verder konden twee gecontroleer-
de hun rijbewijs niet tonen, een niet 
zijn kentekenbewijs en zijn vier be-
keuringen gegeven aan bestuurders 
van een auto met aanhanger waar-
van de lading los zat. 
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Van de hak 
op de tak
Een oproep aan 
verhalenvertellers
Aalsmeer - Mijn ‘Van de hak op de 
tak’-plaatsje in deze krant lijkt me 
geschikt om je een nieuw plan voor 
te leggen. Bovendien ligt er nog een 
heel nieuw jaar voor ons, vers ge-
noeg om leuke ideeën waar te ma-
ken in de loop van dit jaar. Als inlei-
ding voor mijn plan: eerst even het 
volgende. Vaak krijg ik leuke reac-
ties op deze column. Onderweg, 
in de super of op de markt, telefo-
nisch of per brief. Vooral als ik weer 
eens oude herinneringen ophaal of 
over de typische Aalsmeerse of Ku-
delstaartse dingen schrijf, komen de 
reacties los. Ik vind dat leuk en luis-
ter graag naar de verhalen die dan 
weer aan mij verteld worden. Daar 
zitten schitterende historische of hu-
moristische verhalen bij. Kortgeleden 
dacht ik: “Er zijn zoveel verhalen die 
het eigenlijk waard zijn om voor al-
tijd, voor later, te bewaren...” Ik draag 
slechts een bescheiden deel bij aan 
een stukje geschiedschrijving van 
Aalsmeer, stichting ‘Oud Aalsmeer’ 
diept de historie veel verder uit en ik 
ben ervan overtuigd dat er een aantal 
mensen in Aalsmeer of Kudelstaart 
zijn die nog veel meer dingen kunnen 
vertellen die het waard zijn om vast 
te houden voor het nageslacht. Als je 
die verhalen niet opschrijft, ben je ze 
kwijt. Toen dacht ik: “Daar ga ik wat 
mee doen”. Ik wil die verhalen weten 
en vast leggen zodat iedereen er iets 
aan heeft. Maar hoe pak ik dit aan? 
En: waar begin ik aan?

In elk geval heb ik, om te beginnen, 
Aalsmeerders en Kudelstaarters no-
dig die zich (nog) dingen herinneren 
van vroeger of de verhalen van hun 
ouders of grootouders. Het mag over 
‘van alles gaan’, als het maar over ons 
dorp gaat. Het verhaal kan waar ge-
beurd zijn, van horen zeggen of iets 
belangrijks over vroeger. Een soort 
van verhalen ‘an de konkeles tafel’. 
Het gaat over smeuiige, trieste, in-
teressante, verschrikkelijke, humo-
ristische, enzovoorts, dingen. Je mag 
het zelf opschrijven of je kunt het aan 
me vertellen, dan spreken we wat af. 
Praat er eens over, haal de herinne-
ringen op met elkaar. 
Voorts zoek ik mensen die iets anders 
te bieden hebben, zoals de heerlijke 
Aalsmeerse recepten of zelfgemaak-
te tekeningen of foto’s van vroeger. 
Natuurlijk realiseer ik me hel goed 
dat het een enorm karwei zal wor-
den. Maar het is leuk om te doen en 
bovendien erg interessant. Als het 
allemaal lukt, maak ik er weer een 
boek van. Zover is het nog lang niet. 
Eerst moet er een begin zijn en is het 
nodig om namen te verzamelen van 
de mensen die meedoen. Van ‘t een 
komt ‘t ander. Ik weet nu al dat dit 
een erg leuk project wordt dat alleen 
kan slagen as je eraan meedoet.

Met elkaar kunnen we een schit-
terend boek maken. Het zou jam-
mer zijn als (oude) verhalen verlo-
ren gaan. Het zou bijzonder zijn om 
dat te bewaren. Ik stel het op prijs 
als je mee wilt doen en reacties zijn 
vanaf nu welkom via de e-mail, per 
brief of gewoon even bellen. Ik ben 
benieuwd!

Knip deze column, als je de krant ge-
lezen hebt, even uit. Het is mogelijk 
dat je het anders vergeet! Beste bra-
ve plaatsgenoten, alvast bedankt.

Coq Scheltens
info@coqscheltens.nl
Chrysantenstraat 44,
1431 BN Aalsmeer
(0297)343246

Tegen oplegger 
aangereden
Schiphol-Rijk - Op de Bellsingel 
reed vrijdag 9 januari omstreeks 
19.00 uur een auto tegen een ge-
parkeerde oplegger aan. De perso-
nenauto werd bestuurd door een 
20-jarige inwoner van Purmerend. 
De man reed in de richting van de 
Koolhovenlaan en is met onbekend 
letsel naar een ziekenhuis gebracht. 
De voorzijde van zijn auto raakte 
behoorlijk beschadigd.  

In de sloot door 
beslagen ruit
Aalsmeer - Een Aalsmeerder is 
woensdag 7 januari omstreeks 
kwart voor zeven ‘s avonds in de 
sloot langs de Venneperweg in de 
Haarlemmermeer gereden. Geluk-
kig kon de 38-jarige bestuurder 
zelf uit de auto klimmen. Hij meld-
de het ongeval bij de politie. De oor-
zaak van zijn ‘duik’ was een besla-
gen voorruit. Hij had te weinig zicht 
en raakte van de weg. 

Kerstboomvuur 
laait op
Aalsmeer - Op zaterdag 10 ja-
nuari rond half negen in de och-
tend zagen diverse inwoners dikke 
rookpluimen op het surfeiland. Het 
kerstbomenvuur van de dag er voor 
was weer opgelaaid. 
Onbekenden hebben een fiets op 
de nog licht smeulende stapel met 
boomresten gegooid en hierdoor 
was het vuur weer gaan branden. 
De brandweer moest een gat in het 
ijs zagen om bluswater te krijgen. 
Van dit wak hebben de schaatsers 
overigens niets gemerkt. Na het 
sein vuur meester, is het uitgezaag-
de blok weer terug geplaatst en 
door de lage temperatuur ‘gewoon’ 
weer vast gevroren.

Volgende opening 24 en 25 januari
400 Bezoekers genieten 
van blik ‘IJswesteinder’
Aalsmeer - Van tevoren was aan-
gekondigd dat wanneer de Poel 
dichtgevroren zou zijn, een koek en 
zopie   in de watertoren zou wor-
den opgesteld. Zo gezegd, zo ge-
daan. De kraam met erwtensoep, 
broodjes warme worst en hete cho-
comel deed goede zaken! Zelfs zo 
goed dat van de zeshonderd wa-
tertorenbezoekers het afgelopen 
weekend 200 man ‘alleen’ voor de 
etenwaar kwam. Toch nog ruim 300 
mensen namen de trap naar boven 
om van het uitzicht te genieten. Dat 
was dit keer wel zeer uniek natuur-

lijk. Wanneer ligt de Westeinder im-
mers dicht? Zo ver je kon kijken wa-
ren schaatsers en ijszeilers te zien. 
Fotocamera’s maakten overuren...  

Opening eind januari
De maandelijkse opening van de wa-
tertoren valt deze keer in het week-
end van zaterdag 24 en zondag 25 
januari. Tussen 13.00 en 17.00 uur 
beide dagen is de toren te bezichti-
gen. Voor 2 euro gaan volwassenen 
omhoog, kinderen tot 12 jaar beta-
len 1 euro.
Meer info: 06-51094994

Vragen fracties over kappen en herplaatsen bomen

Beraad en raad in vogelvlucht
Aalsmeer - De eerste vergadering 
van het Beraad en de Raad in het 
nieuwe jaar stond donderdag 8 ja-
nuari onder leiding van Joop van 
der Jagt (AB). Hij nam waar voor 
de ziek geworden Vivianne Boerma 
(VVD) die haar stem kwijt was en 
daarom niet in staat was de verga-
dering te leiden. Het hamerstuk met 
betrekking tot het vaststellen van 
de ter inzage termijn van zes we-
ken vanaf 15 januari betreffende de 
Herziening Welstandsnota leverde 
geen probleem op. Het behandel-
stuk Jaarrekening 2007 en begro-
ting 2009 AM Groep was gericht op 
het kennisnemen en het vaststellen 
van de gemeenschappelijke rege-
ling Werkvoorzieningschap Amstel-
land en de Meerlanden handelend 
onder de naam AM Groep. De poli-
tieke fracties spraken hun waarde-
ring uit over de werkwijze en woor-
den als goed en zorgvuldig onder-
streepten dit. 
De AB fractie wilde weten of de 
hoogte van het egalisatiefonds wel 
voldoende was en wilde ook we-
ten of er in Aalsmeer mogelijk ad-
ministratieve werknemers geplaatst 
zijn of nog worden. Wethouder Jaap 
Overbeek gaf aan dat er goed geke-
ken is naar de hoogte van het ega-
lisatiefonds. “We hebben te maken 
met een gezond bedrijf. Het groot-
ste risico ligt bij de vraag in hoever-
re het ministerie zich aanpast. Het 
bedrag van circa drie miljoen eu-
ro is door alle deelnemende partij-
en goedgekeurd en ik zou me niet 

al te ongerust maken.” In Aalsmeer 
zijn nog geen administratieve werk-
nemers geplaatst. De besluitvor-
ming stond geagendeerd voor de 
vergadering van 22 januari, maar 
alle fracties waren de mening toe-
gedaan dat de besluitvorming later 
op de avond al kon plaatsvinden en 
dat gebeurde ook. Het voorstel werd 
raadsbreed goedgekeurd. 

Kantoor of woning
Het behandelstuk vrijstelling ver-
lenen art. 19 lid WRO ten behoe-
ve van het vergroten van een show-
room en werkplaats met kantoor-
ruimte aan de Herenweg 100 in Ku-
delstaart was gericht op het posi-
tief benaderen van het bouwplan en 
het delegeren van de bevoegdheid 
om te besluiten aan het college van 
burgemeester en wethouders. De 
fractie van PACT wil afwachten wat 
de provincie met de procedure doet. 
De VVD-fractie geeft aan dat het 
past binnen de wensen die binnen 
de Raad geuit zijn en de AB-fractie 
sluit zich hierbij aan. Wel wordt door 
deze fractie en ook de CDA-fractie 
een vraagteken geplaatst bij het ge-
geven dat er op de eerste etage een 
woning staat aangegeven in plaats 
van een kantoorruimte voor de ha-
venmeester. Enig speurwerk leerde 
later op de avond dat voor de woon-
ruimte twaalf jaar geleden een ver-
gunning is verleend en dat de indie-
ner een ‘oude’ tekening had aange-
leverd. Wethouder Ronald Fransen 
gaf aan dat het bij de provincie nog 

lang geen gelopen koers was. Dat 
nam niet weg dat ook voor dit on-
derwerp later op de avond besluit-
vorming plaatsvond. De fracties wil-
den niet wachten tot 22 januari en 
konden zich raadsbreed vinden in 
het voorstel.

Kapvergunning
Het verlenen van een kapvergun-
ning voor een groot aantal bomen 
op het Surfeiland was aanleiding 
voor de AB-fractie om hier opmer-
kingen over te plaatsen in de rond-
vraag. Alle bomen zijn weg en er 
staan nog wel wat struiken. Ook de-
ze zullen verdwijnen maar daar is 
geen kapvergunning voor nodig. Er 
is voldoende krediet in het groen-
plan opgenomen om tot herplaat-
sing van bomen en struiken over te 
gaan, waarbij voldoende hoge bo-
men worden terug geplaatst. Het zal 
overigens wel een tot twee jaar du-
ren alvorens dit fysiek ook enigszins 
zichtbaar zal zijn. 
Ook de PACT-fractie maakte gebruik 
van de rondvraag en ook zij hadden 
vragen over bomen. In dit geval over 
de compensatie van de groep bo-
men, bekend onder de naam “bosje 
van Koster” die langs de Aalsmeer-
derweg indertijd zijn verdwenen. 
Nog niet alle verdwenen bomen zijn 
gecompenseerd. Aanplant is deels 
uitgevoerd in de Vlinderlaan, Kar-
perstraat en Nieuw Oosteinde en 
een gedeelte moet nog gebeuren, 
zo wist wethouder Berry Nijmeijer 
te melden.

                                                                                                                                      Kaalslag op het Surfeiland...

Bestemmingsplan Noordvork in beraad besproken

‘Knip in de N201 staat 
absoluut niet ter discussie’
Aalsmeer - In het beraad van don-
derdag 8 januari stond het behan-
delstuk gewijzigd vaststellen be-
stemmingsplan Noordvork op de 
agenda en dit onderwerp was ge-
richt op het kennisnemen van de 
ingediende zienswijzen en het ge-
wijzigd vaststellen van het bestem-
mingsplan overeenkomstig de no-
ta van wijziging. De CDA-fractie is 
zonder meer voorstander voor aan-
leg van de Noordvork. Het was van 
meet af aan duidelijk dat de aan-
leg noodzakelijk is om de huidige 
N201 af te waarderen en een goe-
de doorstroming te bevorderen tus-
sen Nieuw Oosteinde en Aalsmeer-
Centrum. Zonder aanleg krijgen de 
Oosteinderweg en de Aalsmeerder-
weg een zodanige verkeersbelasting 
te verwerken dat er dan gesproken 
kan worden van een verkeersinfarct. 
Het verkeer loopt nu a volledig vast 
bij kleine wegreparaties en tijdelijke 
afsluitingen. Ook verrijzen er steeds 
meer kleine bedrijventerreintjes en 
de verkeersdruk loopt dus op. De 
CDA-fractie heeft met interesse de 
zienswijze en de beantwoording ge-
lezen en de conclusie is dat dit zorg-
vuldig is gebeurd. Er wordt gepraat 
over een weg met een lengte van 
ongeveer 1 kilometer en bij elkaar 
opgeteld zijn er elf rapportages op-
gesteld. 

Boven geluidsnorm
Daarbij is de CDA-fractie opgeval-
len dat er een geluidstoets heeft 
plaatsgevonden waarbij vijf wonin-
gen boven de norm van 48 db uitko-
men. Nog dichter bij de weg ligt het 
woonwagenkamp en de vraag is of 
hier niet boven de norm wordt uit-
gekomen. De weg zelf levert maar 
een geringe bijdrage aan het akoes-
tisch klimaat en het maakt niet uit of 
hij er nu wel of niet ligt. Tijdens be-
handelingen in eerdere sessies over 
het verkeersbewegingen werd di-
verse malen verondersteld dat de 
Noordvork een sluiproute voor het 
GreenPark zou kunnen worden. In 
de nota van beantwoording wordt 
aangegeven dat er eventueel als-
nog aanvullende maatregelen kun-
nen worden genomen en de CDA-

fractie vraagt de portefeuillehouder 
nog een keer te verklaren dat hij zijn 
uiterste best zal doen en desnoods 
zulke verkeersremmende maatrege-
len neemt dat het groot transport 
het wel uit zijn hoofd haalt die weg 
te nemen. 

Noordvork lokale weg
De Noordvork wordt een lokale weg, 
gelegen midden in en nog aan te 
leggen woonwijk en de CDA-frac-
tie vraagt om te onderzoeken of het 
mogelijk is het transport gevaarlij-
ke stoffen naar het LPG-station na-
bij het Lijnbaangebied te stoppen. 
Afgelopen week is er een publica-
tie verschenen waarin wordt aan-
gegeven dat er een onderzoek komt 
naar de economische effecten die 
na het aanbrengen van de ‘knip’ in 
de Burgemeester Kasteleinweg zul-
len ontstaan voor heel Aalsmeer. Dit 
is een verzoek van onder andere de 
Ondernemersvereniging Aalsmeer 
(OVA) en de winkeliers. De indruk is 
ontstaan dat er opnieuw een onder-
zoek komt naar het aanbrengen van 
de ‘knip’, maar volgens burgemees-
ter en wethouders staat de ‘knip’ 
absoluut niet meer ter discussie.
 
De PACT-fractie sloot zich in gro-
te lijnen aan bij de bijdrage van de 
CDA-fractie. Dat gold in grote lij-
nen ook voor de VVD-fractie die de 
beantwoording als koel, zakelijk en 
formeel formuleerde maar wel zeer 
zorgvuldig. De fractie plaatste wel 
vraagtekens bij het gegeven dat het 
metingen van het vliegtuiglawaai 
door het ministerie zijn aangereikt 
en vraagt zich af of dit wel de juis-
te manier is. 
Een heel ander geluid komt uit de 
hoek van de AB-fractie, die zich van-
af het begin de afkeuring heeft uit-
gesproken over de gevolgde proce-
dure met betrekking tot de Noord-
vork. Eerst een integraal steden-
bouwkundig plan maken en dan pas 
komt de weg in beeld. Verder vraagt 
de fractie zich hoe het met de flo-
ra en fauna zit en wijst de fractie er 
op dat de Noordvork geen sluiprou-
te voor GreenPark mag worden en 
geeft tevens aan dat het nu al slecht 

gesteld is met het omgevingsgeluid 
in de Stommeerpolder.

Geen sluiproute
“Het in beeld brengen van de eco-
nomische effecten na het aanbren-
gen van de ‘knip’ in de Burgemees-
ter Kasteleinweg wordt niet alleen 
voor de ondernemers gedaan maar 
voor heel Aalsmeer”, aldus wethou-
der Berry Nijmeijer die hier aan toe-
voegde: ‘De ‘knip’ komt er abso-
luut!” Met betrekking tot de bere-
kening van het vliegtuiglawaai gaf 
de wethouder aan dat dit een ver-
plichte berekening is, het staat zo 
in de wet en bovendien is het een 
hels karwei om dat zelf te doen. 
Het woonwagenkamp valt buiten 
de norm, omdat het hier niet gaat 
om onroerend goed. Wethouder Ro-
nald Fransen gaf aan dat hij er alles 
aan zou doen om te voorkomen dat 
de Noordvork een sluiproute wordt 
naar bijvoorbeeld Haarlemmermeer. 
Collega Berry Nijmeijer voegde er 
nog aan toe dat er vanuit GreenPark 
ook een link met het dorp moet zijn. 
De plaatselijke bakker moet in staat 
worden gesteld het verjaardagsge-
bak bij de bedrijven te kunnen be-
zorgen. Aalsmeer is een open dorp 
en moet dat vooral ook blijven. De 
flora en fauna zullen per deelgebied 
worden ingericht en daarbij zal ze-
ker oog zijn voor compensatie. 
Tot zover de eerste termijn. Op don-
derdag 22 januari zal de tweede ter-
mijn behandeld worden en daarna 
volgt besluitvorming. 

Demonstratie Knipscheerorgel
Bijzondere nieuwjaarsreceptie 
CDA in Oud katholieke kerk 
Aalsmeer - In de niet alleen sfeer-
volle, maar ook letterlijk volle, kerk-
zaal werden de CDA’ers tijdens de 
nieuwjaarsreceptie ingewijd in de 
historie, de huidige situatie en het 
orgel van de markante Oud katho-
lieke kerk aan de Oosteinderweg. 
De beheerder van de gebouwen, J. 
Spaans, deken van het Metropoli-
taan Kapittel van Utrecht, zette on-
der het wakend oog van de aposte-
len Petrus en Paulus,  uiteen hoe de-
ze kerk ontstaan is. Na de reforma-
tie bleef de katholieke kerk in Ne-
derland bestaan, zelfs met een bis-
schop. 

Gestorven door vergiftiging
Men kwam bijeen in schuilker-
ken, schuren, zolders, etc. Ook hier 
in Aalsmeer op deze plek was een 
houten schuurkerkje gebouwd met 
rieten dak. Na de vrede van Munster 
in 1648, bleek dat katholieken toch 
wel goede vaderlanders konden zijn. 
Oogluikend werden de godsdienst-
oefeningen toegestaan, onder voor-
waarden dat kerken niet als zodanig 
herkenbaar waren, dat er smeergeld 
aan de politie werd betaald en de 
diensten op andere tijden aanvin-
gen en eindigden dan de gerefor-
meerde kerken. Zo liepen protes-
tanten niet het risico op zondag bij 
hun kerkgang katholieken tegen te 
komen. Na een jarenlange strijd met 
Rome, zoals het in de gevangenis 
zetten en het in de ban doen van 
Nederlandse bisschoppen, ontston-
den in 1723 twee rooms-katholie-
ke kerken in ons land: De Utrechtse 
kerk, in de volksmond later Oud ka-
tholieke kerk genoemd en de Hol-
landse missie onder Rome. In die 
periode stierf, een jaar na zijn wij-
ding, bisschop Steenhoven,  waar-
schijnlijk door vergiftiging. 

Unie van Utrecht
Tot 1870 maakte de Utrechtse kerk 
moeilijke tijden door en werd steeds 
kleiner. In 1870 werd de pauselij-
ke onfeilbaarheid afgekondigd. Ve-
le katholieken in binnen- en bui-
tenland keerden zich van Rome af. 
De Oud katholieke kerk groeide en 
kwam uit haar isolement toen groe-
pen in Duitsland en Zwitserland 
aansluiting zochten met Utrecht. 
Later traden ook kerken in Polen, 
USA, Oostenrijk en Tsjechië toe tot 
de Unie van Utrecht. Er werd tevens 
een ‘Full communion’ met de An-
glicanen overeengekomen. Pogin-

gen om gedurende 100 jaar tot in-
tercommunie met de orthodoxe ker-
ken  te komen, bleven zonder suc-
ces. “En wat voor mij het hoogste 
goed  is, is dat er een grote mate 
van gewetensvrijheid bestaat op het 
gebied van geloof een zeden. On-
ze kerk schrijft niet voor, maar advi-
seert en men mag het eigen gewe-
ten volgen”, aldus deken Spaans.

Diensten in het geheim
De vroegste bronnen vermelden dat 
er in 1603 al een priester in Aalmeer 
woont.
De diensten werden in het groot-
ste geheim gehouden. In 1723 gin-
gen een deel van de gelovigen in 
het Oosteinde met hun pastoor mee 
met de Utrechtse bisschop. De eer-
ste steen van het huidige kerkge-
bouw werd op 25 augustus 1861 ge-
legd door pastoor Baas, omdat het 
tot dan gebruikte kerkje bouwvallig 
was geworden. Gedurende de oor-
log werd de kerk voor de helft inge-
richt als schoollokaal. In 1950 werd 
de kerk gerestaureerd onder leiding 
van architectenbureau Berghoef en 
Klarenbeek. Later ging het bergaf-
waarts. Parochianen vertrokken of 
overleden. De jeugd had geen be-
langstelling meer en kerksluiting en 
verkoop dreigde. 
Dankzij de huidige bisshop van 
Haarlem,  Dirk-Jan Schoon, werd dit 
voorkomen. Deze Aalsmeerse kerk 
is nu filiaalkerk van Amsterdam en 
is dus geen zelfstandige parochie 
meer. Met nevenactiviteiten, zoals 
huwelijken, concerten door KCA 
en bijeenkomsten zoals recepties, 
en eenmaal in de maand een kerk-
dienst, tracht de heer Spaans de 
eindjes aan elkaar te knopen. Ver-
volgens werd door organist Bart 
Klijnsmit een demonstratie gegeven 
van het Knipscheerorgel, een klei-
ner broertje van het pas gerestau-
reerde orgel in de Dorpskerk. Dit 
orgel is gebouwd in 1869, waarbij 
gebruik gemaakt is van delen van 
het oude orgel. Tenslotte liet  Klijns-
mit de trapwind waaien door twee 
Harmoniums uit de collectie van de 
heer Spaans.  Deze zeer exclusie-
ve nieuwjaarreceptie, werd afgeslo-
ten met een gezellig samenzijn.De 
catering werd op uitstekende wij-
ze verzorgd door het bestuur. Ook 
het CDA in Aalsmeer let op de klein-
tjes. 

Door: Martien Maarse

Ademloos werd geluisterd naar het verhaal over het katholieke geloof en de 
katholieke kerk door deken J. Spaans.
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Burgemeester geeft startschot 
eerste schaatsmarathon 
Kudelstaart - Koning Winter heeft 
nadrukkelijk zijn intrede gedaan in 
het land. De vorst houdt aan en het 
ijs is dik genoeg om op de gracht 
rondom de Skeelerbaan de aller-
eerste schaatsmarathon te houden. 
Door burgemeester Litjens werden 
op donderdag 8 januari om half 8 als 
eerste de senioren weggeschoten 
voor een wedstrijd over 30 ronden, 
georganiseerd door de federatie 
van Aalsmeerse IJsclubs. Het aantal 
deelnemers is helaas niet zo groot, 
over het niveau kon de organisatie 
niet klagen. Onbetwist de sterkste is 
B-rijder Thedo Vos, die als winnaar 
van de eerste premiesprint, direct 
het  tempo verhoogt. De rest van de 
groep ziet hem dan ook pas terug 
als hij ze een rondje heeft gepakt. 
Achter Thedo wordt hard gereden 
om de andere ereplaatsen, die wor-
den behaald door Jordy Buskermo-
len en Erik Eveleens.
De dames en masters gaan daarna 
tegelijk van start op kwalitatief rede-
lijk ijs. Weliswaar is het niet zo glad 
als kunstijs, maar voor de sterke 
mannen en vrouwen is het goed te 
doen. Bij de masters is Gerard Han-
sen een klasse apart. Hij ontsnapt 
uit het peloton en zet de rest van de 
groep op een rondje. Henk van der 
Zwaan, eerder op de dag al meege-
daan aan het nationaal kampioen-
schap voor veteranen, kan aanvan-

kelijk het peloton niet goed volgen. 
Als hij door Gerard wordt ingehaald 
sluit hij aan, passeert het peloton en 
behaalt op deze manier op slimme 
wijze een tweede plaats. De derde 
plaats wordt in de sprint gewonnen 
door Piet Spaargaren.
De 5 dames van vergelijkbaar ni-
veau moeten ook 30 ronden rij-
den. Gedurende de wedstrijd zijn 
er regelmatig premies te verdienen 
voor de rijdsters, aangeboden door 
Gall&Gall (Wil en Bep van Lamme-
ren), Balk racefietsen en hovenier 
Bert Schuurman. De dames blijven 
vrijwel de hele wedstrijd bij elkaar. 
De strijd wordt beslist in de eind-
sprint: 1. Maaike Elfferich, 2. Ma-
nouk van Emmerik, 3. Manon Schol-
ten. De Kudelstaartse Sanne Kui-
pers eindigde net niet op het po-
dium. De federatie van Aalsmeerse 
IJsclubs is blij dat eindelijk een keer 
een wedstrijd op de gracht rondom 
de Skeelerbaan georganiseerd kan 
worden. Helaas viel het aantal deel-
nemers tegen. De federatie hoopt 
na dit eerste begin op een groei van 
het aantal de komende jaren.
Overigens heeft deze actieve Fe-
deratie, die pas gaat ontdooien als 
het vriest, ook op dinsdag al kor-
te baan wedstrijden gehouden voor 
de leden en heeft op vrijdag de Ku-
delstaartse Schooljeugd zijn rondjes 
kunnen rijden.

Michelle Buskermolen sterk 
op NK-marathonschaatsen
Aalsmeer - Op donderdag 8 janua-
ri is op de Oostvaardersplassen het 
Nederlands Kampioenschap Ma-
rathonschaatsen gehouden. Ook 
schaatstrainingsgroep VZOD had 
twee leden aan de start: Jan Olie-
mans en Michelle Buskermolen. 
Om 8 uur in de ochtend stonden de 
Masters, waaronder de Kudelstaar-
ter Jan Oliemans, aan de start voor 
een race van 75 kilometer. De om-
standigheden waren zwaar: de tem-
peratuur en de mist, tezamen met 
de snelheid van het peloton zorgden 
voor een lage gevoelstemperatuur. 
De kwaliteit van het ijs was prima 
en het lukte Jan om goed mee te rij-
den in het peloton. Hij behaalde een 
verdienstelijke 51-ste plaats. Bij de 
dames reed STG VZOD lid Michelle 
Buskermolen mee. Zij rijdt voor het 
eerste jaar mee in het damespelo-
ton en heeft het geluk dat direct een 
Nederlands Kampioenschap op na-
tuurijs wordt georganiseerd. De da-
mes rijden een afstand van 60 ki-
lometer, 15 ronden van 4 kilometer. 
Michelle rijdt goed mee in het pe-
loton te midden van de favorieten. 
Helaas komt ze in ronde 10 ten val, 
maar sluit na een korte achtervol-
ging weer aan bij het peloton. In de 
laatste 5 ronden lukt het haar om 
een stuk op te schuiven waardoor 
ze als 36-ste eindigt. Een knap-
pe prestatie voor de Kudelstaartse, 

die op 17 januari op de Jaap Eden-
baan opnieuw bij een marathon aan 
het vertrek zal staan. Ook op an-
dere fronten zijn de leden van STG 
VZOD zeer actief. Zo behaalde Jor-
dy Buskermolen bij de Gewestelij-
ke Kampioenschappen Marathon-
schaatsen, die gehouden werden op 
de Kennemer IJsbaan in Haarlem, 
de derde plaats bij de categorie ju-
nioren B. Voor meer informatie over 
STG VZOD: www.stgvzod.nl

Dubbele winst voor 
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
was een mooie schaakavond voor 
Schaakclub Aalsmeer. Het beker-
team wist ten koste van Schaakgroep 
Koedijk naar de volgende ronde te 
gaan, terwijl SCA 3 een ruime over-
winning boekte op HWP Haarlem 9. 
De Haarlemmers waren met slechts 
zes man naar het Stommeerkwartier 
gekomen. Hierdoor stond Aalsmeer 
3 reeds met 2-0 voor, maar moest 
het nog wel waar gemaakt worden. 
Leo Buis was als eerste klaar. Na-
dat hij eerst een kwaliteit had ge-
wonnen, wist hij zijn tegenstander 
vervolgens achter de paaltjes mat 
te zetten. Rob van Haaften leek lang 
de goede kant op te gaan, maar liet 
zich tegen het eind vervelend in de 
maling nemen. Ron Klinkhamer en 
Jan van der Laarse zetten hun bes-
te beentje voor en wisten hun beider 
tegenstanders handig pootje te lich-
ten. Na het verlies van Tom van der 
Zee  bepaalde Hans Pot de eind-
stand op 5,5 - 2,5 door een keuri-
ge remise. Het bekerteam had een 
pittige avond tegen Schaakgroep 
Koedijk. Het begon niet al te best. 
Topscoorder van het eerste team 
Rik Könst kwam allerbelabberst 
uit de opening, waarna zijn tegen-
stander hem niet meer liet ontsnap-
pen. 0-1. De stelling van Erik Ko-
renwinder was lange tijd niet over-
tuigend. Maar toen het op schaken 

aankwam, wist Erik zijn tegenstan-
der langzaam aan tocht steeds meer 
in de problemen te brengen. Met 
een paar mooie zetten had Erik het 
pleit beslecht. Ook Vincent Jong-
kind moest eerst wat moeilijkheden 
overwinnen voordat hij de punten in 
de tas had. Met een stand van 2-1 
lag alles nog in handen van Willem 
Hensbergen. Remise was voldoen-
de, maar verlies zou betekenen dat 
Koedijk doorging naar de volgende 
ronde. De Koedijker stond inmiddels 
heel wat comfortabeler en ging te-
recht remise uit de weg. Willem ver-
dedigde zich taai, maar zag zijn te-
genstander toch steeds een beter 
verder komen. In de beslissende fa-
se was het echter toch Willem die 
zijn stukken beter hanteerde en op-
eens gewonnen stond. Met 3-1 be-
kert Aalsmeer door naar de twee-
de ronde. Aanstaande vrijdag 16 ja-
nuari neemt Nederlands kampioene 
mevrouw Peng het op tegen twin-
tig enthousiaste Aalsmeerse scha-
kers in een simultaan. Er is nog be-
perkt plaats beschikbaar. Opgeven 
kan bij Clemens Koster: custodis@
cistron.nl
Uitslagen 14e ronde clubcompetitie
Cees Verburg-Abdul Wasei              1-0
Bart Auée-Arie Spaargaren         remise
Gerrit Harting-Elham Wasei              1-0
Marco Hutters-Han Carpay             0-1
Goos Kaayk-Jan van Willigen           0-1

Onder het toeziend oog van vele deskundigen haalt Willem Hensbergen de 
beslissende punten binnen voor het bekerteam.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis
Roy de Jong en Moniek Goeman 
winnaars eerste speelavond 
Kudelstaart - In het artikel vorige 
week werd verwezen naar de Lake-
side en zijn tradities. Ted ‘The Count’ 
Hankey wist dit ambitieuze toernooi 
voor de tweede keer te winnen. Ook 
Roy de Jong wist zijn tweede Poel’s 
Eye titel in de wacht te slepen.  Hoe-
veel dit voor een darter in deze re-
gio betekent is moeilijk voor te stel-
len voor een niet-darter. Om de ge-
hele avond tot en met de laatste pijl 
optimaal geconcentreerd te blijven 
is een zware klus. De ‘kick’ van het 
winnen van een speelavond is dan 
ook groot.  Ted Hankey deed er pre-
cies 9 jaar over om zijn titel te her-
overen.  Roy de Jong won 2 febru-
ari 2007 zijn laatste speelavond. Dat 
hij deze datum feilloos wist op te 
noemen zegt genoeg over het win-
nen van een Poel’s Eye avond.  59 
Deelnemers bij de heren verdeeld 
over 14 poules van vier en 1 pou-
le van drie. Johan Meijer was de te-
genstander in de finale.  Bij een 3-
2 stand kon de 3-3 vallen. Met nog 
112 punten te gaan nam de span-
ning toe. Roy stond inmiddels op 
Dubbel 10. De eerste dart van Johan 
was perfect; Triple 20 !  Toen sloeg 
het noodlot toe, want de tweede 
dart bracht géén 12 punten, maar 
negen.  Geen finish meer met nog 
één dart in de hand. Geen schan-
de; want Ted Hankey overkwam het-
zelfde. De tegenstander van Johan 
was echter niet Tony O’Shea, maar 
Roy de Jong.  Roy raakte de Dub-
bel 10 en won de avond. ‘The Dut-
ch Crown’ is de bijnaam van Fran-
cis Hoenselaar.  In haar zesde fina-
le op de Lakeside wist zij dan ein-
delijk van haar eeuwige rivale Tri-
na Gulliver (The Golden Girl) te win-
nen. Voor Moniek Goeman was het 
ook alweer de zesde Poel’s Eye fina-
le.  Niet eerder slaagde Moniek er in 
om een Poel’s Eye titel in de wacht 
te slepen.  Tot afgelopen vrijdag-
avond. Het werd een uiterst span-

nende finale.  Tegenstander Vanes-
sa was inmiddels gewend aan lange 
partijen.  Al haar voorgaande partij-
en wist zij met 3-2 te winnen.  Ook 
in de finale kwam er een laatste leg 
aan te pas.  Moniek raakte echter 
de laatste dubbel, eindelijk wordt ze 
toegevoegd aan ‘The Board of Fa-
me’ van de Poel’s Eye. Alle finalis-
ten ontvingen, in tegenstelling tot 
De Lakeside, géén prijzengeld. Wel 
een prachtige bos rozen van spon-
sor EZ Flowers !

Scone ronde
Na 7 jaar Poel’s Eye lopen er inmid-
dels al een aantal regionale eredi-
visie-spelers rond in het Dorpshuis. 
Roy de Jong, reeds genoemd, is er 
één van.  In de Scone ronde ging de 
finale tussen eredivisie speler Gert 
Jan van de Wolf en de verrassend 
goed spelende Albert Geleijn.  Ja-
wel, de plaatselijke sjoelkampioen. 
Nu kan Gert Jan toevallig ook aar-
dig sjoelen, maar dat wist Albert 
niet. Dat Albert óók een aardig pijl-
tje kan gooien, dat zou Gert Jan 
spoedig merken.  Het werd een ab-
surde finale met een waanzinnig ni-
veau. Albert was niet tegen te hou-
den en raakte werkelijk elke Triple 
en Double.  Een leg in 16 darts zag 
je niet eens zoveel in de finale van 
de Lakeside; Albert liet het zien en 
won de finale verdiend.  
Onder toeziend oog van de verbaas-
de toeschouwers én van de ver-
baasde Gert Jan miste Albert niet 
één pijl op een Dubbel.  In de dart-
sport heeft iedereen zijn eigen mo-
ment van glorie.  Ook zonder het 
winnen van een finale is dat moge-
lijk! Probeer het ook eens, de vol-
gende speelavond is 23 januari.  De 
inschrijving sluit 19.45 uur en deel-
name kost 3 euro .  Voor meer infor-
matie over Poel’s Eye en darts in de 
regio kunt u terecht op de prachtige 
website www.poelseye.nl.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 17 januari

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Kagia 1   (Vr) 14.30 u
Aalsmeer 2 – Kagia 2   (Vr) 12.00 u
Aalsmeer 3 –Legm.vogels 2 14.30 u
WV-HEDW 11 - Aalsmeer 5 12.30 u
Aalsmeer 6 – Amstelveen 4 14.30 u
Geel Wit Vet.1 - Aalsmeer Vet.1 14.00 u

Junioren
Purmersteijn A1 – Aalsmeer A1 14.30 u
Kwadijk A1 - Aalsmeer A2 12.00 u
Aalsmeer C2 – Hoofddorp C7 12.00 u

Pupillen
Alliance ’22 E1 - Aalsmeer E1 10.45 u
KDO E3 - Aalsmeer E3 12.00 u
De Dijk E5 - Aalsmeer E4 11.00 u
RKDES F2 - Aalsmeer F2 11.00 u

Dames
RKAVIC DA.1 - Aalsmeer DA.1 11.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – VVGA 2 14.00 u
Kon.HFC Vet.1 - RKAV Vet.1 14.30 u
RKAV Vet.2 – Breukelen Vet.1 14.00 u

Junioren
RKAV C3 – Hoofddorp C8 13.00 u

Pupillen
RKAV D3 – DSOV MD.1 11.30 u
RKAV F4  - NFC/Brommer F3  9.00 u

Meisjes
RKAV MC.1 – GeuzenM.meer MC.2 10.00 u
Zandvoort MD.1 - RKAV MD.1 10.30 u
RKAV ME.2 – Buitenveldert E8 11.30 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
AFC E 14 – RKDES E5 10.30 u
RKDES F2 – Aalsmeer F2 11.00 u
Pancratius F 11 - RKDES F5   9.00 u

Dames en meisjes
DVVA DA.2 - RKDES DA.1 10.30 u
RKDES MA.1 – Sporting’70 MA.1 11.00 u
SCW MB.1 - RKDES MB.1 12.30 u
TABA MC.2 - RKDES MC.2 10.00 u

S.C.W.
SCW 1 – VVC.1 14.30 u
Ouderkerk 3 - SCW 4 14.30 u
SCW Vet.1 – Badhoevedorp Vet.1 14.30 u
AFC Vet.1 - SCW Vet.2 12.15 u
SCW Vet.3 – SIZO Vet.2 14.30 u

Junioren
IJmuiden A1 - SCW A1 12.00 u

Pupillen
SCW D1 – AFC D6   9.00 u
RODA’23 D9 - SCW D2 13.00 u
Sp.Martinus E3 - SCW E1   9.00 u
SCW E2 ? 
SCW E3 – Ouderkerk E5   9.00 u
SCW F3 – De Meer F5   9.00 u

Dames en meisjes
SCW MB.1 – RKDES MB.1 12.30 u
RCH MD.1 - SCW MD.1 11.00 u
VVC ME.1 - SCW ME.1 10.00 u

Zondag 18 januari

R.K.A.V.
RKAV 3 – TOB 2 11.30 u
RKAV 5 – DSOV 7 11.30 u
NFC/Brommer 3 - RKAV 6 14.00 u

Junioren
RKAV A1 – De Meer A1 11.30 u
RKAV A2 – Buitenboys A1   9.30 u
UNO B1 - RKAV B1 11.00 u

Dames
De Zebra’s DA.1 – RKAV DA.1 14.00 u

R.K.D.E.S.
’s Graveland 1 - RKDES 1   14.00 u 
RKDES 4 – AFC 5 12.00 u
RKDES 5 – ABN AMRO 2 14.00 u
Roda’23 4 - RKDES 6 11.15 u
Abcoude 9 - RKDES 7 14.30 u
P en T 3 - RKDES 8 11.30 u

Junioren
Waterwijk A5 - RKDES A1 12.45 u
Overbos B1 – RKDES B1 12.00 u
Overbos B2 – RKDES B2 10.00 u
Pancratius C1 - RKDES C1 11.30 u
DSS C2 - RKDES C2 13.00 u

Eerste plaatsen voor Peter en Arjan 
Na 12 jaar op Westeinder weer 
ijszeilkampioenschappen!
Aalsmeer - Zaterdag en zondag 
werden op de bevroren Westeinder-
plassen de clubkampioenschappen 
van  ijszeilvereniging de Westeinder 
verzeild.
24 Deelnemers in twee divisies 
stonden aan de start. De B-divisie 
met 18 deelnemers zijn de begin-
nende wedstrijdzeilers en de A-di-
visie zijn de meer ervaren wedstrijd-
zeilers waarvan de ijszeilboten ook 
zijn uitgerust met modernere ma-
terialen.
Onder de uitstekende leiding van 
wedstrijdleider Jaap Bol werden 
zaterdag  drie wedstrijden gezeild, 
gewonnen door lichtweer specia-
list Jaap van de Weijden, gevolgd 
door Peter van Klink en Ruud van 
Wees, maar ook de enkele deelne-

mers uit de B-divisie, waaronder Ar-
jan Gordijn, Kees Otto en Hans Bak-
ker, konden zich goed meten met 
de A-divisie. Zondag echter ston-
den de vlaggen strak aan de mast 
en toen bleek Peter van Klink met 
H461 in het voordeel te zijn. Met 4 
eerste plaatsen was hij die dag de 
beste, met minimaal verschil werd 
hij clubkampioen. Een tweede plek 
was er voor Jaap van de Weijden,  
Ruud van Wees, de vorige club-
kampioen, werd derde. Onbetwiste 
kampioen in de B-divisie werd Ar-
jan Gordijn , gevolgd door Cees Otto 
en Hans Bakker. Vermeld mag wor-
den dat enkele jonge zeilers, onder 
andere Jasper Engel en Hans Bak-
ker, zeker dé talenten voor de toe-
komst zijn.

ZABO ronde 9 in sporthal 
de Bloemhof zaterdag
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO 
zaalvoetbalcompetitie wordt aan-
staande  zaterdagavond 17 janua-
ri voortgezet met de negende speel-
ronde van het huidige zaalvoet-
balseizoen. Plaats van het strijdto-
neel is sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg in Oost. 
Publiek is van harte welkom bij de 
ZABO en de toegang tot de tribu-
nes van de sportzaal is zoals gebrui-
kelijk gratis. Het wedstrijdprogram-
ma ziet er als volgt uit: Om 18.35 uur 
Sportcafé de MiDi’s tegen LEMO-
Gaat-Los. Om 19.20 uur Easy Bevei-

liging tegen De Jet Set BV. Om 20.05 
uur Piller Sport tegen Mantel Ma-
kelaars. Om 20.50 uur DGL tegen 
LEMO.
Het team van Accon is vrij voor 
speelronde 9. Stand na ronde 8:
Mantel Makelaars     7-18
Sportcafé de MiDi’s  7-16
De Jet Set BV        7-15
Piller Sport         7-15
Easy Beveiliging     7-12
DGL                  7-8
LEMO                 7-6
Accon                8-4
LEMO-Gaat-Los        7-0

Jaap wint de 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen dinsdag is het kla-

verjassen gewonnen door Jaap Weij 
met 5092 punten, gevolgd door Ni-
co de Ron met 5024 punten. Derde 
werd Han Raadschelders met 4966 
punten en vierde was Riet Pothui-
zen met 4853 punten. Bij het joke-
ren was de eerste plaats voor Jan-
ny Noordam met 49 punten, op 
twee eindigde Henny de Wit met  69  
punten.
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Tessa van der Zwaard: Goed voor 
drie keer goud en een nk limiiet.

Zwemmen
Bijna 100 medailles bij winter-
kringkampioenschappen
Aalsmeer - Traditioneel is de twee-
de zondag van het jaar de dag van 
de winterkring zwemkampioen-
schappen. Aan bod komen alle 100 
meters (voor de jongsten is er 50 
vlinder). Om mee te mogen doen, 
moet aan limiettijden zijn voldaan. 
Voor Oceanus kwamen maar liefst 
50 deelnemers aan de start. Het le-
verde 32 kampioenschappen op, 
daarnaast waren er 32 zilveren en 
34 bronzen plakken. Drie keer goud 
was er voor Maxime van den Heuvel, 
Jeffrey Reijnders, Istvan Spaargaren 
en Tessa van der Zwaard. Voor Tes-
sa was er ook een individuele NK li-
miet op de 100 meter rugslag aan 
het eind van de maand in Dordrecht. 
Twee keer goud ging naar Chantal 
Grove, Rick de Mercado, Michelle 
Meulenbroek, Nils Mollema en Vin-
cent Moolhuijsen, terwijl de andere 
gouden medailles meegingen met 
Kelsey Gielen, Tamara Grove, San-
der Kirillova, Anouk van Noord, Ro-
bert Rohaan, Bart Sommeling, Daan 
Sommeling, Bojoura Spaargaren en 
Thomas Verouden. Ook voor Bojou-
ra Spaargaren was er verrassend 
een individuele NK limiet op de 100 
school. 
Voor de zilveren medailles tekenden 
Dana Bosman, Kelsey Gielen, Da-
nielle Grootes (2x), Isabelle Grootes, 
Chantal Grove (2x), Tamara Grove 
(2x), Maxime van den Heuvel, Su-
zanne Hobo, Nikki van der Hoorn, 
Wessel de Jong (2x), Sander Kiril-
lova (2x), Emma Lenting, Michel-
le Meulenbroek, Nils Mollema, Fer-
nando Moolhuijsen, Vincent Mool-
huijsen (3x), Jesse Piet, Jeffrey 
Reijnders, Robert Rohaan (2x), Bart 
Sommeling (2x), Daan Sommeling 
en  Istvan Spaargaren. 
Brons was er voor Theo Beglinger, 
Joeri Berends, Alissa Bus, Kelsey 
Gielen, Ruben Griffioen, Danielle 
Grootes (2x), Isabelle Grootes (3x), 
Donald Hillebregt, Suzanne Hobo, 

Nikki van der Hoorn, Rick de Mer-
cado, Ivor Mollema, Nils Molle-
ma, Fernando Moolhuijsen, Wyke 
Nieuwenhuizen, Anouk van Noord, 
Robin Pagano Mirani, Dennis Reijn-
ders, Jeffrey Reijnders, Robert Ro-
haan (2x), Carmen Rokam (2x), Bart 
Sommeling, Thomas Verouden (2x), 
Bastiaan Waanders (2x) en Cheryl 
Zethof (2x).
Naast dit alles waren er zo’n 70 per-
soonlijke records en was de tijd van 
Nils Mollema op de 100 rug (1.03.10) 
goed voor een clubrecord. Het oude 
record bij de jongens 16 jaar stond 
op naam van Bart Gersen (tegen-
woordig badmeester in de Water-
lelie) en stamt nog uit 1991. De ko-
mende weken wachten er nog meer 
belangrijke wedstrijden. Komend 
weekeinde de landelijke competitie, 
de week erna de Speedojeugd en 
de Nederlandse Masterskampioen-
schappen en aan het einde van de 
maand de Nederlandse Junioren-
kampioenschappen. Begin februari 
volgen dan nog de kringsprintkam-
pioenschappen. 

Aalsmeer - IJsclub Aalsmeer-Oost 
die vrijdag 9 januari jl. zijn jaarver-
gadering had gepland, kon ook op 
deze zelfde dag na twaalf jaar ein-
delijk de ijsbaan aan de Mr.Jac.Tak-
kade openen! Met man en macht is 
het bestuur donderdagavond bezig 
geweest om de lichtmasten te plaat-
sen en de koek en zopietent in orde 
te brengen en te bevoorraden. Vrij-
dagochtend is het ijs goedgekeurd 
en werden de borden ‘IJsbaan open’ 
geplaatst. De ingang bij Het Oos-
terbad was moeilijk door een groot 
eendenwak, dus werd  besloten de 
ingang 200 meter verder te maken. 
Er kon een tocht gemaakt worden 
door het natuurgebied Oosteinder-
poel, waar een prachtige gladde ijs-

vloer lag. Meteen zaterdagochtend 
was het Jeugdschaatsen Aalsmeer 
present op de baan en zondagmid-
dag werden er ringsteekwedstrijden 
gehouden voor de jeugd en voor 
volwassenen. Zondagavond was er 
zo nu en dan een flits te zien van de 
Franse marathonschaatser Tristan 
Loy, die na een trainingskamp in 
warmere oorden het ijsgevoel wilde 
ondervinden om de volgende dag 
de marathonwedstrijd in Ankeveen 
te kunnen rijden,  en de baan in 
Aalsmeer-Oost hiervoor gebruikte. 
IJsclub Aalsmeer-Oost kijkt tevre-
den terug op de winterse ijsdagen 
en hoopt dat het deze keer geen 
twaalf jaar duurt voordat schaatsers 
opnieuw begroet mogen worden.

Toertocht en ringsteken 
bij IJsclub Aalsmeer-Oost

Duikteam Thamen duikt onder
Aalsmeer - Ook duikers zijn blij 
met het ijs op sloten en meren. In 
het kader van de opleiding ijsdui-
ken van de Nederlandse Onderwa-
tersport Bond (NOB), hebben een 
grote groep enthousiaste leden 
van duikteam Thamen op diverse 
plaatsen in de omgeving de afge-
lopen week niet de schaatsen on-
der gebonden maar hun duikuitrus-
ting aangetrokken. Na een zorgvul-
dig training in zwembad de Waterle-
lie, waar alles eerst uitvoerig geoe-
fend werd.
Met nadruk op het lijnseinen en vei-
ligheid. Het lijnseinen is nodig om 
de duiker de juiste richting op te 

sturen. Dit is erg belangrijk als je 
onder het ijs duikt, want je kunt niet 
zomaar naar boven komen om even 
te kijken waar je bent. En een wak 
terugvinden valt best tegen onder-
water. 
Eenmaal op het ijs moest er eerst 
een wak gehakt worden. Dit was 
best een intensief klusje, het ijs was 
hier een daar meer dan 10 centi-
meter dik. Onder toeziend oog van 
instructeur/trainer Aad hebben de 
duikers Giovanni, Harry, Peter, Ton 
en Willem de module ijsduiken al-
len met goed gevolg afgerond. Voor 
meer informatie: www.thamen-di-
ving.nl.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 19 januari 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar voor leden en liefhebbers een 
gezellige kaartavond. Klaverjassen 
en jokeren staan op het program-
ma. De speelavond is in buurthuis ‘t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De aanvang is 20.00 uur, maar een-
ieder wordt gevraagd om 19.45 uur 
aanwezig te zijn. Het klaverjassen 

tijdens de eerste koppelspeelavond 
in het nieuwe jaar is gewonnen door 
het duo M. van der Vaart en L. Rab-
bers met 5394 punten. 
Op twee zijn K.J. Wessels en me-
vrouw Buwalda geëindigd met 5276 
punten en plaats drie was voor de 
heer M. Tulp en mevrouw Könst met 
5159 punten. De marsenprijs mocht 
H. van Bemmelen in ontvangst ne-
men. Bij het jokeren was de hoog-
ste eer voor mevrouw J. de Vries. Zij 
werd gevolgd door mevrouw Groe-
nendijk.

Rick en Jordi derde op 5e 
rankingtoernooi footvolley
Aalsmeer - Vrijdagavond 9 janu-
ari vond het vijfde rankingtoernooi 
van het footvolley seizoen plaats. 
Na een geweldig footvolley gala in 
het oude jaar werden nu de messen 
voor het eerst geslepen in het nieu-
we jaar. Wie is er goed uit de kerst- 
en nieuwjaars festiviteiten gekomen 
en hoelang zullen de Groningers het 
footvolley nog domineren? Allemaal 
vragen die rezen bij de eerste clash 
van 2009. Elk team leek de zelf-
de gedachte te hebben: knallen in 
2009. De aanwezige toeschouwers 
werden niet teleurgesteld: Footvol-
ley-vuurwerk was er volop op de 
exotische zandvelden. Het werd 
mede het toernooi van het duo Ta-
rik Konjo uit Assendelft en Armand 
Nelstein uit Almere. Zij veroverden 
uiteindelijk een tweede plek en be-
haalden daarmee de hoogste ran-
kinguitslag ooit. De lokale favorie-
ten Rick van Dam (licht grieperig) 
en Jordi van der Sluis moesten zich 
tevreden stellen met een derde plek 
na een uitstekende groepsfase (eer-
ste) en ruime winst in de kwartfina-
le. In de halve finale kwamen ze uit 
tegen het enige andere overgeble-
ven team van Footvolley Amster-
dam: Tarik en Armand. In een zin-
derende halve finale (beide teams 
kennen elkaars spel erg goed) werd 
uiteindelijk met 19-17 verloren door 
Rick en Jordi. Gelukkig konden zij 
zich in de troostfinale goed herstel-
len en ook die wonnen ze uiteinde-
lijk ruim zodat er alsnog een derde 
plek behaald werd. De andere halve 
finale was een Gronings onderonsje 
tussen de Nederlandse kampioenen 
Jan Wachtmeester en Erik Drenth 
en de andere ex-volleybal talenten 
Bart Zantman en Martijn ten Duis. 
Jan en Erik wisten dit in het voor-
deel te beslechten en ook de toer-

nooiwinst ging naar de Groningers. 
Makkelijk ging het echter niet. Tarik 
en Armand, die wederom het bes-
te uit zichzelf wisten te halen, kon-
den de gehele finale goed meeko-
men maar moesten uiteindelijk met 
18-15 capituleren.

Europees indoortoernooi 
In het weekend van 23 tot 25 januari 
vindt in Groningen het EK Footvolley 
Indoor plaats. Door de tweede plek 
in afgelopen ranking hebben Tarik  
en Armand het laatste Nederlands 
plaatsbewijs bemachtigd. Rick van 
Dam en Jordi van der Suis waren al 
zeker van plaatsing  door de twee-
de plek in het overall klassement. In 
totaal zullen vijf Nederlandse teams 
het opnemen tegen de top van Eu-
ropa, met ondermeer teams uit Italië, 
Spanje, Frankrijk, Duitsland, Norwe-
gen, Engeland en Zwitserland. Voor 
het eerst zal ook Israël participeren. 
Rick en Jordi gaan proberen zich 
voor het eerst bij de laatste acht te 
spelen van een Europees toernooi. 
Hopelijk zullen zij slagen in die mis-
sie en weten zij samen met de an-
dere Nederlandse teams Nederland 
weer hoog op de Internationale Foo-
tvolley kaart te zetten!

Vrijdag weer speelavond
Eerste poedelkampioenen in 
Hornmeer: Krijna en Trudy
Aalsmeer - De eerste kaart avond 
in het nieuwe jaar zit erop bij buurt-
vereniging Hornmeer. Als het zo 
blijft met de opkomst dan mag er 
niet geklaagd worden. Tien tafels 
waren bezet. 
Dat de kaarters het niet verleerd zijn 
na de feestdagen, misschien is er 
zelfs intensiever gekaart, bleek wel 
aan de hoge partijen. Dat er nu ook 
kaarters zijn die voor het poedel 
kampioenschap gaan, is eigenlijk 
nieuw te noemen bij de kaart ver-
eniging. 
ellicht dat vanuit bestuurszijde ge-
keken kan worden of hier meer 
mee te doen is. Hoe zou het klin-
ken: Ik ben poedel kampioen van 
Aalsmeer? 
En aan het einde van het seizoen 
een poedel uitgereikt krijgen door 

de burgemeester van Aalsmeer... De 
poedelprijs deze week is in ieder ge-
val gewonnen door Krijna Verhoef 
met 3248 punten. 
De beste kaarter bleek Nico Bes-
selsen met 5185 punten. Op twee is 
Paul van Aalst geëindigd met 5093 
punten, op drie Paul Schouten met 
4928 punten en op vir Siem Burgers 
met 4831 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Ri-
na Tas met 396 punten. En hier was 
de poedelprijs voor Trudy Knol met 
420 punten. 
Aanstaande vrijdag 16 januari is er 
weer koppelklaverjassen. 
Vanaf 20.00 uur nemen de kaarters 
plaats aan de tafles in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 
Inschrijven is om 19.45 uur. Ieder-
een is welkom.

Klaverjassen bij 
Ons Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 20 janua-
ri houdt buurtvereniging Ons Aller 
Belang Uiterweg de eerste speel-
avond in het nieuwe jaar. Van-
af 19.30 uur zijn leden en kaartlief-
hebbers welkom in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat.

Bridgevereniging De Kwakel
Eerste 1e plaats voor Piet 
en Gerard dit seizoen!
De Kwakel - Op de eerste speel-
dag in het nieuwe jaar werd afge-
lopen donderdag 8 januari door 40 
paren gespeeld in de vierde ron-
de van de laddercompetitie van de 
BVK. In de A lijn bleken Piet v.d. Poel 
en Gerard de Kuijer de oliebollen 
het best verteerd te hebben, want 
zij noteerden hun 1e eerste plaats 
van dit seizoen met een score van 
57,64%. Blijkbaar had Gerard ande-
re oliebollen genuttigd dan weder-
helft Agnes, want die scoorde met 
partner Lenie Heemskerk deze keer 
de laatste plaats met 42,36%. Dat 
zal in huize de Kuijer toch wel tot 
enige hilariteit geleid hebben. Ge-
ke en Jaap Ludwig gaan volgden de 
koplopers op de voet met 56.94% en 
de gedeelde derde plaats was deze 
week weg gelegd voor echtpaar van 
Beem en paar Karlas-Verhoef met 
54,17%. Echtpaar van Beem neemt 
in de totaalstand thans de tweede 
plaats in. 
Echtpaar Bader staat hierin eer-
ste en paar Elenbaas-Verhoef der-
de. In de B lijn twee scores boven 
de 60%. Wedstrijdleider Cor werd 
met partner Bep Verleun eerste met 
62,92% en echtpaar Kniep bleef in 

hun spoor met 62,5%. Atie en Wan 
Overwater deelden de derde plaats 
met Adriaan en Tiny Kooyman, bei-
den met 57,08%.  In deze lijn sloot 
echtpaar van Nieuwkerk de rij met 
37.5%. Dat betekende uiteraard een 
flinke duikeling in het algemeen 
klassement. In de C lijn deze keer 
een sterk optreden van Janny Sna-
bel en Vrony van Veen. Hun score 
van 62,15% was alle andere paren 
te machtig en het leverde hen een 
flinke sprong op in het totaalklas-
sement. 
Jose Möller en Yvonne Koestal kwa-
men met 60,42% nog het dichtst 
bij hen in de buurt. Ria Wezenberg 
en Rie Bezuyen waren als inval-
paar opgetrommeld en zij deden dit 
met verve, getuige hun derde plaats 
met 56,94% Tilly en Frans zaten 
met hun gedachten nog een beet-
je bij het nieuwjaarsvuurwerk en dat 
kwam hun score niet ten goede, zo-
dat zij deze keer met de veertiende 
en laatste plaats genoegen moes-
ten nemen. 
Volgende week de voorlopig laat-
ste ronde van de eerste helft van de 
laddercompetie, daarna is het weer 
tijd voor de parencompetitie.   

Cursus salsa-aerobics bij 
SV Omnia 2000 
Aalsmeer - Een duidelijke, goed 
te volgen choreografie op opzwe-
pende ritmes, dat is salsa-aerobics. 
Deze les, onder leiding van de su-
perenthousiaste Erma van Maris, is 
een combinatie van salsa-moves 
en een workout van een aerobics 
les. Je hebt geen danservaring no-
dig, al doende leer je te bewegen 
op de verschillende ritmes. Voor 
salsa-aerobics heb je geen dans-
partner nodig, je kunt dus indivi-
dueel deelnemen aan de dansles-
sen. De les is speels en gevarieerd. 
Het is erg goed voor je conditie, het 
hele lichaam beweegt volop en je 
neemt de Cubaanse zon mee naar 
huis. Centraal staat het plezier om in 
groepsverband oefeningen op mu-
ziek uit te voeren. 
Door regelmatig lessen te volgen 
wordt het uithoudingsvermogen, 
de conditie en de coördinatie ver-
beterd. Salsa-aerobics is een vorm 
van conditietraining die actief, uit-
dagend en plezierig is! Je maakt 
de verschillende salsa bewegingen 
op Latijns-Amerikaanse muziek. Bij 
het woord salsa denk je aan de zo-
mer, salsa muziek, bewegende heu-
pen, etc. Deze termen vindt je alle-
maal terug in de lessen salsa-ae-
robics. Tijdens de les wordt er een 
swingende choreografie aangeleerd 
met de nadruk op de heupen waar-
na de combinatie van passen meer-
dere keren herhaald wordt aan het 
einde van de les op heerlijke vrolij-
ke salsa nummers. Dansen en trai-
nen tegelijk waarbij je alle energie in 
je lichaam kwijt kunt. De cursus be-
gint op maandag 19 januari  en vindt 
plaats in gymzaal de Mikado in de 
Catharina Amalialaan in Oosteinde 
van 20.00 tot 21.00 uur.

Ouder- en kinddans
Samen met je zoon of dochter lekker 
bewegen op muziek? Vanaf woens-
dag 21 januari begint Mariëlle Bus-
kermolen weer met een cursus ou-
der- en kinddans. De lessen vinden 
plaats op  woensdag van 10.30 tot 
11.30 uur in de Proosdijhal te Ku-
delstaart. In tegenstelling tot de me-

dedeling in de advertentie van vori-
ge week is er op dinsdag geen cur-
sus ouder- en kinddans met oppas. 
De les begint altijd met een kopje 
koffie en voor de kids een sapje met 
daarbij een versnapering. Na dit ge-
zellig samen zijn, gaat de les over in 
bewegen op muziek. Op een speel-
se 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 vergemak-
kelijkt de keuze voor het kind en 
de ouders. Het is ook mogelijk voor 
opa’s of oma’s om met hun kleinkin-
deren te komen sporten. Is uw zoon 
of dochter tussen de twee en vier 
jaar oud? Kom dan gezellig bewe-
gen met elkaar op  woensdag. On-
der leiding van Mariëlle, die deze 
cursus al zeven jaar met groot suc-
ces geeft, zijn de lessen één groot 
feest. Beide cursussen bestaan uit 
10 lessen en kosten 75 euro. 
Opgeven kan via Mariëlle Bus-
kermolen (ouder- en kinddans):  
dans@svomnia.nl of 06-53363139, 
Erma van Maris (salsa-aerobics): 
to_erm@hotmail.com  óf het Sport-
punt Omnia: sportpunt@svomnia.
nl of 0297-322312. Opgeven is ge-
wenst, want vol is vol! 

Snertdrive bij Bridge ‘86
Leimuiden - Op zondag 1 februa-
ri organiseert Bridge ‘86  in samen-
werking met partycentrum Keijzer in 
de Dorpsstraat 30  te Leimuiden een 
snertdrive met prijzen. Deelname 
staat open voor ieder niveau, ook 
huiskamerbridgers en beginners zijn 
welkom. De zaal is open vanaf 14.30 
uur en er wordt om 15.00 uur met 
bridgen gestart, de uitslag en prijs-
uitreiking zijn om circa 21.00 uur. In 

de zaal wordt niet gerookt. De kos-
ten bedragen 35 euro per paar, in-
clusief maaltijd, kopje koffie/thee en 
hartig hapje. Aanmelden kan tot 26 
januari bij: Truus v.d. Meer, tel. 0172-
508936 of Nico Tas: nicojacqtas@
planet.nl. Deelname is definitief na 
ontvangst van het verschuldigde 
bedrag contant of door overmaking 
op girorekening 4353291 ten name 
van Bridge ‘86 Leimuiden.

Sjoelavond bij  
BV Oostend
Aalsmeer - Buurtvereniging Oost-
end houdt op donderdag 22 janu-
ari weer een gezellige sjoelavond in 
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. De aanvang is 20.00 
uur, koffie en thee staan vanaf 19.30 
uur. Het sjoelen op 8 januari is in 
groep 1 gewonnen door de heer D. 
Boer, i n groep 2 door mevrouw R. 
van Zelderen, in groep 3 door me-
vrouw A. Bleeker en in groep 4 door 
mevrouw T. van der Merbel.

Jan winnaar op 
OVAK-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de soosmiddag van OVAK in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat is 
gewonnen door Jan de Boer met 
5412 punten. 

Op twee is Tiny van de Polder ge-
eindigd met 5282 punten en op drie 
Cor Verhaar met 5270 punten. 
Bij het pandoeren behaalde Do-
ra Wittebol de hoogste eer met 630 
punten. 
Plaats twee wordt gedeeld door Tom 
Verlaan en Wim Buskermolen Pzn. 
met elk 610 punten.
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Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
6 januari.
Lijn A:
1. André Lanser en Joris v.d. Zwaard   58.93
2. Ger Lubbers en Willy Stokman 55.00
3. Wim en Rita Ritzen 53.21
4. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk 52.50
5. Ko van Es en Theo Blom 52.50
6. Jan en Tilly Eveleens 51.07
7. Juul en Matje Wentzel 48.93
8. Jan en Jaap Geleijn 48.21
9. Erna en Pieter Jongkind 47.86
10. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 45.00
11. Chri. Blom en Martin Lammers 43.93
12. Agn. v.d. Goot en Oege de Jong 42.86
Lijn B:
1. An v.d. Bijl en Rita van Leeuwen 62.20
2. Jasper en Coby Blom 57.74
3. Jan en Mien Korenwinder 57.74
4. Huub Zandvliet en Ben Wahlen 54.46
5. Jan en Henny Jooren 53.27

6. Marry Tulp en Nelly Mul 51.19
7. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 50.60
8. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 50.00
9. Tiny Bartels en Bea van Diemen 47.92
10. Gl. Maarse en Tiny v. Zijverden 46.13
11. Ang. Korenromp en M. v.d. Laarse 44.94
12. Mieke en Guus van Neijenhof 44.64
13. B.Brockhoff en A. Roodenburg 40.77
14. Klaas Maarse en Adri Otto 38.39
Lijn C
1. Gré Aartse en Lien Noordam 60.36
2. Marthe en Theo Teunen 58.93
3. Ingrid Smit en Trudy Stokkel 54.29
4. Maarten en Mary Jongkind 53.57
5. R. Doornbos en Tineke Molenaar 52.86
6. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 51.07
7. H. Koperdraad en Jan v. Zwieten 51.07
8. Anny en Sima Visser 46.43
9. G. v. Leeuwen en F. Blommesteijn 46.43
10. Corry Kuin en Carla Verwoerd 43.93
11. Leny Lubbers en Wil Oor 42.14
12. Ton Celie en Loes Oosterwijk 38.93

Sjoelen in het Dorpshuis
Kudelstaart - Op donderdag 22 ja-
nuari komen de leden van Sjoelclub 
Aalsmeer weer bijeen voor een ge-
zellige speelavond. Vanaf 20.00 uur 
staan de bakken klaar in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Zowel leden 
als liefhebbers zijn van harte wel-
kom. Het sjoelen op 8 januari is in 
de hoofdklasse gewonnen door 
Cock Tukker met 2901 punten, op 
twee is Tiny Amsing geëindigd met 
2809 punten. 
In de A-klasse  behaalde Hans van 
Leeuwen met 2770 punten de hoog-
ste eer, plaats was voor Jan de Lee-
de met 2737 punten. In de B-klas-
se was Wim van Leeuwen met 2698 

punten onverslaanbaar en wist Mar-
griet de Vries met 2596 punten op 
twee te eindigen. In de C-klasse is 
gewonnen door Hans van Leeu-
wen met 2602 punten, op twee 
Hans Buijs met 2512 punten. In de 
D-klasse streek Pim van der Meer 
de hoogste eer op met 2450 pun-
ten, gevolgd door Jan Alderden met 
2396 punten. In de E-klasse bleek 
Nico Verhaar met 2386 punten de 
beste sjoeler en was plaats twee 
voor Jan Geleijn met 2336 punten. In 
de F-klasse tot slot was plaats één 
voor Herman Berkhout met 2079 
punten, gevolgd door Marry Bax 
met 2024 punten.

Derde ronde AAS Semi 
Open Kampioenschap
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag werd 
bij schaakclub AAS de derde ronde 
van het Semi Open kampioenschap 
gespeeld. Dit kampioenschap zal de 
nieuwe clubkampioen van AAS aan-
wijzen en wordt gespeeld over ze-
ven vrijdagavonden in De Binding in 
de Zijdstraat, verdeeld over het hele 
seizoen. De tweede ronde had niet 
teveel verrassingen opgeleverd. Jef-
frey van Vliet en Paul Schrama had-
den de beste zaken gedaan door te 
winnen van respectievelijk AJ Kees-
sen en Marc Trimp. 
Ook de overwinningen van Paul Ka-
ris op John van der Hoeven en van 
Bob Feis op Berry van Leur waren 
regelmatig te noemen. Henk Noord-
hoek en Jasper van Eijk speelden de 
spannendste partij van de avond, 
waar Jasper net iets slagvaardiger 
was en aan het langste eind trok. 
De derde ronde zelf zag ook enke-
le spannende partijen. Marc Trimp 
en AJ Keessen vlogen elkaar naar 
de keel, met tegengestelde rokades 
was het de vraag wie er het eerst de 
beslissende slag aan de vijandelij-
ke koning kon toebrengen. AJ dacht 
dat hij dat was en dat leek ook zo, 
maar een beslissende slag was het 
niet, met twee pionnen meer was 
het de beurt aan Marc om te zien 
welke schade de koning van AJ op-
liep. Marc was net iets scherper en 
won een stuk, waarna de techni-
sche fase een makkelijke winst voor 
Marc was. Paul Schrama en Jeffrey 
van Vliet speelden een partij die zo 
mogelijk nog meer op en neer ging. 
Paul had een flinke aanval opge-
bouwd en met een ver opgerukte 
vrijpion maakte hij Jeffrey een kwa-
liteit afhandig. Jeffrey had daar nog 
wel een klein beetje compensatie 
voor met wat vrije centrumpionnen, 
maar genoeg had het niet geweest 

als Paul in die fase niet iets teveel 
op consolidatie had gespeeld. Jef-
frey won de kwaliteit terug en ging 
een paardeneindspel met pluspion 
in. Met voor beiden nog maar wei-
nig tijd leek Jeffrey de overwinning 
binnen te halen door paardruil af te 
dwingen en een pionneneindspel 
met pluspion in te gaan. Door ver-
moeidheid had hij echter niet door 
het gewonnen voor het was en nam 
genoegen met remise, een bewo-
gen partij derhalve. Redmar Dam-
sma had een ruimtevoordeel en 
kwam sterk door het centrum op-
zetten tegen Berry van Leur. Ber-
ry gaf een kwaliteit om de witte ar-
mada te stoppen, maar op de lange 
termijn mocht dit niet meer baten. 
Ben de Leur won steeds meer ruim-
te op de koningsvleugel tegen Henk 
van Leeuwen waardoor de konings-
aanval die volgde zwart erg in het 
nauw dreef. Henk kwam er niet uit 
en moest lijdzaam toezien hoe het 
of zijn koning of zijn dame was die 
verloren ging. 
Bob Feis en Jasper van Eijk speel-
den een evenwichtige partij, waarbij 
Jasper via nauwkeurig spel het wit-
te initiatief temde, waarna een eind-
spel met ongelijke lopers ontstond 
waarbij beiden niet meer op winst 
konden spelen. Paul Karis zorg-
de voor de verrassing van de avond 
door Henk Noordhoek te verslaan. 
In voor Paul kenmerkende stijl vloog 
hij op de vijandige koning af, waar-
bij Henk een onnauwkeurigheid be-
ging en daar niet meer van herstel-
de. Met enige ferme zetten besliste 
Paul de partij. 
Voor meer informatie: AJ Keessen 
(competitieleider), tel. 0297-324459 
of Henk Noordhoek (secretaris), tel.   
0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Joy-Bonita winnaar van 
Kudelstaart-trofee 2009
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
werd in de Proosdijhal voor de drie-
entwintigste achtereenvolgende 
keer gevoetbald om de Kudelstaart-
trofee. Dit jaarlijks terugkerende 
toernooi wordt georganiseerd door 
zaalvoetbalvereniging F.C. Proosdij. 
Veertien gerenommeerde zaalvoet-
balteams  hadden zich  aangemeld 
voor dit jaarlijks terugkerend spek-
takel. De 14 teams werden verdeeld 
over 4 poules. Uit elke poule gingen 
de beste 2 door naar de kwart fina-
les. In poule A  kwamen Brother-
hood en F.C. Proosdij als beste uit 
de strijd. In poule B werden Mantel 
Makelaars en Joy Bonita respectie-
velijk 1 en 2. De Dammers werden in 
deze poule uitgeschakeld. In poule 
C gingen de teams van Legboys en 
C1000 door ten koste van Easy be-
veiliging en Nieuwendijk 1. In poule 
D waren de Trots van Aalsmeer en 
het jonge team van SOW net iets te 
sterk voor de mannen van Nieuwen-
dijk 2 en de Victory. In de kwartfina-
le werd F.C. Proosdij verrassend uit-
geschakeld door het goed spelende 
team van de SOW. Een vroeg opge-
lopen achterstand van 1-0 kon door 
Proosdij niet meer recht getrokken 
worden en daardoor plaatste SOW, 
zij het met enig geluk, zich als eer-
ste voor de finaleronde. Ook verras-
send was de overwinning van Bro-
therhood op de Trots van Aalsmeer. 
Ook joy-Bonita en Mantel Make-
laars boekten in deze ronde een 
overwinning en uiteindelijk waren er 
nog 4 teams over die kans konden 
maken op de Kudelstaart-trofee na-
melijk: F.C. Mantel Makelaars, Joy-
Bonito, SOW en Brotherhood.  SOW  
moest in de halve finale aantreden 
tegen Joy-Bonito. Na een spannen-
de strijd met kansen over en weer 
werd de eindstand 5-4 in het voor-
deel van Joy-Bonito. SOW keek een 
aantal keren tegen een achterstand 
aan, wist echter toch weer langszij 
te komen, maar moest uiteindelijk 
het onderspit delven en in Joy-Bo-
nito zijn meerdere erkennen. Joy-
Bonito plaatste zich daardoor als 
eerste voor de grote finale. Man-
tel Makelaars behaalde een vrij ge-
makkelijke 3-0 overwinning op Bro-
therhood en moest in de finalewed-
strijd dus de strijd aanbinden tegen 
Joy-Bonito. Na de tussenwedstrijd 
van prominenten en middenstan-
ders zou worden beslist wie dit jaar 
de Kudelstaart-trofee in ontvangst 
mocht nemen. 
 
Prominenten en middenstanders
Om 21.00 uur was het de beurt aan 
de middenstanders en prominen-
ten van Aalsmeer en Kudelstaart. 
Na zich een aantal dagen intensief 
te hebben voorbereid in trainings-
kamp Zeist, verschenen beide ploe-
gen gemotiveerd tot op het bot, om 
even over negenen in de arena van 
de goed gevulde Proosdijhal. De 
basketwedstrijd werd geleid door 
de ervaren scheidsrechter de heer 
Thomas, van Basketbal Vereniging 
Aalsmeer. Zou het Kudelstaart luk-

ken zich voor de nederlaag van vo-
rig jaar te revancheren?Al snel bleek 
dat burgemeester Litjens een aan-
winst voor de ploeg van Aalsmeer is. 
Met snelle soepele bewegingen wist 
hij de verdediging van Kudelstaart 
constant in het nauw te brengen. 
Het scorend vermogen van beide 
teams liet echter nogal wat te wen-
sen over, daardoor stond er halver-
wege de strijd  slechts een 2-0 voor-
sprong  voor het team van Aalsmeer 
op het scorebord. In de tweede helft 
kreeg menigeen het juiste balge-
voel terug en werd er over en weer 
gescoord. Het team van Aalsmeer 
behield echter constant een lichte 
voorsprong en wist, mede dankzij 
hun intensieve trainingen, de inmid-
dels vermaarde dribbels van domi-
nee Poesiat en Wil van Lammeren 
goed te onderscheppen. Natuur-
lijk probeerde Kudelstaart regelma-
tig de lange Klaas-Jan Top in stel-
ling te brengen voor de basket, en 
trof Arie de Vos met zijn afstand-
schoten net geen doel, maar na het 
laatste fluitsignaal prijkte er toch 
weer een fraaie score van 10-6 op 
het scorebord in het voordeel van 
de Aalsmeerse prominenten. Bei-
de teams werden hartelijk bedankt 
voor hun jaarlijks belangeloos op-
treden tijdens de afgelopen 23 zaal-
voetbaltoernooien.

Opnieuw Mantelmakelaars
Na de basketbalwedstrijd ging de 
strijd om de Kudelstaart-trofee ver-
der. Allereerst moest SOW aan-
treden tegen Brotherhood. Al snel 
kwam SOW op een 2-0 voorsprong. 
Na een ongelukkige botsing tussen 
de keeper van Brotherhood en Ruth 
Poesiat van de SOW moest laatst 
genoemde helaas met een ambu-
lance naar het ziekenhuis afgevoerd 
worden. Gelukkig bleek in het zie-
kenhuis dat haar been niet gebro-
ken, maar zwaar gekneusd is. De 
wedstrijd werd hierdoor gestaakt 
en dat betekende een knappe der-
de plaats voor het team van SOW. 
Outsider Brotherhood moest met 
een eveneens fraai behaalde vier-
de plaats genoegen nemen. De fi-
nale ging tussen de winnaar van 
vorig jaar, F.C. Mantelmakelaars, 
en Joy-Bonito. Beide ploegen hiel-
den elkaar goed in evenwicht. En 
na het laatste fluitsignaal was het 
nog steeds 0-0. Dit betekende voor 
het eerst tijdens dit toernooi: straf-
schoppen. Hierin bleek Joy-Bonita 
net iets sterker dan Mantelmake-
laars en zij wonnen dus uiteinde-
lijk de Kudelstaart trofee 2009. De 
eindstand van het toernooi: 1. Joy-
Bonita, 2. Mantelmakelaars, 3. SOW 
en 4. Brotherhood. In een sfeervol-
le kantine werden om 23.00 uur de 
prijzen uitgereikt  en alle medewer-
kers inclusief de scheidsrechters 
Natascha Verloon,  Leo Osterkamp, 
Jan Kolk en Klaas Boekel bedankt 
voor hun inzet. Het team van Jan 
Wey en z’n mannen kan terugkijken 
op een fantastisch 23e  zaalvoetbal-
toernooi om de Kudelstaart-trofee!

Aerobic in brede school
Aalsmeer - In het nieuwe jaar start 
Eric Spooren met aerobic lessen be-
doeld voor mensen die één of twee 
keer per week lekker aan hun con-
ditie willen werken, maar niet van 
dure sportschool faciliteiten gebruik 
willen maken. 
De lessen zullen gevarieerd zijn. 
Voor het conditionele gedeelte 
wordt gebruik gemaakt van dansan-
te, hi-low impact, taebo en ski aero-
bic vormen. In iedere les wordt ook 
aandacht besteed aan de vier b’s: 

buik, billen, benen en borst spie-
ren. De groep zal maximaal uit zes-
tien mensen bestaan, om persoon-
lijke aandacht te kunnen waarbor-
gen. De lessen worden gegeven op 
maandag en woensdag van 19.30 
tot 20.30 uur in het speellokaal van 
brede school De Mikado aan de Ca-
therina Amalialaan  in Oost. Voor in-
lichtingen en aanmeldingen voor 
een gratis proefles is Eric Spoo-
ren telefonisch bereikbaar via 06-
51478920.

Leimuiden - Zondag 18 janua-
ri wordt voor de veertigste maal in 
Leimuiden de Goedhart Drechtloop 
georganiseerd door Atletiekvereni-
ging Kickers ’92 uit Leimuiden. Om-
dat het de veertigste editie is word 
het dit jaar een geweldig spekta-
kel. Sponsor Goedhart Vastgoed 
heeft prachtige jubileumshirts voor 
de deelne(e)m(st)ers ter beschik-
king gesteld. In de kantine zal een 
mooie fotocollage en een vitrine met 
Drechtloop attributen worden ten-
toongesteld van 40 jaar Drechtloop. 
Er zal deze jubileumuitvoering tijd-
registratie zijn op alle afstanden die 
kunnen worden bekeken op de site 
van de Drechtloop. De Nordic Wal-
king/wandel route is 10 kilometer. 
Hij is speciaal vernieuwd en loopt 
langs wegen waar men normaal ge-
sproken nooit komt. Er zit ook een 
stukje overvaren met een speciaal 
pontje in. De Goedhart Drechtloop 
trekt al jaren een groot aantal deel-
nemers op de diverse afstanden. Di-
verse wijzigingen werden er door 
de jaren heen doorgevoerd, onder 
andere de te lopen afstanden, de-
len van het parcours en start- en fi-
nishplaats. Het karakter van de loop 
bleef echter ongewijzigd: een spor-
tief 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 lo-
pen de deelnemers naar het schil-
derachtige Bilderdam om vervol-
gens weer in Leimuiden te finishen. 

De langste afstand is de 10 Engel-
se 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 Rijn-
saterwoude, daarna retour Leimui-
den en vervolgens de al genoem-
de route langs de Drecht. De twee-
de afstand is die van de 10 kilome-
ter. Deze afstand voert vrijwel volle-
dig 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 peu-
terloop. 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 Beuken-
laan te Leimuiden.Voor de snelste in 
de diverse categorieën op de 10 En-
gelse Mijlen, op de 10 kilometer en 
op de 4 kilometer zijn er fraaie prij-
zen te winnen, ruim 30 in totaal. Het 
inschrijfgeld varieert van 1,25 euro 
voor de jongsten tot 4,50 euro voor 
volwassenen. Voorts zijn er mooie 
herinneringsprijzen beschikbaar. 
Wie zonder herinneringsprijs wil lo-
pen kan tegen het gereduceerde ta-
rief van  2 euro inschrijven. Voor in-
formatie: www.drechtloop.nl of  Lau 
de Hollander, tel. 0172-507959, en 
Ton van Wittmarschen, tel. 0172-
509518.

Waterpoloërs van Oceanus 
sterk na winterstop
Aalsmeer - De waterpoloërs van 
vereniging Oceanus zijn de twee-
de helft van het seizoen uitstekend 
begonnen. Van de acht teams die 
in actie kwamen wisten er zeven te 
winnen en één gelijk te spelen. De 
grootste overwinning werd geboekt 
bij de jeugd door de het gemengde 
team onder 15 jaar. Door goed ver-
dedigen en goed keeperswerk van 
Bart Hendrix kregen zij geen enkele 
tegentreffer. Goed samenspel in de 
aanval zorgde daarbij voor 21 tref-
fers in het doel van tegenstander De 
Meeuwen.  Romana Olk, een van de 
twee dames in het gezelschap, werd 
met zes doelpunten topscoorder. De 
andere treffers kwamen van Ricardo 
Oldenhof, Joszef Zsiros, Ray Kou-
dijs, Elianne van Dam, Lawny Her-
mans, Fernando Moolhuijsen en 
Niels de Jong.

Goede zaken
Ook het team Jongens Onder 17 
deed goed zaken met 19-3 winst. 
Halverwege de wedstrijd stond er al 
13-0 op het scorebord en leek het 
een absolute monsterscore te wor-
den, maar het hoge scoringstempo 
werd niet vastgehouden. Oceanus 
keeper Niels Bertoen scoorde in de-
ze wedstrijd twee maal! De ande-
re treffers kwamen van Jeffrey Eick-
hoff, Jeffrey Reijnders, Dennis Piké 
en Lars Houdijk. De Jongens onder 
17 B gingen met veel invallers het 
water in van het thuisbad in De Wa-
terlelie maar wisten wel met 7-7 ge-
lijk te spelen tegen De Otters. 
Met 9-4 tegen De Meeuwen wis-

ten ook de spelers van onder 13 
hun wedstrijd te winnen. Mike Oo-
men, Noortje van der Meer, Ke-
vin van Weerdenburg, Yves-Mauri-
ce Vork, Mylan Olk en Job Houdijk 
troffen doel. Ook de jongste spelers, 
onder 11 jaar, lieten er geen twijfel 
over bestaan. Al in het eerste partje 
kwamen ze op een 4-0 voorsprong 
en dat werd verder uitgebouwd naar 
een 10-6 eindstand. Bart Somme-
ling, Yves-Maurice Vork, Mike van 
Weerdenburg en Kay Houdijk waren 
de doelpunten makers.  
Senioren
Naast de genoemde jeugd kwa-
men er ook drie senioren teams 
in actie. Het team van Dames één 
draait goed dit seizoen en wist ook 
nu weer te winnen. Met maar liefst 
12-1 overtroffen zij De Aalscholver. 
Treffers kwamen van Femmy Ver-
geer, Wyke Nieuwenhuizen, Maartje 
Bunschoten, Marieke Weijers, Nik-
ki van de Meer en Inge Nieuwen-
huizen. Heren 1 kwam dit week-
end nog niet in actie. Heren 2 boek-
te een fraaie 19-7 overwinning op 
DWT. Via (4-1), (5-3), (5-3) en  (5-0) 
in de verschillende partjes werd de-
ze fraaie eindstand bereikt. De doel-
punten voor Oceanus werden ge-
maakt door: Don Rietveld (5x), Bri-
nio Hond, Dennis Reijnders en An-
thoni van Leeuwen. Heren 3 kwam 
met 8-4 overwinning uit het water. 
Doelpunten kwamen van Sander 
Hoogenboom, Mathijs van der Laan, 
Erik-Jan van Zijverden en Raimond 
Diepenveen. Voor meer informatie 
kijk op www.zsc-oceanus.nl.

Ouderensoos 
bij Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 22 janu-
ari zijn ouderen van harte welkom 
op de speelmiddag van buurtvereni-
ging Oostend. Klaverjassen en rum-
micuppen staan op het programma. 
Plaats van samenkomst is buurt-
huis ’t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat en de aanvang is 14.00 uur. 

De zaal is open vanaf 13.30 uur. Het 
klaverjassen op 8 januari is gewon-
nen door de heer Doeve met 5472 
punten. Op twee is de heer Bakker 
geëindigd met 5295 punten, op drie 
de heer Tromp met 5037 punten en 
o vier de heer Tulp met 4746 pun-
ten. Bij het rummicuppen gingen de 
hoogste eer n aar mevrouw Roubos, 
gevolgd door mevrouw Vreeken. De 
poedelprijzen mochten deze keer de 
dames Bouterse en Speelman mee 
naar huis nemen.

40-Jarig jubileum Drechtloop
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Bij FloraHolland Aalsmeer
Bijeenkomst voor jonge 
rozenondernemers
Aalsmeer - Op woensdag 21 ja-
nuari organiseert FloraHolland een 
‘Jonge Rozen Ondernemers’-bijeen-
komst in Aalsmeer. 
De rozenbijeenkomst wordt gehou-
den op initiatief van een aantal jon-
ge ondernemers in de rozenteelt. 
Stijgende energiekosten, milieuas-
pecten, afzet- en maatschappelijke 
ontwikkelingen hebben enorme im-
pact op het toekomstige onderne-
merschap van de rozenteler. Via een 
brainstormsessie wil FloraHolland 
jonge ondernemers de gelegenheid 
bieden om met elkaar de toekomst 
van de rozenteelt tegen het licht te 
houden. De bijeenkomst is bestemd 
voor ondernemers in de rozen van 
35 jaar of jonger, die al een rozenbe-
drijf hebben of in de toekomst wil-
len beginnen. 
Thema van de bijeenkomst is ‘de ro-

zenwereld anno 2020’. Aan de hand 
van informele inleidingen van Mar-
co van Zijverden van de Dutch Flo-
wer Group, Eric van ’t Boveneind van 
Zurel, Henry Muller van Sher Karu-
turi en Mark-Jan Terwindt van Flo-
raHolland Connect wordt ruimte ge-
geven voor discussie en uitwisseling 
van ideeën. Matthijs Beelen van LTO 
treedt op als discussieleider. 

De bijeenkomst begint op 21 janu-
ari om 15.30 uur in het personeels-
restaurant van FloraHolland vesti-
ging Aalsmeer. 
Voor meer informatie of voor deel-
name aan de bijeenkomst ‘Jonge 
Rozen Ondernemers’ kan contact 
worden opgenomen met Anke Zek-
veld, binnendienstmedewerker van 
FloraHolland, via  ankezekveld@flo-
raholland.nl.

Jaarvergadering ijsclub Uiterweg
Aalsmeer - In 1889 zag ijsclub Ui-
terweg het levenslicht en dat is nu 
in 2009 liefst 120 jaar geleden. Een 
mooier cadeau had de jarige ijsclub 
afgelopen week niet kunnen krij-
gen: Natuurijs! Met man en macht is 
vorige week gewerkt om de ijsbaan 
bij Topsvoort in topconditie te bren-
gen, de koek en zopie te kunnen 
presenteren en voor de late schaat-
sers zorgde de verlichting ‘s avonds 
voor een prachtige sfeer. Uiteraard 
zijn afgelopen weekend veel foto’s 
en diverse video-opnames gemaakt 
van het ijsplezier, eindelijk na twaalf 
jaar, maar tijdens de jaarvergade-
ring aanstaande woensdag 21 janu-
ari wordt met oude videobeelden en 
films nog even teruggeblikt op de 
koude winters in Aalsmeer. De beel-

den zijn gemaakt door de heer Siem 
Kooy en worden vertoond op een 
groot scherm. De leden van de ijs-
club krijgen tijdens deze filmavond 
een passende consumptie met een 
warme worst. De jaarvergadering is 
in de kas van de familie Pannekoek 
aan de Uiterweg 54 en begint om 
20.00 uur. Het bestuur nodigt alle le-
den uit om volgende week Woens-
dag 21 januari mee te komen ver-
gaderen, het jaarverslag te horen en 
onder andere nieuwe bestuursleden 
te kiezen. Aftredend, maar wel her-
kiesbaar, zijn Richard Pannekoek en  
Frans van Mierlo. De kascommissie 
wordt bemand door Gerlof Beumer 
en Hans van de Meer. De vergade-
ring wordt besloten met de rond-
vraag. Meer weten? Kijk op

Tekensessie kunst uit Bali
Aalsmeer - Op de kinderkunstzol-
der van het Oude Raadhuis han-
gen momenteel kindertekeningen 
uit het oer-Hollandse dorp Oud-Be-
ijerland. Een groot contrast met de 
KCA voorbereidingen voor een ten-
toonstelling over Bali in 2010! Dan 
zal het Oude Raadhuis geheel ge-
wijd zijn aan kunst uit Bali. KCA me-
dewerker Arie Buijs en zijn vrouw 
Marijke vertrokken onlangs naar 
het verre, exotische Bali en vol-
brachten een ware missie voor de 
kinderkunstzolder. Als kenners van 
het eiland vonden zij een geschik-

te dorpsschool in Sanggalangit, 
een plaats vlak bij de zee, waar vijf-
tig kinderen in de leeftijd van 9 tot 
12 jaar aan de slag gingen voor de 
museumzolder in Aalsmeer. Op de 
kleurrijke tekeningen is het dage-
lijks leven op Bali afgebeeld: Huizen, 
de weg naar school, de tempel met 
versieringen, een enkele vogelver-
schrikker en vooral de bloemen. De 
tekensessie is door Marijke vastge-
legd in een fraaie serie foto´s die ge-
lijktijdig met de tekeningen getoond 
zal worden. Op bijgaande foto´s al-
vast een voorproefje!

Zonnebloem Rijsenhout opent 
jubileumjaar met bijeenkomst
Rijsenhout - Zonnebloem Rijsen-
hout begon het jubileumjaar met 
een nieuwjaarsborrel.
De Zonnebloem, die voor men-
sen  die door ouderdom of handi-
cap aan huis gebonden zijn en voor 
deze mensen allerlei activiteiten or-
ganiseert, zoals vaartochten en va-
kantiereizen, bestaat dit jaar 60 
jaar. Afdeling Rijsenhout wilde dit 

jubileumjaar dan ook goed begin-
nen en nodigde alle gasten uit voor 
een nieuwjaarsborrel. Na het proos-
ten op het nieuwe jaar stond een 
heerlijke lunch klaar. ‘s Middags 
vond nog een verrassend optreden 
plaats door de Marconisten uit Lei-
muiden. Het was een gezellige mid-
dag. Wilt u meer informatie over de 
Zonnebloem bij u in de buurt? Kijk 

Cursus Babymassage
Aalsmeer - Ouders van baby´s tus-
sen de anderhalf en tien maanden 
oud kunnen zich opgeven voor de 
cursus Babymassage bij Anja Luc-
zak. Het is een heerlijk ontspannen 
cursus, waarin u op een bijzondere 
manier contact heeft met uw kind-
je. Babymassage bevordert de licha-
melijke, geestelijke en emotionele 
ontwikkeling van de baby en prik-
kelt de zintuigen. 
Bovendien is het een uitgelezen mo-
gelijkheid om de band tussen ouder 
en kind te versterken. Na de massa-

ge krijgen de ouders praktische tips 
over de omgang met de baby, bij-
voorbeeld over de lichaamstaal van 
je baby. 
De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten van anderhalf uur. Zowel 
groeps- als ook privélessen zijn mo-
gelijk. 
Voor opgave en meer informatie kan 
contact opgenomen worden met 
Anja Luczak, tel. 06-40181259, e-
mailen kan ook naar anjaluczak@
yahoo.de of bezoek de website 
www.luczak.net.

Sinaasappelactie Kudelstaart
Kudelstaart - Maandag 26 en dins-
dag 27 januari aanstaande komt de 
jeugd van Kudelstaart weer aan de 
deur met echte overheerlijke, zon-
gerijpte handsinaasappels. 
De opbrengst is bestemd voor het 
jeugdwerk van de Samen-op-weg-
gemeente Kudelstaart, zoals bij-
voorbeeld het onderhoud van de 
jeugdruimte De Jids, het groots op-
gezette kinderkerstfeest, het jaar-
lijkse clubreisje, de gezellige tiener-
avonden en talrijke andere jeugdac-
tiviteiten. 
Het spreekt voor zich dat een finan-
cieel steuntje in de rug hier meer 
dan welkom is. 
Vandaar dat de jeugd, onder bege-
leiding van jeugdleiders, erop uit 

trekt om de mensen in Kudelstaart 
van lekkere sappige hand-sinaas-
appels te voorzien. 
Zonder deze actie zouden veel “vas-
te” activiteiten geen doorgang meer 
kunnen vinden en dat zou erg jam-
mer zijn. 
Voordat de kinderen en hun be-
geleiders op pad gaan, worden zij 
eerst nog getrakteerd op patat en 
drinken, zodat ze niet met knorren-
de magen langs de deuren gaan. U 
kunt hen zo tussen 17.00 en 20.00 
uur verwachten. 
De organisatie hoopt dat iedereen 
die de jeugd van Kudelstaart een 
warm hart toe draagt voor slechts 
2,50 euro een net handsinaasappels 
boordevol vitamines aanschaft!   

Oproep voor met name 70-plussers
Maak op tijd een afspraak 
voor rijbewijskeuring
Aalsmeer - Automobilisten van 70 
jaar en ouderen moeten om de vijf 
jaar medisch gekeurd worden wan-
neer het rijbewijs verloopt. Met eni-
ge regelmaat blijken 70-plussers 
zich te laat te melden voor de medi-
sche keuring. 
Het gevolg is dat het rijbewijs is ver-
lopen voordat een nieuwe kan wor-
den aangevraagd. 
Toch deelnemen aan het verkeer kan 
uiteraard een boete opleveren en bij 
schade of een ongeval zijn de ge-
volgen vaak niet te overzien. Het is 
dus belangrijk op tijd een afspraak 
te maken voor deze rijbewijskeu-
ring, zeker twee tot drie maanden 
voordat de geldigheid van het  rijbe-
wijs verloopt.  
Het is niet nodig te wachten op de 
brief van de Rijksdienst voor Weg-
verkeer (RDW), waarin wordt aan-
gekondigd dat het rijbewijs verloopt. 
De eerste stap in het proces is het 
kopen van het formulier Eigen Ver-
klaring met Medisch Verslag bij het 
loket burgerzaken van de gemeente. 
Dat kost 19,75 euro. 
De Eigen Verklaring vult met vervol-
gens alvast zelf in en de keurings-
arts vult het Medisch Verslag in tij-
dens de keuring. 
Daarna stuurt men het zelf op naar 
het Centraal Bureau Rijvaardigheid 

(CBR), alwaar de medisch adviseur 
de aanvraag gaat beoordelen. 
Wordt men geschikt bevonden, dan 
wordt de verklaring van geschikt-
heid thuis gestuurd, welke een jaar 
geldig is. 
Deze is nodig om bij de gemeente 
het nieuwe rijbewijs aan te vragen. 
De gemeente heeft ook een week 
nodig om het nieuwe rijbewijs in or-
de te maken. 
Dus wanneer men zich ruim van te 
voren laat keuren kan men het ant-
woord van het CBR, de Verklaring 
van Geschiktheid, gewoon bewa-
ren, tot uiterlijk een week voordat 
de geldigheid van het rijbewijs gaat 
verlopen. 
Zo sluit het nieuwe rijbewijs mooi 
aan op het oude rijbewijs. Sinds een 
jaar kunnen 70-plussers en automo-
bilisten met een medische aanteke-
ning in hun rijbewijs B/E uit en om-
streken voor een betaalbare en on-
afhankelijke rijbewijskeuring maan-
delijks terecht in gebouw Seringen-
horst aan de Parklaan 26 a. 
De keuring kost 30 euro. Voor het 
maken van een afspraak belt men 
het afsprakenbureau van Regelzorg 
telefoonnummer 0251-205913. Ver-
dere informatie over dit onderwerp 
is te vinden op de website: www.re-
gelzorg.nl. 

Foto Ronald van Doorn

Kerstboomverbranding en brandweerritjes

Brandweer ‘werkt’ 950 euro 
bijeen voor stichting KiKa 
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond  
om 19.00 uur startte het jaarlijks te-
rugkerend feest voor de kinderen 
van Aalsmeer. 
Rijen kinderen staan netjes op hun 
beurt te wachtend om in de vuur-
rode brandweerwagens een rond-
je te maken door de Hornmeer met 
de zwaailichten en sirene aan. De 
spanning is in de ogen te zien, de 
kinderen vragen aan de ouders hoe-
lang duurt het nog voordat we mo-
gen, we wachten al zo lang! 
Nog eventjes hoor je dan als ant-
woord, nou ja eventjes, ongelofelijk 
hoe geduldig de kinderen zijn met 
allemaal het zelfde doel, dat ene rit-
je elk jaar weer. 
Het is natuurlijk dan ook wel heel 
erg leuk en spannend om een rond-
je te rijden met het gevoel dat je een 
echte brandweer man of vrouw bent, 
iets wat vele vaders en moeders ook 
wel zouden willen beleven en mis-
schien ook wel beleefd hebben. Het 
is namelijk al jaren een goed ge-
bruik dat de kerstbomen verbrand 
worden binnen de gemeente. Vroe-
ger was het in het Hornmeer park, 
ongeveer waar nu de midgetgolfba-
nen zijn. Maar de laatste jaren op 
het surfeiland, zou het dit jaar daar 
voor het laatst zijn geweest? 
Er staan namelijk veel veranderin-
gen op stapel op het surfeiland, al-
les wordt nog mooier en leuker ge-
maakt voor iedereen in Aalsmeer. 
Een gehele nieuwe inrichting van 
het surfeiland, met onder ander 
ruimte voor een restaurant en een 
nog mooier strandje. 
De brandweer hoopt dat de wet-
houders en gemeenteraadsleden bij 

het maken van de nieuwe inrichting 
rekening houden met het jaarlijkse 
kerstbomenverbrandingfeest, want 
dat is het, zeker voor al die honder-
den kinderen. Zeker 300 kinderen 
waren afgelopen vrijdag met hun 
ouders en of grootouders van de 
partij. Het was uitzonderlijk dit jaar, 
eindelijk weer een ijs op de poel, 
geen wind en lekkere vrieskou. 
De grote stapel kerstbomen ging 
precies op 19.00 uur in de fik. Een 
pracht gezicht  met goudgele vlam-
men van wel vijftien meter hoog en 
heerlijk warm in de koude winter-
avond. Even als vorig jaar was er ook 
weer wat geregeld door de Vrijwilli-
ge Brandweer Aalsmeer voor de in-
wendige warmte. 
Ook dit keer werd er weer warme 
chocomel en glühwein geschon-
ken allemaal voor de stichting KiKa, 
Kinderen Kankervrij. Ook werden er 
KiKa beren en sleutelhangers ver-
kocht. Alles bij elkaar is er een be-
drag van 950 euro ingezameld voor 
het onderzoek naar een betere en 
kindvriendelijkere genezingsmetho-
de voor kinderen met kanker. Echt 
een super bedrag, ook voor deze 
groep kinderen is het te hopen dat 
er volgend jaar weer een kerstbo-
menverbranding is. 
Dan gaat de brandweer zeker weer 
proberen om weer meer geld voor 
KiKa ophalen. 
Maar het verkopen van al dat lek-
kers is natuurlijk niet mogelijk ge-
weest zonder de volgende sponsors: 
Gall & Gall van Lammeren, Fiat van 
der Wal, Café Sportzicht Aalsmeer, 
Slagerij Kruiswijk en Accuraat ver-
huurbedrijf.

Eredivisie handbal
FIQAS Aalsmeer verliest 
punt in slotseconden
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben afgelopen zater-
dag in Den Haag duur puntverlies 
geleden: in de slotseconden werd 
met 25-24 van Hellas verloren en 
daarmee zijn de mannen niet al-
leen de ongeslagen status kwijt, 
maar verspeelden ook twee pun-
ten in het BeneLiga klassement. Het 
was overigens van beide partijen 
geen hoogstaande wedstrijd. FIQAS 
Aalsmeer, dat het moest doen zon-
der Jeffrey Boomhouwer (vakantie) 
en de geblesseerde Menno v.d.Grift, 
startte al niet best aan de wedstrijd. 
De aanvallen liepen niet lekker, er 
werden veel fouten gemaakt en ook 
de afronding was niet goed. Zo was 
binnen een paar minuten al een 5-
1 achterstand opgelopen. Daarna 
ging het gelukkig iets beter en met 
name Mark Roest was bijzonder 
goed op schot: hij maakte bijna al-
le doelpunten in de eerste helft. Het 
leverde FIQAS Aalsmeer na een 7-6 
tussenstand een 13-12 voorsprong 
op bij rust.
In de tweede helft was FIQAS 
Aalsmeer lange tijd de betere ploeg 
en stond bijna de hele tijd twee pun-
ten voor. Tot 20-18 leek er dan ook 
niets aan de hand. Toen brak ech-
ter opnieuw een mindere periode 
aan, waarin vrije kansen en penal-
ty’s werden gemist en onnodig bal-
verlies werd geleden. 
Hellas profiteerde en pakte een 24-
21 voorsprong. In de slotfase werd 
het duel hectisch, met name door-
dat de scheidsrechters de wedstrijd 
niet meer in de hand leken te heb-
ben: het regende tijdstraffen en zo 
stond Hellas even zelfs maar met 
drie spelers in het veld. 
Nu waren het de Aalsmeerders die 

profiteerden en terugkwamen tot 
24-24 met nog een halve minuut te 
spelen. Een gelijkspel leek voor bei-
de ploegen verdiend, maar toch was 
het Eelco Overkleeft die 15 secon-
den voor tijd de winnende treffer 
voor Hellas wist te scoren. 
Hierna schopte hij de bal weg, wat 
hem op een directe rode kaart kwam 
te staan, maar door deze chaotische 
slotfase kreeg FIQAS Aalsmeer niet 
meer de mogelijkheid nog iets aan 
de achterstand te doen en zo wer-
den kostbare punten verloren. Ko-
mende zaterdag 17 januari wacht 
FIQAS Aalsmeer de uitwedstrijd in 
Geleen bij het Limburgse Talenten-
team (Limburg Wild Dogs) en ho-
pelijk kan de ploeg zich dan revan-
cheren. 
Volgende week zaterdag 24 janu-
ari kunnen de handbalheren weer 
‘thuis’ aan de slag. In sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg komt 
Eurotech/Bevo op bezoek. De wed-
strijd begint om 20.30 uur.

Bekerwedstrijd dames
Het eerste damesteam van FIQAS 
Aalsmeer speelt in de Regiofinale 
van het NHV bekertoernooi. 
De dames treffen daarin vanavond, 
donderdag 15 januari,  de dames van 
DSS en spelen thuis in de Bloemhof 
aan de Hornweg vanaf 20.00 uur. 
De heren van FIQAS Aalsmeer 2 ko-
men ook uit in de Regiofinale en 
spelen daarin een uitwedstrijd bij 
Vrone in sporthal de Oostwal in Sint 
Pancras. Die wedstrijd vindt plaats 
op dinsdag 20 januari om 19.30 uur. 
De winnaars van de Regiofinales 
stromen door naar de achtste finale, 
waaraan ook de mannen van FIQAS 
Aalsmeer 1 meedoen. 

Voor hele familie in De Meerse
Voorstelling ‘Schateiland’: 
muzikaal en vol avontuur
Hoofddorp - Hét ultieme piraten-
verhaal, dat is ‘Schateiland’. Het po-
pulaire boek van Robert Louis Ste-
venson (Treasure Island) vormt de 
basis van deze spectaculaire en 
spannende familievoorstelling. Het 
verhaal is al vele malen verfilmd 
en nu, voor het eerst, in de Neder-
landse theaters te zien. Sinds 1883 
weet dit verhaal over nietsontzien-
de piraten in gevecht met een jon-
gen die op zoek is naar de schat van 
kapitein Flint, jong en oud te boei-
en.  Muiterij, wapengekletter, ma-
laria en goudkoorts zorgen vervol-
gens voor heel wat spanning. Een 
mooi avontuur voor iedereen vanaf 
8 jaar. ‘Schateiland’ is te zien op za-
terdag 17 januari om 19.15 uur in De 
Meerse op Locatie.
In ‘Schateiland’ ontmoeten de be-
zoekers Jim. In de herberg waar 
hij woont, krijgt hij een schatkaart 
in handen. Een schip wordt uitge-
rust en Jim gaat mee naar het veel-
belovende eiland, op zoek naar de 
schat van kapitein Flint. Maar Jim 
blijkt niet de enige kaper op de 
kust te zijn. De bemanning van het 

schip bestaat voor een deel uit pira-
ten, die onder leiding van de eenbe-
nige scheepskok Long John Silver 
ook de schat willen buitmaken. Een 
enerverend verhaal dat aangesterkt 
wordt door prachtige muziek en een 
multifunctioneel decor dat het pu-
bliek automatisch in negentiende-
eeuwse sferen brengt.De regie van 
‘Schateiland’ is in handen van Bruun 
Kuijt, de man die de regie verzorg-
de van successen als ‘Pluk van 
de Petteflet’ en de musicals ‘Nijn-
tje’ en ‘Scrooge!’. Nico de Vries en 
Bruun Kuijt maakten de bewerking. 
Bas Odijk heeft de muziek verzorgd 
en Jeroen Zijlstra schreef de lied-
jes. Met op het toneel onder andere 
Pim Wessels (Scheepsjongens van 
Bontekoe, Pietje Bell de musical), 
Nico de Vries (tv-serie Otje, Jungle 
Boek de musical), Laus Steenbeeke 
(Klokhuis, The Lion King) en Saskia 
Rinsma (Heksen, As you like it van 
het Nationale Toneel). 
Kaarten voor ‘Schateiland’ zijn ver-
krijgbaar via de kassa van Schouw-
burg De Meerse, telefoon 023-
5563707, of via www.demeerse.com.

Dansen voor 
50-plussers
Hoofddorp - In danscentrum Mar-
cella van Altena in Hoofddorp wordt 
elke dinsdag dansles gegeven aan 
50-plussers. De middag start met 

dansles voor gevorderden van 13.00 
tot 13.45 uur. Vervolgens is er de 
mogelijkheid om vrij te dansen van 
13.45 tot 15.00 uur. En tot slot is de 
dansvloer voor de beginners van 
15.00 tot 15.45 uur. De kosten be-
dragen 3 euro per persoon. Voor in-
formatie kan gebeld worden naar 
023-5613527 of 020-6459007.
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Nog meer foto’s voor makers
Extra watertorenfoto’s nu 
te zien op internet!
Aalsmeer - De watertoren van 
Aalsmeer leeft onder Aalsmeer-
ders. Het enthousiasme waarmee 
het boek ‘Op Eenzame Hoogte’ van 
de auteurs Constantijn Hoffschol-
te en Pieter van der Meer is ontvan-
gen, geeft de waarde van het monu-
ment voor veel dorpsgenoten nog 
maar eens aan. Na het lezen van het 
boek over de 80-jarige geschiedenis 
van de watertoren, stuurden men-
sen nog meer foto’s van de water-
toren naar de makers. Van Jan van 
Leeuwen, een oud-Aalsmeerder die 
nu in Enschede woont, kregen de 

schrijvers nog een aantal bijzondere 
foto’s toegestuurd. Ook van ande-
ren kregen de makers van het wa-
tertorenboek nog foto’s toegezon-
den met de watertoren erop. De 
mooiste foto’s staan nu op de web-
site: www.ctchoffscholte.nl. Deze 
foto’s zijn niet in het boek ‘Op een-
zame hoogte’ opgenomen. In het 
boek staan wel meer dan 90 ande-
re prachtige beelden van de water-
toren. Het boek is nog steeds ver-
krijgbaar bij de Aalsmeerse boeken-
winkels en bij de Marskramer in Ku-
delstaart en kost 14,50 euro. 

Schaatsen op de Westeinderplassen begin jaren tachtig met de watertoren als 
achtergronddecor. Foto Gert Jan Maarsen.

Snel auto terugvinden op 
Schiphol via gratis sms!
Schiphol - Passagiers kunnen nu 
eenvoudig hun auto terugvinden op 
Schiphol. Door een sms te verzen-
den naar 4411 met het rijnummer 
van de parkeerplek, ontvangt men 
direct een gratis sms met routebe-
schrijving naar de plek waar de au-
to staat. Amsterdam Airport Schip-
hol start deze gratis service om pas-
sagiers, afhalers en wegbrengers 
te helpen gemakkelijk hun auto te-
rug te vinden. Schiphol gebruikt al 
sinds 1995 pictogrammen bij de rij-
nummers in de parkeergarages en -
terreinen. Opvallende iconen zoals 
de stewardess, de piloot en de ver-
keersleider, zijn in 2004 ontworpen 
door bureau Mijksenaar. Om het be-
zoekers van Schiphol nog gemakke-
lijker te maken, biedt Schiphol een 
gratis routebeschrijving per sms 
aan voor 1.320 parkeerplaatsen in 
parkeergarage P2. Dit is de garage 
naast de verkeerstoren. Passagiers 
worden op de sms-service geatten-
deerd via opvallende gele stickers in 
de garage. In de toekomst wordt de 
sms-service ook in andere parkeer-

garages aangeboden.
Met 47,4 miljoen passagiers en ruim 
1,5 miljoen ton vracht was Amster-
dam Airport Schiphol in 2008 de 
vijfde luchthaven van Europa in 
aantallen passagiers en de derde 
in vrachtvolume. Zo’n 90 lijndienst-
maatschappijen verbinden de lucht-
haven op rechtstreekse vluchten 
met circa 260 bestemmingen over 
de hele wereld. Schiphol is daarmee 
één van de vier belangrijkste main-
ports of hubs van Europa en één 
van de twee Europese thuisbases 
van Air France-KLM en de SkyTeam 
alliantie. De luchthaven Schiphol is 
ook een belangrijke economische 
motor voor de regio. Op de luchtha-
ven zijn ruim 61.000 mensen werk-
zaam. Amsterdam Airport Schip-
hol is een onderdeel van Schiphol 
Group. Schiphol Group is een ex-
ploitant van luchthavens in binnen- 
en buitenland en heeft als ambitie 
om een van de meest toonaange-
vende luchthavenondernemingen 
ter wereld te zijn. Zie http://www.
schiphol.nl

FloraHolland werkt aan 
beter werkklimaat!
Aalsmeer - FloraHolland vestiging 
Aalsmeer werkt hard aan het terug-
dringen van uitlaatgassen in het ge-
bouw, hierdoor verbetert het werk-
klimaat voor alle gebruikers van de 
gebouwen. Ook de komende tijd 
staan er verschillende aanpassin-
gen op het programma. Er zijn twee 
samenhangende manieren om de 
uitlaatgassen op de werkvloer terug 
te dringen: Het autovrij maken van 
het gebouw en het aanpassen van 
de inpandige laadkuilen.

Autovrij maken
Het autovrij maken van het gebouw 
gebeurt door het verplaatsen van 
verlading én door het weren van 
voertuigen die niet naar binnen hoe-
ven. Volgens de huidige planning is 
de werkvloer van het gebouw op 
Centrum eind 2009 voor het over-
grote deel autovrij. Het verkeer dat 
nog wel binnenkomt, beperkt zich 
tegen die tijd tot de verlaadhallen 
(001, 008 en 089), de Cultra-gara-
ge en de inpandige laadkuilen (040, 
048-098, 248-298 en 035). Daar-
buiten worden ontheffingen gege-
ven ten behoeve van werkzaamhe-
den. Na het autovrij maken is het 
niet meer mogelijk om zo maar naar 
binnen te rijden. Voor medewerkers 
van FloraHolland is dat nu al niet 
meer toegestaan.

Aanpassen inpandige laadkuilen
Daarnaast blijven er vier inpandige 
laadkuilen nodig om voor voldoende 

dockcapaciteit te zorgen. Er is on-
derzocht of hier aanpassingen no-
dig zijn. Uit een uitgebreid onder-
zoek naar de totale luchtstromin-
gen in het gebouw is gebleken dat 
de principes zoals gekozen tijdens 
de bouw nog steeds kloppen, maar 
dat de stromingen van de werkvloer 
naar de laadkuil niet overal optimaal 
verloopt. De eerder bedachte op-
lossingen - zoals het plaatsen van 
wanden en/of het verwijderen van 
muren of daken – gaven een dui-
delijk minder goed eindresultaat en 
zijn niet meer in beeld. Voor laad-
kuil 040 (onder ECA) is geconsta-
teerd dat de luchtstromingen goed 
verlopen en dat er geen aanpassin-
gen nodig zijn. Voor de laadkuilen 
048-098 (BG, overslag) en 248-298 
(10.80, plantenvloer) wordt de kli-
maatinstallatie geoptimaliseerd. Per 
locatie wordt ruim 100.000 m3 lucht 
per uur herverdeeld. Deze hoeveel-
heid lucht komt overeen met de ven-
tilatie van 3 afmijnzalen of 200 wo-
ningen. Een deel van deze aanpas-
sing is zichtbaar vanaf de werkvloer, 
maar het meeste werk gebeurt ach-
ter de schermen in de technische 
ruimten. De zichtbare aanpassing 
op de plantenvloer zijn al ver gevor-
derd: er zijn al veel meters aan extra 
luchtkanalen aan het plafond ge-
plaatst. Voor de begane grond zijn 
de werkzaamheden in februari ge-
pland. Volgens de planning worden 
de aanpassingen aan einde van het 
voorjaar van 2009 afgerond.

Nero Corleone in Poppentheater!
Amstelveen - Op zondag 18 janu-
ari om 14.30 uur speelt Jouke La-
mers van Theater Leeuwenhart voor 
de allerlaatste keer de prachtige 
6+ voorstelling naar het prachtige 
boek Nero Corleone van Elke Hei-
denreich. De zwarte kater Nero is al 
snel de baas op de Italiaanse boer-
derij waar hij wordt geboren. Hij is 
voor niets of niemand bang en bin-
nen de kortste keren heeft hij ieder-
een stevig onder zijn kleine poot, de 
kippen, de ezel en de oude hond. 
Het echtpaar Robert en Isolde, dat 
in het vakantiehuisje vlakbij logeert, 
heeft echter geen oog voor zijn kat-

tenkwaad. Als Nero en zijn zusje 
Rosa met Robert en Isolde meegaan 
naar Keulen, ontdekt hij een heel 
ander soort leven. Jouke laveert be-
hendig tussen poppenspeler, ac-
teur en verteller. Telkens hangt hij 
een ander decor in een grote doos 
die oogt als een huis. ‘Nero Corle-
one’ laat zien hoe weinig middelen 
er nodig zijn om een prachtige voor-
stelling te maken. Toegangsprijs is 
7 euro. Telefonisch reserveren kan 
op donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 
020-6450439 of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl.

Valentijn speelt voorstelling vol 
verhalen en geuren voor kleuters
Hoofddorp - Theater Valentijn 
maakt warme, knusse voorstellin-
gen met poppen voor jonge kinde-
ren. In ‘Los Patatos Banditos’ wordt 
het publiek meegenomen naar de 
keuken van een Mexicaans restau-
rant. Er klinkt gezellige muziek en 
er wordt gekookt, want de gasten 
zullen zo komen. De kokkin kookt 
de beroemde salsa van haar Mexi-
caanse oma. Ze kent het recept van 
haar grootmoeder niet maar Dolo-
res de papagaai gelukkig wel. Het 
gerecht wil maar niet vlotten, want 
de kok laat zich steeds afleiden 
doordat ze verhalen over haar opa 
en oma tegen de kinderen gaat ver-
tellen. De tijd dringt, er ontstaat een 
conflict tussen haar en haar baas. 
Gaat ze het gerecht op tijd af krij-
gen? Wie gaat haar helpen? ‘Los Pa-
tatos Banditos’ is geschikt voor kin-
deren van 4 t/m 9 jaar en is woens-
dag 21 januari om 14.00 uur in Het 
Oude Raadhuis te zien. In ‘Los Pa-
tatos Banditos’ vertellen de kokkin, 
een papegaai, keukengerei en in-
grediënten spannende Mexicaan-
se verhalen. Verhalen over heerlijke 

Mexicaanse gerechten, bandieten, 
sombrero’s, cactussen, Mexicaan-
se muziek, spanning en romantiek. 
En aan het eind is het resultaat een 
heerlijk Mexicaans gerecht, dat mis-
schien zelfs geproefd mag worden. 
Theater Valentijn wordt geleid door 
Elly Bakker. Zij begon als handpop-
penspeelster maar werkt nu in ie-
dere voorstelling met diverse speel-
technieken. Soms acteert ze mee,  
vaak zichtbaar en soms ook niet. In 
al haar producties, die met sfeervol-
le muziek en originele decors wor-
den ondersteund, weet Elly Bakker 
een intieme sfeer op te roepen die 
kenmerkend genoemd kan worden 
voor Valentijn. Steeds staan positie-
ve thema’s centraal zoals, geloof in 
jezelf, moed en vertrouwen. Valentijn 
speelt zijn producties in verschillen-
de theaters door het hele land en 
ook in België. In Het Oude Raadhuis 
was eerder de voorstelling ‘Bigge-
tjesroze’ te zien. Kaarten voor Va-
lentijn zijn verkrijgbaar via de kas-
sa van Schouwburg De Meerse, te-
lefoon 023-5563707, of via www.de-
meerse.com.

Amnesty International schrijft 
naar Israël en Mozambique
Aalsmeer - Salwa Salah en haar 
nichtje Sara Siureh, beide 17 jaar, 
werden in juni thuis door Israëlische 
soldaten gearresteerd en zonder 
aanklacht of proces vier maanden in 
preventieve detentie geplaatst. De-
ze detentie werd met nog eens drie 
maanden verlengd. Volgens het Isra-
elische leger vormen de meisjes een 
‘veiligheidsrisico’. Palestijnse kinde-
ren vallen onder Israëlische militaire 
procedures die in tegenspraak zijn 
met de VN Verklaring over de Rech-
ten van het Kind, die Israël onderte-
kend heeft. Volgens de Vierde Ge-
neefse Conventie mogen Palestijnse 
gevangenen daarnaast niet in Israël 
gevangen gehouden worden. Mo-
menteel zitten 275 Palestijnse kin-
deren in Israëlische gevangenissen. 
Preventieve detentiebevelen worden 
door het Israëlische leger uitgege-
ven en kunnen oneindig verlengd 
worden. Amnesty vraagt de Israëli-
sche president  de Palestijnse meis-
jes Salwa Salah en Sara Siureh vrij 
te laten of hen op basis van een of-
ficiële aanklacht een eerlijke rechts-
zaak te geven.
In augustus 2007 overleed in Mo-
zambique Abranches Afonso Pe-
nicelo na een aanval door politie-
agenten. Penicelo werd een dag 
eerder door vijf agenten mishan-
deld, beschoten, in brand gesto-
ken en achtergelaten. Hij overleef-
de en kroop naar een weg waar 

hij gevonden werd. Zijn verkla-
ring werd door agenten in het zie-
kenhuis gehoord. Penicelo werd al 
tien jaar lastiggevallen door de poli-
tie en zat in 1997 anderhalf jaar ge-
vangen op verdenking van roofover-
vallen. In februari 2007 werd hij op-
gepakt en door de agent die later 
verdacht werd van zijn moord, be-
schuldigd van beroving. Een maand 
later werd zijn zaak gesloten, maar 
hij werd ondanks een bevel tot vrij-
lating nog vastgehouden. Op 7 au-
gustus zou een rechtszaak tegen de 
politie dienen, maar deze vond niet 
plaats. Een week later werd hij ver-
moord. Amnesty roept de Mozam-
bikaanse autoriteiten op een onaf-
hankelijk en grondig onderzoek in 
te stellen naar de moord en berech-
ting van de daders. 
Wilt u ook schrijven? Amnesty 
Aalsmeer stuurt iedere maand twee 
voorbeeldbrieven en twee luchtpost-
vellen naar de schrijfabonnees. Dit 
kost 18,00 euro per jaar voor porti- 
en kopiekosten. Het is ongeveer een 
half uurtje werk, en het helpt écht! 
De werkgroep krijgt regelmatig be-
richten van mensen die gesterkt zijn 
door de bemoeienissen van Am-
nesty.Wie wat wil doen voor Am-
nesty, zoals brieven schrijven, kan 
contact opnemen met voor Rijsen-
hout: Jannet Gercama, tel. 320199 
en voor Aalsmeer: Annelies Kramer, 
tel. 327775.

Haarlemmermeerse bands 
op 15e Meer Jazz Festival  
Hoofddorp - Het spreekt haast 
vanzelf dat het derde Meer Jazz-lus-
trum op 15, 16 en 17 mei op passen-
de wijze gevierd gaat worden. Meer 
Jazz wil dat onder andere doen door 
aandacht te geven aan Haarlem-
mermeerse jazz- en bluesbands. 
Meer Jazz en Pier K bespeuren al ja-
ren een toenemende belangstelling 
van jazz- en bluesmuziek. Niet al-
leen blijkt dat uit het bezoek aan het 
jazzfestival en de beide zondagse 
Meer Jazz café’s, maar ook uit het 
groeiend aantal Haarlemmermeerse 
jazzmusici en aan toenemend aan-
bod van lokale jazz- en bluesbands. 

Tijdens het aanstaande festival wil 
Meer Jazz die bands graag voor het 
voetlicht halen. Na een eerste ter-
loopse aankondiging van dit voor-
nemen heeft al een aantal bands 
zich gemeld. Maar, er kunnen nog 
bands bij. De kans die Meer Jazz de 
lokale bands biedt is uniek als men 
zich realiseert hoeveel toporkesten 
zich verdringen om een plaats in 
het programma te krijgen. Jazz- en 
bluesbands in allerlei genres wor-
den van harte uitgenodigd zich te 
melden op telefoonnummer 023-
5657588 (Alex de Leeuw) of via in-
fo@meerjazz.nl.

Kick-off voor actieplan Sport 
en Bewegen in The Beach
Aalsmeer - Staatssecretaris van 
het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) mevrouw 
Bussemaker en bestuurslid van 
NOC*NSF mevrouw Carrilho heb-
ben afgelopen maandag 12 janua-
ri het Nationaal Actieplan Sport en 
Bewegen, aandachtsgebied Sport, 
officieel gestart. De kick-off vond 
plaats in The Beach aan de Oost-
einderweg, een prachtige overdekte 
sportaccommodatie die is gespeci-
aliseerd in beachvolleybal. Om Ne-
derlanders op grote schaal tot een 
actieve leefstijl te verleiden heeft 
de rijksoverheid het Nationaal Ac-
tieplan Sport en Bewegen (NASB) 
in het leven geroepen. Een van de 
aandachtsgebieden van het plan is 
de sport. Sportbonden en -vereni-
gingen bieden unieke kansen in 
de strijd tegen bewegingsarmoe-
de. Met een bereik van 4,9 miljoen 
leden verdeeld over circa 27.000 
sportverenigingen en veelzijdig-
heid in aanbod (200 soorten sport), 
is de sport in staat om voor ieder-
een in elke levensfase sport te bie-
den. Tien sportbonden organiseren 

innovatieve projecten en activiteiten 
waarmee ze minder actieve Neder-
landers stimuleren om meer te gaan 
sporten. Het sportaanbod is zeer 
divers. Zo zijn er sportconcepten 
voor zowel jong als oud. Ook spe-
len de sportbonden in op de gro-
te verscheidenheid in sport. Er zijn 
in- en outdoorsporten, teamsporten 
en individuele sporten in het pro-
ject vertegenwoordigd. De ambitie 
is om in 2012 100.000 mensen door 
de initiatieven van de georganiseer-
de sport aan het bewegen te krij-
gen. Na afloop van de kick-off na-
men mevrouw Bussemaker en me-
vrouw Carrilho deel aan een training 
van top beachvolleybalsters van het 
Beach Team Holland. Beachvolley-
bal is een van de projecten van het 
sportstimuleringsprogramma. Met 
de blote voeten in het zand hebben 
zij zelf ervaren hoe leuk deelname 
aan een van de sportactiviteiten van 
het NASB is. Ook verzorgde de Ne-
derlandse Volleybal Bond (NeVoBo) 
een clinic voor kinderen van de ba-
sisschool. Voor meer informatie, kijk 
op www.sport.nl/nasb.

Staatssecretaris van VWS Mw. Bussemakers en bestuurslid van het NOC*NSF 
Mw. Carrilho geven startschot NASB.

Vnlr: Secretaris-Algemeen Directeur Aart Haitjema, hoogheemraad Hans 
Schouffoer, dijkgraaf Gerard Doornbos, hoogheemraad mevrouw Thea de 
Roos-van Rooden, hoogheemraad en loco dijkgraaf Pieter Hellinga, hoog-
heemraad Aad Straathof en hoogheemraad Hans Pluckel.
Fotograaf: Peter van Zetten

Coalitieprogramma ondertekend
Installatie nieuw bestuur 
hoogheemraadschap
Aalsmeer - Eind vorige week is 
het nieuwe bestuur van hoogheem-
raadschap van Rijnland geïnstal-
leerd. Het nieuwe Algemeen Be-
stuur bestaat uit 5 reeds bekende 
namen en 25 nieuwe bestuursle-
den. Tijdens de vergadering presen-
teerde formateur en lijsttrekker van 
het CDA Pieter Hellinga het nieu-
we college en het coalitieakkoord 
op hoofdlijnen. Het nieuwe dage-
lijks bestuur van dijkgraaf en hoog-

heemraden (D&H) bestaat uit: Pie-
ter Hellinga – CDA (tevens loco dijk-
graaf), Hans Pluckel – VVD, Hans 
Schouffoer – Water Natuurlijk, Aad 
Straathof – Agrarische en andere 
Bedrijven (A&B fractie) en Thea de 
Roos-van Rooden – PvdA. Voorzit-
ter van het dagelijks bestuur is de 
door de kroon benoemde dijkgraaf 
Gerard Doornbos. Secretaris is Aart 
Haitjema, directeur van het hoog-
heemraadschap.

Bewoner wordt wakker
Inbreker uit De Hoef door 
politie aangehouden
Kudelstaart - De politie heeft zon-
dag 11 januari rond kwart over vier 
in de ochtend een 24-jarige man uit 
De Hoef aangehouden. De man pro-
beerde in te breken in een woning 
in de Edisonstraat. 
De verdachte vernielde een ruit 
van de toegangsdeur van de wo-
ning waarop de bewoner wakker 
werd. Hij sprak de inbreker aan en 

belde snel de politie. Toen agenten 
ter plaatse het slachtoffer te woord 
stonden, was de verdachte nog in 
de omgeving. Op aanwijzen van de 
bewoner werd hij aangehouden en 
ingesloten voor verhoor. Omdat de 
beledigende en dreigende taal uitte 
naar de agenten is hij hiervoor op de 
bon geslingerd. De zaak gaat naar 
justitie.

Schriftelijke herinnering van gemeente

Nieuw paspoort nodig?!
Aalsmeer - Over de corresponden-
tie van en met de gemeente is me-
nig inwoner niet altijd te spreken. 
Het blijft nog al eens bij geen ant-
woord of het bekende schrijven dat 
de klacht of opmerking in behande-
ling wordt genomen. In de raads-
vergadering komen de ingezonden 
brieven op de agenda te staan. De 
op- en aanmerkingen betrokken 
bij het betreffende antwoord of er 
wordt aan de fracties gevraagd de 
afhandeling aan burgemeester en 
wethouders over te laten. Maar de 
gemeente brengt ook goed en in-
formatief nieuws in de brievenbus. 
Zo belandde op 16 december, ruim 

voor de u-datum, een brief in de bus 
met de mededeling dat het paspoort 
binnenkort is verlopen. Aardig toch, 
zo’n herinnering. Tot voor de vakan-
tie nadert, denkt menigeen niet aan 
dit reisdocument. Gelijk werd ge-
meld hoe een persoon op de foto 
voor het paspoort moet staan en dat 
tussen de aanvraag en de aflevering 
vijf werkdagen zit. Toevallig dat ook 
de man bij de douane in decem-
ber zowel tijdens de heenvlucht als 
de thuiskomst attendeerde op het 
naderende paspoort-verloop. Best 
leuk om te kunnen zeggen: “Ja de 
gemeente heeft mij hier al schrifte-
lijk over geïnformeerd.” 

Inbrekers van 19 
en 20 jaar!
Amstelveen - De politie heeft don-
derdagavond 9 januari in Amstel-
veen twee mannen van 19 en 20 jaar 
oud, aangehouden op verdenking 
van poging tot inbraak in een wo-
ning in Amstelveen-Zuid. De bewo-

ner ontdekte de inbraak bij thuis-
komst en zag nog net de verdachten 
er vandoor gaan. Een getuige tipte 
de inmiddels gearriveerde agenten 
dat de verdachten in de tram waren 
gestapt. In die tram werden de twee 
mannen, een halte verder, aange-
houden op aanwijzen van de getui-
ge. De twee mannen zijn voor ver-
hoor en verder onderzoek ingeslo-
ten.
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Zaterdag men-spektakel 
Indoor marathon paarden en 
pony’s in hallen Wennekers
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
17 januari wordt voor de vijfde ach-
tereenvolgende keer de grootste in-
door marathonwedstrijd van Noord-
Holland georganiseerd. Deze spec-
taculaire wedstrijd vindt plaats in 
de hallen van Paardensportcentrum 
Wennekers aan de Mr. Jac. Takkade 
21. Doordat de unieke hallen van dit 
centrum dusdanig grote afmetingen 
hebben, is het mogelijk om een in-
door marathon te rijden.
De wedstrijd staat onder auspici-
en van Menvereniging Spaarnwou-
de. De laatste jaren is de indoor ma-
rathon sterk in opkomst. De wed-
strijden worden georganiseerd om 
ook tijdens het winterseizoen de 
paarden en de menners in condi-

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

Klaverjassen De 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 22 janu-
ari houdt buurtvereniging De Oude 
Spoorbaan de tweewekelijkse kla-
verjasavond in gebouw ‘t Anker aan 
de Oosteinderweg 273a. De aan-
vang is 19.30 uur en zowel leden 
als liefhebbers zijn welkom. Het kla-
verjassen op 8 januari is gewonnen 
door Cor Buskermolen met 6929 
punten. Op twee is Jopie Boer ge-
eindigd met 6895 punten en op drie 
Pieta Strooker met 6746 punten.

Stan Willemsen (nr. 68) en Tomas Baars presteerden prima in Bussum.

Atletiek AVA Aalsmeer
Goede klasseringen van 
AVA jeugd in Bussum
Aalsmeer - Terwijl het gros van de 
Nederlandse jeugd afgelopen za-
terdag vertier zocht op het ijs werd 
in Bussum de tweede wedstrijd van 
de regionale crosscompetitie afge-
werkt met wederom een aantal zeer 
goede prestaties van de AVA jeugd. 
Bij de meisjes junioren A was er di-
rect al een goede prestatie van Mir-
jam van Ouwerkerk. 
Hoewel crossen niet direct haar 
‘ding’ is, wist zij beslag te leggen 
op een prima tweede plaats. Bij de 
meisjes junioren B liep Vivienne 
van Eenennaam een keurige wed-
strijd en finishte als elfde. Ook To-
mas Baars ging het crossen goed af 
deze zaterdag. Na een sterk gelo-
pen wedstrijd wist hij beslag te leg-
gen op een vijfde plaats. 
Na een korte voorbereidingstijd in 
verband met een armblessure kwam 
Stan Willemsen in dezelfde klasse 
tot een zevenentwintigtste plaats. Bij 
de meisjes junioren C wisten Sharo-
na Plasmeijer en Shannon Lakerveld 
hun podiumplaatsen van de eerste 
cross helaas geen vervolg te geven. 
Toch konden zij ook dit keer zeker 
tevreden zijn met een vierde (Sharo-
na) en vijfde (Shannon) plaats. In 
dezelfde klasse leverde ook Demi 
Brockhoff een goede prestatie en 

kwam als twintigste over de meet. 
Bij de jongens junioren D2 twee 
mooie prestaties van Dirk Kaas en 
Evert Bunschoten, zij kwamen res-
pectievelijk als twaalfde en zestien-
de kort na elkaar over de finish. Bij 
de meisjes junioren D1 was Melis-
sa van Eenennaam net als in de eer-
ste cross een klasse apart. Vanaf de 
start kon niemand haar volgen en ze 
pakte de overwinning met een rui-
me voorsprong. Ook haar zus Kim 
liep een prima wedstrijd met als re-
sultaat en mooie vijfde plaats. 
Tot slot zag Sabine Brockhoff in de-
ze klasse een goed gelopen wed-
strijd beloond worden met een der-
tiende plaats. Nick Ramdjanam-
singh, jongens pupillen A1, verbe-
terde zich flink ten opzichte van de 
eerste cross en kwam dit keer als 
negentiende over de finish. In de-
zelfde race weerde ook Quinten Tor-
re zich kranig met als resultaat een 
vierendertigste plaats. Bij de jon-
gens pupillen C Liet Wessel Heil 
zien over veel crosstalent te be-
schikken met als gevolg een prach-
tige overwinning. Zoals gewoonlijk 
liep ook Merel van Zanten weer met 
de voorsten mee. Bij de meisjes pu-
pillen A1 kwam zij tot een mooie ne-
gende plaats.

Sabine Brockhoff (nr. 276) en Kim van Eenennaam (nr. 277) net na de start 
van de cross in Bussum.

Tweejaarlijkse dansvoorstelling is er weer!

Sportvereniging Omnia 
2000 presenteert @work
Aalsmeer - Waar moeten de dan-
sers van SV Omnnia 2000 heen 
met de tweejaarlijkse theatervoor-
stelling nu theater De Meerse aan 
het verbouwen is? Maar er is geen 
probleem, want De Meerse op lo-
catie is beschikbaar en dus kan 
de show doorgaan. De choreogra-
fen hadden meteen een mooi thema 
om mee aan de slag te gaan. Met 
trots presenteert Omnia: @Work. 
Vrijdagavond 26 en zaterdag 27 ju-
ni verzorgen tientallen dansers van 
7 tot en met 30 jaar een show waar 

zij al enige tijd hard voor aan het 
werk zijn. Alles wat maar met wer-
ken en beroepen te maken heeft, 
zal aan bod komen. Van secretares-
se tot verpleegster en van verkoop-
ster tot buschauffeuse. Uiteraard is 
er op beide avonden weer een af-
terparty waar de bezoekers aan het 
werk gezet zullen worden. Dit bete-
kent voetjes van de vloer and work 
it! De kaartverkoop gaat eind janu-
ari van start. 
Kijk op de website: www.svomnia.nl 
voor meer informatie.

Jeugdhandbalnieuws
Meiden A1 FIQAS Aalsmeer 
verliezen spannende wedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
V.O.C. de tegenstander van de meis-
jes A1 van FIQAS Aalsmeer, een 
team dat nog ten volle in strijd is 
voor het kampioenschap. 
De thuiswedstrijd, de eerste van de 
competitie, was nipt verloren met 
22-23. De reservebank was voor de-
ze dag flink uitgedund; Kelsey ge-
blesseerd aan haar knie en Celina 
op wereldreis. De meiden moesten, 
wilde het een leuke wedstrijd wor-
den, er dus met meer dan 100% te-
genaan gaan. Na een sterke start 
waarin er uit meerdere posities 
goed werd afgerond, liep de stand 
helaas snel weer terug van 0-3 vóór 
naar 5-3 achter. Hoewel er hier en 
daar fouten werden gemaakt, werd 
er hard geknokt en de toeschou-
wers werden de eerste helft getrak-
teerd op een leuke pot handbal. Na 
30 minuten gaf het scorebord een 
kleine achterstand aan van 11-8. Al-
les was nog mogelijk maar de twee-
de helft liep V.O.C.  weer snel verder 
uit op Aalsmeer. De cirkel kon wel-
iswaar diverse malen goed aange-
speeld worden, maar veel van de af-
standschoten misten meer dan eens 
hun doel. Dit werd meestal afge-
straft met een break-out tegen. De 
aansluiting kon niet meer word
en gevonden. De strijd bleef, maar 
uiteindelijk werd de eindstand 29-
21 voor V.O.C. De punten moéten 
de komende weken worden ge-
haald. En wanneer de inzet van deze 

week kan worden voortgezet, gaat 
dat zeker lukken! De meiden van C2 
moesten het afgelopen zaterdag op-
nemen tegen T+A/VOC uit Amster-
dam en deze ploeg bleek over een 
zeer goede keepster te beschikken. 
De eindstand werd 5-8. Ook de D-
meiden hadden V.O.C. als tegen-
stander zaterdag. De stand ging in 
het begin gelijk op, Rose Koehler 
scoorde haar eerste echte wedstrijd 
doelpunt, maar met de rust stond 
V.O.C. wel voor met 5-3. Na een 
scherp praatje in de rust gingen de 
FIQAS meiden er toch weer vol in. 
De meiden hebben zich prima terug 
geknokt met als eindstand 9-5 voor 
FIQAS Aalsmeer!

Julia van der Drift wist vrijdag haar partij te winnen.

3 Koplopers in Jeugdcompetitie 
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Na de kerstvakan-
tiestop stijgt de spanning in de 
Jeugdcompetitie van Schaakclub 
Aalsmeer. Afgelopen vrijdag 9 janu-
ari is de elfde ronde gespeeld. Na 
afloop kon bekend gemaakt worden 
dat drie spelers boven aan staan. 
Arlette Maarse, Olivier Veenemans 
en Pepijn Kuijpers hebben ieder 40 
punten. Het drietal wordt op de voet 
gevolgd door Marielle Hooijman en 
Stefan Meijer. De komende weken 
wordt het dus extra spannend in de 
kopgroep. Verder werd er sportief 
gespeeld en twee partijen eindig-
den in remise. Het viel op dat veel 
van de jeugdige spelers steeds ge-
concentreerder spelen en rustig de 
tijd nemen om hun partij te spelen.

Meisjes en jongens vanaf 6 jaar die 
willen leren schaken of nog beter 
willen leren schaken zijn van harte 
welkom in ‘t Stommeerkwartier aan 
de Baccarastraat 15 te Aalsmeer. 
Iedere vrijdag wordt van 19.00 tot 
19.30 uur les gegeven door ervaren 
trainers, waarna om 19.30 uur de 
Jeugdcompetitie begint.
Uitslagen ronde elf:
Pepijn Kuijpers - Olivier Veenemans  0-1
Stefan Meijer - Arlette Maarse  0-1
Marielle Hooijman - Rick Veenemans  1-0
Alexander de Kok - Joris Roos  1-0
Koen Korenwinder - Daniel van Dijk  rem
Ruan Heeren - Mathijs van der Drift  1-0
Gelled Hulsbos - Cariel Heeren  1-0
Kamil Nakad - Florence de Kok  rem
Julia van der Drift - Tim Man  1-0

Handbal
Dames FIQAS Aalsmeer 
houden schade beperkt
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer moesten het afgelopen 
zaterdag opnemen tegen het sterke 
v.d.Voort/Quintus 2 uit Kwintsheul. 
Deze tegenstander stond voor aan-
vang van de wedstrijd op de der-
de plaats in de ranglijst met slechts 
één punt achterstand op koploper 
Loreal. FIQAS Aalsmeer volgde op 
de achtste plaats met negen pun-
ten achterstand op de lijstaanvoer-
der. Een sterke tegenstander dus. 
Tijdens de wedstrijd liep v.d.Voort/
Quintus in de tweede helft naar een 
veilige voorsprong: vijf minuten voor 
het einde was de stand 19-25.  Kort 
hierop kregen de bezoekers een 
strafworp toegewezen die feilloos 
werd benut en de wedstrijd bleek 
beslist: 19-26. Tijdens de resteren-

de speeltijd stelden de dames van 
FIQAS Aalsmeer het publiek echter 
niet teleur en begonnen een sterk 
slotoffensief: eerst werd het via een 
strafworp 20-26, daarna kwamen 
de Aalsmeerse dames terug tot 21-
26 via een knap uitgespeelde aan-
val die doeltreffend werd afgerond. 
In de laastse minuut kreeg FIQAS 
Aalsmeer ook  nog een strafworp 
toegewezen die feilloos werd be-
nut door Rosannne Geleijn. Zij zorg-
de met haar zesde treffer voor de 
22-26 eindstand.  Aanstaande za-
terdag 17 januari wacht de uitwed-
strijd tegen Bentelo en zaterdag 24 
januari is thuis in De Bloemhof DIA/
HVV’90 de tegenstander van de FI-
QAS dames. Deze wedstrijd begint 
om 19.00 uur.    

Schoonrijden bij watertoren
Aalsmeer - Zondagmiddag 11 ja-
nuari gaf een groep enthousiaste 
LVS schoonrijders een demonstra-
tie ouderwets schoonrijden. Op het 
mooie Poel-ijs naast de watertoren 
werd op muziek van André Rieu en 
met de Kristalwals onder andere de 
caroussel geschaatst. Schoonrijden 
is één van de oudste vormen van 
schaatssport en werd door velen 
van onze voorouders gedaan. Zeker 
in het Aalsmeerse waren vele goede 
rijders. De naam Annemarie Zand-

bergen-Eveleens is voor velen een 
bekende kampioen op dat gebied. 
Voor inlichtingen over deze sport 
en trainingsmogelijkheden kan ge-
maild worden naar herman.vdm@
tiscali.nl. Wie mooie foto’s of een 
filmpje van deze demonstratie heeft 
gemaakt, wordt gevraagd deze naar 
genoemd email-adres te sturen.
De schoonrijders hebben de smaak 
weer helemaal te pakken en hopen,  
net als vele schaatsliefhebbers, op 
nog meer natuurijs!

Handbal Jeugdnieuws
Jongens A1 FIQAS Aalsmeer 
winnen topper van Volendam
Aalsmeer - Zondag 11 janua-
ri speelden de jongens A1 van FI-
QAS Aalsmeer tegen de nummer 2 
op de ranglijst: Kras/Volendam, een 
echte topper dus. Volendam open-
de de score en tot een stand van 
4-4 liep het scoreverloop gelijk op. 
Hierna wist Aalsmeer drie keer op 
rij te scoren en door goed verdedi-
gen geen doelpunt tegen te krijgen, 
een voorsprong te bereiken van 4-
7. Toen wist Volendam pas weer een 
doelpunt te maken, maar in de fa-
se daarna scoorden de Aalsmeer-
se jongens opnieuw drie keer op rij 
zonder een tegendoelpunt te krij-
gen. Tussenstand: 10-5 in het voor-
deel van FIQAS Aalsmeer. Het laat-
ste deel van de eerste helft waren 
de ploegen weer aan elkaar ge-
waagd, en met nog één benutte pe-
nalty voor Volendam,  kwam de rust-
stand op 10-14 in het voordeel van 
Aalsmeer. De tweede helft gingen 
de Aalsmeerse jongens niet goed 
van start, kregen in de eerste mi-
nuut al een tijdstraf en hiervan wist 
Volendam goed gebruik te maken: 
ze scoorden drie keer op rij, zodat 
het verschil terug gebracht werd tot 
1 punt: 13-14.  Toen wist Aalsmeer 
weer een doelpunt te maken. In de 
zesde minuut volgde er opnieuw 
een tijdstraf en ook nu buitte Vo-
lendam dit overtal goed uit en kwa-
men voor het eerst op voorsprong: 
17-15. Het beloofde nog een span-
nend laatste kwartier te worden. 
FIQAS Aalsmeer wist zich echter 
goed te revancheren. Doordat er in 
de verdediging hard gewerkt werd, 
kwam Volendam niet tot scoren ter-
wijl dat Aalsmeer vier keer achter 
elkaar wél lukte: 17-19 in het voor-
deel van Aalsmeer. Het laatste deel 
van de tweede helft kon het nog al-
le kanten op. Het werd weer gelijk 
19-19, daarna 20-20. In de laatste 

vijf minuten kreeg Volendam een 
tijdstraf, maar direct daarna kreeg 
ook Aalsmeer, wat het allemaal nog 
spannender maakte, want de stand 
was inmiddels 22-22. Met in de laat-
ste twee minuten nog een tijdstraf 
voor Volendam wist Aalsmeer uit-
eindelijk aan het langste eind te 
trekken en de wedstrijd in hun voor-
deel te beslissen, eindstand 23-
22 voor FIQAS Aalsmeer. Met de-
ze overwinning is FIQAS Aalsmeer 
vier punten los van de nummer 2 in 
de competitie, Kras/Volendam. De 
volgende wedstrijd van de jongens 
A1 is weer in de Bloemhof, om 14.10 
uur spelen zij aanstaande zondag 
tegen Houten. 

Goede zaken C1 en C2
Ook de jongens C1 van FIQAS deed 
afgelopen zaterdag goede zaken. 
De belangrijkste tegenstander in 
de competitie, Aristos uit Amster-
dam, kwam op bezoek in De Bloem-
hof. Via een 0-2 achterstand wisten 
de jongens het tij te keren tot 5-4 in 
de eerste helft. In de tweede helft 
bleek Aristos gebroken te zijn en 
wist Aalsmeer uit te lopen tot 14-10. 
Een verdiende overwinning. De jon-
gens krijgen nog 1 serieuze tegen-
stander, DSG. Als ze daar ook een 
goed resultaat kunnen boeken, ligt 
het kampioenschap voor het grij-
pen. Voor de jongens C2 van FIQAS 
Aalsmeer stond op 10 januari een 
thuiswedstrijd tegen de C2 van Vo-
lendam op het programma. Het was 
de eerste wedstrijd in de nieuwe, 
zwaardere poule en dus best span-
nend. Het eerste doelpunt kwam 
van Volendam maar daarna liep FI-
QAS Aalsmeer snel uit en stond het 
bij rust al 13–3. In de tweede helft 
gingen de jongens lekker door en 
kwam er uiteindelijk 27–9 op het 
scorebord.

De C1 van FIQAS heeft weten te winnen van de belangrijkste tegenstander, 
Aristos uit Amsterdam. Foto: Don Ran.
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IJspret op de Zevensprong
Rijsenhout - Aangezien de weers-
voorspelling voor dinsdag 6 januari 
prachtig was, besloot het team van 
basisschool De Zevensprong uit Rij-
senhout dat de tijd rijp was voor een 
middag met de hele school op het 
ijs. Om één uur vertrokken groep 5 
tot en met 8 naar de ijsbaan en een 
uurtje later volgden de kleuters en 
groep 3 en 4.  
Veel kinderen bonden de ijzers on-
der, en wie nog niet kon, of wilde, 
schaatsen vermaakte zich met slee-

Bijeenkomst van Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 16 janua-
ri komen de Zegelkids weer bijeen. 
Er gaat een verhaal, dat zij een spel 
gaan spelen met de kerstzegels van 
2008. Zijn het nu tien of twintig ver-
schillende zegels?  Als je wil weten 
hoe het er toe gaat moet je vrijdag-
avond om 19.00 uur maar naar het 
Parochiehuis in de Gerberastraat 
komen. Het duurt meestal tot half 
negen en het is er regelmatig een 

postzegelbeestenboel, zoals in de-
cember na afloop van het zwarte-
pietenpepernotenspel. Als je lid 
wordt van de zegelkids krijg je ook 
het maandblad van de postzegelver-
eniging met daarin de jeugdpuzzel. 
Bij goede oplossingen krijg je pun-
ten, die te besteden zijn aan leuke 
zegels. Meer weten? De leiding is 
telefonisch te bereiken via de num-
mers 361819 of 569660.

Sieradendoosje maken tijdens 
meidenmiddag op Zolder
Kudelstaart - Op woensdag 28 ja-
nuari  staat er weer een meidenac-
tiviteit gepland voor de tienermei-
den in Kudelstaart en Aalsmeer. Op 
de Binding Zolder in Kudelstaart 
gaan de meiden lekker creatief aan 
de slag. Heb jij ook zoveel sieraden? 
Dat komt goed uit, want tijdens de 
meidenmiddag gaan de deelnemers 
een super leuk juwelendoosje ma-
ken, waar in je al je sieraden kan 
bewaren. De meidenmiddag begint 
om 14.00  uur, duurt tot 16.00 uur en 
is bedoeld voor tienermeiden van-

af 10 jaar. De kosten zijn 3,50 euro. 
Lijkt het je leuk? Geef je dan op bij 
Kim. Stuur een e-mail met daarin je 
naam, adresgegevens, leeftijd en te-
lefoonnummer. Je ontvangt dan een 
bevestiging e-mail  terug. Je kan 
ook bellen naar 0297-892091 op 
dinsdag, woensdag en vrijdagmid-
dag tussen 14.00 en 17.30 uur. Op-
geven kan tot en met dinsdag 27 ja-
nuari 17.00 uur. Voor meer informa-
tie over de activiteiten van Stichting 
de Binding kan een kijkje worden 
genomen op www.debinding.nl 

Schaatsplezier voor Jozefschool
Aalsmeer - Wat zag de wereld er 
op vrijdag 9 januari mooi uit: Rijp 
aan de bomen, een strak blauwe he-
mel en prachtig natuurijs om heerlijk 
op te schaatsen. De schaatskriebels 
liepen gedurende de week steeds 
hoger; zou het niet eens leuk zijn 
om, net als vroeger, weer eens met 
de hele Jozefschool te gaan schaat-
sen? Het was immers al weer twaalf 
jaar geleden dat dit voor het laatst 

was gebeurd. En zo kwam het dat 
de groepen 1 tot en met 4 ’s mor-
gens gingen schaatsen bij de Kolen-
haven en de groepen 5 tot en met 8 
‘s middags op de schaatsbaan aan 
de Uiterweg. Wat hebben de kin-
deren van de Jozefschool genoten, 
net als de juffen, meesters en ve-
le hulpouders. Hopelijk trakteren de 
weergoden volgend weer op winter-
weer  met veel schaatsplezier.

IJspret voor kinderen van de 
Jozefschool in de avond
Aalsmeer - Dinsdag 6 januari kwa-
men de kinderen van groep 3 en 4 
van de Jozefschool enthousiast uit 
de school gerend met een briefje in 
hun hand. De hele klas was uitge-
nodigd om na het avondeten te ko-
men schaatsen op de sloot bij één 
van de kinderen uit groep 3 en 4. 
De ouders van deze leerling hadden 
het super georganiseerd. Verlich-
ting langs de donkere ijsbaan, ge-

zellige muziek, een tafel vol met lek-
kernij, warme chocolademelk, glüh-
wein, eierkoeken, chips en nog veel 
meer. De meeste kinderen kwamen 
voor een schaatsritje en een aan-
tal kinderen gingen mee op de slee, 
ook verschillende ouders hadden 
de schaatsen ondergebonden. Het 
was een pret van jewelste voor jong 
en oud. Wanneer zullen wij dit weer 
mee maken?

Aalsmeer - De kinderen van het 
Jeugdschaatsen Aalsmeer zijn afge-
lopen zaterdagmorgen met de twee 
bussen naar de ijsbaan in Aalsmeer-
Oost geweest. Rondom de ijsbaan 
werd er druk geoefend en een tocht 
gereden via de Oosteinderpoel. Een 

mooi gezicht, zo’n 80 kinderen met 
de bekende rode mutsen over het ijs 
van het natuurgebied te zien gaan. 
Veel ouders en grootouders kwa-
men een kijkje nemen en waren en-
thousiast over de schaatskunst van 
hun kroost. IJsclub Aalsmeer-Oost 

trakteerde de kinderen en hun be-
geleiders op warme chocolademelk 
en koek. Komende zaterdag rijden 
de kinderen op de Jaap Edenbaan in 
Amsterdam een verklede mini-elf-
stedentocht, waarbij zij een elfste-
denmedaille kunnen verdienen.

Jeugdschaatsen op Oosteinderpoel

en en glijden op het ijs. Veel ouders 
schaatsten gezellig mee. Er was zelfs 
een aantal opa’s en oma’s aanwezig 
die zich, met het kleinkind, op het ijs 
waagden. Natuurlijk was er voor ie-
dereen warme chocola en een lek-
kere koek. 
Het was een fantastisch gezicht: 
een zonnetje en een mooie blauwe 
lucht en al die schaatsende kinde-
ren! De middag was dan ook veel te 
snel om. De jongens en meisjes wa-
ren nauwelijks van het ijs te krijgen.

IJzige spelen en alternatieve 
elfstedentocht De Wegwijzer
Aalsmeer - Niet elke school ligt zo 
prachtig aan een waterpartij als de 
Wegwijzer in de Hornmeer. De vijver 
met aanliggende sloten was de af-
gelopen week spiegelglad dichtge-
vroren. Een prachtige gelegenheid 
voor het organiseren van de ijzige 
spelen en een alternatieve elfste-
dentocht. De ouders van de Weg-
wijzerleerlingen waren 9 januari en-
thousiaste vrijwilligers tijdens deze 
evenementen. ‘s Morgens voor aan-
vang van de ijzige spelen voor de 
leerlingen van groep 1 tot en met 
4 werd het ijs bemonsterd door ijs-
meester Eijkhout. “Ruim voldoen-
de voor een veilig evenement”, was 
zijn oordeel. De koek en zopie van 
de familie van der Ven (de nacht er-
voor nog vergroot om de grote aan-
loop aan te kunnen) stond bevoor-
raad en wel klaar op het midden van 
de vijver. 
Enthousiast aangemoedigd door op 
zich op de kant verzamelde ouders, 
vermaakten de jongste leerlingen 
zich met spelletjes op het ijs. Het 
was verbazend hoeveel van hen er, 
ondanks de zachte winters van de 
afgelopen jaren, vlot rond schaats-

ten. Al dan niet ondersteund door 
het beproefde hulpmiddel: de stoel. 
Na een uurtje vermaak, een stuk 
koek en een beker warme choco-
lademelk was het tijd om de lokalen 
weer op te zoeken.
Groep 5 tot en met 8 stond die mid-
dag een grote uitdaging te wach-
ten. In anderhalf uur konden zij een 

heuse alternatieve elfstedentocht 
afleggen. Gewapend met stem-
pelkaart vertrokken de leerlingen 
op weg naar de stempelposten die 
langs het parcours werden bemand 
door ouders en leerkrachten. 
Er was zelfs een heus stukje klunen, 
langs de brug van de Apollostraat 
in het parkoers opgenomen. Ieder-
een haalde de finish en sommigen 
zagen zelfs kans het parcours van 
1 kilometer meerdere keren af te 
leggen. De koek en chocolademelk 
waren daarbij een welkome versna-
pering.

Knutselen, computeren of spelletje
BindingBoven Inloop voor kids
Aalsmeer - Op woensdag 21 en 
donderdag 22 januari kan je ‘s mid-
dags terecht bij de BindingBoven 
Inloop. Op de woensdag is deze in-
loop bedoeld voor alle kinderen uit 
groep 3 tot en met 8 en op de don-
derdag zijn alleen kinderen uit groep 
6 tot en met 8 welkom. Beide dagen 
starten om half 4 en de deur gaat 
weer dicht om half zes. De naam in-
loop zegt het eigenlijk al. Kom lek-

ker binnenlopen en ga een spelle-
tje spelen of kruip achter één van de 
vier computers die er staan. Je kunt 
er ook iets kleins knutselen en er 
staat een tafeltennistafel. Voor de-
ze inloop hoef je niks te betalen. De 
BindingBoven Inloop vind je aan de 
Zijdstraat 53. Voor meer informatie: 
www.debinding.nl of bel naar 0297-
326326 en vraag naar Lenneke He-
ijjer of Tessa Westerhof.

Nationale voorleesontbijt 
en voorleesdagen 2009
Aalsmeer - De zesde editie van 
Het Nationale Voorleesontbijt is dit 
jaar op woensdag 21 januari, waar-
mee  tevens de start van De Natio-
nale Voorleesdagen 2009 wordt in-
geluid. Tijdens Het Nationale Voor-
leesontbijt worden peuters en kleu-
ters in Nederland voorgelezen door 
prominente Nederlanders die het 
afgelopen jaar in het nieuws zijn ge-
weest. Dit maal zijn dat onder ande-
ren Prinses Laurentien der Neder-
landen, Wouter Bos, Irene Moors, 
Esther Vergeer, Bert Koenders, Piet 
Hein Donner en Eimert van Middel-
koop. De Nationale Voorleesdagen 
zijn een initiatief van Stichting Lezen 
en worden georganiseerd door de 
Stichting CPNB. De Nationale Voor-

leesdagen duren tot en met zater-
dag 31 januari. De campagne heeft 
als doel het voorlezen te stimuleren 
aan kinderen die zelf nog niet kun-
nen lezen. Niet alleen prominente 
Nederlanders lezen voor. Ook bij-
voorbeeld opa’s en oma’s, wijkagen-
ten, burgemeesters, wethouders, 
bakkers en brandweermannen zul-
len die ochtend op vele kinderdag-
verblijven, peuterspeelzalen en ba-
sisscholen in het hele land voorle-
zen.  In de schijnwerpers tijdens de 
Voorleesdagen staat het Prenten-
boek van het Jaar 2009 Anton kan 
toveren over het jongetje Anton dat 
denkt dat hij kan toveren. De maker 
van het boek is auteur en illustrator  
Ole Könnecke.

Oosteinderschool nu ook 
in brede school Mikado
Aalsmeer - Het heeft even geduurd, 
maar de kinderen van basisschool 
De Oosteinder zijn het jaar goed 
begonnen: in het prachtige nieuwe 
schoolgebouw De Mikado. Wennen 
was het wel en helaas zijn nog niet 
alle groepen goed te bereiken door 
de bouwwerkzaamheden op de eer-
ste verdieping, maar binnen in de 
klaslokalen zag het er piekfijn uit. 

Daar heeft het team van de Oost-
einder dan ook heel erg haar best 
voor gedaan! De eerste ochtend in 
de nieuwe school werd gezamenlijk 
afgesloten. Echt feest wordt het als 
alle groepen op hun eigen plek zit-
ten, zowel van de Oosteinder als van 
de Zuidooster. Het wachten is op de 
oplevering van de daklokalen waar-
van de bouw binnenkort start.


