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Startschot

100-jarig bestaan
Op alle kerstartikelen die in de winkel staan

20% korting
Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Over de te nemen bezuinigingsmaatregelen wordt vanavond gepraat in het Beraad en de Raad in het gemeentehuis.
Zou de gemeente ook gaan bezuinigen op verkeersborden? Het bord in de Jac. P. Thijsselaan is in ieder geval hard aan
vervanging toe. Het hele binnengedeelte is verdwenen...

Beraad en Raad vanavond in gemeentehuis

Verder met bezuinigingsvoorstellen!
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
20 januari, komen burgemeester,
wethouders en raadsleden bijeen
voor de tweewekelijkse bijeenkomst
van het Beraad en de Raad. De vergadering begint om 20.00 uur, vindt
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar. Het Beraad start met een presentatie van
bureau Berenschot op het rapport
‘Onderzoek regionalisering ambtelijke organisatie Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn’. Na afloop wordt
de raadsleden de mogelijkheid gegeven vragen te stellen.
Bezwaar afsluiting Hornweg
Vervolgens komt de beslissing op
het gemaakte bezwaar tegen de
afsluiting van de Hornweg met de
Legmeerdijk aan de orde. Het besluit beoogt de verkeersveiligheid
en doorstroming op de Legmeerdijk. De Hornweg is nu verbonden
met de Palingstraat, die middels een
rotonde in verbinding staat met de
Legmeerdijk. Tegen het besluit zijn
bezwaren ingediend. Met name
vanwege het feit dat sluipverkeer
gebruik maakt van de Snoekbaarsstraat, die in woonwijk Nieuw-Oosteinde ligt. Echter, volgens de bestuurders is door de afsluiting en
het lage viaduct over de Hornweg
het sluipverkeer, zeker van vrachtwagens, afgenomen. De bestuurders stellen voor de bezwaren ongegrond te verklaren. Er gaat overigens nog wel met bewoners gesproken worden over te nemen
maatregelen, op korte termijn, om

de verkeersveiligheid in de Snoekbaarsstraat te behouden. Agendapunt vier luidt het voorstel van het
college om een bedrag van 75.000
euro te reserveren voor Greenport
Aalsmeer.
Externe adviseurs en bureaus
En nog een geldzaak wordt behandeld. De bestuurders stellen voor
een bedrag van 206.000 euro aan
de bestemmingsreserve te onttrekken voor de uitwerking van innovatievoorstellen betreffende de aankomende bezuinigingen. De komende
maanden zullen onder andere worden gebruikt om met inwoners, instellingen en bedrijven in gesprek
te gaan en bezuinigingsvoorstellen
verder uit te werken. Soms zullen
partijen uitgedaagd worden mee te
denken, in andere gevallen worden
partijen uitgenodigd om een aanbod te doen en in weer andere situaties zal de gemeente een taakstelling aan de partner opleggen om
op een bepaald front te bezuinigen.
Een aantal onderwerpen is dermate
complex, dat daarvan wordt voorgesteld deze te laten begeleiden door
externe adviseurs. Het gaat om de
volgende thema’s: Beheer en onderhoud van de openbare ruimte en herijken kunst- en cultuurbeleid, subsidiebeleid, jeugd- en jongerenbeleid en ouderenbeleid. Voor
het inhuren van externe adviseurs
wordt een bedrag gereserveerd van
106.000 euro. Verder gaat een bedrag van 50.000 euro uitgegeven
worden aan het huren van een bu-

reau om te kijken naar de mogelijkheden voor het zwembad en een
bureau dat een marketingplan opstelt voor de Historische Tuin. Ook
gaat een bedrag van 50.000 euro
gereserveerd worden als werkbudget. De uitwerking van de voorstellen wordt in de Lentenota 2011 opgenomen en aan de raad ter besluitvorming gelegd. De komende maanden wordt overigens meer
duidelijkheid verwacht over de financiële gevolgen van de rijksbezuinigingen voor de gemeenten.
Deze gevolgen zullen, indien bekend, eveneens in de Lentenota
2011 worden verwerkt. Het Beraad
wordt besloten met een vragenhalfuur voor de raadsleden. Rond 21.40
uur wordt dan aangevangen met de
Raad. Drie behandelstukken staan
op de agenda, waaronder herbevestiging en uitbreiding taken fusieoverleg. De sluiting is gepland rond
22.00 uur.

Integrale aanpak
bestrijding geweld
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
ondertekent het mantelconvenant
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Met dit convenant vindt er een versterking plaats
van de integrale sluitende aanpak in

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
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Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

de bestrijding van huiselijk geweld
en kindermishandeling in de regio
Amsterdam-Amstelland. Wethouder Verburg zal de overeenkomst
namens Aalsmeer tekenen.

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl
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Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

stelde formaties optraden in De Oude Veiling. Constantijn Hoffscholte werd gevraagd de samenstelling
van het boek op zich te nemen, de
vormgeving werd in handen gegeven van Joran van Liempt en Ton Offerman zegde z’n medewerking toe
aan de realisatie van een DVD. Omdat Pieter Groenveld zelf in de CDbranche actief is, vond dit deel van
het project bij hem een onderkomen. Nu, drie jaar later, presenteren de makers met trots het boek
over muzikaal Aalsmeer met DVD
en CD. Het boek is volgens de initiatiefnemers de meest spraakmakende publicatie uit de Aalsmeerse muziekgeschiedenis. Het 100 pagina’s
rijk geïllustreerd overzichtsboek bevat veel unieke documenten en foto’s van de muziekgeschiedenis van
de gemeente Aalsmeer van 1950 tot
2010. Ook de DVD geeft onvergetelijke muziekmomenten prijs met opnames van Klaas Tas, het historische
Hemelpop festival, het afscheidsconcert van de Hobo String Band
en onder andere de zinderende ode
van Jan Leliveld met medewerking
van damesensemble Davanti. De
CD bevat 27 nummers met ondermeer historische opnames van De
Vrolijke Vrijbuiters, Con Amore, de
Watts en Eton Crop. Op zaterdag 12
februari is de presentatie van het
boek met DVD en CD met uiteraard veel live-muziek in de burgerzaal van het gemeentehuis. Noteer
deze datum in de agenda en koop
alvast een kaartje voor deze unieke
concertavond à 10 euro in Boekhuis
in de Zijdstraat. Als officieel moment zal wethouder Gertjan van der
Hoeven van cultuur het boek uitreiken aan enkele muziekcoryfeeën uit
Aalsmeer. Het evenement met koren, de harmonie en solisten van
toen en nu begint om 20.00 uur.
Door Jacqueline Kristelijn

en deze wordt
dan nabezorgd.
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Aalsmeer - Naar aanleiding van
een oude poster van Hemelpop ontstond in het vroege voorjaar van
2008 bij Pieter Groenveld en Leen
Mulder het idee om de muziekgeschiedenis van Aalsmeer te gaan
inventariseren met als uiteindelijk doel de uitgifte van een boek
met DVD en CD. Het tweetal vond
dat dan gelijktijdig ook opgetekend
moest worden welke muzikale acts,
locaties en evenementen er geweest
zijn en veelal nog zijn. De jaren vijftig werd gekozen als startmoment.
De jaren na het opkrabbelen na de
oorlog en Aalsmeerders actief werden in de muziek. Tal van koren en
orkesten werden opgericht, legendarische revues georganiseerd in
veiling Bloemenlust en niet te vergeten drukbezochte dansavonden
met live-muziek in De Drie Kolommen. Muzikanten van toen werden
benaderd om de wetenswaardigheden van de vroege jaren prijs te geven en allen vonden het heel leuk
dat er belangstelling werd getoond
voor hun onvolprezen muziekverleden. Steeds meer begon het tweetal
zich te realiseren dat deze verhalen
het verdienden om in een boek vastgelegd te worden. Het tweetal realiseerde zich ook dat hier professionele ondersteuning voor gezocht
moest worden. Mensen voor het optekenen van de verhalen en bevindingen en personen die foto’s, bio’s
en andere documenten wilden gaan
sparen en digitaliseren. Binnen niet
al te lange tijd vormde zich de werkgroep Stichting Muzikaalsmeer bestaande uit Pieter Groenveld, Monic
Persoon en Leo van Erp. Aan bands
werd gevraagd gegevens te sturen
naar de website en ter promotie organiseerde Leen Mulder regelmatig verschillende muziekevenementen waar jonge en oudere musici in
bestaande en spontaan samenge-

0251-674433
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Boek Muzikaalsmeer bij drukker!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Volgend jaar viering 125-jarig bestaan

Meerbode niet in Aalsmeer
volgens gemeentegids?!
Aalsmeer - De nieuwe, officiële gemeentegids voor 2011 is vorige week huis aan huis verspreid. De
gids wordt uitgegeven door De Kleine media in Schagen en op de eerste pagina is in een heel licht grijs
gedrukte letter te lezen dat de uitgever geen enkele aansprakelijkheid
aanvaardt voor schade als gevolg
van niet of onjuiste vermelding van
gegevens in de gids. Pas in de volgende editie kunnen verbeteringen
doorgevoerd worden. De gids ziet er
wat gemeentenieuws betreft prima
uit, is heel uitgebreid en informatief
en is voorzien van een welkomstwoord van burgemeester Pieter Litjens. Hij eindigt zijn verhaal met de
hoop uit te spreken dat de gemeentegids veel informatie op maat biedt.
En, misschien heeft hij al een beetje
een voorgevoel gehad: “Attendeert
u ons er alstublieft op als er adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, organisaties of instanties ontbreken. Zo maken we hopelijk ieder
jaar een vollediger gemeentegids,
die ons allen de juiste weg wijst.”
Toevallig al in de gids gebladerd?
Een flinke misser is gemaakt wat
betreft de media in Aalsmeer. Begonnen wordt met de Aalsmeerder
Courant, is er nu al bijna een jaar

geleden mee opgehouden, en de
Nieuwe Meerbode heeft geen kantoor in Aalsmeer. Hoe is het mogelijk? Volgend jaar viert deze krant
nog wel haar 125-jarig bestaan in
Aalsmeer. Gewerkt wordt momenteel aan een mooi, historisch boek
ter ere van dit jubileum. Als De Kleine media iets beter haar huiswerk
gedaan zou hebben, bijvoorbeeld
(simpel) door op internet te kijken,
had genoteerd kunnen worden dat
de Nieuwe Meerbode haar kantoor heeft in de Visserstraat 10, op
bedrijventerrein Hornmeer, 1431
GJ Aalsmeer, telefonisch bereikbaar is via 0297-341900 en de redactie een eigen e-mailadres heeft:
redactieaalsmeer@meerbode.nl.
Voor de volledigheid: de Nieuwe Meerbode komt ook uit in Uithoorn en Mijdrecht en brengt onder
Gouw Uitgevers BV eveneens kranten uit in Heemstede, IJmuiden, Beverwijk, Heemskerk en Castricum.
Noteer deze gegevens gaarne in de
gids op pagina 106 en zet een kruis
door de bovenste genoemde! Weer
een stukje vollediger. Tot slot raadt
de Meerbode de uitgever aan om
eens nieuwe foto’s te komen maken
in Aalsmeer: Onder andere de foto
op pagina 105 is zò 2007 of ouder...
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redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
124e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. 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
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

huLpdieNst
Vrijwillige hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
maatschappelijk werk
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op
afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.

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

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

KLAChteN
GeLuidshiNder
sChiphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

Klaverjassen bij
PCOB Aalsmeer
op medische tour Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 27 januari hoopt dokter J. Stam, vroeger longarts in het VUmc, een lezing voor de PCOB Aalsmeer te
houden. De titel is ‘Van tuberculose naar aids’. De oude ziekte tuberculose, die thans met medicijnen
goed is te behandelen, blijkt anders
te verlopen bij een patiënt met aids.
Het virus dat aids veroorzaakt tast
bepaalde cellen in het bloed aan
waardoor de afweer tegen ziekten
verminderd wordt. De lezing vindt
plaats in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad.
Aanvang 14.30 uur.

Aalsmeer - Op donderdag 27 januari houdt buurtvereniging De Oude Spoorbaan voor liefhebbers een
klaverjasavond.
Wie lukt het om het puntentotaal
van 6845 van Theo Wahlen tijdens
het kaarten op 13 januari te overtreffen?
Op twee is Gerrit van Kempen geeindigd met 6610 punten.
De derde plaats was voor Willem
van Eck met 6587 punten.
Het klaverjassen begint om 19.30
uur en is in gebouw ‘t Anker aan de
Oosteinderweg 273a.

KERKDIENSTEN
Zondag 23 januari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Om 10u. spreker Werner Knol.
Crèche, peuterdienst en Metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Om 10u. spreker Jaroah Haumahu.
Speciaal programma voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds M. Hogenbirk.
Om 16.30u. ds P.J. den Hertog.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Om 10u. br. Hugo van
Oudenallen en J.W. Stenvers. Extra collecte: Stuurgroep Duurzame
Ontwikkeling.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Om 19u. br. R. Speelman, Almere.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten om
10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Om 10u. ds. T.H.P. Prins. Viering
Schrift en Tafel. 18.30u. ds. R. Poesiat, Kudelstaart. Viering Schrift en
Tafel.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. J. Eschbach, Amersfoort. Organist: H. van Noort. Oost:
Oosteinderweg. Geen opgaven ontvangen.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. T.C. de Leeuw, Kockengen. 18.30u. ds. M.J. Paul, Ede.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. Samenkomst met spreker.
(geen opgave ontvangen)
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Om 10u. en 16.30u. ds. K. Muller.
‘Rijsenhout zingt’.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zaterdag 17u. in
Kloosterhof woordcomm. viering
met N. Kuiper. Zondag 10.30u. in
Karmelkerk dienst olv parochianen.
Mmv Karmelkoor. Om 14.30u. Poolse dienst. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zondag oec. viering mmv Soli Deo
Gloria.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. ds. R.F.H. Praamsma. Om
10.30u. Plug & Pray.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. ds. R. Poesiat. Voorber. H.A.
oec. dienst.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Om 10.30u. oec. dienst met A.
Blonk/R. Poesiat. Mmv jongerenkoor Fiore.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 24 januari om
19.30u. met evang. Jan Zijlstra.
Dit keer vindt de studie plaats in
de aula van de Groenstrook, Jac. P.
Thijsselaan.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Cursus Gezond
afvallen
Aalsmeer - Central Office Amstelland organiseert weer een cursus
Gezond afvallen. Tijdens twaalf wekelijkse workshops worden de deelnemers persoonlijk begeleid door
een ervaren coach. Deelnemen aan
de cursus kost 60 euro per persoon.
Aanmelden kan bij Vickie van Zijverden via 0297-346013, of info@
seemenow.nl en Gerrit van Oudenaren via 0297-322700 of info@mensbalans.nl.

Zangdienst in
het Lichtbaken

Is uw huisdier
zoek?

Rijsenhout - Zondag 23 januari staat de eerste zangdienst in de
NGK van Rijsenhout weer op het
programma.
Na zeer geslaagde diensten met
onder andere Theo Griekspoor, Rob
van Dijk en Wim Spaargaren neemt
dit keer André Keessen achter het
orgel plaats.
Ook gaat hij van zich laten horen
achter de piano. André is afgestudeerd aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam.
Verder is André druk met onder andere de leiding over diverse koren,
waaronder het interkerkelijk koor
Aalsmeer en het koor uit de PKN
kerk in Rijsenhout.
Een korte overdenking wordt gedaan door dominee Kor Muller. De
zangdienst zondag begint om 16.30
uur en is in het Lichtbaken aan de
Aalsmeerderweg 751.

Vermist:
- Uiterweg: Donkere, cyperse poes met een klein wit vlekje op de
borst en een zwarte rug. Noesjka is 2,5 jaar oud.
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug: Zwarte gecastreerde, gechipte langharige kater. Kruising Maincoon en Noorse boskat. Wit
plekje op zijn buik.
- Uiterweg: Cyperse bruine kater, witte bef en wit neusje. Zijn naam
is Takachav.

Koffieochtend
voor vrouwen

Gevonden:
- Sportlaan: Poes. Noorse Boskat. Beige met grijze ondervacht. Erg
aanhankelijk.
- Uiterweg: Cyperse poes met wit vlekje op de borst en wit neusje.
De kat loopt daar al een langere tijd.

Aalsmeer - Dinsdag 25 januari is er
weer een koffieochtend voor vrouwen in gebouw Irene in de Kanaalstraat. De aanvang is tien uur, maar
vanaf half tien staat de koffie voor u
klaar. De spreekster op deze morgen is Lammy Dekkers met het onderwerp ‘Geheimen van het hart van
een vrouw’. De toegang is gratis en
iedereen is hartelijk welkom!

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

Goed tehuis gezocht:
- Voor oude kat.

Lezing Karmel
Aalsmeer - Karmel Aalsmeer heeft
voor woensdag 26 januari om 20.00
een speciaal verhaal: over Moeder
Theresa van Calcutta.
Nagenoeg iedereen kent haar als
een vrouw die zich enorm heeft ingezet voor de arme mensen, die in
de straten van Calcutta lagen te
sterven.
Zij heeft een eigen zustercongregatie opgericht en deze heeft een
enorme groei doorgemaakt. Als een
heilige heeft zij geleefd, zegt iedereen. Toch was God voor haar niet
zo vanzelfsprekend aanwezig. Zij
zocht hem en vond hem? Zr. Hettie Berfloo, karmelietes in Nijmegen,
komt vertellen over Moeder Teresa.
Opgave: karmelaalsmeer@planet.nl.
Of Karmel Aalsmeer, Stommeerweg
15, tel. 381470.

Zangdienst in
De Spil
Kudelstaart - Op zondag 23 januari begint om 19.00 uur een zangdienst in De Spil. Aan deze dienst
wordt medewerking verleend door
interkerkelijk koor Caritas onder leiding van Arie Vooys. Achter de piano neemt Peter van Dongen plaats.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te komen zingen.

De Pomp naar
Parochiehuis
Aalsmeer - Buurtvereniging De
Pomp heeft afgelopen maandag
voor de laatste keer in de oude
vormgeving van ’t Baken de speelavond gehouden. Een kleine, maar
gezellige bijeenkomst met als winnaar van het klaverjassen mevrouw
Verhoef met 5378 punten. De poedelprijs was voor Ria v.d. Laan met
4180 punten.
Bij het hartenjagen was mevrouw
De Heus met slechts 150 punten
onverslaanbaar en de poedelprijs
was voor Margriet met 232 punten.
Het sjoelen is gewonnen door mevrouw Meijer met 553 punten en de
poedelprijs ging naar Tina Vos met
464 punten.
Aangezien de Open hofkerk verbouwd gaat worden, moet de buurtvereniging uitwijken met de bingoen speelavonden naar het Parochiehuis in de Gerberastraat. Hier wordt
op 21 februari de volgende speelavond gehouden en op dinsdag 22
februari staat een gezellige bingoavond op het programma. Een ieder is weer van harte welkom vanaf 20.00 uur.
Telefonische informatie is te verkrijgen bij Caroline Ramp via 344107.

Quilten Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 26 januari is
er van 9.30 tot 11.30 uur inloop en
ontmoeting en er is gelegenheid om
te quilten in Oost-Inn in de Mikado
aan de Catharina Amalialaan 66, ingang bibliotheek. Voor inlichtingen:
0297-345413 of kijk op www.oosterkerk.info.

Waar is baas Noorse boskat?
Aalsmeer - Waar is het baasje
van de Noorse boskat op bijgaande foto? Het dier is gevonden in de
Sportlaan.
De poes is beige met een grijs/wit-

te ondervacht en is heel aanhankelijk. Wie het dier herkent, wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer via
0297-343618.

Evangelist Jan Zijlstra bij BEGRA
Aalsmeer - Op maandagavond 24
januari zal evangelist Jan Zijlstra bij
de BEGRA spreken. Jan Zijlstra is in
Nederland en buitenland vooral bekend van zijn onderwijs- en genezingsdiensten in Leiderdorp, waar
hij tot voor kort vaste voorganger
was. Eén van zijn uitspraken: “Jezus
maakte, dat uw leven vandaag méér
is, dan dat het gisteren was en zal
maken, dat u morgen méér zal zijn,
dan dat u vandaag bent!” Deze bijzondere evangelist brengt een levensveranderende en vernieuwende boodschap, die maandagavond
in de aula van De Groenstrook in de
Jac. P. Thijsselaan 18, beluisterd kan
worden. Omdat in Heliomare, waar
de BEGRA normaliter haar wekelijkse bijbelstudies houdt op de maandagavonden, plaats is voor hooguit
90 bezoekers, wordt nu dus uitgeweken naar de aula van De Groenstrook, waar het 3-voudige aantal
kan worden verwelkomd. Nu Jan
Zijlstra in Aalsmeer zal spreken met
zijn boodschap: “Jezus Christus is

het antwoord op al uw vragen en
uw persoonlijke nood”, hoopt de BEGRA, die deze avond nauw samenwekt met de Alpha-kerk Amstelland uit Kudelstaart, dat vele gelovigen uit Aalsmeer en omgeving de
weg zullen vinden naar De Groenstrook voor zijn evangelisch onderwijs met gelegenheid voor gebedsgenezing. Ook wordt een boekentafel ingericht met boeken van deze boeiende schrijver. De avond begint om 19.30 uur precies! De zaal is
open vanaf 19.00 uur, zodat er gelegenheid is u een kopje koffie aan te
bieden. De toegang is gratis. Wel zal
er een mandje rondgaan met kaarten voor een vrijwillige bijdrage ten
behoeve van de evangelisatiecampagnes van Jan Zijlstra.
Auto’s kunnen gestald worden op
de grote parkeerplaats van Heliomare en van Noordhoek-Offset, respectievelijk Zwarteweg 98 en 120 en
de straten rondom. Weet u hartelijk
welkom en wees op tijd. Inlichtingen: 0297-325969 of 360235.

ACG Ladiesnight in LEG
Aalsmeer - De Aalsmeerse Cama Gemeente bestaat 25 jaar en dit
gaat niet geruisloos voorbij. Voor allerlei doelgroepen heeft de kerk een
interessant en feestelijk programma
samengesteld waarbij gasten van
harte welkom zijn. Feest vier je samen en daarom is het uitgangspunt
dat men bij elke activiteit zoveel mogelijk mensen wil betrekken. Zonder
verplichting en zonder entreegeld.
Maar met gezelligheid, persoonlijke aandacht en een gevarieerd programma. De vrouwen bijten dit jaar

het spits af met een heerlijk avondje cabaret en muziek. Deze ‘Ladies-night’ vindt zaterdag 29 januari plaats in het gebouw van de Levend Evangelie Gemeente te Schiphol-Rijk. Aanvang is 19.45 uur.
Uiteraard zullen hapjes en drankjes
niet ontbreken en gaat iedere feestganger naar huis met een goed gevoel en een flink gevulde ‘goody
bag’. Voor extra informatie kan gebeld worden met Helma van der
Wal via 06-21293955 of Nanneke
Kersloot via 06-10631694.

Weer papierrecord Supporters
Vereniging Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen vrijdagavond 7 januari heeft de Supporters
Vereniging Kudelstaart met medewerking van leden van voetbalvereniging R.K.Des senioren maar liefst
58.840 kilogram oud papier opgehaald en hiermee is het oude record
dat stamt uit 2010 van 46.925 kilogram ruim overtroffen.
Buiten de kaart- en kienavonden
in het dorpshuis is het ophalen van
oud papier elke maand een belangrijke bron van inkomsten voor de
Supporters Vereniging. Maar liefst
vijf grote kraakwagens verschijnen

tijdens de maandelijkse ophaalactie
in het dorp. Ruim drie uur zijn vervolgens diverse verenigingen aan
het werk om huis aan huis het papier op te halen. Het bestuur wil de
hele Kudelstaartse bevolking en de
verenigingen, die het oud papier
trouw ophalen, hartelijk bedanken
voor hun inzet, wat geleid heeft tot
dit fantastische record.
Mede hierdoor is de Supporters
Vereniging in staat diverse sportverenigingen met het organiseren
van hun club activiteiten financieel
te steunen.
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Edo zondag in De Walrus
Aalsmeerderbrug - Het was weer
een geweldige middag met Mario Broerse afgelopen zondag in
De Walrus, Met een combinatie
van Hollandse en Engelse muziek
wist hij het grote publiek geweldig
te vermaken. Aanstaande zondag
23 januari kunnen bezoekers helemaal uit hun dak met Edo. Deze
rasartiest uit Amstelveen, die sinds
kort in Aalsmeer woont, gaat als aspirant Aalsmeerder De Walrus echt
op zijn kop zetten. Edo heeft in Amstelveen een groot aantal jaren een
muziekcafé gehad, Het Zijspoor, en
daar ook zelf veel gezongen. Echter de combinatie van café eigenaar

en zanger is goed als er geen ambitie is en dat heeft Edo wel. Hij wil
als zanger doorbreken en een echte ster worden. En dat zit er ook echt
in hem en daarom heeft Edo zijn café verkocht en gaat nu honderd
procent aan zijn carrière als zanger werken. Sterren als onder andere Peter Beense verwachten zijn
doorbraak op kortte termijn! Kom
ook aanstaande zondag 23 januari
kijken, luisteren en meezingen. De
Walrus aan de Aalsmeerderdijk 452
gaat om 15.00 uur open. Van half vijf
tot zeven uur gaat zanger Edo optreden. Mis dit niet! De toegang is
gratis.

Vrijdag en zaterdag party café

Optreden The Red Maddies
tijdens Blitzz sezzion
Aalsmeer - Sinds november zijn
er op de woensdagavond wekelijks jamsessies bij Club Blitzz in
de Marktstraat. Deze ‘Blitzz Sezzions’ worden geopend door wisselende bands die graag optreden of
dit moment als try out gebruiken.
Na een geslaagd optreden voor een
volle Blitzz, komt de jonge, rockende band ‘The Red Maddies’, de laatste woensdag van deze maand er
weer een feestje van maken! Na dit
optreden kan zoals gebruikelijk gejamd worden, waarbij niveau en de
combinatie van diverse instrumenten voor een leuke smeltkroes van
muzikaliteit zullen zorgen.
Muzikanten, maar ook mensen zonder instrument, zijn van harte wel-

kom om mee te jammen of te komen luisteren! Club Blitzz in de
Marktstraat opent zijn deuren om
20.00 uur, de openingsact start rond
de klok van 21.00 uur en aansluitend volgt de jamsessie. De entree
is gratis. Maar uiteraard is er komend weekend ook weer van alles
te doen in Blitzz. Aanstaande vrijdag
21 januari wordt weer een party café-avond georganiseerd met Randy Santino en zaterdag 22 januari is
dj Andrea te gast tijdens het party
café. Beide avonden beginnen om
22.00 uur en de toegang voor iedereen van 18 jaar of ouder is gratis. Alvast noteren: Op 4 februari presenteert Blitzz een Latin house en clubavond met sexy Latin dancers!

Back in Winter Time deze
zaterdag in The Beach
Aalsmeer - Normaal gesproken organiseren DJ’s en gastheren Cees
van der Schilden, Meindert van der
Zwaard en Ruud Vismans elke derde zaterdagavond van de maand
het DanceClassics Discofeest Back
In Time in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Echter, vorige week
werd voor een keer afgeweken van
dit vaste patroon. In verband met vakanties, feestdagen, sporttoernooien en nieuwjaarsrecepties, en daarmee een overvol Beach-gebouw,
was er even geen Back in Time mogelijk op de vaste avond. Maar, aanstaande zaterdag 22 januari is het
wel weer zo ver. Vanaf 21.00 uur
staan de Back In Time-deuren weer
wagenwijd open voor iedereen die
liefhebber is van dansmuziek uit het
verleden, voor iedereen die gezellig een avondje plezier wil maken,
een drankje wil komen drinken en/
of wil swingen op de dansvloer. Bovendien komt Gast-DJ Jaap zaterdag zijn draaikunsten vertonen. Ook
is er een thema gekozen: Winter-

time.. Back in Time staat in het teken van de winter en de DJ’s Cees
en Meindert hebben voor aanstaande zaterdag platen uitgezocht met
een winters karakter. Sneeuw, kou
en ijs zullen als rode draad in veel
platen door de avond lopen. Natuurlijk worden ook weer leuke videoclips op het grote scherm vertoont.
Iedere bezoeker krijgt bij de entree
weer de Favoriete Top 3-verzoeknummerkaart uitgereikt. Hierop kan
een favoriete plaat genoteerd worden. Met de ingeleverde Favo-kaarten wordt in grote mate de muziek
van de avond bepaald. Een andere
gelegenheid om je smaak voor de
avond kenbaar te maken, is om alvast een bezoek te brengen aan de
website: www.backintime.nu. Vanaf
daar kan ook een muzikale favoriete
top 3 doorgestuurd worden.
Back In (Winter)Time begint zaterdag 22 januari om 21.00 uur in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a
en de entree bedraagt 5 euro (incl. 2
consumptiemunten).

Russische Natalia Dik zet veldezel op

Portret schilderen zondag
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Nog tot en met aanstaande zondag 23 januari is de
tentoonstelling Schilderkunst uit
Siberië te zien in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Op de foto
de Russische kunstenares Natalia
Dik met de voeten in de Aalsmeerse december-sneeuw. Gedurende haar tentoonstelling bezocht zij
de schilderachtige plekjes van ons
dorp. Op zondagmiddag 23 januari
zet zij haar veldezel op in Het Oude
Raadhuis en kan het publiek volgen
hoe zij een portret van een bekende Aalsmeerder schildert. Een unieke kans om van dichtbij te zien hoe

een klassiek geschoold portretschilderes haar kleuren mengt en trefzeker haar verfstreken op het groen
geprepareerde linnen zet. Haar portretten en landschappen hebben
een prachtig levendig oppervlak.
De kunstenares stelde twee etsen
beschikbaar die worden gegund
aan de bezoeker die een mooie
tekst schrijft bij een van de schilderijen uit de tentoonstelling. Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is
vandaag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis.

Curlies, 20”Crash en Finchtown

Vrijdag eerste optredens
op nieuw N201-podium
Aalsmeer - Het is een paar weekjes stil geweest op het N201 podium wegens vakantie en werkzaamheden, maar vanaf vrijdag is het
weer elke week raak met een gevarieerd programma aan live muziek.
Aanstaande vrijdag 21 januari word
het onlangs door het Rabo coöperatiefonds geschonken podium ingewijd met optredens van drie jonge bands: The Curlies, 20”Crash en
Finchtown. Alle drie de bands spelen in het genre alternative rock,
maar wel elk met een eigen stijl.
The stijl van The Curlies en Finchtown is eigenlijk authentieke rock in
een vers alternatief jasje, 20”Crash
maakt het wat dansbaarder met een
mix van rock en hiphop. Er is een
ding veranderd ten opzichte van de
afgelopen tijd en dat is dat de optredens voortaan eerder beginnen.
Vanaf 21.00 uur is het café van de
N201 geopend en vanaf 21.30 uur

gaat de zaal open en beginnen de
optredens al vrij direct. Zodoende
zijn de optredens wat eerder afgelopen zodat mensen, die het niet te
laat willen maken in verband met
bijvoorbeeld werk op zaterdagmorgen, er ook meer aan hebben. Bovendien is er na afloop van de optredens dus ook meer tijd voor een
vette afterparty met de beste alternatieve hits van vroeger en nu, van
alternative rock tot dubstep, drum
’n bass. Ook aanstormende dj’s in
het alternatieve genre zijn welkom
om een keer hun kunsten te tonen
na afloop van de optredens of bij de
dubstep, drum ’n bass of andere alternatieve feestjes die nog komen
gaan. Meer info en foto’s zijn te vinden op de vernieuwde website van
N201: www.n201.nl. Het jongerencentrum aan de Zwarteweg is vrijdag open vanaf 21.00 uur en de entree is 2 euro.

‘Kabarett’ met Annemiek
van Bussel in Bacchus
Aalsmeer - Berlijn, de jaren twintig. De wereld staat op zijn kop; in
het culturele centrum van Europa
leef je op de pof van het ene feest
naar het andere. Vrouwen gedragen
zich als mannen en vice versa. Niets
is te gek! De kunst eist een centrale plek; in pittige satires en ijzersterke parodieën wordt de Berlijner te
kijk gezet. Cabarets als ‘Schall und
Rauch’ beleven hun bloeitijd, daaromheen schieten de tingeltangels
en variététheaters als paddestoelen uit de grond. De muziek en de
manier waarop deze wordt vertolkt
is volslagen nieuw, maar nog steeds
zichtbaar in de kleinkunst van nu.
Annemiek van Bussel weet als geen
ander de muziek uit deze tijd neer te
zetten. De types uit het Berlijn van
toen blijken in haar voorstelling ‘Ka-

barett’ nog springlevend. Met haar
donkerbruine stem en de open arrangementen van gitarist Erik Raayman is het bovendien een spannende muzikale voorstelling met werk
van Friedrich Hollaender, Erich Kästner en Kurt Tucholsky. Te zien op
vrijdag 21 januari in cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat. ‘Kabarett’ begint om 21.00 uur, zaal open
vanaf 20.30 uur. Meer weten? Kijk
op www.annemiekvanbussel.nl, mail
naar info@annemiekvanbussel.nl of
bel 06-24752842. Kaarten reserveren kan tot 18.00 uur op de dag van
de voorstelling op www.cultureelcafebachus.nl! Van 20.00 tot 20.30 uur
is Bacchus op deze avond bereikbaar voor telefonische reserveringen op 0297-326831. De entree bedraagt 9 euro.

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW: STRING CLEANER
voor gitaar en bas.

€14,50
MEDELI KEYBOARD
MC-49
Inclusief adapter
€97,-

NIEUW: SNARK

Gitaartuner met ‘kloppend hart’

€17,95
HEEL VEEL PERCUSSIEINSTRUMENTEN

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Zondag kleinkunst met Niels
v/d Gulik in Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zondag
23 januari kan weer genoten worden van kleinkunst in De Oude Veiling met Niels van der Gulik. Niels
toert al jaren met zijn vijfkoppige
band langs diverse zalen in Noordholland. Dit seizoen heeft hij al drie
succesvolle zondagmiddagen verzorgd in Aalsmeer. Zijn repertoire is veelzijdig. Van gevoelige liederen van Toon Hermans en Ramses Shaffy tot rock-klassiekers van
Doe Maar of de Dijk. Elke maand
is er een gastoptreden. Aanstaande zondag is dit Sabine Balk, die in
2009 indruk maakte met haar so-

loprogramma Los, een mix van eigen en bestaande theatersongs.
Live muziek is een grote inspiratiebron voor Sabine. Het is daarom niet
verwonderlijk dat zij deze maand in
het programma van Niels te gast is.
De voorstelling zondag in De Oude Veiling in de Marktstraat begint om 15.30 uur en de entree bedraagt 8 euro per persoon. De overige zondagmiddagen kleinkunst
vinden plaats op 20 februari en 20
maart. Kaarten reserveren via www.
kunstencultuuraalsmeer.nl of telefonisch bij De Oude Veiling: 0297368378.

Muziek/Cabaret/Film
Vrijdag 21 januari:
* “Kabarett’ met Annemiek van Bussel in Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 21u. Open vanaf 20.30u.
* The Curlies, 20”Crash en Finchtown live in N201, Zwarteweg. Open
v/a 21u. Start 21.30u.
* Party café met Randy Santino in
Blitzz, Marktstraat vanaf 22u.
Zaterdag 22 januari:
* Disco-feest Back in Time in The
Beach, Oosteinderweg 247a v/a 21u.
* Filmavond in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Flugel party met dj Jochem van
Leeuwen in de Praam, Zijdstraat.
Zaterdagmiddag dj-estafette met
dit keer Youri Verhoef.
* Hiphopfeest Aalsmeerig met o.a.
Opium in N201, Zwarteweg v/a 22u
* Party café met dj Andrea in Blitzz,
Marktstraat vanaf 22u..
Zondag 23 januari:
* Kleinkunst met zanger Niels van
der Gulik in De Oude Veiling, Marktstraat. Aanvang: 15.30u.
* Optreden zanger Edo in De Walrus,
Aalsmeerderdijk, 16.30-19u.
Woensdag 26 januari:
* Jamsession in Blitzz, Marktstraat
met optreden The Red Maddies v/a
21u. Iedere woensdag.
Vrijdag 28 januari:
* Optreden Hint Big Band in Oude
Veiling, Marktstraat v/a 21.30u.
Zaterdag 29 januari:
* 25-Meter feest met dj René Piet in
café de Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
Zondag 30 januari:
* Concert Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart in clubgebouw
Bilderdammerweg. Aanvang: 13.30u
Exposities
Vanaf 15 december:
* Educatieve tentoonstelling over
slechtvalken op kinderboerderij
Boerenvreugd, Beethovenlaan.
Zaterdag 22 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u.
Aalsmeerderdijk 460.
Tot en met 23 januari:
* Schilderkunst uit Siberië in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag tot en met zondag 1417u. Op Kinderkunstzolder kindertekeningen.
* Expositie met glaskunst en schilderijen in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.

Januari en februari:
* Schilderijen van Monique van
Veen in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad, Centrum.
Diversen
Vrijdag 21 januari:
* Koppelklaverjassen bij buurtver.
Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in clubhuis
Wim Kandreef vanaf 19.30u.
* Dartavond Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijving sluit 19.45u
Dinsdag 25 januari:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u.
* Koffieochtend voor vrouwen in Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Info-avond voor (toekomstige)
hondeneigenaren in Dorpshuis Kudelstaart, 19.30-21.30u.
Woensdag 26 januari:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Breek in de week in de Praam,
Zijdstraat met spijkerslaan, darten,
pokeren, dobbelen en kaarten.
* Kennismakingsborrel CDA Jongeren in Oude Veiling, Marktstraat van
20.30 tot 22u.
* Netwerkavond voor ondernemers en ondernemende mensen in
Dorpshuis Kudelstaart, 20-22u.
Donderdag 27 januari:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Thema-middag voor ouderen
OVAK en politie in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 14-16u.
* Klaverjassen bij Oude Spoorbaan
in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a.
Aanvang: 19.30u.
* Start sjoelcompetitie in de Praam,
Zijdstraat vanaf 20.30u.
* Sjoelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 19.45u
Zondag 30 januari:
* Talk of the Town met Pierre Tuning
in Oude Veiling, Marktstraat, 15.30u.
Vergaderingen
Donderdag 20 januari:
* Inloopavond voor mogelijk tweede
speelplek in Centrum. Van 18.30 tot
20u. in gemeentehuis.
* Vergadering beraad en raad in gemeentehuis. Aanvang: 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3. Aanvang: 19.30u.
Woensdag 26 januari:
* Vergadering en vertoning oude
beelden stichting Oud Aalsmeer in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.

DJ Jochem van Leeuwen
zaterdag in de Praam
Aalsmeer - De bingo-avond afgelopen donderdag in café de Praam
was heel gezellig met leuke prijzen
en een zeer enthousiast publiek. De
hoofdprijs voor deze avond was een
printer en deze is gewonnen door
Romy van der Hoorn. Schrijf alvast
10 februari in de agenda, dan is de
volgende bingoavond in de Praam.
Gratis Flugel Snowboard
Tijdens de Mega Flugel Party aanstaande zaterdag 22 januari wordt
een Flugel snowboard verloot onder de bezoekers. Wie een doos Flugel koopt, maakt kans dit snowboard te winnen. Rond 3 uur in de
nacht wordt bekend gemaakt wie
het snowboard heeft gewonnen. De
DJ voor deze spectaculaire avond is
niemand minder dan Jochem van
Leeuwen! Tijdens de avond wordt
tevens een loterij gehouden waarmee feestelijke prijzen te winnen
zijn! De entree is geheel gratis en

Bridge & Borrel
in Dorpshuis
Kudelstaart - Op zondag 23 januari
wordt alweer voor de vierde keer dit
seizoen een Bridge en Borrel georganiseerd in Dorpshuis Kudelstaart.
De middag begint om 13.00 uur met
een kopje koffie of thee. Aansluitend worden 24 ronden gebridged.
Tussen de spellen door krijgen de
deelnemers natuurlijk een drankje

een lot voor de loterij uiteraard ook.
In de middag is het tijd voor estafette DJ Youri Verhoef. Hij heeft het
stokje overgedragen gekregen van
Jurgen Meijer. Met de kidsboetclub,
die natuurlijk ook weer geopend is,
zal het zeker geen ongezellige zaterdagmiddag worden in de Praam.
Lijkt het jou ook leuk om een keertje op zaterdagmiddag te draaien?
Geef je dan op via Bas@cafedepraam.nl.
Volgende week sjoelcompetitie
Volgende week donderdag 27 januari gaat de sjoelcompetitie weer van
start. Na een zeer spannend competitiejaar is het nu weer tijd voor
een frisse start. Uiteraard gaat team
‘Gly’em Er in’ zijn titel verdedigen!
Inschrijven is geheel kosteloos. Inschrijven met een team van vier personen kan via bas@cafedepraam.nl
of door gewoon aan te melden in
het café in de Zijdstraat .

aangeboden. Bovendien wordt ook
nog een hapje geserveerd. Uiteraard wordt deze middag vooral voor
de gezelligheid gespeeld, maar voor
het winnende koppel is wel een prijs
beschikbaar.
Aanmelden voor deze middag kan
via het telefoonnummer van het
Dorpshuis; 0297-326289, maar kan
ook aan de bar van het Dorpshuis
of via e-mail: cor.brussen@hetnet.
nl. De kosten voor deze middag zijn
7,50 euro per persoon.
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officiële mededelingen
Verkiezingen proVinciale staten
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraken Burgemeester
en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
drs.P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 1 en 15 februari 2011.
gemeente-info op WeBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente– info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente
Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.

Op woensdag 2 maart 2011 worden de verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden.
Volmachtbewijs aanvragen
Indien u op de dag van de verkiezingen niet zelf uw stem uit
kunt brengen, dan kunt u een andere kiezer machtigen om
dit voor u te doen. De meest eenvoudige manier is om aan
de achterzijde van de stempas een kiezer uit Aalsmeer te
machtigen. Dit kan tot op de dag van de verkiezingen.
Wilt u echter iemand anders buiten Aalsmeer machtigen, of
wilt u iemand machtigen voor dat uw stempas ontvangen is,
dan kan dit via formulier wat u bij de afdeling Dienstverlening kunt verkrijgen. Het formulier is ook te downloaden via
de website: www.aalsmeer.nl
De uiterste datum van aanvraag is 16 februari 2011.
Let op: de gemachtigde dient in dit geval een kiezer te zijn
die in Noord-Holland woonachtig is.
Kiezerspas aanvraag
Indien u op de dag van de verkiezingen niet in Aalsmeer
uw stem uit kunt brengen, maar u wilt wel zelf stemmen,
dan kan dit door het aanvragen van een Kiezerspas. Door
invulling van een formulier wat verkrijgbaar is bij de afdeling
Dienstverlening kunt u een verzoek daarvoor indienen. Uw
stempas wordt dan omgezet in een Kiezerspas. Dit kan tot uiterlijk 16 februari 2011. Het formulier is ook te downloaden
via de website: www.aalsmeer.nl
let wel: u kunt met een kiezerspas voor deze verkiezing
uitsluitend stemmen in een gemeente in noord-holland.
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 bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende verlengingen van exploitatievergunningen zijn verleend:
• Straq, Marktstraat 38;
• Blitzz, Marktstraat 22.
Datum verzending vergunningen: 20 januari 2011.
Wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 345, het vergroten van de woning;
• Kastanjelaan 24, het vergroten van de woning;
• Jac. P. Thijsselaan, het aanleggen van kabels en
leidingen;
• Legmeerdijk, het aanleggen van kabels en leidingen;

• Legmeerdijk 327, het slopen en bouwen van een schuur;
• Lijnbaan, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Linnaeuslaan 2, het wijzigen en in gebruik nemen
van een kinderopvang;
• Oosteinderweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Rhijnlandsoord 7, het vergroten van de woning;
• Stommeerweg 78, het vergroten van de woning
• Westeinderplassen H3158, het kappen van bomen;
WoningWet

Welstandscommissie

Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-11.30 uur worden verkregen bij de afdeling
vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform
artikel 41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om
bouwvergunning zijn ontvangen:
Bouwaanvraag 2e fase
• Kudelstaartseweg 283, het bouwen van een woning.
Verleende omgeVingsVergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en
handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
• Aalsmeerderweg 245, het plaatsen van een dakkapel;
• Dorpshaven-Zuid, het leggen van kabels en leidingen;
• Kudelstaartseweg 283, het slopen van een woning
en schuur en het kappen van 21 bomen;
• N201, het leggen van kabels en leidingen;
• Oosteinderweg 58, het verbreden van een brug;
• Stommeerweg 38, het slopen van de woning en
het kappen van een boom.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 20 januari 2011.
ontheffingen ingeVolge de Wet ruimtelijke
ordening
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking
hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag
gedurende 6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen
het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact
opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 698.

serVicepunt Beheer en uitVoering
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de
Wet ruimtelijke ordening en artikel 30, lid 1 van het bestemmingsplan, maken burgemeester en wethouders van
Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing
van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de Wet ruimtelijke ordening,
ontheffing van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 te
verlenen voor:
• Boerhavehof, Nobelhof en Stevinhof te Kudelstaart:
het bouwen van 117 appartementen.

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage Bij de afdeling dienstVerlening,
Week 3
t/m 26 jan. Verkeersbesluit: Geraniumstraat
39, het aanleggen van een
gehandicaptenparkeerplaats;
t/m 27 jan. Herinrichting Van Cleeffkade, Adviesnota
B&W 2010/12039, de informatie staat ook
op de website van gemeente Aalsmeer,
www.aalsmeer.nl;
t/m 27 jan. Evenementenvergunning: Lunchroom Marcon,
Chrysantenstraat 45, voor het plaatsen van een
luxe partytent i.v.m. het vieren van de laatste
werkdag op 30 december 2010;
t/m 28 jan. Verkeersbesluit 2010/10292 en 2010/12559;
t/m 17 feb. Drank en Horecawet: Exploitatie
Sportaccommodaties Aalsmeer BV, Proosdijhal,
Edisonstraat 6, Kudelstaart;
t/m 4 maart Exploitatievergunning: Straq, Marktstraat 38;
t/m 4 maart Exploitatievergunning: Blitzz, Marktstraat 22.
ter inzage Bij de afdeling dienstVerlening,
Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 25 februari 2011
• Uiterweg 253, het bouwen van een botenhuis,
zwembad en toegangshek.
inzagetermijn tot vrijdag 4 maart 2011
• Boerhavehof, Nobelhof en Stevinhof het bouwen
van 117 appartementen.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Zaterdag hiphop en meer
Concert Jachthoornkorps
met Aalsmeerig in N201
Aalsmeer - Zaterdag 22 januari is
het weer tijd voor een nieuwe editie van Aalsmeerig, een feest met
live hiphop uit de regio dat eens
in de twee maanden wordt gegeven in N201. De organisatie staat
er voor om jong talent een kans te
geven live on stage te staan en zich
te presenteren bij de radio uitzending tijdens de show Clubbin van
dj Chillz op radio Aalsmeer. Bezoekers kunnen rekenen op een gevarieerd avondje met harde en softe
beats, jazzy of recht voor zijn raap,
R&B en urban: alles komt voorbij!
Deze keer zijn de mannen van de

Kudelstaart - Het show en jachthoornkorps uit Kudelstaart geeft
zondag 30 januari hun jaarlijkse
concert. De leden van het korps willen laten horen wat ze het afgelopen jaar hebben ingestudeerd en
zullen dit ten gehore brengen samen met de jeugdleden die zich
de jachthoornmuziek eigen hebben
gemaakt. De jachthoornmuziek begint in Nederland steeds zeldzamer
te worden en wordt momenteel nog
maar door twaalf korpsen gespeeld.
De klank van de jachthoorn is uniek.
Het instrument wordt bespeeld zonder ventielen en de tonen, die men

Rondeveensevonk in huis gehaald:
SVS, Ekio en Yesper en natuurlijk
van eigen Aalsmeerse bodem: Opium! Mc Jaja en Urbzinjesystem zullen de avond hosten om iedereen in
de juiste stemming te houden en de
dj,s Rare Villains , S.O en Chillz zullen wederom weer alles geven om
de dansvloer gevuld te houden. Na
de optredens is er een open mic op
de louwste beats, dus ook jij kunt je
debuut maken zaterdag! De entree
bedraagt slechts vijf euro. De N201
aan de Zwarteweg is open vanaf
22.00 uur. Meer info is te vinden op
www.n201.nl.

speelt, komen door de stand van de
lippen van de muzikant. Dit maakt
het niet makkelijk, maar wel mooi
om te horen.
Het korps krijgt gelukkig nog elk
jaar nieuwe jeugdleden, die met
veel enthousiasme zich het instrument eigen willen maken. Samen
met de meer ervaren leden heeft
het korps daarmee een groep van
26 muzikanten in de leeftijd van 8
tot 65 jaar. Zij nodigen U van harte uit om te komen luisteren naar
hun concert in het clubgebouw aan
de Bilderdammerweg. Aanvang is
13.30 uur.

Bach’s oeuvre in Bacchus
Geslaagd KCA jazzconcert

Bacchus tot nok vol voor
zangeres Deborah Carter
Aalsmeer - Zaterdagavond 15 januari stond Deborah Carter weer in
Bacchus. Dit jaar met een nieuwe
bezetting waarin naast haar echtgenoot Mark Zandveld de uit Duitsland afkomstige percussionist Udo
Demandt, de Uruguayaanse gitarist
Daniel ‘Tato’ de Moraes en special
guest de zeer jonge jazz hoornist
Morris Kliphuis het instrumentale
deel voor hun rekening namen. Om
21.30 uur was Bacchus al tot de nok
toe gevuld met ruim 60 man publiek.
De grote publieke belangstelling
werkte inspirerend op de muzikanten die zeker in de tweede set goed
los gingen. Het concert werd gedragen door het strakke licht fun-

ky bas werk van echtgenoot Mark.
De show werd gestolen door gitarist
Tato de Moraes, die met een combi
van flamenco georiënteerde loopjes
en funky licks de swing en spanning
er goed in hield. Kortom het was een
geweldige avond!

Aalsmeer - Bach leeft, ook in
Aalsmeer! In een dorp waar zoveel
muziek wordt gemaakt, waar zoveel
koren zijn en zoveel musici rondlopen, wordt het tijd dat de muziek
van Bach eens centraal wordt gesteld. Natuurlijk, sommige hoogtepunten uit Bach’s oeuvre hoeven
door het grote publiek niet meer te
worden ontdekt. Maar er is zo veel
meer, slechts een beperkt gedeelte
van het rijke oeuvre van Bach is regelmatig in live-uitvoeringen te ho-

Zaterdag film
in Bacchus

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
22 januari wordt in cultureel café Bacchus wederom een film gedraaid. Bacchus heeft er voor gekozen de niet populaire, maar wel
verantwoorde films in het repertoire op te nemen. Denk hierbij aan

ren. Daarom krijgen alle Aalsmeerse musici nu de kans om datgeen
te laten horen wat zij zo in Johannes Sebastiaan Bach kunnen waarderen. Misschien wil je Bach wel op
een hardrock manier spelen, of jazzy
of op je kop, neuriën of gorgelen, wil
je erop dansen of je ogen erbij dicht
doen. Dat kan en mag. Doe mee en
geef je op bij lisakaaijk@hotmail.
com. Bach in Bacchus vindt plaats
op vrijdagavond 11 maart. Bacchus
is te vinden in de Gerberastraat.
films van de regisseurs Kathryn Bigelow, Brothers Coen, Scott Cooper, John Hillcoat en Von Trier. De
Filmhouse hoek dus. De film van deze week staat onder regie van Kelly Reichardt. Meer info via de website: www.cultureelcafebacchus.nl.
De filmavond in het culturuele café
in de Gerberastraat begint om 21.00
uur. Zaal open: 20.30 uur. Entree bedraagt 3,50 euro.
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Na 65 jaar vrijwilligerswerk benoemd tot ereparochiaan

Werk van koster Jan Zethof
onmisbaar in RK kerk Kudelstaart
Aalsmeer - Niet ver van de katholieke kerk in Kudelstaart woont Jan
Zethof samen met zijn vrouw Truus.
Je kunt hem vaak tegenkomen op
zijn fiets richting de kerk, want hij
doet al 65 jaar vrijwilligerswerk voor
de Parochie St. Jan. En omdat hij al
zo lang actief betrokken is bij deze kerk, is hij onlangs door pastor
Blonk benoemd als ereparochiaan.
Reden om eens bij hem langs te

gaan en te horen wat deze trouwe
dienaar zoal doet in de kerk. Zijn
werk voor de kerk is al op jonge
leeftijd begonnen. Want de in Kudelstaart geboren en getogen Jan
werd na zijn eerste communie op
zevenjarige leeftijd gevraagd om
misdienaar te worden. In die tijd was
het een erebaantje en voornamelijk
de elite uit het dorp kwam hiervoor
in aanmerking. Maar weinig men-

Modelboetseren bij Werkschuit
Aalsmeer - De Werkschuit start
maandagavond een cursus model
boetseren. De cursus bestaat uit
acht lessen, die worden gegeven in
Het Stommeerkwartier aan de Baccarastraat. Tijdens de cursus gaan
de deelnemers op een ontspannen,
maar serieuze manier de techniek
van het model boetseren onderzoeken. Er wordt veel aandacht besteed
aan de anatomie, aan de proporties
van het te maken beeld en aan de

zogenaamde karakterstanden, onder andere door middel van kleistudies. Het beeld wordt gemaakt
van een armatuur van binddraad
dat met boetseerwas wordt bekleed.
Leerdoelen van deze cursus zijn het
vinden van de juiste verhoudingen
en het vormen van een eigen stijl of
interpretatie. Er wordt naar model
gewerkt. Voor inlichtingen of opgave: www.gklein.org/wsa of bel Margot Tepas via 0297-340150.

sen mochten toen op het altaar komen, alleen de pastoor of voorganger, de koster en de misdienaars.
Maar omdat de zus van Jan bij de
pastorie werkte, kon ook Jan misdienaar worden, waar zijn ouders
trots op waren. Voordeel was ook
dat hij vlakbij de kerk woonde, want
iedere ochtend om zeven uur was er
toen al een dienst. Hij werd opgeleid
tot misdienaar en moest Latijn gaan
leren. In die tijd diende je heel veel
missen en er werd vanuit gegaan
dat je altijd kon. Je kreeg zelfs een
stuiver boete als je er een keertje
niet bij was. Jan vond het werk als
misdienaar heel leuk en op twaalfjarige leeftijd, na zijn vormsel, werd hij
acoliet. Een misdienaar en een acoliet assisteren de pastoor tijdens de
mis en hebben diverse taken, zoals
het klaarmaken van de altaartafel.
Jan vond het toen al heel belangrijk
dat alles netjes werd gedaan en had
oog voor detail. Zo lette hij er altijd
goed op dat hij samen met de andere altaarassistenten tegelijk ging zitten of knielen. Hij had veel over voor
zijn werk in de kerk, want hij nam
er zelfs regelmatig een vrije ochtend voor toen hij nog in loondienst
was op een kwekerij. Zijn goede bijdrage aan de kerk bleef niet onopgemerkt, want een aantal jaar later
werd hij gevraagd door Kees Nieuwendijk, die hij mede via de voetbal
kende, om koster te worden. En dit
werk doet hij nu op 72-jarige leeftijd nog steeds met veel plezier. Samen met nog drie andere kosters,
die voor de parochie werken, is hij
als hoofdkoster verantwoordelijk
voor vele werkzaamheden voor, tijdens en na de dienst. Het woord

koster is afkomstig uit het Latijn en
het betekent in feite wachter of bewaker. De koster komt bij een dienst
als eerste en gaat als laatste. Iedere
dienst is weer anders, volgens Jan.
Zo zijn er de wekelijkse diensten in
het weekend, maar er zijn natuurlijk
ook bruiloften en uitvaartdiensten.
En er zijn wisselende voorgangers,
die allemaal hun eigen wensen en
regels hebben. Als vrijwilliger voor
de kerk heeft Jan al vele pastoors
geassisteerd en dat houdt het werk
afwisselend.
Voor iedere dienst is Jan er een uur
van tevoren. Hij doet onder andere de verwarming en het licht aan,
regelt de geluidsinstallatie, legt
de kerkboekjes klaar, haalt het zilverwerk uit de kluis, zet de hosti’s klaar, maakt het altaar altijd gereed, steekt de kaarsen aan, luidt de
klokken voor aanvang van de mis
en doet de deur open. Alles moet
bij hem klaar zijn voordat de mensen binnenkomen, zodat hij iedereen te woord kan staan als er vragen zijn. Tijdens de dienst zorgt hij
ervoor dat alles goed loopt, helpt
vaak mee met de communie, haalt
de collecte op en assisteert de acolieten waar nodig. Verder is hij verantwoordelijk voor de bestellingen
voor onder andere de kaarsen en
hosti’s. Ook haalt hij iedere vrijdag
trouw de was op. Jan is er altijd als
er jubilea, bruiloften of uitvaarten
zijn. Bij bruiloften zorgt hij er altijd
voor dat het bruidspaar zich op hun
gemak voelt door van te voren een
gesprek met ze te hebben over hun
wensen en draagt ideeën aan. Maar
hoe leuk en feestelijk bruiloften ook
zijn, Jan werkt toch liever als er begrafenissen zijn. Er is meer respect
en alles gaat stijlvoller. “Je kan echt
iets moois bijdragen aan iemands
afscheid”, aldus Jan.
De bescheiden koster Jan is iemand
die graag op de achtergrond werkt,
maar hij moet beseffen dat zijn werk
onmisbaar is en dat het erg wordt
gewaardeerd.
Door Ilse Zethof

Zaterdag open dag bij ROC
van Amsterdam-Airport
Foto van de verdwenen dijksloot langs de Kudelstaartseweg.

Aalsmeer in vogelvlucht
tijdens vergadering
Aalsmeer - Woensdag 26 januari houdt de stichting Oud Aalsmeer
haar jaarlijkse begunstigersvergadering in De Oude Veiling. Voor de
pauze wordt het afgelopen jaar in
vogelvlucht door het bestuur doorgenomen. En na de pauze zal Wim
Roodenburg in samenwerking met
Frans Janssens de aanwezigen aan
de hand van bijna 250 oude beelden meenemen op een reis door
de tijd. De hele gemeente passeert
in vogelvlucht de revue: Van Kudelstaart tot het Schinkeldijkje. Zo
blijkt er heel wat verdwenen in driekwart eeuw. Meer dan de helft van
de foto’s is nog niet eerder gepubli-

ceerd of vertoond. Ze zijn zowel afkomstig uit gemeentelijke als particuliere verzamelingen. De oudste
foto dateert van rond 1900 en de
jongste is van ongeveer 1970. Dus
voor elk wat wils. De vergadering
van Oud Aalsmeer vindt plaats in
de bovenzaal van de Oude Veiling in
de Marktstraat en is niet alleen toegankelijk voor begunstigers van de
stichting, maar ook voor andere belangstellenden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en de zaal gaat
om 19.30 uur open. Toegang is gratis. In de zaal is plaats voor zo’n
honderd belangstellenden, dus kom
op tijd. Want vol is vol!

Foto van het verdwenen spoorwegviaduct over de Ringvaart.

Hoofddorp - Zaterdag 22 januari opent de vestiging van het ROC
van Amsterdam - Airport in Hoofddorp weer haar deuren voor een
open dag. De locatie Airport verzorgt specifiek opleidingen die betrekking hebben op het werken op
een luchthaven, internationale studies en toerisme en recreatie en
werkt hierbij nauw samen met het
bedrijfsleven. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen en zich te oriënteren op
een opleiding. Tot 14.00 uur kan in
het gebouw aan de Opaallaan 25
kennis worden gemaakt met de diverse opleidingsrichtingen en vertellen docenten en studenten hier
meer over. Om praktijkgericht te
kunnen opleiden, heeft de vestiging
een eigen hangar gebouwd waarin diverse toestellen staan. Hierdoor kunnen studenten van bijvoorbeeld Vliegtuigtechniek direct in de
vliegtuigen aan het werk, waardoor
na het behalen van het diploma de
overstap naar een echte werkgever
makkelijker wordt. Ook de opleiding
tot steward(ess) wordt praktijkgericht gegeven. Hiertoe is binnen de
school een deel van een vliegtuigcabine geplaatst, waardoor de oefensituatie bijna niet meer onder-

doet voor een ‘real-life’ situatie. Met
een aantal tweetalige opleidingen,
zoals International Business Studies, International Aviation Operations, International Travel en Tourism
Management en International Event
Support, haakt Airport direct aan bij
het internationale karakter van een
luchthaven en werken en leren over
de eigen landsgrenzen heen. Voor
meer informatie over alle opleidingen, kan gekeken worden op www.
rocva.nl/airport.
Het ROC van Amsterdam (ROCvA)
verzorgt (v)mbo-opleidingen in nagenoeg alle beroepsrichtingen - van
vliegtuigmonteur en banketbakker tot hotelmanager en verpleegkundige. Het ROC van Amsterdam
is zeer innovatief en heeft nauwe
banden met het werkveld. Intensieve samenwerking is er met onder andere Schiphol in het Schiphol College, met The College Hotel,
een viersterren hotel in Amsterdam
Zuid en met Johan Cruijff in het Johan Cruyff College voor topsporters.
De Frank Sanders Akademie is één
van de bijzondere onderdelen van
het ROCvA, gespecialiseerd in musicalonderwijs. Er zijn vestigingen in
Amsterdam, Amstelveen, Hilversum
en Hoofddorp.

Schilderijen van Carolien
Oedekerk in Amstelland
Amstelveen - Tot eind april zijn
olieverf en acrylschilderijen van Carolien Oedekerk te bewonderen in
de gangen van Ziekenhuis Amstelland. Carolien is gefascineerd door
bewegingen en houdingen van
mensen. Dit aspect komt regelmatig
in haar werk tot uiting, onder ande-

re in de schilderijen met dansers of
groepen van personen die elkaar al
dan niet toevallig ontmoeten.
De schilderijen hangen in gang B,
de grote gang links naast de hoofdingang.
Vrijblijvend een kijkje gaan nemen,
behoort tot de mogelijkheid.

Popkoor Soundsation
maakt debuut in Paradiso

Scholenmarkt groot succes
Aalsmeer - Woensdag 12 januari
vond op Wellantcollege de Groenstrook aan de Jac. P. Thijsselaan de
jaarlijkse Scholenmarkt Aalsmeer
plaats. Een goed bezochte avond
waar vele VO-scholen uit de omgeving aanwezig waren en vele groep
8 leerlingen en hun ouders van informatie voorzien zijn. In de aula van
de school stonden stands van maar
liefst twaalf middelbare scholen opgesteld, waar de bezoekers een verscheidenheid aan informatie konden krijgen.
De gezellige zitjes in het midden van
de ruimte en de koffie, thee en limonade zorgden voor een ontspannen tintje aan het geheel. Er waren

scholen voor voortgezet onderwijs
uit Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn
en Hoofddorp aanwezig. Al voor
zessen kwamen de eerste bezoekers binnen en was het binnen de
kortste keren een drukte van jewelste. Alle vertegenwoordigers van de
verschillende middelbare scholen
deden hun uiterste best de vragen,
die de ouders en verzorgers en basisschoolleerlingen hadden, zo goed
mogelijk te beantwoorden.
Pas rond half negen verlieten de
laatste bezoekers het pand. Naar
schatting waren er over de hele
avond bezien zo’n 600 bezoekers en
kan deze avond een groot succes
genoemd worden.

Aalsmeer - Het nieuwe popkoor
Soundsation heeft zondag 16 januari haar debuut gemaakt tijdens
de vijfentwintigste aflevering van
de Korendagen in poptempel Paradiso in Amsterdam. Met een afvaardiging van ruim veertig zangers en
zangeressen zong het Aalsmeerse
koor de sterren van de hemel. De afgelopen weken is onder leiding van
dirigente Irma Hoogenboom hard
geoefend om zo goed mogelijk voor
de dag te komen tijdens dit optre-

den. En dat wierp zijn vruchten af,
want bij het laatst gezongen nummer ‘Mister Bleu Sky’ kreeg het koor
zelfs al een daverend applaus nog
voor het lied was afgelopen. Vanaf nu is het koor bezig met nieuwe
nummers instuderen, om het repertoire zo veel mogelijk uit te breiden.
Want dit eerste optreden smaakt
naar meer en er wordt gezocht naar
de mogelijkheden om in de nabije
toekomst in Aalsmeer een optreden
te gaan verzorgen.

Meneer Zwoei komt twee
keer langs in Aalsmeer!
Aalsmeer - In samenwerking met
de stichting Kunst Cultuur Aalsmeer
heeft het kantoor van Rabobank Regio Schiphol in Aalsmeer een zeer
geslaagde voorstelling georganiseerd: Meneer Zwoei. Op zaterdag
15 januari kwamen de (klein)kinderen van de leden van de Rabobank
naar De Oude Veiling om de voorstelling te bekijken. Meneer Zwoei
woont in een oud atelier vol fluiten.
Er worden vier poppen bezorgd om
op die fluiten te spelen en die komen tot leven door de muziek. Maar

het probleem is: Ze spelen niet wat
meneer Zwoei wil, en hij kan dat niet
veranderen. Er volgde een zeer leuk
en interactief programma vol muziek, humor en slapstick, waar overigens niet alleen kinderen van Rabobank-leden naar gekeken hebben, want zondagmiddag was iedereen welkom en werd de voorstelling
voor een volle zaal opnieuw ten uitvoer gebracht. Gezien het enthousiasme van de vele jongens en meiden is ook deze middag volop genoten!
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Fitness met een persoonlijk
gevoel bij The Company
Schiphol-Rijk - Het is alweer een
jaar geleden dat The Company begonnen is met haar sportschool in
het Radisson BLU hotel op Schiphol-Rijk. The Company zit dan wel
op de begane grond van een hotel,
maar dat betekent niet dat de Healthclub alleen toegankelijk is voor
hotelgasten, integendeel, de sportschool heeft klandizie van veel bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein van Schiphol-Rijk.
Ideaal voor medewerkers die voor,
tijdens of na hun werk willen sporten. Met gunstige openingstijden
speelt The Company hierop in. Ook
weten steeds meer mensen die in de
buurt wonen de sportschool te vinden. De kleinschaligheid en het persoonlijke wat The Company biedt,
is voor menigeen aantrekkelijk. The
Company biedt alles wat een grote
sportschool ook heeft. Groepslessen, persoonlijke begeleiding, fysiotherapie en uitgebreide fitnessapparatuur, maar dan een stukje kleinschaliger en dus ook laagdrempeliger. Verder biedt de sportschool
aantrekkelijke
abonnementsvormen en wordt gewerkt met kwartaal abonnementen, zodat men niet
meteen vast zit aan een jaarabonnement. Daarnaast biedt The Company ook een stuk ontspanning in
de vorm van een wellnessgedeelte
voorzien van sauna en stoomcabine,
maar ook een uitgebreide schoonheidssalon, waar men terecht kan
voor onder andere uitgebreide gezichtsbehandelingen, diverse massages, evenals pedicure, harsbehandelingen en veel meer.
Leuk om te vertellen is dat The Company nu 20% korting aanbiedt op alle gezichtsbehandelingen, als wijze
van kennismaking met de schoonheidssalon. En wat geheel aansluit
bij de periode van het jaar heeft de
sportschool ook een speciale actieprijs voor onze Hotstone massage,
een heerlijke ontspanningsmassage
door middel van hete stenen. Echt
het proberen waard.
The Company start deze maand januari verder ook met een speciaal
afvalprogramma; Win2lose, een pro-

gramma dat bestaat uit oefeningen
en voedingssupplementen gedurende 12 weken. Ook kan het Slimming Belt programma gevolgd worden. Wie liever een les wil volgen,
zit eveneens goed bij The Company.
Er zijn diverse groepslessen te volgen, zoals onder andere Spinning,
Zumba, Step en Bodypump. Wie lichamelijke klachten of vragen over
spieren of gewrichten heeft, kan terecht bij de fysiotherapeut. Persoonlijke aandacht en kwaliteit op het
gebied van begeleiding staan bij
hoog in het vaandel van The Company. Zo traint iedereen met een eigen trainingsschema, aangepast
aan individuele behoeftes. Iedereen
wordt regelmatig getest en voorzien
van een nieuw schema.
Het is overigens nu een ideaal moment om kennis te gaan maken met
The Company. Wie zich namelijk nu
aanmeldt, mag tot de maand maart
gratis sporten. The Company is
makkelijk te vinden en ligt op steenworp afstand van Aalsmeer en Rijsenhout, over de brug, rechtsaf bij
de stoplichten op het bedrijventerrein van Schiphol-Rijk. Meer informatie: www.thecompanysports.nl.

Nieuw voor Kudelstaart:

Netwerkavond voor ondernemers
en ondernemende mensen
Kudelstaart - Op woensdagavond
26 januari wordt voor het eerst in
het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg een Netwerkbijeenkomst gehouden voor (startende) ondernemers en ondernemende mensen.
Het doel is om (beginnende) ondernemers uit verschilenden beroepsgroepen in de regio een mogelijkheid te bieden tot netwerken. Vier
ondernemers uit verschillenden beroepen hebben het plan op gevat
om mensen samen te brengen en
zo te kijken wat ondernemers allemaal voor elkaar kunnen betekenen.
Iedereen heeft elkaar allemaal wat
te bieden en daarmee kan eenieder zich versterken. Dat is zeker nodig in deze economisch spannende
tijden. Als ondernemer ben je altijd
bezig om je bedrijf actueel en gezond te houden. Maar hoe kom je
aan alle nodige informatie en nieuwe goede ideeën? Laat je inspire-

ren door elkaar. Met elkaar praten,
ideeën uitwisselen: Netwerken. Dat
is de kracht van een gezonde Bizz.
En deze leuke informele mogelijkheid willen de volgende ondernemers uw gratis aanbieden: Uit Uithoorn dirigent Willem van Kooi, uit
Kudelstaart journalist Ruud Pattiapon en huidtherapeute en vitaliteitscoach Kitty van Rijn en uit Amsterdam imagoconsulent Lorenzo Homoet. Nieuwsgierig naar wat deze
mensen met elkaar bind en hoe zij
tot deze Netwerkavond zijn gekomen? Allen welkom op woensdag
26 januari. De inloop is vanaf 19.30
uur. Eerst worden van 20.00 tot circa 21.00 uur korte presentaties gegeven en dan Netwerken en de Wall
of Fame. Rond 22.00 uur wordt deze
eerste avond afgesloten.
Aanmelden kan bij: netwerk2011@
gmail.com, bij voorinschrijving is de
toegang gratis.

Scénic blijft populair

Renault Nieuwendijk
gaat voor de 5000!
Aalsmeer - De Renault Scénic is al
jarenlang een succesnummer. Binnenkort zal het 5000-ste exemplaar
van dit populaire model bij Renault
Nieuwendijk ‘over de toonbank
gaan’. Natuurlijk wordt deze mijlpaal
geaccentueerd met een feestelijk
tintje. Al sinds 1996, het jaar dat de
Renault Scénic werd uitgebracht, is
het een geliefde auto. De Scénic was
de eerste MPV van Europa. Door het
hoge dak heeft de Scénic de lookand-feel van een MPV, de makkelijk uit te nemen stoelen zorgen er
voor dat er veel ruimte in de auto zit.

Dochter Sharon en zoon Jordy van eigenaresse Ingrid Kranenburg hebben
afgelopen vrijdag de geheel vernieuwde winkel geopend.

Veel belangstelling voor opening

Teddy’s geheel vernieuwd!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was
de opening van de geheel vernieuwde winkel van Teddy’s. Na
twee weken gesloten te zijn vanwege de verbouwing, werd de winkel
op feestelijke wijze geopend in het
bijzijn van familie, vrienden en winkeliers. Iedereen stond vol spanning buiten te wachten. Om 19.00
uur kwam plotseling een limousine
voorrijden. Eigenaresse Ingrid Kranenburg hield een speech over de
verbouwing en bedankte de mensen die haar hierbij geholpen hadden. Ze eindigde met de woorden:
“En mijn beste klanten zijn natuurlijk de kinderen!” De deur van de limo ging open en daar kwamen kinderen uit die over de rode loper naar
de winkel liepen. Vervolgens stapten
ook Ingrid’s eigen dochter en zoon
uit. Zij liepen eveneens over de rode
loper naar de winkel, die was afgedekt met een zilveren doek. Zij lieten samen het doek vallen waardoor
de winkel officieel was geopend.
Compleet nieuwe look
Eenmaal binnen keek iedereen zijn
ogen uit. Teddy’s heeft een complete
metamorfose ondergaan! De houten kasten zijn vervangen door open
en strakke rekken. Dit gecombineerd met het vele wit doet de winkel een stuk groter lijken. De wintercollectie heeft plaats gemaakt voor
de zomercollectie. De winkel hangt
vol met ballonnen, maar de kinderen hebben maar oog voor één ding:
de trein is er nog! Weliswaar in een
nieuw jasje maar hij staat er nog
steeds. En een aantal kinderen had
ook al snel het nieuwe tv-hoekje gevonden. Ingrid vertelt: ”De indeling
van de kids en teens is veranderd. Er
is nu een jongens- en meisjesafdeling waardoor de kleding van maat
92 tot en met 176 bij elkaar hangt.
Hierdoor is het beter mogelijk maatseries bij elkaar te presenteren. De
veranderingen in de indeling zullen
even wennen zijn, maar uiteindelijk

wijst het zich vanzelf. En het personeel helpt de klanten graag om hun
weg te vinden in de winkel.” Op zaterdag was de winkel vanaf 10.00
uur weer open voor de klanten. Er
werden verschillende acties en activiteiten georganiseerd. Zo waren er
diverse kortingen en kon een stoere
zitzak of waveboard worden gewonnen. Alle kinderen kregen een ballon en konden worden geschminkt
door Marjan van Schminken Enzo!
Zaterdag is ook de Teddy’s fotowedstrijd van start gegaan. De foto’s
worden gepubliceerd op de website
en hierop kan worden gestemd. Er
zijn acht kledingsetjes van verschillende merken te winnen ter waarde van 100 euro! Insturen kan tot 31
maart. Zie voor meer informatie de
website.
Verschillende nieuwe merken
“Niet alleen het uiterlijk is veranderd”, laat Ingrid verder weten. ”Er
zijn verschillende nieuwe merken
bijgekomen, zoals No Tomatoes,
Björn Borg, Kaporal en Weekend
a la Mer. Van de merken Carbone,
Name It en NoNo verkopen wij nu
kleding tot en met maat 152. En op
de babyafdeling zullen aan sommige merken de maten 92 en 98 extra
worden toegevoegd. Op de positieafdeling van vroeger heeft mijn zus
nu haar eigen acupunctuurpraktijk
geopend. De laatste positiekleding
gaat voor spectaculaire prijzen de
deur uit.
Ook de website is volledig vernieuwd. De webshop begint aan
bekendheid te winnen. En klanten
kunnen Teddy’s tegenwoordig ook
volgen via Twitter. Zo valt op twitter.
com/teddysaalsmeer bijvoorbeeld te
lezen wanneer de collectie van een
bepaald merk binnen is. Kortom,
na 12 jaar is er een frisse wind met
nieuwe mogelijkheden door Teddy’s
gegaan.“ Bezoek voor meer informatie en foto’s van de opening de website www.teddys.nl.

Gregor Heemskerk nieuwe
directeur Green Park
Aalsmeer - Per afgelopen 1 januari heeft een directiewisseling bij
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. plaatsgevonden. Gregor Heemskerk is de nieuwe algemeen directeur en hij volgt Piet van
Ruler op. Piet van Ruler blijft wel
betrokken bij de ontwikkeling van
Bloomin’ Holland. In 2003 is Piet van
Ruler gestart met de oprichting van
de B.V. Tot en met 2010 is hij de algemeen directeur van de B.V. geweest. Door de inbreng van zijn
kennis, kunde en tomeloze energie,
heeft hij Green Park Aalsmeer de
afgelopen jaren op de kaart gezet.
Green Park Aalsmeer is een hoogwaardig bedrijventerrein voor de
sierteeltsector aan weerszijden van
de nieuwe N201. De afgelopen jaren
waren de werkzaamheden van de
B.V. vooral gericht op planontwikkeling. De focus van de B.V. zal in de
komende jaren echter verschuiven
naar planrealisatie. De kwaliteiten
en ervaring van de nieuwe directeur
Gregor Heemskerk passen uitstekend bij deze nieuwe fase. Hij heeft
veel ervaring met de ontwikkeling
van bedrijventerreinen, onder meer
in Amsterdam, Almere en Delft.
Green Park Aalsmeer is een hoogwaardig bedrijvenpark van 180 hectare voor ondernemingen die toegevoegde waarde leveren in de bloe-

men- en plantensector. Naast deze
specifieke doelgroep is een deel van
het plangebied beschikbaar voor de
vestiging van bedrijven uit de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn buiten de sierteeltsector. Het bedrijventerrein wordt gezamenlijk ontwikkeld door de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn.

In 2009 verscheen de nieuwste versie van de Scénic en Grand Scénic,
voorzien van de meest innovatieve
snufjes en meer verfraaid en verbeterd. Renault Nieuwendijk is erg
trots dat zij binnenkort de 5000-ste
sleutel van een Renault Scénic mag
overhandigen. Voor de desbetreffende klant is dit ook interessant,
de nieuwe eigenaar van de 5000ste Scénic ontvangt namelijk een
accessoires-cheque van 500 euro!
Meer informatie op www.renaultnieuwendijk.nl.

Nieuw fotoboek van Liesbeth
Eilders: Derreenacallaha
Aalsmeer - “Iedere keer als ik uit
het raam kijk, is het uitzicht anders.”
Al tientallen jaren komt Liesbeth Eilders in Ierland. De Aalsmeerse verblijft dan bij familie, op een plek die
uitkijkt op de Kenmare River, een
zeearm, en de bergen van Iveragh
daar achter. Liesbeth is gefascineerd door de voortdurende veranderingen in het uitzicht. Ze ontkwam niet aan de behoefte er iets
mee te doen; iets anders en iets
veel omvattenders dan de vele tekeningen en schilderijen die ze al
van het uitzicht maakte. Ze besloot
om het fotomateriaal dat ze in de
loop van de weken had gemaakt
ter hand te nemen. Van het resultaat van dit proces heeft ze in eigen
beheer een boekje laten maken. Het
is een beeldverhaal geworden, een
keuze van 79 foto’s uit een ‘eindeloze reeks momentopnames’, zoals

Liesbeth Eilders het noemt in haar
inleiding. Een keuze waarin de wisselingen van zon, wind, regen, eb en
vloed zijn vastgelegd.
Door de opeenvolging van de verschillende beelden is het bijna alsof
je de veranderingen meemaakt. De
bergen en het water zijn goed zichtbaar, herkenbaar, en een paar foto’s
verder zijn ze verdwenen in de mist,
de regen, of misschien in de stemming van de maakster. Sommige foto’s zijn haast fluisteringen, waarin
niet meer dan een herinnering van
het uitzicht te zien is.
‘Derreenacallaha’ (genoemd naar
de plek van waaruit de foto’s genomen zijn) is vanaf zaterdag 22 januari verkrijgbaar in de Aalsmeerse boekhandels: The Read Shop in
de Ophelialaan en Het Boekhuis en
de Bruna in de Zijdstraat en kost 15
euro.

OVAK in samenwerking met politie

Voorlichtingsmiddag ‘Oplichters
aan de deur’ in Hornmeer
Aalsmeer - Dag mevrouw, een
pakketje voor u! Klinkt aantrekkelijk
en vertrouwd, maar is dit wel echt
een pakketbezorger? Op donderdag
27 januari vanaf 14.00 uur zijn senioren uit Aalsmeer en Kudelstaart
van harte welkom in buurthuis
Hornmeer om de voorlichtingsmiddag over oplichters aan de deur bij
te komen wonen. Op uitnodiging
van de OVAK (Ouderenvereniging
Aalsmeer Kudelstaart) geeft de regiopolitie Amsterdam- Amstelland
een interactieve voorlichting. Daarbij worden diverse herkenbare situaties ‘aan de voordeur’ levensecht nagespeeld. Het gaat hierbij
om praktijksituaties waarbij mensen
soms de dupe worden van smoesjes van nep-pakketbezorgers, nepthuiszorgmedewerkers en andere
criminelen. Na elke gespeelde situatie wordt het publiek gevraagd tips
te geven om een dergelijke situatie
te voorkomen. Hierna wordt de situatie nogmaals gespeeld met de tips
uit het publiek. Kortom een leerzame en interessante middag vol in-

teractie en veel informatie die rond
16.00 uur zal eindigen. Buurthuis
Hornmeer is te vinden aan de Roerdomplaan 3.

Speld van verdienste voor
bestuursleden ANBO Aalsmeer
Aalsmeer - Dinsdagmiddag 11 januari is de Nieuwjaarsbijeenkomst
van de ANBO in Aalsmeer gehouden. In de zaal van het Parochiehuis
aan de Gerberastraat waren veel leden van de ANBO Aalsmeer bijeen om elkaar een goed 2011 toe te
wensen. Bij de koffie kregen de leden een ‘nieuwjaarsrolletje’ aangeboden. Een traditie, die is meegenomen door de Drentse voorzitter Janny Oosterloo. Naast de eigen leden,
waren ook vertegenwoordigers van
de ANBO in Hoofddorp en het gewest Noord Holland en vertegenwoordigers van de andere ouderenbonden en ouderenorganisaties in
Aalsmeer aanwezig. Drie ANBO leden stonden bijzonder in het zonnetje. Zij hebben zich een paar jaar erg
ingezet voor de ANBO in Aalsmeer.

Ze hebben de ANBO Aalsmeer door
een bestuurlijke crisis heen geholpen en hebben ervoor gezorgd dat
er nu weer een voltallig bestuur van
de ANBO in Aalsmeer is. Elly Offerman en Bert Heideman hebben
daarom het speldje van verdienste van de ANBO uitgereikt gekregen door de voorzitter. Aad Box had
al in een eerdere periode zo’n speld
ontvangen, maar deelde wel mee in
de bloemen. Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst waren ook aanwezig Lena Faiman en Ingrid Schol
uit Kudelstaart. Zij hebben iets verteld over het verzorgingstehuis in
Shakty, Rusland, waaraan ANBOAalsmeer dit jaar een geldbedrag
heeft geschonken. Dit bedrag werd
door de OSA in Aalsmeer overigens
ook nog eens verdubbeld.
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Koude decembermaand drukt de
omzet van Flora

ingezonden
I: Robin moet eens luisteren
Hallo Robin: Ik heb met verbazing
je ingezonden brief gelezen in de
Nieuwe Meerbode. Ik ben er van
overtuigd dat de burgemeester zich
ook zal verbazen. Ik ken een aantal
mensen die in het appartementen
complex boven de winkels woont
(zelf woon ik daar niet). Ook diegenen die het meest dichtbij de hangplek wonen.
Deze mensen worden, zonder enige aanleiding, uitgescholden als ze
uit de garage komen rijden en dan
spreek jij over respect! Twee weken geleden is een woning met eieren bekogeld. Er lag ook een lege
fles drank en een steen op het dak.
We moeten er niet aan denken als
deze ook de ramen hadden getroffen. Al enkele keren zijn ramen ingegooid en is een garagedeur een
aantal keren stuk gemaakt. Voor
de reparatiekosten moeten de bewoners zelf opdraaien, omdat niemand zegt wie het heeft gedaan. Er
wordt ook vuurwerk naar beneden
in de garage gegooid. Strooizout en
een soort appeltjes uit de gemeentestruiken tegen de ramen gegooid.
Hoezo niets gebeurd? Dit gaat verder dan jennen en treiteren. Dit is
intimiderend en bedreigend. Je begrijpt zeker ook niet dat een groep
jongelui, die alcohol staan te drinken en te schreeuwen niet echt benaderbaar zijn.
Ik kan me niet voorstellen dat de
burgemeester jou niet heeft verteld waarom de mensen de politie bellen tijdens zijn bezoek bij jou
thuis. Je wilt niet dat jullie met z’n
allen bij je moeder in de tuin gaan
zitten, omdat je moeder dan gillend
gek wordt. Je schijnt niet te beseffen dat de hangplek onder het appartementencomplex dezelfde afstand heeft als een achtertuin. Deze mensen hebben geen achtertuin,
maar dit wil niet zeggen dat ze niet

gillend gek van jullie worden. De
burgemeester is niet de juiste persoon om te vragen wat jullie moeten gaan doen als jullie je blijkbaar
weer eens vervelen. Jullie zouden
eens in de spiegel moeten kijken
en je afvragen of je je tijd niet beter
kan besteden dan het tot je nemen
van middelen die de hersenen beïnvloeden en het bezorgen van overlast. Het verbaast me overigens ook
dat je de twee dagen in de week,
dat het jeugdhonk open is, niet voldoende vindt.
Wees blij dat er een jeugdhonk is, er
zijn genoeg gemeenten die dat niet
hebben. Je moet je ook eens afvragen waarom je niets anders te doen
hebt. Er is zoveel meer tegenwoordig. Ga, als je overdag werkt, weer
studeren en aan je toekomst werken. Maak plannen en probeer doelen te bereiken. Als je wilt dat er wat
moet gebeuren voor jongeren, zal
je toch zelf met ideeën moeten komen en wat creatiever moeten zijn.
Dat de politie moet optreden doen
ze niet uit eigen beweging, maar
omdat er overlast is. Dat het optreden van de politie jullie juist aanleiding geeft om met de politie te
gaan ‘spelen’, zegt erg veel over jullie houding en instelling.
Ook het gezellig bij de burgemeester in de voortuin gaan staan hoort
hierbij. Ik ben er van bewust dat niet
alle aanwezige jongelui schreeuwen, schelden, dingen stuk maken,
etc. Ik vraag me dan wel weer af
waarom diegenen die dat niet doen
er toch ook weer naartoe trekken.
Om er bij te horen? Ik hoop je wat
meer duidelijkheid te hebben gegeven en wellicht dat jullie wat meer
gaan nadenken over wat jullie doen
en niet doen.
Remco
remco@myself.com

ingezonden
II: Robin moet eens luisteren
Beste Robin: Met verbazing hebben
wij het ingezonden stuk van jou gelezen. Je doet alsof je de onschuld
zelf bent, nou wij weten wel beter.
Altijd stond je met je auto en vrienden hier in het winkelcentrum geparkeerd. Harde muziek, troep achter laten en dan die lekkere wietlucht, daar hebben wij hier last van.
Mijn man is verschillende keren bij
jou en je vrienden wezen praten, en
dan gaat het weer even goed en dan
begint het weer. En niet alleen van
jou, ook andere gasten met auto’s
hadden keiharde muziek aan.
Er wordt hier volop drugs en drank
genuttigd. En waarom kan jij niet
met je 30 vrienden bij je ouders in
de tuin zitten, wegens overlast voor
de buurt? Hier kan het allemaal
wel? En op andere plaatsen in Kudelstaart. Mijn man is ook bij je ouders geweest en die gaven zelf al

toe, dat ze jou niet meer in de hand
hebben. Want, jij bent volwassen en
dan mag je doen wat je wilt, maar
dat betekent niet dat alles maar
kunt doen.
Al dat gesloop van de jeugd hier in
Kudelstaart heeft al meer gekost
dan de keren dat de politie hier is
om jullie te controleren of aan te
spreken. En dan dat getreiter van
jullie aan die mensen in de appartementen (vuurwerk en eieren).
Die mensen hebben er geen schuld
aan dat jullie hier niet meer mogen
staan, dat hebben jullie allemaal
aan jullie eigen gedrag te danken.
Maar zo zien jullie het niet, iedereen
heeft schuld en ziet het verkeerd,
behalve de jeugd zelf.
Familie Scheenaart,
Einsteinstraat 79,
Kudelstaart.

College van B&W bij AFAS
Aalsmeer - Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer zijn vrijdag
14 januari op bedrijfsbezoek geweest bij AFAS. Ze kregen een presentatie van Ton van der Veldt, Lid
Raad van Bestuur van AFAS. Later
kregen ze ook een rondleiding door
het gebouw. Hierbij was ook Algemeen directeur Bas van der Veldt
aanwezig.
AFAS ERP Software is een dynamisch softwarebedrijf met 10.000
klanten en 300 medewerkers en is
gevestigd in Leusden en had vorig
jaar een omzet van 50 miljoen euro. Daarnaast heeft AFAS ook vestigingen op Curaçao en in België.
AFAS maakt zogenaamde ERPsoftware voor iedere organisatie, in iedere branche en voor iedere bedrijfsgrootte. Ton van der Veldt

woont al 36 jaar in Kudelstaart en is
lid van Ondernemersvereniging van
Kudelstaart. AFAS is onder meer
hoofdsponsor van RKDES en AZ.
Vanaf 2008 is Bas van der Veldt, die
ook lange tijd in Kudelstaart woonde, CEO van AFAS en dus eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming.
Wethouder Ad Verburg: “Het is écht
een paperless office, omdat alle meldingen en informatie via één
database gaan. Dit geeft het college wel iets om over na te denken.
Veel stukken zijn nog niet digitaal bij
de gemeente, maar we denken er al
wel aan om op het gebied van bestuurs- en raadsstukken digitaal te
gaan. En misschien in de toekomst,
ook bij de raad, met iPads te gaan
werken.”

Burgemeester Pieter Litjens, Lid Raad van Bestuur Ton van der Veldt en Algemeen directeur Bas van der Veldt van AFAS, Wethouders Ulla Eurich en Ad
Verburg.

Wethouders Ulla Eurich en Ad Verburg in gesprek met bewoners over de herinrichting van de Van Cleeffkade.
Foto: Jacqueline Kristelijn.

Inloopavond redelijk goed bezocht

Bewoners best tevreden over
herinrichting Van Cleeffkade
Aalsmeer - Woensdag 12 januari zijn ongeveer dertig geïnteresseerde bewoners naar de inloopinformatieavond over de herinrichting
van Cleeffkade gekomen.
Op grote tekeningen was goed te
zien hoe de van Cleeffkade er in
2012 uit gaat zien.
Bewoners konden op deze avond
vragen stellen en suggesties doen
over de herinrichting van Cleeffkade. Verantwoordelijk wethouder Ulla Eurich: “Bewoners waren over het
algemeen tevreden over de plannen
voor de Van Cleeffkade: “Ik hoorde
wel een paar keer de suggestie om
de zogenaamde poortconstructie,
de overgang van 50 naar 30 kilometer, te verleggen naar de brug voor
het studiocomplex.” Bezoekers waren tevreden over het nieuwe groen,
met name over de soort bomen
(moerascipres en watercipres) was
men enthousiast. Er worden in totaal 37 nieuwe bomen gepland. Zes
bestaande bomen moeten gerooid

worden om de herinrichting mogelijk te maken. Bewoners en belangstellenden kunnen nog tot 27 januari reageren op de plannen voor de
herinrichting van de Van Cleeffkade.
Er zijn op de avond zelf drie vragenformulieren ingevuld en er zijn vier
brieven met opmerkingen naar de
gemeente gestuurd.
In grote lijnen komt het er op neer
dat een aantal bewoners de poortconstructie verplaatst wil hebben,
een aantal wil geen parkeerplaatsen langs de weg. Er is ook een verzoek ingediend om een zebrapad
aan te leggen.
De bezoekers waren allen tevreden
over de nieuwe plaats van de bushalte, ter hoogte van de Crown Studio’s. De rijbaan wordt zowel op het
gedeelte van de 50 als de 30 kilometer 5.60 meter breed. Op het 50-kilometer gedeelte van asfalt komen
trottoirs en reinigende fietspaden.
In het 30-km gebied wordt het asfalt
vervangen door klinkers.

Reageren en Planning
Belanghebbenden kunnen hun vragen en/of opmerkingen nog stellen
per brief of email.
Het e-mailadres is info@aalsmeer.
nl. Het postadres is Gemeente Aalsmeer, postbus 253,1430 AG
Aalsmeer, t.a.v. cluster Beheer. De
plannen voor de herinrichting worden in februari naar aanleiding van
de opmerkingen van bewoners mogelijk aangepast.
Nadat de herinrichting door het college is vastgesteld, wordt begin juni gestart met de werkzaamheden.
Het werk wordt in fasen uitgevoerd
en het verkeer wordt deels omgeleid. Enige overlast tijdens de werkzaamheden is onvermijdelijk. Als alles volgens planning verloopt is de
herinrichting eind augustus, voor de
feestweek, dit jaar gereed.
De planning is gekoppeld aan de
andere werkzaamheden in het
Dorp: Grundelweg en Dorpsstraat.

Integrale en eenduidige regeling

Gemeente zet eerste stap op weg
naar bestemmingsplan woonschepen
Aalsmeer - Eén van de prioriteiten
van het huidige college is te komen
tot een nieuwe, integrale regeling
voor woonschepen. Het afgelopen
jaar is onderzocht op welke wijze
dat het beste zou kunnen. De conclusie van dit onderzoek is dat een
bestemmingsplan als centrale regeling het meest geschikt is. Op 11 januari heeft het college de Nota van
Uitgangspunten voor het Bestemmingsplan Woonschepen vastgesteld. In deze nota zijn de bouwstenen voor de nieuwe regeling neergelegd. Het nieuwe bestemmingsplan zal van toepassing zijn op alle woonschepen voor permanente bewoning en recreatieschepen
in de gemeente. De nota is beschikbaar via de gemeentelijke website,
onder het kopje bestemmingsplannen. De wens om tot een nieuwe regeling voor woonschepen te komen
is niet nieuw. Vanwege de toegenomen druk van de woonschepen op
het kwetsbare gebied van de Westeinderplassen, is begin 2000 besloten een rem te zetten op de verdere toename van het aantal schepen.
Sindsdien geldt een stop op nieuwe ligplaatsvergunningen en is de
doelstelling geweest de vele illegale situaties aan te pakken. Het huidige beleidskader is op dit moment
onvoldoende uitgewerkt om in individuele gevallen richting te kunnen geven aan bestuurlijke besluitvorming. Daar komt bij dat op de
woonschepen voor permanente bewoning en op recreatieschepen verschillende regelingen van toepassing zijn en de daarin neergelegde regelgeving bovendien summier
is. Het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor woonschepen heeft
hoofdzakelijk als doel de huidige
knelpunten bij het verlenen van ligplaatsvergunningen en handhaving
daarvan op te lossen. In beginsel zal
er geen nieuw beleid worden ontwikkeld. Het belang van het plassengebied en de bovenlanden als

landschappelijk waardevol gebied
blijft overeind. Daarom staat bij de
inrichting van de nieuwe regeling
niet het woonschip als object centraal, maar de omgeving. Het onderscheid tussen stedelijk of landelijk gebied, landschappelijke inpassing en bescherming van natuurwaarden spelen een belangrijke
rol. Aan de hand van deze criteria
zal het bestemmingsplan eisen stellen aan maatvoering en beeldkwaliteit. Daarbij zal uiteraard ook rekening worden gehouden met gevestigde belangen en woongenot van
bewoners en eigenaren van woonschepen.
Maatwerk
Bij de verdere uitwerking zal een
pragmatische benadering worden
gevolgd met het doel in individuele gevallen zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren. Het nieuwe
bestemmingsplan moet voldoende
handvatten geven om ongewenste (illegale) situaties te beëindigen. Voor de wijze waarop de huidige woonschepen in het bestemmingsplan worden opgenomen zijn
de bestaande rechten van bewoners
en gebruikers het uitgangspunt. Dit
is ook de reden dat in de nota nog
geen definitief standpunt is ingenomen over de aan de maatvoering van
woonschepen te stellen eisen. Wethouder Gertjan van der Hoeven: “De
pragmatische benadering mag worden beschouwd als een trendbreuk
met het verleden. Wij zijn ervan
overtuigd dat wij er, als we de in deze nota voorgestelde weg vervolgen,
in kunnen slagen om een einde te
maken aan de voortdurende onduidelijkheid over wat mag en kan. We
hebben dan objectieve toetsingscriteria die ons in staat zullen stellen in individuele gevallen een zorgvuldige afweging te maken. Zo kunnen we maatwerk leveren en recht
doen aan het grote landschappelijke belang van het gebied en aan de

positie van bewoners. De mogelijkheid tot het leveren van maatwerk
op grond van objectieve criteria beschouw ik als de grootste winst van
deze nota.” Naar verwachting zal de
Nota van Uitgangspunten in februari worden besproken door de gemeenteraad. Als de raad met de
Nota van Uitgangspunten heeft ingestemd, zal het bestemmingsplan
verder worden uitgewerkt. In de komende maanden zal nader onderzoek worden gedaan naar alle individuele gevallen. Zo nodig zal met
betreffende belanghebbenden contact worden opgenomen om onduidelijkheden op te helderen. Op basis van dit onderzoek zal het college
vervolgens een standpunt innemen
over de maatvoering van woonschepen en over de handhaving van illegale situaties. De bedoeling is nog
voor de zomer van dit jaar een voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak voor te leggen, zodat de gemeenteraad eind 2011 het bestemmingsplan vast kan stellen. Bij het
bestemmingsplan hoort een beeldkwaliteitsplan en ook zal er een
nieuwe woonschepenverordening
komen. Het is dus zaak de gemeentelijke mededelingenpagina goed in
de gaten te houden.

Aalsmeer - Het KNMI spreekt van
een zeer koude decembermaand
met een gemiddelde temperatuur
van min 1,1 graden, ruim 5 graden
onder het gemiddelde. De neerslag,
die er viel, was voornamelijk in de
vorm van sneeuw en een deel van
het openbare leven in Nederland en
omliggende landen was zelfs tijdelijk ontwricht. Vrachtwagens reden
niet en vliegtuigen bleven aan de
grond.
Ook in 2009 had Nederland te kampen met hevige sneeuwval, toen viel
deze periode echter pas in de week
voor Kerst in. Flora Holland: “Naast
een kleinere binnenlandse productie, kwam er ook minder import het
land binnen. De markt- en straathandel lag gedurende de gehele
maand nagenoeg stil en ook de exporthandel had veel moeite om de
bestelde bloemen en planten op tijd
op de juiste plaats te krijgen. Uiteindelijk viel de omzet over de laatste
maand van het jaar 11,3% lager uit
dan in 2009. In totaal werd er 12,8%
minder bloemenomzet gerealiseerd
in december bij 7,4% minder stelen.. December kende verder bijna 9% minder kamerplantenverkopen bij 10,8% minder stuks dan in
2009. Tuinplanten zijn in december
van ondergeschikt belang.
Wel is het interessant om te zien in
hoeverre ook hier de seizoensproducten zich manifesteren. Helleborus is zo’n typisch kerstproduct. Een
iets kleiner aanbod leidde tot fors
lagere prijzen. De tuinplantenomzet in december viel 11,6% kleiner
uit bij 16,6% minder volume.”

Rookontwikkeling
in sneltram

Amstelveen - Vrijdagavond 14 januari rond half zeven is de brandweer uitgerukt naar station Over
Amstel voor rookontwikkeling in
sneltram 51. De rook werd vermoedelijk veroorzaakt door warm gelopen remmen. Er is geen brand ontstaan. Iedereen heeft tijdig de tram
kunnen verlaten. Er zijn geen gewonden gevallen.

19 Katten na
brand overleden

Amstelveen - Bij een brand in een
dierenopvang aan de Zijdelweg in
Amstelveen zijn donderdagochtend
13 januari negentien katten overleden. Zeven katten hebben de brand
overleefd. Er zijn geen mensen gewond geraakt. De brand brak rond
tien voor tien uit. Omstanders hebben de brand weten te blussen.
Een dierenarts zal de katten, die de
brand hebben overleefd, onderzoeken. Zij worden ondergebracht in
een andere opvang. De oorzaak van
de brand wordt onderzocht door
Team Brandonderzoek.

Aanhouding na
oplichting!
Schiphol - De Koninklijke Marechaussee heeft gisteravond op
Schiphol drie personen aangehouden op verdenking van oplichting.
De verdachten hadden via mailverkeer een afspraak gemaakt met een
man die veel geld zou kunnen krijgen. Hij kon een koffer met geld
op komen halen op Schiphol. Voor
de overdracht zou hij een bedrag
van 7500 euro moeten betalen. De
man vertrouwde na een eerste ontmoeting de zaak niet en alarmeerde de Marechaussee op Schiphol.
In het onderzoek dat volgde werden gisteravond drie verdachten
van 32, 36 en 49 jaar aangehouden.
De verdachten wilden gisteravond
een flesje chemicaliën overhandigen, nadat de aangever al eerder
een koffer met witte papieren had
gekregen. Met de chemicaliën kon
het papier omgetoverd worden tot
bankbiljetten. Het onderzoek vindt
plaats onder leiding van het Openbaar Ministerie Haarlem, locatie
Schiphol.

ingezonden
Toch geen tweede Polenhotel
Ik heb mijn conclusie te snel getrokken over het feit dat er een tweede
Polenhotel was geopend op de hoek
Teelmanstraat met de Lakenblekerstraat. Heb met de beheerster van
Self Storage Aalsmeer gesproken.
Het blijkt dat er een afspraak gemaakt is dat daar busjes geparkeerd
mochten worden. De eerste indruk
die je krijgt blijkt dus niet altijd de
juiste te zijn. De busjes zijn nu wel

elders geparkeerd in de gemeente, want de afspraak met het bedrijf was dat er maar enkele mochten staan. Dus ik bied Self-Storage
Aalsmeer mijn excuses aan voor de
foutieve berichtgeving. Alleen in de
bedrijfswoning boven het pand wonen Poolse mensen.
Wilfred van Heusden,
Lakenblekerstraat 45,
Aalsmeer
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Inzendtermijn fotowedstrijd
watertoren verstreken

Aalsmeer - Nu de omvangrijke
renovatie van de watertoren bijna klaar is, vindt Initiatiefgroep
Aalsmeer 2000 het tijd om de inzendtermijn van de fotowedstrijd te
sluiten. Talloze foto’s zijn binnengekomen van de watertoren in de steigers. Het monument is inmiddels
nagenoeg ontmanteld van de steigerflat. Buiten is de klus geklaard;
binnen wachten nog wat puntjes op

ingezonden
Zijn we niet allemaal jong geweest?

de ‘i’ en ook het buitenterrein moet
nog worden aangepakt.
Een jury van vakfotografen gaat zich
nu buigen over de inzendingen en
er de drie mooiste uitkiezen. Op
donderdag 10 februari, wanneer de
watertoren wordt heropend, krijgen
de drie winnaars hun prijs overhandigd. Ze worden uiteraard van tevoren op de hoogte gesteld.

Kennismakingsborrel CDJA
Aalsmeer - Woensdagavond 26 januari organiseert het CDJA afdeling
Aalsmeer en Uithoorn een kennismakingsborrel in De Oude Veiling
in de Marktstraat 19. Het CDJA wil
graag kennismaken met nog meer
jongeren uit Aalsmeer, Uithoorn en
omstreken, die interesse hebben in
de politiek maar eigenlijk nergens
terecht kunnen. Het is een vervolg
op het initiatief ‘CDJA Aalsmeer en
Uithoorn zoekt jou!’: een oproep aan
jongeren die hun mening graag laten horen, die zich ook politiek willen inzetten voor de belangen van
jongeren en die houden van debat.
De borrel wordt gehouden van 20.30
tot 22.00 uur en het eerste rondje is
betaald!
Als politieke jongerenorganisatie
zet het CDJA zich in voor de belangen van jongeren. Zij willen de stem
van de jongeren stevig in de politiek laten doorklinken en daar veel
mee bereiken! Het CDJA is niet alleen bezig met politiek, ze willen ook
dat christendemocratische jongeren
elkaar beter leren kennen door regelmatig bijeen te komen. Het CDJA
organiseert allerlei interessante bijeenkomsten en brengen dat samen

met leuke activiteiten, op landelijk,
provinciaal en straks ook hier in de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.
Debat met Jaap Bond
Zo staat op 21 februari een debat op de agenda met onder andere CDA-lijsttrekker Jaap Bond en de
Aalsmeerse kandidaat Hermen de
Graaf in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten op
2 maart. Het CDJA is onafhankelijk
van het CDA, maar werkt wel nauw
samen. Een gemeenschappelijk
punt is het gedachtegoed dat door
beide organisaties gedeeld wordt.
Ze gaan dus uit van dezelfde waarden, maar meningen kunnen soms
heel anders zijn dan die van het
CDA. Wie meer wil weten over het
CDJA in Aalsmeer en Uithoorn is
van harte welkom op de kennismakingsborrel op woensdag 26 januari
in De Oude Veiling.

Ontbrekende aalscholver
blijkt geen kunstroof

Kudelstaart - Het stond zo mooi
bij de Loswal in Kudelstaart, het
Aalscholver-beeld met uitslaande
vleugels, ‘uitrustend’ op een stevige (?) paal in de Westeinder. Het
kunstwerk van Wessel Bezemer is
nu niet meer te zien. Een gedachte aan kunst(brons-)roof wordt gelukkig in de kiem gesmoord door de

gemeente. Navraag levert op dat de
aalscholver uit voorzorg is verwijderd en in opslag bij de gemeente
ligt. De paal waar het kunstobject
op stond was namelijk zó scheef
gezakt, dat de aalscholver dreigde
er van af te storten. Hoe de houten
paal zo scheef is komen te staan, is
niet bekend.

De aalscholver, toen hij nog in al zijn glorie was te zien. Binnenkort komt hij
terug! (Foto: D. van der Zee)

Woonwensenmarkt voor
jongeren goed bezocht
Aalsmeer - De thema-avond voor
jongeren ’Ik wil op mezelf wonen,
hoe pak ik dat aan?’ heeft veel belangstelling getrokken. Meer dan
60 jongeren waren aanwezig in de
N201 waar wethouder Ulla Eurich
het startsein gaf. De toeloop was
dermate groot dat het even passen en meten was om iedereen een
plekje te geven in de presentatieruimte van de N201. Hier gaven Eigen Haard en EKZ Makelaars uitleg
over de mogelijkheden die jongeren
hebben om aan een huis te komen.
Veel jongeren zitten met vragen. Ze
willen graag eigen woonruimte.

Hilbert van Dijk, Joost Houweling, wethouder Gertjan van der Hoeven, Anne
Marie Dees en Marc Blees.

Ook deelname Aalsmeerse boot aan
Nationaal Regenboog Zeilevenement
Aalsmeer - Dinsdagavond 18 januari presenteerden zich onder grote belangstelling in Fort Wierickerschans in Bodegraven de bemanning van de deelnemende boten
aan het eerste Nationaal Regenboog zeilevenement.
Hieraan voorafgaand onthulden de
heren H. Bergsma, voorzitter van
de Regenboogclub, en J.B. Uit den
Boogaard, voorzitter van het regionaal overleg, het logo van dit zeilevenement. Om het evenement mogelijk te maken tekende de heer A.F.
Smit, namens de gezamenlijke Rabobanken uit de regio van het Groene Hart, een overeenkomst met de
organisatie. Voor deze gelegenheid
was Fort Wierickerschans helemaal
omgetoverd in zeilsfeer met onder
meer zeven regenboogboten waaronder de Koninklijke Oranje Regenboogboot.
Van woensdag 29 juni tot en met
zondag 3 juli gaan dorpen, steden,
overheid en bedrijfsleven de strijd
met elkaar aan op de Hollandse
en Utrechtse Plassen. Het evenement wordt gehouden op de Kagerplassen, het Braassemermeer,
de Westeinder Plassen, de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse plassen. Iedere dag op een andere plas. Rond de wedstrijden komt
een aanvullend programma. In iedere plaats, die tijdens de toer wordt
aangedaan, vormt de schooljeugd
de rode draad om vooral hen bij de
watersport te betrekken. Het Regenboog zeilevenement wordt voor

de eerste keer georganiseerd. Het
voornemen is om dit sportieve treffen uit te laten groeien tot een jaarlijks terugkerend evenement. Het
Nationaal Regenboog zeilevenement is een goede manier om toerisme en recreatie op de Hollandse
en Utrechtse Plassen op de kaart te
zetten. Bovendien biedt het overheden de gelegenheid zich te profileren en wordt de veelzijdigheid van
het Groene Hart onderstreept. Met
name overheden gaan de strijd met
elkaar aan.
Blij met bemanning
De gemeenten Aalsmeer, Leiden,
Kaag en Braassem, Nieuwkoop, De
Ronde Venen, Bodegraven in samenwerking met Reeuwijk, Teylingen (dankzij een aantal ondernemers), Wijde Meer en Loosdrecht en
de Green port gemeenten onder de
naam ‘Beleef de Bollenstreek’ staan
op de deelnemerslijst.
De deelnemende organisaties zijn
vertegenwoordigd onder de vlag
van ‘het Groene Hart’, Groene Hart
Bureau voor Toerisme en onder die
van ‘Bedrijfsleven Rijnland’ de Kamer van Koophandel.
De Aalsmeerse boot wordt bemand
door stuurman Marc Blees, middeman Joost Houweling en voordekker Hilbert van Dijk.
Wethouder Gertjan van der Hoeven
is blij met deze bemanning. “Het is
goed dat zulke ervaren zeilers voor
onze gemeente willen uitkomen”, aldus de wethouder.

Chantal Stokkel
Geerland 15, Kudelstaart

Aanmaningen gemeente in
Heemstede, niet Aalsmeer

Vragen of aanmelden? Stuur dan
een mailtje naar robbertvanduyn@
hotmail.com (voor Aalsmeer Dorp,
Kudelstaart en Aalsmeer Oost) of
bouchta@uithoorn.cda.nl.
(voor
Uithoorn en De Kwakel).

gen. Aalsmeer maakt deel uit van
programma N201+, net als de Ronde Venen, Uithoorn, Amstelveen en
Haarlemmermeer.
In dit geval gaat het om gebied nabij de nieuwe aansluitingen van
de N201+ op de A4 en A9 liggen,
waar mogelijk nog explosieven in de
grond liggen.

op straat staan, gaat hier niet op.
Hoe groot de problemen in een wijk
ook mogen zijn, je kunt geen personen veroordelen die niets anders doen dan op straat staan. Dit
is in een uitspraak van de Rechtbank van Utrecht in een zaak tegen
de gemeente Utrecht. De conclusie
is dus dat de politie de regels moet
interpreteren en niet letterlijk moet
nemen. Gewoon de jongeren vragen ergens anders te gaan chillen,
of hoe jongeren dat tegenwoordig
noemen en uitleggen waarom. Het
samenscholingsverbod is dus niet
de oplossing voor het probleem dat
de gemeente Aalsmeer heeft met
de jongeren. Een gebrek aan plekken waar de jongeren zichzelf kunnen zijn en zich kunnen gedragen
als jongeren. Zolang ze de bushokjes, de prullenbakken en andermans
spullen maar heel laten, want anders geven ze de politieagenten dus
wel een reden om het identiteitsbewijs te vragen. Misschien zouden
de burgemeester en de wethouders
eens serieus met de jongeren moeten praten en ze niet alleen maar de
les lezen. Zijn we niet allemaal jong
geweest?

Excuses aan afdeling financiën!

Opsporing en ruiming van
explosieven in project N201+
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad
een bedrag van 1.889.857,0 euro
beschikbaar te stellen voor onderzoek naar mogelijke explosieven in
het gebied van het project N201+.
Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gevraagd om 70%
van het totale bedrag te bekosti-

Tegenwoordig lijkt het wel of de politiek een oorlog voert tegen jongeren. Als ik het verhaal van Robin
lees, heeft zelfs burgemeester Litjens niets met jongeren op en dit
terwijl hij zelf over een paar jaar te
kampen heeft met zijn eigen jongeren die hij en zijn vrouw dan waarschijnlijk ook niet in hun achtertuin
willen hebben, terwijl zij een krantje lezen of rustig televisie kijken.
Maar het meest schokkende vind ik
het optreden van de arm der wet, de
politieagenten. Het zomaar jongeren
vragen naar identiteitsbewijzen mag
niet. Als agent mag je iemand alleen
een identiteitsbewijs vragen bij verkeersovertredingen, het opsporen
van strafbare feiten, het verhoren
van getuigen van een ongeluk en bij
het handhaven van de openbare orde. Nu zou je zeggen dat ze het dus
zouden mogen omdat er een samenscholingsverbod is. Helaas voor
de politieagenten en voor de burgemeester. Het samenscholingsverbod
houdt niet in dat het louter met vier
personen of meer bij elkaar staan
verboden is. Van de groep moet tenminste dreiging uitgaan, bijvoorbeeld door intimiderend gedrag. Het
argument dat van groepen jongeren al een bedreiging van de openbare orde uitgaat als ze alleen maar

Starterswoningen
Maar hoe organiseer je dat? Kom je
als jongere wel in aanmerking voor
een huurwoning in Aalsmeer of Kudelstaart? Jeroen Ohlenbusch van
Woningcorporatie Eigen Haard was
aanwezig om antwoord te geven op
deze en alle andere vragen. Starters
op de woningmarkt doen er gemiddeld vijf jaar over om een huurwoning in Aalsmeer of Kudelstaart te
krijgen. Als je graag op jezelf wilt
wonen, duurt dat natuurlijk lang,
maar in vergelijking met andere gemeenten valt het hier nog mee. Eigen Haard liet zien welke woningen

voor starters bestemd zijn. Jongeren
die zich voor een dergelijke woning
inschrijven krijgen voorrang. Peter Kruit van EKZ Makelaars vertelde over de mogelijkheden voor jongeren om een huis te kopen. In het
bouwproject Dorpshaven bijvoorbeeld staan starterwoningen gepland. Starters uit Aalsmeer en Kudelstaart hebben voorrang en de
gemeente helpt met startersleningen als de financiering net niet lukt.
Beneden in de grote zaal stonden
marktkraampjes van Eigen Haard,
EKZ en de Rabobank. De Rabobank
gaf uitleg over hoe het zit met hypotheken en rekende voor hoeveel je
kunt lenen voor een huis en wat dan
de maandlasten zijn. Ook de prachtige maquette van bouwplan Dorpshaven kon bekeken worden. De toekomstige wijk is minutieus nagemaakt, compleet met auto’s en echte verlichting.
De makelaars van EKZ konden precies aanwijzen welke woningen in
dit plan starterswoningen zijn. Het is
de bedoeling dat deze woningen zo
snel mogelijk op de markt komen. Er
blijkt veel belangstelling voor te zijn.
Al met al een informatieve avond die
zeker voor herhaling vatbaar is, zo
vond ook wethouder Ulla Eurich.

Windenergie in Noord-Holland
Streek - In het uitvoeringsprogramma Wind op Land, dat op 11 januari door het college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld, omschrijft
de provincie de mogelijkheden voor
windenergie in Noord-Holland. In
het uitvoeringsprogramma staat onder andere op welke plekken wel,
onder voorwaarde of absoluut geen
windturbines kunnen worden geplaatst.
De Kop van Noord-Holland en
West-Friesland zijn in de Structuurvisie (het provinciale bestemmingsplan) aangewezen als zogenaamde
zoekgebieden. In deze gebieden zijn
windprojecten in beginsel ruimtelijk altijd mogelijk. Uiteraard zal voor
ieder concreet project een ruimtelijke toetsing plaatsvinden. In de
zoekgebieden werken rijk, provincie, gemeenten en andere regionale belanghebbenden nauw samen
aan een regionale strategie waarbij een zorgvuldige landschappelijke inpassing centraal staat. In de
inpassingsgebieden kunnen windprojecten ingepast worden, mits rekening gehouden wordt met andere relevante belangen. Per project
wordt een zorgvuldige afweging ge-

maakt tussen die belangen. Naast
vastgelegde regelgeving over bijvoorbeeld Nationale Landschappen,
Rijksbufferzones, EHS, Natura2000gebieden en Aardkundige Waarden
wordt ook rekening gehouden met
landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
Stelling van Amsterdam
In vrijwaringsgebieden zijn windenergieprojecten niet toegestaan.
Het gaat om de nationale parken
(Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland), de werelderfgoedgebieden (onder andere de Waddenzee,
de Beemster en de Stelling van Amsterdam), de weidevogelleefgebieden en de aardkundige monumenten. In deze gebieden zijn binnen
de huidige regelgeving onder zeer
strikte voorwaarden wel mogelijkheden.
De provincie gaat echter een stap
verder dan die regelgeving en staat
in deze gebieden onder geen enkele voorwaarde windenergieprojecten toe. Het Uitvoeringsprogramma Wind op Land wordt ter vaststelling in februari aan Provinciale Staten voorgelegd.

Aalsmeer - Tom Herok leverde begin dit jaar een ingezonden brief
aan over een gekregen aanmaning
voor niet betaalde rekeningen van
gemeentelijke heffingen in februari
2008. “Een normaal bedrijf zou met
zo’n debiteurenafdeling al lang failliet zijn”, zo mailde hij onder andere.
En: “Als dit de maatstaf is hoe ‘ons’
geld beheert wordt, kun je je ook afvragen hoe het besteed wordt. Ik
hoop dat men orde op zaken stelt.”
De ingezonden brief bleek echter
helemaal niet voor Aalsmeer te zijn,
maar voor de Meerbode in Heemstede. Tom Herok woont in Heemstede en heeft dus ook van deze gemeente de aanmaning gehad. De
medewerker van de afdeling finan-

ciën van de gemeente Aalsmeer
voelt zich nu, en terecht, zowel intern als extern behoorlijk in zijn
hemd gezet. Excuses zijn hier zeker op zijn plaats. De afdeling financiën van de gemeente Aalsmeer
heeft namelijk wel alle financiële
ins en outs op een rijtje en aanmaningen voor twee jaar gelden hoeven absoluut niet verstuurd te worden. Bij deze nogmaals excuses van
de redactie van De Nieuwe Meerbode en van inzender Tom Herok, die
het natuurlijk ook niet leuk vindt dat
onbedoeld de afdeling in Aalsmeer
een tik op de vingers heeft gekregen. “Een vervelend misverstand. Ik
hoop dat het rechtgezet wordt”, laat
hij per mail weten. Bij deze!

Wethouder Ad Verburg van Economische Zaken, Marrien Muilwijk, stuurgroeplid Greenport Aalsmeer, team Orchideeën en Cor Middelkoop van FloraHolland Connect op de handelsbeurs Winter Fair in Aalsmeer.

Wethouder Verburg bezoekt
Winter Fair Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 12 januari bezocht wethouder Ad Verburg van Economische Zaken op
uitnodiging van FloraHolland Connect de handelsbeurs Winter Fair in
Aalsmeer. Wethouder Verburg: “Het
is goed om te horen dat de omzet
van FloraHolland Aalsmeer met bijna 7 procent is toegenomen in 2010.
Met name het onderdeel FloraHolland Connect zette 12 procent meer
om. Als gemeente Aalsmeer werken
we, ook via Greenport Aalsmeer,
aan het optimaliseren van de randvoorwaarden van de economische
bedrijvigheid. Zo werkt de gemeente aan de verbetering van de bereikbaarheid, met ondermeer Masterplan N201+ en de Ongestoord
Logistieke Verbinding (OLV). Verder werkt de gemeente ook aan
voldoende geschikte ruimte, zoals
Green Park Aalsmeer en herstructurering van bedrijventerreinen. De
gemeente werkt hier ook aan door
de versterking van de thema’s kennis en innovatie, duurzaamheid, arbeidsmarkt en onderwijs, positionering en imago. Een voorbeeld van
het laatste thema is de inzending
van Bloomin’Holland naar de Floriade 2012 in Venlo dit jaar al: een
spectaculaire experience waarin de
Greenport Aalsmeer zich presenteert aan de naar verwachting twee
miljoen bezoekers.” Marcel Groen,
Manager Retail van FloraHolland
Connect: “De grote omzetstijging
heeft te maken met beter prijsvor-

ming, maar ook met meer verkoop.
Met name de omzet in bloemenverkoop steeg ruim 20 procent. Al hoor
ik van veel ondernemers dat ze het
nog wel moeilijk hebben. Het lijkt
toch op een eerste herstel. Ruim
250 aanvoerders presenteren zich
hier met een breed assortiment kamer- en tuinplanten in eigen stands.
Ook worden seminars gegeven. Bezoekers en aanvoerders kunnen hier
inspiratie opdoen of laten zich bijpraten over de nieuwe aanpak van
FloraHolland Connect. We zien dat
sprake is van schaalvergroting. Veel
meer gaat via directe verkoop. Ondernemers moeten goede keuzes
maken. Zij willen zeker zijn van hun
afzet voor de lange termijn. Hiervoor
zijn veel relaties, informatie over
trends en de markt nodig. Zo verstrekken FloraHolland Connect en
Bloemenbureau Holland deze informatie aan de ondernemers. FloraHolland Connect gaat zich met name richten op de zogenaamde focuslanden Nederland, Frankrijk,
Duitsland en Engeland, omdat daar
nog steeds zo’n 75 procent van de
omzet naar toe gaat. We gaan hier
dieper de markt in.” Marcel Groen
staat niet op de foto, omdat hij op
dat moment geïnterviewd werd voor
het Radio 1 programma PREMtime
live. Marcel Groen: “Prem Radhakishun, ook bekend van televisie, was
even stil van de totaalomzet van 4,13
miljard euro van FloraHolland. En hij
is niet snel stil.”
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Branco van Rijn ballenjongen bij
World Wheelchair Tennis in Ahoy
Aalsmeer - Van 10 tot en met 12
februari vindt in sportplaza Ahoy
Rotterdam voor de derde maal het
ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament plaats en net als
bij voetbal wordt bij tennis gebruik
gemaakt van ballenjongens, die er
voor moeten zorgen dat de spelers
van ballen worden voorzien. Eén van
de ballenjongens dit keer is Branco uit Aalsmeer. De bijna 12-jarige
zoon van tennisleraar Andy van Rijn
kan haast niet wachten tot het zover
is. “De oefendagen waren heel gezellig, we hebben een leuke groep
en van vorige keer weet ik dat alle spelers heel aardig zijn. Ze zeggen gedag en vragen hoe het met
je gaat.” De vorige keer was de NEC
Wheelchair Tennis Masters in het
Frans Ottenstadion in Amsterdam
van 16 tot en met 21 november vorig jaar. Esther Vergeer won voor de
dertiende keer op rij dit toernooi.
Van het aanstaande Wheelchair
Tennis Tournament is zij toernooidirecteur. Trots toont Branco het
boekje van de Tennis Masters met
hierin foto’s en meer informatie over
de deelnemers. Nagenoeg alle foto’s zijn voorzien van handtekeningen. “Ze zijn echt allemaal heel aardig”, zegt hij nogmaals. Via Vivian uit
zijn klas kwam Branco in aanraking
met deze job. Zij staat voor de derde keer langs de baan en de bijna
12-jarige dus voor de tweede keer.
Voor de Masters vorig jaar november had het tweetal vrij gekregen
van school. De directrice vond het
zo bijzonder dat Branco en Vivian
zich in willen zetten voor mindervaliden dat ze een oogje dicht kneep
en hen bijzonder verlof gunde.

weest, het grootste verschil is dat
de bal twee keer mag stuiteren. Net
als vorige keer hoop ik nu weer veel
langs de baan te mogen staan. Het
is zo knap, rolstoeltennis, ze zijn zo
behendig.” Van de vorige keer kan
Branco zich nog goed herinneren
dat topspeler Stephane Houdet uit
Frankrijk omviel. “Hij wist zelf weer
overeind te komen, hij had geen
hulp nodig.” Houdet heeft vorig jaar
het Wheelchair Tournament gewonnen en is de nummer twee van de
wereld. Hij komt naar Rotterdam in
februari, net als Stefan Olsson uit
Zweden, Nicolas Peifer en Federic
Cattaneo uit Frankrijk, Martin Legner uit Oostenrijk en de Nederlanders Ronald Vink, Robin Ammerlaan
en Maikel Scheffers. Alle acht spelers behoren tot de top-10 van werelds beste rolstoelstennissers. Terecht trots is directeur Vergeer op

hun komst. “Met dit spelersveld
kunnen de bezoekers zich nu al verheugen op fantastische wedstrijden.“ Esther Vergeer is in haar vak
oppermachtig. Ze is al meer dan
400 wedstrijden achtereen ongeslagen en heeft vele titels op haar
naam geschreven. Zij is sinds 2000
de nummer 1 op de wereldranglijst.
Momenteel is Vergeer zelf hard aan
het trainen voor de Paralympics in
London in 2012.
Hopelijk meer bezoekers
Het Wheelchair Tennis vindt gelijktijdig plaats met World Tennis Toernooi. “Het heeft een voordeel, omdat je een grotere groep mensen
weet te bereiken, die wel interesse in de tennissport hebben, maar
de Wheelchair variant nog niet kennen”, aldus Vergeer. Branco hoopt
dat inderdaad meer mensen komen

kijken. “Vorige keer was het alleen
een beetje druk op de finaledag.
Best triest, want het is echt fantastisch om te zien.“ Gemiddeld staan
de ballenjongens en ballenmeisjes
een half uur tot drie kwartier langs
de baan, daarna worden ze gewisseld en krijgen eten en drinken. Vervelen zullen ze zich zeker niet in de
pauzes, want ze mogen ook gaan
kijken naar de wedstrijden tijdens
het WTT met dit maal deelname van
onder andere Djokovic, Söderling,
Murray en Tsjonga. En, ballenjongen zijn heeft nog een voordeel: De
outfit mag je houden en vorige keer
was dit een design shirt en pet van
Hugo Boss! Branco van Rijn hoopt
dat door zijn verhaal meer mensen enthousiast geworden zijn en
van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 februari naar Ahoy komen.
Hij weet dat het lange dagen gaan
worden, maar heeft dit er zeer zeker
voor over. Branco succes en blijven
opletten, hè?! Mee informatie over
het World Wheelchair Tennis is te
vinden op www.abnamrowtt.nl.
Door Jacqueline Kristelijn

“Zo behendig”
Branco van Rijn is altijd druk, speelt
buiten, gaat voetballen en twee keer
per week tennist hij. Stil zitten is niet
echt zijn ding, maar tijdens het toernooi ontpopte hij zich tot een perfecte en alerte ballenjongen. Superenthousiast is hij er over. “Ik ben
alle dagen naar het oefenen ge-

SCW F2 najaarskampioen
Rijsenhout - Terwijl veel velden zijn
afgekeurd vanwege de regenval van
de dagen ervoor, was het kunstgrasveld van SCW afgelopen zaterdag
15 januari gelukkig wel goed bespeelbaar. De kampioenswedstrijd
SCW F2 tegen Onze Gezellen stond
op het programma. De eerste kansen worden niet goed uitgespeeld,
maar dan komt Daan Kamer aan de
bal. Zijn schot is onhoudbaar voor
de keeper van Onze Gezellen: 1-0.
Dan volgen er nog een paar goede
aanvallen van SCW. Maar dan komt
de bal weer bij Daan, die zijn tweede
treffer van deze ochtend laat aantekenen: 2-0. Keeper Harold Hofland heeft een zeer rustige ochtend.
Mees v.d. Bosch pakt de bal af op
het middenveld en schiet naar Tiago, die haalt uit, maar zijn afstandsschot komt op de paal. Een corner
van Tiago komt bij Morritz en hij
schiet van veraf. De bal gaat via een
speler en het been van de keeper in
het doel: 3-0. Morritz mag een corner nemen en schiet naar Maxim,
die legt hem fantastisch neer voor

Abel van Es. Abel’s schot is hard en
onhoudbaar: 4-0. Morritz geeft een
listig balletje op Esmay Appelboom,
Esmay neemt aan, krijgt de bal goed
onder controle, kijkt, kijkt nog eens,
blijft rustig en schiet: 5-0. Dan krijgt
Maxim weer de bal en hij omspeelt
liefst vier man. Dan nog de keeper en ja hoor: 6-0. Tim Stroes pikt
de bal op achterin en gaat met een
snelle rush naar voren. Hij speelt
goed over en krijgt de bal weer terug, helaas is zijn schot te zacht en
heeft de keeper de bal. De keeper
schiet de bal slecht uit en Abel let
goed op: 7-0. Dan de volgende aanval: Luca krijgt de bal goed aangespeeld: een keiharde knal en SCW
juicht weer: 8-0. Het laatste doelpunt wordt gescoord door Morritz,
die de bal doorgespeeld krijgt van
Mees: 9-0. Het laatste fluitsignaal
klinkt en SCW F2 is kampioen. Met
slechts één nederlaag en verder allemaal overwinningen, het beste
doelsaldo en het allerbeste teamwork heeft SCW F2 het kampioenschap verdiend!

Valentijn in Binding Oost
Groots afscheid van juf Gerry
Rijsenhout - Donderdag 6 januari is op obs De Zevensprong feestelijk afscheid genomen van juf Gerry Sudmeier. Na 36 jaar in het onderwijs actief te zijn geweest, mag
juf Gerry nu gaan genieten van haar
welverdiende pensioen. Gerry is een
gepassioneerde, getalenteerde leerkracht met liefde voor het vak. Een
andere passie van Gerry is het maken van mooie reizen. Daar werd
creatief op ingespeeld door het
team van de Zevensprong. ‘Haar’
kinderen namen op een gepaste manier afscheid van haar. Gerry werd ’s middags met haar gezin
en vrienden verwacht op De Zevensprong, waar de zaal was omgetoverd tot een echt vliegtuig. Dit vlieg-

tuig maakte een reis rond de wereld,
waarbij enkele landen werden uitgelicht door het opvoeren van een
dans uit het desbetreffende land. De
groepen 1 tot en met 8 dansten de
sterren van de hemel voor deze bijzondere juf. Het vliegtuig landde om
15.00 uur, waarna er tijd was voor
de ouders en (oud)-collega’s om afscheid te nemen van Gerry. De opkomst was groot en er was te weinig
tijd om met iedereen bij te kletsen,
maar helaas komt aan alles een einde. Al met al was dit voor ieder een
geslaagde middag met een lach en
een traan. De Zevenspong zal Gerry niet vergeten en hoopt stiekem
dat zij haar licht nog eens zal laten
schijnen in moeilijke situaties.

Voorleesweek op Graankorrel
Kudelstaart - De hele week lopen
er zo nu en dan opa’s en oma’s door
basisschool De Graankorrel. Dit in
verband met de nationale voorleesweek die gehouden wordt.Elke dag
mogen opa’s en oma’s komen voorlezen bij hun kleinkind(eren) in de
groep.
Behalve aan de grootouders, is ook

Voetbal jongste jeugd Rijsenhout

aan de kinderen te zien dat ze genieten van allerlei verhalen uit de
voorlees- en prentenboeken. Het is
weer eens wat anders dan voorgelezen te worden door je eigen juf of
meester!
En door de vele aanmeldingen wordt
er in sommige groepen ook volgende week nog voorgelezen!

Creatieve en tekencursussen voor
kinderen bij De Werkschuit
Aalsmeer - De Werkschuit start op
maandagmiddag, woensdagmiddag
en donderdagmiddag , 31 januari en
2 en 3 februari weer met creatieve
cursussen voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar. De cursus is bedoeld voor jongens en meiden die het leuk vinden om met hun
handen allerlei dingen te maken. Er
wordt gewerkt met verschillende
materialen, zoals klei, brooddeeg,
papiermache en kosteloos materiaal. Elk seizoen maken de kinderen
weer op een andere manier kennis met de materialen. De kinderen
worden gestimuleerd naar eigen inzicht hun creativiteit te ontwikkelen.
De cursus wordt gegeven dor Mar-

got Tepas. Voor kinderen tussen de
6 en 12 jaar, die graag willen tekenen, heeft De Werkschuit verder het
tekenatelier op de woensdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur. Het tekenatelier is bedoeld voor kinderen
en jongeren die tekenen en of schilderen heel leuk vinden. Er wordt gewerkt op grote vellen papier. Tijdens
de eerste les mogen de deelnemers
hun lievelingsknuffel natekenen of
schilderen. In de groep met de oudste jeugd wordt ook aandacht besteed aan bepaalde basistechnieken. De eerste les is op woensdag
2 februari. Voor inlichten of opgave: http:www.gklein.org/wsa of bel
Margot Tepas via 0297-340150.

Aalsmeer - Er kijken iedere week
heel veel mensen naar The Voice of
Holland, maar afgelopen week kwamen er ook heel wat tieners zingen
bij The Voice bij Binding Oost. Vooral een duet zingen was populair, er
werd ook een battle gedaan en de
jury was erbij om te raden wie er
aan het zingen was. Er is veel muzikaal talent in Aalsmeer Oost. Komende weken kun je komen koken
op dinsdag of knutselen op woensdag. Wil je precies weten wat er te
doen is, kijk dan op de site www.debinding.nl. In februari is er een speciale Valentijnsactie voor tieners uit
Aalsmeer Oost bij Binding Oost. Op
dinsdag 15 februari kunnen jongens

en meiden komen dineren met iemand die zij lief vinden of die speciaal voor hen zijn. Voor deze avond
moet je je wel opgeven dit kan via
de mail eveline@debinding.nl. Geef
daarbij aan met wie je graag wilt dineren en vooral waarom je dat wilt.
De acht meest romantische inzendingen krijgen een plekje voor het
Valentijnsdiner bij Binding Oost. Het
diner is van 17.30 tot 20.30 de kosten zijn 10 euro voor het diner voor
2 personen. Op 8 februari wordt van
19.00 tot 20.30 uur de avond alvast
voorbereid. Een bijzondere placemat gaat gemaakt worden en er kan
geleerd worden hoe je een tafel chique kan dekken.

Jeugdhandbalnieuws

Jongens B1 FIQAS spelen
gelijk tegen Vrone
Aalsmeer - Eindelijk hadden de
jongens B1 van FIQAS Aalsmeer
weer eens een leuke pot voor de
boeg. Ondanks dat ze vorige keer
wonnen met 40-26 wisten we dat
de jongens van Vrone zeker konden
handballen. Remco, Rein en Jeremy deden met de A2 mee en speelden tegen Houten op hetzelfde tijdstip. Vrone ging goed van start en
al snel stonden de Aalsmeerse jongens met 2-0 achter. Floris wist de
stand gelijk te maken, maar daarna
gingen er twee afstandschoten van
Vrone in. Eigenlijk is de achterstand
van twee punten voor de rust gebleven en ging de B1 met een achterstand van 14-16 de kleedkamer in.
Dat was heel lang geleden, dus de
mannen probeerden rustig te blijven
en er weer vol voor te gaan. Beide
teams speelden goed. Omdat Floris prima in de wedstrijd zat kreeg

hij van zijn teamgenoten de ruimte om te scoren. Toen ze nog 10 minuten moesten spelen stond er een
stand van 27-24 op het scorebord
en hadden ze het gevoel de wedstrijd te winnen. Iedereen stond keihard te werken, zowel verdedigend
als aanvallend. Maar toen viel Nigel
en moest hij met spoed naar het ziekenhuis. Dat was flink balen, want
hij bleek zijn duim en pols gebroken te hebben. De andere jongens
probeerden de wedstrijd goed uit
te spelen. Vrone kwam terug en zo
stond de B1 met 28-30 achter met
nog 1 minuut te spelen.
FIQAS Aalsmeer werkte keihard en
uiteindelijk werd het gelijk: 30-30.
De B1 staat nog steeds bovenaan
en hoopt, mét Nigel, op 9 april op
het NK te staan.
Doelpunten: Floris 21, Martijn 4, Nigel 3, Tim en Jeffrey 1.

‘Oma’s Oma’ in Poppentheater
Amstelveen - Voor iedereen vanaf
6 jaar brengt Ida van Dril op zondag
23 januari om 14.30 uur de voorstelling ‘Oma’s Oma’ in het Amstelveens Poppentheater. Merel’s
Oma doet een beetje raar de laatste tijd. Merel begrijpt er niks meer
van. Boos zit ze op de rommelzolder.
Daar woont meneer André. Hij kent
alle oude verhalen van de oma’s en
hun reizen. Hij speelde al met oma’s

oma. Ida van Dril maakte een betoverende, vrolijke en ontroerende
voorstelling over herinneren, vergeten en accepteren.
Toppoppenspeler Fred Delfgaauw
was haar regisseur. Toegangsprijs
is 8,50 euro. Telefonisch reserveren
kan op donderdag, vrijdag, zaterdag
en zondag van 10.00 tot 14.00 uur
via 020-6450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.
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Wedstrijden veldvoetbal

Schaken

AAS 2 laat eerste punten
van seizoen liggen
Aalsmeer - Het tweede team van
schaakclub AAS heeft de eerste punten laten liggen van dit seizoen. Alle wedstrijden in de promotieklasse waren tot nog toe gewonnen, maar tegen Leithen 1 ging het
fout. Nadat er met een 1,5–0,5 achterstand werd begonnen door twee
vooruit gespeelde partijen, kwam
AAS 2 nooit echt terug en ging de
overwinning uiteindelijk naar Leithen met een 5–3 uitslag. Leithen
gaat nu aan de leiding in de klasse, met 7 matchpunten staat het nu
1 matchpunt voor op AAS 2.
Boudewijn Eijsvogel en Olaf Cliteur
hadden hun partijen vooruit gespeeld. Olaf had voor een remise
gezorgd terwijl Boudewijn een nederlaag niet kon voorkomen. In de
overige zes partijen moest AAS dus
proberen deze achterstand ongedaan te maken. Met twee invallers
was dat echter geen gemakkelijke
opgave, het team van Leithen kende slechts één invaller. De eerste
invaller was Dave Looijer, die eerder al zijn talent bewezen had. Deze partij kwam hij echter vanuit de
opening in de verdrukking en moest
zich uiteindelijk gewonnen geven.
Willem Moene deed iets terug voor
de Azen. Hij won en bracht hierdoor
de spanning terug in de wedstrijd.

Ben de Leur had zich ook bedient
van een rustige opening, maar zwart
kende ook zijn pappenheimers. Het
spel kabbelde daarna langzaam verder en gaandeweg werd er dusdanig veel stukken geruild dat er voor
beide spelers te weinig overbleef
om op winst te spelen.
Remise was het gevolg. Datzelfde
resultaat scoorde ook Peter Poncin, die met zwart redelijk makkelijk gelijkspel uit de opening had gehaald. De tweede invaller Henk van
Leeuwen speelde zijn normale, solide spelletje. Zijn opponent wachtte echter geduldig op zijn kans om
toe te slaan en een kleine fout van
Henk in tijdnood was genoeg om
de balans beslissend door te laten
slaan ten nadele van Henk. Willem
Hensbergen had actief spel gekregen ten koste van een zwakke pion
in zijn stelling, maar in het eindspel
leverde dit niet genoeg op om echte
winstkansen te krijgen.
Schaakclub AAS schaakt van begin september tot eind mei op de
vrijdagavond in de Doopsgezinde
kerk in de Zijdstraat. Training en les
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00
uur, daarna volgt de competitie tot
01.00 uur. Informatie: Tel. 0297324459 of 0297-268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org.

Handbal meiden

Fiqas C1 komt tekort tegen Vido
Aalsmeer - De meiden C1 van Fiqas Aalsmeer hadden afgelopen zaterdag een wedstrijd tegen Vido op
het programma staan. Vido is de
koploper van de poule, dus het was
vooraf bekend dat het een moeilijke
wedstrijd zou worden.
Vido is fysiek heel sterk en krachtig. In de eerste helft werd met vlagen goed verdedigd en kon Fiqas
nog aardig bij blijven. De stand ging
gelijk op, Fallon Hooyman, die Demi
(ziek) verving, had een paar prachtige afstandsschoten waar Vido geen
antwoord op had. Ruststand was
3-6. In de tweede helft probeerde
Fiqas nog bij te blijven, maar helaas

lukte dat niet. Marjolein van Aalst
stond heeft overigens wel weer geweldig haar doel verdedigd. Danisha
Zaal uit de D-meiden deed ook met
de C-meiden mee doordat er enkele zieken waren. Lynn van de Polder
had een paar keer pech, maar gelukkig bleef ze volhouden en kon
drie keer prachtig scoren. Fabienne Vork kreeg op het laatst nog een
prima kans en schoot vanaf de cirkel 8-12.
Dit was tevens de eindstand in het
voordeel van Vido. Toch hebben de
meiden van Fiqas prima gewerkt.
Komend weekend staat de wedstrijd
tegen VOC op het programma.

Handbal dames

RKDES B1 herovert eerste
plek in competitie
Kudelstaart - Afgelopen zondag
was de topper uit de dames B competitie. Nummer één Westsite tegen
nummer twee RKdes. Het team van
Westsite speelt met verschillende A
speelsters, dus RKdes kon aan de
bak. RKdes liet vanaf het begin van
de wedstrijd aan Westsite zien dat er
met Kudelstaart niet te spotten viel
ondanks het grote verschil in lengte van de meiden. De wedstrijd ging
snel heen en weer, en was voor het
publiek een genot om naar te kijken. Leuke acties wisselden elkaar
af, en beide teams waren goed aan
elkaar gewaagd. Met een stand van
5-7 ging RKdes de rust in. Na een
goede peptalk van coach en trainer Ruud van den Broeck, gingen
de meiden de tweede helft in. Conditioneel en technisch was RKdes

de betere in de tweede helft, maar
fysiek gezien was Westsite sterker,
dus de wedstrijd kon nog alle kanten op. Bij een tijdstraf van 2 minuten van Westsite benutte RKdes het
bovental goed, wat resulteerde in
schitterende acties en doelpunten.
Andersom hield RKdes het goed op
de rit in ondertal. Het bleef spannend tot aan het einde. In de laatste 2 minuten liep RKdes twee doelpunten uit en in de laatste 10 seconden kreeg RKdes nog een strafbal mee, zodat de eindstand 11-14
eindigde. Met deze eindstand staat
RKdes weer op de eerste plaats in
de competitie met een schitterend
doelsaldo. Volgende week zondag
spelen de Dames van RKdes thuis
in de Proosdijhal om 14.40 uur tegen Aristos.

Zaterdag 22 januari

Toernooi na 25 jaar ten einde?

Kudelstaart-trofee voor Schijf
Kudelstaart - Zaterdag 15 januari is in de Proosdijhal voor de 25e
keer het inmiddels traditionele zaalvoetbaltoernooi om de Kudelstaarttrofee gespeeld. Niet alleen speciaal vanwege het jubileum, maar ook
omdat het voor Jan Wey de laatste
keer was dat hij dit toernooi organiseerde. Jan zet er na 25 jaar een
punt achter, maar hij hoopt van harte dat anderen het stokje zullen
overnemen. Een groep jonge en enthousiaste mensen, die deze traditie op een geheel eigen wijze willen
voortzetten, is zijn vurige wens. Jan
Wey heeft zich niet alleen al 25 jaar
ingezet voor het zaalvoetbal, maar
ook voor het daaraan gekoppelde
goede doel. Zo’n 1300 ouderen en
gehandicapten heeft hij met het de
opbrengst van dit toernooi een fijne dag of midweek kunnen bezorgen. Behalve de inleg van de meespelende teams benaderde Jan elk
jaar daarvoor weer tientallen sponsors. Alles bij elkaar opgeteld is er in
de 25 toernooien meer dan 100.000
euro ingezameld en dit geld is ondermeer besteed aan M.S. patiënten, Ons Tweede Thuis, Rolstoelbasketbal Vereniging Aalsmeer en ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart.
Als laatste werd de opbrengst ingezet om drie gehandicapte kinderen,
met de z.g. dolfijntherapie in Harderwijk in aanraking te brengen. En
dit alles krijgt nog een vervolg, want
ook de laatste opbrengst wordt aan
een goed doel besteed.
Spannende halve finale
Maar liefst 14 zaalvoetbalteams
(verdeeld over 4 poules) deden mee
aan het toernooi. De Alpha-kerk,
Trots van Aalsmeer, Garage Nieuwendijk 1 en 2, SOW-gemeente,
Dorpskerk, Schijf, F.C. Mantel Makelaars, C1000, Motorhuis Hoofddorp, Cama Gemeente, Albert Heijn,
Brotherhood en natuurlijk het organiserende F.C. Proosdij streden om
de hoogste eer. Uiteindelijk leverden
de poulewedstrijden en de wedstrijden in de kwartfinale de volgende teams op in de halve finale: F.C.
Proosdij, F.C. Mantel Makelaars, Alpha-Boys en Schijf.
De winnaar van vorig jaar, F.C. Mantel Makelaars, moest in de halve finale zijn meerdere erkennen in het
team van Schijf dat met 3-0 overtuigend wist te winnen. De ander halve
finalewedstrijd tussen F.C. Proosdij
en Alpha-Boys was heel spannend
en moest na een 1-1 eindstand beslist worden door het nemen van
strafschoppen. Na een lange reeks
strafschoppen kwam uiteindelijk
F.C. Proosdij als winnaar uit de bus.
Tussenwedstrijd
Om 21.00 uur vond als vanouds een
interessante
basketbalwedstrijd
plaats tussen prominenten en middenstanders van Aalsmeer en Kudelstaart. Dit leverde natuurlijk weer

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslagen bridgeclub
Strijd en Vriendschap, speelavond
op 11 januari:

Ouderensoos
BV Oostend

OVAK-soos in
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende speelmiddag van de ouderensoos van buurtvereniging Oostend is op donderdag 27 januari in het Middelpunt
aan de Wilhelminastraat. De kaartmiddag begint om 14.00 uur, de zaal
is open vanaf 13.30 uur. De speelmiddag voor 55 plussers is 13 januari gewonnen door de heer M. Tulp
met 5549 punten, gevolgd door mevrouw v/d Made met 5135 en de
heer Thijsen met 5108 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan mevrouw Verkerk. De beste rummicupper bleek mevrouw Valentijn.

Aalsmeer - Op woensdag 26 januari vindt weer de wekelijkse OVAKsoos plaats in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat. Leden en 50-plussers zijn van harte welkom. De aanvang is 14.00 uur.
Het klaverjassen op 12 januari is
gewonnen door G. Kraan met 5586
punten, gevolgd door D. Sandee
met 5480 punten en E. Jongkind
met 5445 punten. Bij het pandoeren
behaalde Jan van de Meer de hoogste eer met 660 punten, gevolgd
door Dora Wittebol met 600 en Tom
Verlaan met 570 punten.

Lijn A:
1. Theo Blom en Ko van Es
2. Jan en Krijnie Joore
3. Françoise Daudel en Tilly Eveleens
4. Jan en Jaap Geleijn
5. Jan Oor en Martin van der Laarse
6. Jan van Ginkel en Trees de Jong
7. Ger Lubbers en Willy Stokman
8. Jan en Mien Korenwinder
9. André Lanser en Joris v.d. Zwaard
10. Juul en Matje Wentzel
Lijn B:

65,36
63,57
59,29
55,36
53,93
52,50
48,57
47,14
45,71
44,64

een fantastisch schouwspel op voor
het massaal toegestroomde publiek.
De wedstrijd stond onder leiding
van scheidsrechter Thomas van
Basketbal Vereniging Aalsmeer. Zoals ook in voorgaande jaren nam het
team van Aalsmeer direct weer het
initiatief met een voorsprong. Maar
het team van Kudelstaart gaf zich
niet zo gemakkelijk gewonnen als in
voorgaande jaren en hield de hele
wedstrijd aansluiting. Dat resulteerde dan ook in een ongekend spannende eindfase. Bij een stand van
16-14 in het voordeel van Aalsmeer
kreeg Kudelstaart vlak voor tijd nog
legio kansen om de wedstrijd naar
zich toe te trekken, maar het ontbrak hen aan geluk. En zo bleef de
stand ongewijzigd en kon het team
van Aalsmeer zich wederom winnaar noemen. Na dit tussenoptreden werd de finale wedstrijd gespeeld. Deze ging tussen het team
van Schijf onder leiding van coach
Ton Grimbergen en het organiserende team F.C. Proosij onder leiding
van coach en organisator Jan Wey.
De conditie speelde bij F.C. Proosdij, dat het vanwege blessures zonder wissel moest stellen, uiteindelijk
parten. Hier maakte het team van
Schijf goed gebruik van en dat vertaalde zich uiteindelijk in een overtuigende 2-0 overwinning voor dit
jonge en veelbelovende team.
Afsluiting
Tijdens de prijsuitreiking is, zoals
gebruikelijk, een aantal vrijwilligers
in de schijnwerpers gezet. Natuurlijk waren daar de scheidsrechters
waar Jan Wey jaren lang op heeft
kunnen rekenen: Ben van Maris,
Natasja van Loon, Klaas Boekel en
Jan Kolk. Daarnaast stond de gehele dag en avond Dorrie Huson paraat met haar EHBO-koffer, die ze
gelukkig niet echt nodig heeft gehad. Ook waren er bloemen voor
de zaalcommissarissen Arie de Vos
en Hans van Leeuwen. Namens alle aanwezigen bedankte laatstgenoemde Jan Wey voor zijn jarenlange inzet als grote organisator van
het traditionele toernooi. De zaal
antwoordde hierop met een welgemeend applaus. Verder werd in de
afsluitende toespraak nog gezinspeeld op een mogelijke opvolging
van de organisatie van het toernooi.
Daarna werd hier nog druk over gespeculeerd tijdens het gezellige en
afsluitende feest, dat muzikaal werd
opgeluisterd door een Amsterdamse volkzanger en special guest Chris
Bosse. Diverse aspirant kandidaten
wierpen zich op om serieus na te
denken over het overnemen van de
organisatie. Jan heeft dan ook goede hoop dat zijn vurige wens in vervulling gaat en het toernooi om de
Kudelstaart-trofee de komende jaren gewoon gespeeld blijft worden!
Hans van Leeuwen
1. Anny en Sima Visser
59,29
2. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet
57,50
3. An Joore en Mien van der Laarse 55,36
4. Pieter en Erna Jongkind
54,29
5. Joke Delfos en Alex Pannekoek
53,93
6. Gré Aartse en Jasper Blom
53,93
7. Oege de Jong en A. Korenromp
52,14
8. Anny van Buyten en Tiny Neij
50,36
9. Wil Groot en Trudy Stokkel
43,57
10. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 43,57
Lijn C:
1. Harry v. Mastwijk en F. Blommestijn 59,29
2. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
58,93
3. Klaas Maarse en Adri Otto
54,64
4. Miep en Wim Bakker
54,29
5. Marry Tulp en Gladys Maarse
54,29
6. Rita Blaauboer en Gerard Pouw
52,86
7. Piet Vis en Jan van Zwieten
48,21
8. Hans en Lia Vreeswijk
47,86
9. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 45,71
10. Ruud Doeswijk en Ton Peperkoorn 45,00

ZABO zaalvoetbal in Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdag 22 januari aanstaande wordt de plaatselijke
zaalvoetbal competitie van de ZABO
Aalsmeer weer voortgezet. Er wordt
gespeeld in sporthal De Bloemhof
aan de Hornweg. Het betreft de negende speelavond van dit seizoen.
Publiek is van harte welkom en
de toegang tot de tribunes van de
sportzaal is gratis. Op het programma staan: Sportcafé de Midi’s tegen

LEMO-gaat-los om 19.20 uur. Amsec Beveiliging tegen Café Johnny’s om 20.05 uur. Piller Sport tegen
Sporting Uithoorn om 20.50 uur. Accon tegen Schijf Grondboringen om
21.35 uur.
De ranglijst wordt momenteel aangevoerd door Sportcafé de Midi’s
en deze ploeg staat vijf punten voor
op de nummer twee, Schijf Grondboringen.

Aalsmeer
TOB 1 - Aalsmeer 1
AFC 2 - Aalsmeer 2
Hillegom 2 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 4 – EDO 2
Aalsmeer 5 – SCW 3
Aalsmeer 6 – Zeeburgia 2

14.30 u
14.45 u
14.45 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – De Meer DA.5

14.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – VEW 3

14.00 u

Meisjes
RKAV MB.1 – Roda’23 MB.1

12.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United B1 – Velsen B1
J.A.United B2 – HBOK B1
Concordia B3 - J.A.United B3
Bloemendaal C2 - J.A.United C2
Buitenveldert MC.2 - J.A.United C3

14.30 u
14.30 u
14.45 u
11.30 u
13.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – Weesp D1
J.A.United D2 – Schoten D1
Vogelenzang D1 - J.A.United D3
J.A.United D4 – Bloemendaal D3
RKAVIC D1 - J.A.United D5
J.A.United E1 – Zwanenburg E1
Zwanenburg E2 - J.A.United E2
J.A.United E3 - Zeeburgia E3
J.A.United E4 – AFC E5
J.A.United E5 – DSOV E4
VVC E8 - J.A.United E6
J.A.United E7 – DSS E 15
J.A.United E8 – DSS E9
J.A.United E9 – DSS E 14
Sp.Martinus F1 - J.A.United F1
Kon.HFC F4 - J.A.United F2
DSOV F3 - J.A.United F3
J.A.United F4 – WV-HEDW F6
J.A.United F5 – Roda’23 F5
J.A.United F6 – SDZ F9
DSS F 12 - J.A.United F7
J.A.United F8 – DSS F 19
UNO F6 - J.A.United F9
SCW F3 - J.A.United F10
Arsenal F6 - J.A.United F11

13.00 u
11.15 u
10.30 u
10.00 u
12.00 u
11.00 u
10.30 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
10.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
De Meern MC.1 - J.A.United MC.1
SVIJ MC.1 - J.A.United MC.2
DSS MC.2 - J.A.United MC.3
J.A.United ME.1–Sp’woude ME.1

10.10 u
12.00 u
11.45 u
11.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
AFC IJburg D1 - RKDES D1
Hoofddorp D9 - RKDES D2
RKDES D3 – Buitenveldert D6
RKDES D4 – Zwanenburg D5
Ouderkerk E3 - RKDES E1
Pancratius E6 - RKDES E2
Pancratius E12 - RKDES E3
Amstelveen E5 - RKDES E4
RKDES E5 – Badhoevedorp E4
Swift F2 - RKDES F1
Nw.Sloten - RKDES F2
RKDES F3 – NFC F1
Legm.vogels F5 - RKDES F4

13.30 u
11.30 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u

RKDES F5 – Buitenveldert F4
RKDES F6 – Arsenal F3
Ouderkerk F 10 - RKDES F7
RKDES F8 – Badhoevedorp F3
RKDES F9 – Nw.Sloten F6

11.00 u
9.30 u
9.00 u
11.00 u
11.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Wartburgia DA 3
RKDES MA.1 – DSS MA.2
OSV MB.1 - RKDES MB.1
DSS MC.3 - RKDES MC.1
Sp.Martinus MD.1 – RKDES MD.1
Abcoude ME.1 - RKDES ME.1

13.00 u
11.00 u
12.30 u
10.15 u
10.15 u
9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – RCH 1
Roda’23 3 - SCW 2
Aalsmeer 5 - SCW 3
SCW Vet.1 – Kon.HFC Vet.1
DRC Vet.1 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 – Sp.Martinus Vet.1
Kon.HFC Vet.4 - SCW Vet.4

14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – MSV’19 A1
Hillegom B1 - SCW B1
SCW B2 – HBC B3
DSS C2 - SCW C1
SCW C2 – Hoofddorp C 10

12.30 u
13.00 u
12.00 u
13.15 u
9.00 u

Pupillen
Stormvogels D2 - SCW D1
SDZ D6 - SCW D2
SCW E1 – Pancratius E4
DIOS E7 - SCW E2
THB E1 - SCW E3
SCW F1 – DIOS F4
Haarlem/Ken’merland F1 - SCW F2
SCW F3 – J.A.United F 10
SDZ F12 - SCW F4

12.00 u
14.00 u
9.00 u
10.00 u
9.30 u
10.00 u
8.45 u
9.00 u
10.45 u

Dames en meisjes
Desto DA.2 - SCW DA.1
SCW MC.1 – DSS MC.1
SCW MD.1 – VSV MD.1
SCW ME.1 – Overbos ME.2
Bloemendaal F8 - SCW MF.1

11.00 u
11.15 u
10.00 u
9.00 u
10.00 u

Zondag 23 januari
R.K.A.V.
RKAV 1 – RCH 1
DCG 3 - RKAV 2
RKAV 3 – RKDES 5
Tos Actief 3 - RKAV 4
RKAV 6 – Ouderkerk 4

14.00 u
11.30 u
11.30 u
10.30 u
11.30 u

Dames
RKAV DA.1 – OFC DA.1

11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Concordia 1
HFC.Haarlem 3 - RKDES 2
RKDES 3 – AFC 3
Nw.West 2 - RKDES 4
RKAV 3 - RKDES 5
RKDES 6 – VVGA 2
KDO 6 - RKDES 7

14.00 u
11.30 u
14.00 u
11.00 u
11.30 u
14.00 u
12.00 u

Junioren
RKDES A1 – GeuzenM.meer A1
Legm.vogels A3 - RKDES A2
VVA/Spartaan B1 - RKDES B1
Swift B3 - RKDES B2
RKDES C2 – Pancratius C7

12.00 u
12.00 u
11.30 u
9.00 u
10.00 u

Wederom veertiende plek
voor zwemclub Oceanus
Aalsmeer - Het lijkt wel standaard:
De veertiende plek in de hoogste
landelijke zwemcompetitie. Net als
in de eerste en tweede ronde werd
het ook dit keer voor de zwemmers
van Oceanus een veertiende positie
en blijft dus ook in het klassement
deze positie behouden. Dat betekent dat er op 3 april een vijfde wedstrijd moet worden gezwommen om
in de hoofdklasse te kunnen blijven
of te degraderen naar de A-klasse.
In Eindhoven vond afgelopen weekend de derde ronde van de landelijke zwemcompetitie plaats. Er zijn
door de zwemmers van Oceanus 65
persoonlijke records gezwommen
en het prestatieniveau lag over het
algemeen hoog. Het grootste persoonlijke record was voor Chantal
Grove die de 200 vlinder met ruim
30 seconden verbeterde. Daarbij moet wel gezegd worden dat de
oude tijd vier jaar oud was. Op dezelfde afstand ook prima tijden voor
Maxime van den Heuvel (2.36.68)
en Aicha Croes (3.23.97), Vincent
Moolhuijsen (2.17.34) en het debuut van Sven Driessen en Michael
van Amstel. Ook op de 200 meter schoolslag prima prestaties van
Eva van der Born (3.03.29) en Danique Gielen (2.57.43), Bart Sommeling (3.05.06) en Rick de Mercado
(3.07.89). Voor Bart betekende dat

weer een NJK limiet. Ook een NJK
limiet voor Martijn van der Zwaard,
die deze zomer nu naast de 50 vrij
ook de 100 vrij (1.01.90) mag gaan
zwemmen. Meer nieuwe limieten
op de 100 vrij: Ook Robert Rohaan
(53.93) en Jeffrey Reijnders (55.89)
haalden deze limiet voor komende zomer. Voor Jeffrey was dit het
antwoord op zijn diskwalificatie op
de eerder gezwommen 400 wissel,
waardoor zijn snelle tijd niet mocht
tellen en Oceanus 25 punten verlies
moest incasseren. Vincent Moolhuijsen leek niet tevreden met zijn
tijden, hoewel het twee keer een
persoonlijk record en ook nog een
NK limiet op de 200 wissel opleverde. Bij de jongsten weer prima prestaties van Lianne Bouwmeester en
ook dikke persoonlijke records voor
Roan van Bakel, Dana Bosman, Daniel Krymchansky, Tess Pagano Mirani en Lulu-May Verbeek. Bij de senioren waren de 200 rug van Inge
Nieuwenhuizen, de 200 school van
Danique Gielen en de 100 vrij van
Robert Rohaan de meest opvallende prestaties. De volledige uitslagen
zijn als altijd te vinden op de Oceanus site: www.zsc-oceanus.nl. Komend weekeind is het de beurt aan
de Speedo zwemmers in Aalsmeer
en de Masters gaan de ‘zwemstrijd’
aan in Heerenveen.

Eva van der Born, prima prestatie.

Chantal Grove, persoonlijke record.
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Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

Gratis kennis maken met
Pilates in The Beach

Avond van Martijn Baars
Kudelstaart - De eerste dartavond
van het nieuwe jaar in het Dorpshuis is weer achter de rug. Het was
een drukke avond bij dartclub Poel’s
Eye. Nieuwelingen en oudgedienden voegden zich bij de vaste klanten. Er waren enkele oud speelavondwinnaars, zoals Tjitte Miedema (vijfvoudig winnaar, waarvan de
laatste alweer zes jaar geleden) en
Petra Olijerhoek (zesvoudig winnares bij de dames, waarvan de laatste vier jaar geleden). Ook Martijn Baars en Bas van de Jacht waren weer van de partij. Vorig seizoen stond de Poel’s Eye niet in
hun agenda, hun laatste optreden
dateerde van de laatste avond van
twee seizoenen geleden. Zij kwamen wellicht meer voor de gezelligheid dan uit dartsambitie, maar
dat weerhield vooral Martijn niet
om enige aanspraakmakende prestaties te leveren. In de poule moest
Martijn nog warm draaien, maar na
de poule won hij van niemand minder dan Arnold Sluis, toch de nummer zeven van de ranglijst. Daarna
moest Martijn tegen Catootje, die
een ronde daarvoor knap van Tjitte had gewonnen. Martijn stoomde
echter door naar de kwartfinale van
de Sconeronde (het middelste niveau) Ooit stond Martijn in de (toen

nog verliezerronde hetende) finale, waarin hij verloor van Rinus Jurka. Dat seizoen (2004–2005) piekte
Martijn, want hij eindigde op de 38ste plaats in de eindstand. Dat was
een verbetering van zijn eerste seizoen (42-ste) De eindstand is echter nooit een doel geweest van Martijn, maar dat weerhield hem niet
om de afgelopen speelavond voor
de 57-ste keer de Poel’s Eye te bezoeken. Door gezelligheid met prestaties te verweven voldeed Martijn ruimschoots aan één van de vele mogelijke voorwaarden van de
unieke ‘Punt op de i prijs’. De dartavond werd uiteindelijk gewonnen
door Wim Mink. Halve finalisten:
John Koster en Jan Kranendonk.
Kwartfinalisten: John Kater, Richard
Haaima, Nick Dekker en Andere van
de Niet. Winnaar van de Sconeronde: Gerard van de Weijden. Halve finalisten: Hein van Houten en Albert
Geleijn. Kwartfinalisten: Tim van de
Poel, Ilona Bak, Martijn Baars en
Wim Boon. Winnaar van de Eronde:
Arnold Sluys. Halve finalisten: Remco Maarse en Bertus Krijgsman. De
volgende speelavond is morgen,
vrijdag 21 januari, in het Dorpshuis.
De inschrijving sluit om 19.45 uur,
deelname kost drie euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

SV Omnia 2000 wedstrijdturnen

Guo-Xin Verhoef rayonkampioene
Aalsmeer - Bij de twee voorwedstrijd in de vijfde divisie van het rayon Amsterdam, die op 16 januari in
de Turnace Hall of Gymnastics in
Amsterdam-Sloten gehouden werd,
hebben de turnsters van SV Omnia
2000 opnieuw goed gepresteerd! Bij
de pupillen 2, niveau 9 turnden Iris
Engel en Roslin O’Shea een goede
wedstrijd. Roslin eindigde met 48.60
punten op de derde plaats en Iris
werd tweede met 49.60 punten. Beide mogen door naar de regiokampioenschappen. Bij de jeugd, niveau
8 liet Danischa Goede mooie oefeningen zien. Ze werd op deze wedstrijd begeleid door Charon Spring
in’t Veld, één van de turnsters-senioren. Op de eerste voorwedstrijd
werd Danischa vierde , maar nu eindigde ze op de vijftiende plaats. Het
gemiddelde is helaas niet voldoende voor doorstroming naar de regiokampioenschappen. Bij de pupillen 1, niveau 10, turnden zes meisjes van Omnia. Leonie Helling eindigde met 50.20 punten op de negende plaats, Joy Hoving behaalde
met 50.50 punten de achtste plaats
en Tess Piet werd vierde met 52.50
punten en mocht hiervoor een medaille in ontvangst nemen. Jasmin
Aileen behaalde het hoogste aantal
punten voor haar brugoefening, namelijk 14.40 punten! In totaal scoorde ze 52,80 en eindigde hiermee op
de derde plaats. Lindsay Commandeur werd tweede met 55.00 punten en Guo-Xin Verhoef werd zeer
verdiend met 55.40 de rayonkampioene! Zowel bij de eerste als bij
de tweede voorwedstrijd eindigde Guo-Xin op de eerste plaats. De
eerste vier ereplaatsen werden bezet door Omnia-turnsters! De vijf
beste Omnia-turnsters mogen door

naar de Regiokampioenschappen.
Alle bovenstaande turnsters worden
getraind door Anneke Nap en Mariet Tas. Noa Sangers en Lisanne ten
Hof, die in de categorie instap, niveau 11 hun wedstrijd turnden, worden behalve door Anneke en Mariet ook nog door Ilse Vergoossen
getraind. Ilse begeleidde hen voor
het eerst op deze wedstrijd. Lisanne werd vierde met 52.60 punten en
mocht hiervoor een medaille in ontvangst nemen.
Noa eindigde op de tweede plaats
met 53.60 punten en kreeg de zilveren medaille uitgereikt. Noa en Lisanne mogen beide door naar de
regiokampioenschappen. Op grond
van hun prestaties op beide voorwedstrijden mogen er in totaal dus
negen Omnia turnsters door naar de
regiokampioenschappen, die op zaterdag 9 april gehouden zullen worden in Wormer.

Klaverjassen
bij VZOD

Huub wint bij
ouderensoos

Kudelstaart - Vrijdagavond 21 januari organiseert VZOD een klaverjasavond die meetelt voor de Jans
en Janny Bos-trofee in het clubhuis
aan de Wim Kandreef 2. Iedereen is
van harte welkom vanaf 19.30 uur in
het gezellige honk van VZOD. Ook
deze avond zorgt de organisatie
weer voor een welgevulde prijzentafel en gaat u gegarandeerd met
een leuke attentie naar huis. De volgende kaartavond is op 25 februari, het traditionele koppelklaverjassen staat op het programma. Hiervoor moet u zich opgeven en dit kan
tot 18 februari via www.vzod.nl.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Mensen die
graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook van harte welkom.
Op donderdag 13 januari is het klaverjassen gewonnen door Huub
Bouwmeester met 5215 punten, gevolgd door Han Raadschelders met
5193 punten en Daan Sandee met
5135 punten. Bij het jokeren behaalde Gerard de Wit de hoogste eer
met 189 punten. Op twee is Janny
Lubbert geëindigd met 298 punten.

RKDES D1 kampioen na
forse winst op Pancratius
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag stond voor de jongens en meiden van RKDES D1 de kampioenswedstrijd van de najaarscompetitie op het programma. Deze moest
worden afgewerkt tegen Pancratius
D4 uit Badhoevedorp op het thuiscomplex aan de Wim Kan Dreef. RKDES begon met Marijn van Wandelen op doel. De achterhoede bestond uit de twee centrale verdedigers Bryan van Weerdenburg en Imke Brommer, met als rechtsachter
Lucas Heijsteeg en linksachter Han
Ruder. Op het middenveld startte Mike van den Bergen op rechts,
centraal stond Dennis Pronk en Bob
Semp was de linkshalf. De voorhoede werd gevormd door Menno Zeldenthuis aan de linkerkant, Mano
van Veen in de spits en Mandy de
Boer als rechtsbuiten.
De wissels waren Ramon Fortier en
Brahim Chaoukat. Om 11 uur precies mocht Pancratius aftrappen.
RKDES zette direct druk en kwam al
snel in balbezit. Via uitstekend combinatievoetbal in de beginfase werden de gasten uit Badhoevedorp ver
terug gedrongen op de eigen helft.
Al na enkele minuten kon Dennis,
uit een mooie pass van Mandy, de
1-0 binnen schieten. De 2-0 volgde
snel daarna en werd gescoord door
een attente Menno, uit de rebound,
na een bal op de paal van Mano.
RKDES startte werkelijk overdonderend, want na een kwartier spelen stond het al 5-0 door goals van
Mike, via een mooi afstandschot en
twee van Mano. Even hierna volgde
het moment van Bob. Half gebles-

seerd aan de wedstrijd begonnen
haalde hij plotseling verwoestend
uit met zijn linkerbeen en schoot
zo de 6-0 binnen. Zijn eerste goal
dit seizoen, maar het was werkelijk
een beauty. Vlak voor het einde van
de eerste helft kon Menno, na een
vloeiende aanval over veel schijven,
de 7-0 aantekenen. Tenslotte bracht
Mano, na een goede voorzet van
Mandy, de ruststand op maar liefst
8-0. In de tweede helft ging RKDES gedisciplineerd op zoek naar
de dubbele cijfers. Het werd 9-0 en
zelfs 10-0 door Mano, Na een goede
steekbal van Mano kon Mandy met
een snelle rush over de rechterkant
uitbreken en vervolgens via een
hard schot in de korte hoek fraai afronden, 11-0.
Halverwege de tweede helft kwam
Menno de altijd hard werkende
en moe gestreden Mano vervangen. Kort na deze wissel kon kilometervreter Dennis vanaf het middenveld weer eens oprukken en na
een mooie actie de 12-0 op het bord
zetten. Het slotakkoord van deze wedstrijd verliep over de linkerkant. Han gaf een uitstekende dieptebal op Menno, die er vervolgens
een knappe versnelling uitgooide
en met links een prima voorzet afleverde, die uiteindelijk door Ramon
werd binnen getikt, 13-0. Even later
floot de scheidsrechter af en mocht
RKDES het verdiende applaus van
het publiek in ontvangst nemen.
Het najaarskampioenschap in de
tweede klasse is binnen en dat na
maar liefst negen overwinningen en
slechts één gelijkspel.

Voetbalwedstrijd tegen Hellas

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 21
januari kan gratis kennis gemaakt
worden met Pilates in The Beach
aan de Oosteinderweg 247a. De
les begint om 19.30 uur en duurt 1
uur. Pilates is geschikt voor iedereen, ook als u lichamelijke klachten heeft. Joseph Pilates heeft deze nieuwe vorm van bewegen ontwikkelt voor onder andere topsporters, die last kregen van hun spieren en gewrichten. Veel fysiotherapeuten gebruiken oefeningen, die
ook in de Pilates voorkomen. Door
middel van een uitgebalanceerde reeks oefeningen, die elkaar opvolgen, wordt het hele lichaam getraind. Het Powerhouse (tussen je
navel en onderbuik) staat centraal

in deze les. Bij Pilates gebruikt men
zijn hele lichaam. Er is een sterk verband tussen lichaam en geest en de
juiste ademhaling is belangrijk. Na
een paar weken zult u al resultaat
zien en zich sterker en ontspannen
voelen waardoor uw lichaam meer
in balans is. Kom zelf ervaren wat Pilates voor u kan doen en kom aanstaande vrijdag naar The Beach.
Voor meer informatie kan gebeld
of gemaild worden met Inge van IL
Body & Mind: 06-55886488 en inge@il-bodymind.nl. Tevens verzorgt
IL Body & Mind personal Pilates en
Yoga lessen voor particulieren en
bedrijven. Ook worden overdag Pilates en Yoga lessen gegeven op
verschillende locaties.

Voetbal

RKAV en Alliance: Wedstrijd
van de gemiste kansen
Aalsmeer - Onder uitstekende
weersomstandigheden moest RKAV
afgelopen zondag op bezoek bij het
Haarlemse Alliance. Deze club in
de jaren vijftig opgericht door leerkrachten, hoofdzakelijk paters, augustijnen en leerlingen van het Triniteitslyceum. Normaal spelen zij
op hun eigen sportcomplex op het
landgoed Elswout. Doordat dit complex op dit moment gerenoveerd
wordt, spelen zij hun thuiswedstrijden in het aloude Haarlem stadion.
De 58 belangstellenden, die alle
ruimte hadden op de nog overeind
staande tribunes, waren getuige van
een zeer matige wedstrijd. De beide
ploegen hadden blijkbaar te weinig
voorbereidingstijd gehad om tot een
aanvaardbaar niveau te komen. De
eerste echte kans kwam na twintig
minuten voor Alliance.
De spits kwam vrij voor doelman
Van Halm, maar schoot naast. In de
21e minuut, na een overtreding van
Fabian Waayman, een vrije trap op
20 meter, de bal ging hoog over.
In de 25e minuut opnieuw een kans
voor de thuisclub. In kansrijke positie kopte de spits echter over. In de
38e minuut kon RKAV eindelijk iets
terugdoen. Mishon Bucuclar zette Alexander Goes vrij voor de keeper, maar ook hij weet het net niet te
vinden. De tweede helft met winter-

sporter Eric Jansen voor Mo Elamadi was gelukkig van een beter gehalte. In ieder geval kregen de meegereisde supporters het idee dat
RKAV meer wilde dan een gelijkspel. Dit resulteerde in een aantal
gecreëerde kansjes. Mishon Bucuclar werd in de 55e minuut de ruimte ingestuurd. De keeper kwam uit
zijn doel en kon middels een overtreding erger voorkomen voor zijn
ploeg. Merkwaardigerwijs kreeg
Mishon geel en een vrije trap tegen. In de 65e minuut schoot invaller Robert Jansen, na een goed opgezette aanval, tegen de paal en in
de blessuretijd kwamen zowel Robert Jansen en Alexander Goes vrij
voor de keeper. Beide keren werd
de bal door de keeper gekeerd. De
eerlijkheid gebiedt dat Alliance in
het verloop van de tweede helft tot
tweemaal toe de lat raakte en tweemaal vrij voor Van Halm verscheen.
Evenzovele malen redde Van Halm
op fraaie wijze. Samenvattend: een
wedstrijd van de gemiste kansen,
zodat de 0-0 eindstand eigenlijk wel
de juiste was. Wil RKAV wat verder
uit de gevarenzone geraken, dient
de thuiswedstrijd aanstaande zondag tegen R.C.H. gewonnen te worden. Aanvang 14.00 uur.
Guillaume

Aalsmeer komt goed uit de
winterstop en wint met 3-2
Aalsmeer - Met de 3–2 winst op
Hellas Sport uit Zaandam afgelopen zaterdag 15 januari is Aalsmeer
in de subtop beland. En ook in de
tweede periode staat Aalsmeer
met 10 uit 4 op de eerste plaats.
Aalsmeer begon de wedstrijd zonder Dirk Jan v.d. Meer (geschorst)
en Dave Louiszoon (griep) en creeerde vanaf het begin een groot
overwicht met goed aanvallend spel
en een middenveld, dat de druk op
de tegenstander hield. Zo kwam
Hellas Sport maar sporadisch over
de middenlijn.
Al in de 5e minuut was het raak
toen Burak Sitil uit een corner de
bal goed raakte en Aalsmeer op een
vroege 1–0 score kwam. Aalsmeer
heerste in deze periode en kreeg
kansen, maar keeper Dennis van
Duuren voorkwam erger. Tot de
21e minuut toen Peter Neuvel vanaf rechts de bal hard inschoot. De
keeper toucheerde de bal half en
het was Stefan v.d. Dussen die de
2–0 in het net schoot. Aalsmeer domineerde de hele eerste helft, maar
wist niet meer te scoren. Eenmaal
wist Hellas Sport tot doelman Sander Bakker door te dringen. Goed
ingrijpen voorkwam erger. En zo
ging Aalsmeer met een 2–0 voorsprong de rust in. In de tweede helft
ging Aalsmeer op zoek naar meer
doelpunten. Het was Salih Yildiz
die in de 51e minuut over links de
achterlijn haalde. Zijn voorzet werd
door Peter Neuvel bij de tweede
paal ingeschoten, 3–0. In de 75e minuut kwam Hellas Sport, na een ver-

re uittrap van Dennis van Duuren en
Burak Sitil die de bal verkeerd beoordeelde, aan de 3 – 1. Ralf Lamme schoot vrij voor Sander Bakker rechts in de verste hoek binnen. Nog was er niets aan de hand,
want in de 79e minuut schoot Peter
Neuvel keihard in. De keeper kon de
bal niet goed verwerken en grabbelde de bal een halve meter achter de
doellijn uit het doel. Aalsmeer juichte al voor de 4 – 1, maar scheidsrechter Smit kon de situatie niet
goed beoordelen en keek naar zijn
grensrechter. Die dacht “mooi niet”
en keek vlug de andere kant op. Zo
bleef het 3–1. Via Ilker en Salih Yildiz kreeg Aalsmeer nog drie goede
kansen, maar Dennis van Duuren
wist er zijn voet of hand nog tegenaan te krijgen en voorkwam doelpunten. 80e minuut wissel: Dion Bogaard maakte na 9 maanden knieblessure zijn rentree in het eerste
elftal voor Tim Millenaar. Een lichte overtreding van Sergio Pregers
in de 88e minuut zag scheidsrechter Smit als een penalty. Merk van
Veen had geen moeite met dit presentje en schoot de bal in de linker
beneden hoek, 3–2. Hellas Sport geloofde nog in een gelijk spel, maar
Aalsmeer hield in de laatste 4 minuten de deur dicht en was weer 3
punten rijker. Zaterdag 22 januari
speelt Aalsmeer uit tegen TOB Amsterdam-Noord op Sportpark Melkweg in Amsterdam. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.

D3 Jong Aalsmeer United
ongeslagen najaarskampioen
Aalsmeer - Na de lange winterstop kon het afgelopen zaterdag
dan eindelijk gaan gebeuren. De D3
van Jong Aalsmeer United kon kampioen worden, als zij zouden winnen van Hoofddorp D8. De D3 zou
dan al zeker zijn van het kampioenschap, hoewel nog niet alle wedstrijden gespeeld zouden zijn. Van
tevoren was de spanning bij de hele staf, maar vooral bij trainer Henk
Eisinga te snijden. De eerste vraag
was of de hele selectie op tijd fit zou
kunnen zijn voor de kampioenswedstrijd. Gedurende de voorbereiding
bleek echter al dat twee belangrijke
schakels, namelijk Dylan en Robin,
door blessures af moesten haken.
Op zaterdag zelf was er ook nog
spanning of het veld goedgekeurd
zou worden. Gelukkig kon de wed-

strijd doorgaan. De wedstrijd kwam
van de kant van JAU moeizaam op
gang, vooral ook omdat er een aantal weken niet gevoetbald was en de
combinaties nog niet zo soepel liepen. Bovendien was de tegenstander Hoofddorp D8 een fysiek sterk
team. Net voor het einde van de eerste helft wist JAU eindelijk de ban te
breken en werd de bevrijdende 1–0
gescoord. Na de rust ging de D3
voortvarend van start, om uiteindelijk de wedstrijd te winnen met 6–0.
Het kampioenschap was binnen.
De spelers en leiding ontvingen allen een bos bloemen, patat en drinken in de kantine. Van harte gefeliciteerd: Tico, Nick, Roel, Thomas, Lian, Tim B, Tim V, Dylan, Robin, Rens,
Joost, Roy, Cees en Maxim en niet te
vergeten trainer Henk Eisinga.

Voor sportwagens en klassiekers

Koppelkaarten
in Hornmeer

Sjoelen bij BV
Oostend

Rijsenhout - Op 21 mei wordt voor
de derde maal Het Laatste Rondje,
een toerrit voor sportwagens, klassiekers en cabrio’s, gereden. De
deelname bedraagt 25 euro per
equipe van 2 personen. De deelnemers ontvangen hiervoor een routeboek volgens het ‘bolletje-pijltje’

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
21 januari wordt een koppelkaartavond georganiseerd in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
De aanvang is 20.00 uur en buurtvereniging Hornmeer heet iedere kaartliefhebber van harte welkom. Het klaverjassen op 14 januari
is gewonnen door Frits de Jong met
5614 punten, gevolgd door Henk
Been met 5395 punten en Plony de
Langen met 5380 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Antoon van
Rijn met 3473 punten.

Aalsmeer - Buurtvereniging Oostend gaat op donderdag 27 januari
samen met SC Rijsenhout sjoelen.
De sjoelavond begint om 20.00 uur,
aanwezig om 19.45 uur, en is in Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.

Jack van Muijden

Schrijf nu in voor toerrit
‘Het Laatste Rondje’
systeem en een rallyschild. Tevens
wordt onderweg gezorgd voor een
eenvoudige boerenlunch. Er kunnen maximaal 60 equipes aan deze rit deelnemen, dus haast u met
uw inschrijving. Aanmelden kan uitsluitend middels voorinschrijving via
www.hetlaatsterondje.com.

De groepswinnaars van 13 januari zijn: de heer D. Boer met 119.9,
mevrouw E. Schuit met 119.1 en de
heren J. Van de Koppel met 113.4,
Sj. Bleeker met 106.0 en H. de Visser met een gemiddelde van 100,5
punten.
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Schaats Marathon Cup in Alkmaar

Handbal

Rijsenhout - Tijdens de KPN Marathon Cup 15 op kunstijsbaan De
Meent in Alkmaar hebben in de landelijke Eerste Divisie beide rijders
Mats Stoltenborg en Bart van der
Vlugt voor een daverende verrassing gezorgd door allebei op het podium te eindigen.
De twee jeugdige Hoofddorpse marathonschaatsers, allebei lid van IJsclub De Blauwe Beugel uit Rijsenhout, wisten al vroeg in de wedstrijd
samen te ontsnappen uit het peloton en bleven op het zware ijs en
onder winderige omstandigheden
uitstekend samenwerken. Stoltenborg en van der Vlugt, die veel samen trainen op de ijsbaan in Haarlem en daardoor goed op elkaar ingespeeld, wisselden continu goed
af en bleven ruim 35 ronden in een
hoog tempo hun rondjes draaien
totdat ze de staart van het peloton
weer in het zicht gekregen. De inmiddels ook aangesloten Antoine
de Schipper hielp het tweetal vervolgens uitstekend om de volle ronde te pakken op het inmiddels ontketende peloton waar veel ontsnappingspogingen onrust brachten.
Helaas voor de Schipper moest deze kort na de aansluiting weer lossen uit het peloton.
Door hulp van ploeggenoot Stef
Zwitser konden de mannen van

Aalsmeer - Zaterdag stond voor
de dames van FIQAS Aalsmeer de
thuiswedstrijd tegen DSVD op het
programma. Deze ploeg staat wat
lager op de ranglijst, maar desondanks lukte het de Aalsmeerse dames niet om te winnen.
Eigenlijk ging het vanaf de eerste
minuut in de wedstrijd al niet goed.
Er ontbraken weliswaar drie vaste speelsters in de basis – Tessa de
Graaf, Yessica v.d. Kroon en Jessica
Neves – maar de rest van de ploeg
miste ook de bezieling om er wat
van te maken. Er werden veel te veel
fouten gemaakt en erg veel kansen
gemist.
Dat leverde bij rust al een 8-11 achterstand op. Bovendien viel tijdens
de wedstrijd ook Sharelle Maarse
nog uit met een knieblessure. FIQAS Aalsmeer vocht zich nog wel
één keer terug tot 14-14, maar was
niet bij machte de wedstrijd te ‘kan-

Dames FIQAS Aalsmeer
maken teveel fouten

Podiumplaatsen voor Bart van
der Vlugt en Mats Stoltenborg
schaatsteamhaarlem.nl weer langzaam naar voren worden gebracht
in het peloton om daar de wedstrijd
te gaan controleren. Ondanks prima
werk op kop konden de vlak daarvoor ontsnapten twee topdivisie rijders Joost Vink en Jaap Smit uiteindelijk toch ook een ronde pakken, maar door de zware inspanning moest Joost Vink er alsnog
van af vanwege het hoge tempo van
het peloton en het goede sleurwerk
van Stoltenborg. Daarmee bleef een
driemans kopgroep over, die na de
eindsprint van het peloton gingen
uitmaken wie er na 100 ronden de
sterkste was. Van der Vlugt probeerde 3 ronden voor het einde te versnellen op het moment dat Stoltenborg in de bocht de deur dicht gooide voor Smit, echter deze zeer ervaren topdivisie rijder liet zich niet
in deze val lopen en versnelde buitenom, om vervolgens van kop af
aan de laatste ronden vol in te gaan
en de overwinning naar zich toe te
trekken. Bart van der Vlugt eindigde
vlak daarachter op een dik verdiende tweede plaats en de moe gestreden Mats Stoltenborg werd verdienstelijk derde.
Twee prachtige podiumplekken dus
voor deze talentvolle rijders met uiteraard wel de volle punten op zak
voor het eerste divisie klassement.

Ritmische gymnastiek

Goud voor Kiki, Dominique,
Priscilla, Juliet en Sanne
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 15
januari is de eerste regiowedstrijd
ritmische gymnastiek C-niveau gehouden in Loosdrecht. Voor SV Omnia 2000 kwamen in de categorie
1 en 2 dit keer zes meiden uit. Alle meiden lieten een nette individuele oefening met touw en knotsen zien. Daarnaast werd ook een
duo oefening met hoepel gepresenteerd. Dit pakte voor Kiki du Pau en
Priscilla Rietheide zo goed uit dat ze
met de gouden medaille naar huis
mochten. Met de individuele oefening wist Kiki een keurige gedeelde
vierde plaats te veroveren en Priscilla haalde de zevende plaats. Romy Stokkel, eerste jaars in de categorie 2C, wist een keurige negende
plaats te veroveren. Op zich een hele prestatie, omdat zij het afgelopen
jaar voortdurend te kampen heeft
gehad met blessures en eigenlijk
pas dit seizoen weer is begonnen
met trainen. Manon van der Ploeg
liet een nette oefening zien en eindigde op de twaalfde plaats. Daarna was het de beurt aan de 1C meiden. Josje Buren en Fabiënne Roof
lieten een duo oefening zien, die
niet helemaal vlekkeloos verliep. Ze
wisten toch nog een zesde plaats te
behalen. Individueel ging het Fabienne beter af. Zij wist met haar oefeningen een keurige tweede plaats
te veroveren en mocht dus de zilveren medaille mee naar huis nemen.
Josje draaide een nette wedstrijd en
uiteindelijk wist zij een elfde plek te
bemachtigen. De middag was gereserveerd voor de categorieën 3C en
4C, met in totaal negen deelnemers.
Voor de meeste meiden uit 4C was
dit de eerste officiële wedstrijd, wat

alles extra spannend maakte. Individueel werd een oefening zonder
materiaal uitgevoerd en de duo oefening was met hoepel. In de categorie 3C wist Kirsten van Gulik zich
flink omhoog te werken ten opzichte van vorig seizoen met als resultaat een elfde plaats individueel. Juliet Oganisjan heeft met een uitstekende achtste plaats zicht op deelname in de halve finale later dit jaar.
Goud was er voor Dominique Roof,
die door deze eerste plaats een stevige basis heeft gelegd voor de halve finale! Voor de meiden in de categorie 4C was het de eerste wedstrijd. Allen lieten een gelijkwaardige oefening zien. Ze eindigden
daardoor bij elkaar in de buurt. Sanne Cleveringa veroverde de negentiende plaats, Fleur Redegeld eindigde als zeventiende, Marta Rentenaar behaalde een vijftiende en Manouk van den Hoven wist als veertiende te eindigen. Anahit Oganisjan
voerde de oefening net iets beter uit
en eindigde net als haar zus op de
achtste plaats. Ook bij deze categorie heeft SV Omnia 2000 goud
mee naar huis mogen nemen. Sanne Koopmans was voor alle overige
deelneemsters te sterk, ze eindigde
met goud op het podium en dit geeft
zicht op plaats in de halve finale. Bij
de duo oefeningen hebben de meiden het fantastisch gedaan. In categorie 3C wederom goud voor Dominique samen met Juliet. Kirsten en
Juliet eindigden als zesde. In de categorie 4C zilver voor Sanne K. en
Anahit. Fleur en Manouk eindigden
net naast het podium als vierde en
Sanne R. en Marta wisten de vijfde
plaats te veroveren.

Van links naar rechts: Valerie, Selina, Ramona, Eefke, Solenne, Amber, Kim
en Maaike.

EK-ticket voor Selina Kok

Preteenteam en Solenne Köhler
Nederlands kampioen twirlen
Aalsmeer - Zaterdag 15 en zondag
16 januari vonden de Nederlandse Kampioenschappen Twirl plaats
in sporthallen Zuid te Amsterdam.
SV Omnia 2000 was daar vertegenwoordigd met één team en een aantal solistes. Door plaatsing in de
voorronde had Solenne Köhler zich
bij de laatste zes geplaatst in de categorie preteen beginner met haar
Rhythmic dance twirl. Zij twirlde een
prima routine, deze was goed voor
de eerste plaats, goud dus, en de titel: Nederlands Kampioen! Daarna
kwam Selina Kok uit in de kampioensklasse met het onderdeel 2-baton. Met slechts 2 drops bevestigde ze haar tweede plaats. Zondag
mocht ze voor de derde keer haar
routine laten zien en uiteindelijk is
ze tweede geworden, zilver eremetaal en een EK-ticket! Het EK Twirlen is dit jaar op 23 en 24 april in
Tsjechië. Met duo twirling kwamen
Selina Kok en Kim Nederstigt ook
uit in de kampioensklasse, na de
voorronde en de zaterdag van het
NK stonden ze derde. Zondag lieten ze voor de laatste keer hun routine zien, en dat bleek uiteindelijk
goed voor brons! Het volgende onderdeel van het programma was super X strut, Kim Nederstigt kwam
uit in de juvenile kampioensklasse. Na de voorronde stond ze vijfde, na hard trainen en aanpassing
in haar routine, liet ze twee keer een
mooi optreden zien. Ze werd beide dagen vierde. Dit bleek uiteindelijk net niet genoeg voor een podiumplaats. De basicstrut solistes
Ramona Ezink, Solenne, Selina en
Kim, lieten een mooi optreden zien,
maar vielen net buiten de prijzen.
Het preteenteam met Eefke v/d Luit,
Amber Glebbeek, Solenne, Ramona,
Kim en Selina kwam op twee verschillende onderdelen uit. Op verplichte muziek lieten zij een mooie
show zien, deze werd beloond met
goud! Dit betekent Nederlands

Kampioen in de categorie small
team twirling, preteen beginner. De
twirlsters namen de beker trots in
ontvangst! Later op de dag mochten zij hun Rhythmic dance twirl laten zien, de show verliep mooi gelijk met slechts twee drops! In deze categorie preteen beginner werden zij derde, ook hiervoor namen
zij de beker in ontvangst! Trainster
Maaike was zeer trots op dit resultaat. Het laatste onderdeel was solo Rhythmic dance twirl, Selina en
Kim kwamen uit in de kampioensklasse. Selina liet een mooie aangepaste show zien met één drop! Kim
ving voor het eerst haar spin en dat
werd beloond met de derde plaats.
Selina stond zesde na zaterdag.
Zondag mochten ze voor de derde
keer hun show laten zien, uiteindelijk werd Kim vierde en Selina bleef
op de zesde plaats. Zaterdag was de
eerste NK dag om 20.30 uur ten einde. Zondag moesten Selina en Kim
al weer vroeg aantreden met het onderdeel 1-baton. Zij hadden zich geplaatst bij de beste zes van Nederland in de categorie juvenile beginner. Na de warming up en een motiverende peptalk van trainster Valerie lieten ze beide een mooie routine
zien, uiteindelijk werd Selina vierde en Kim vijfde. Het duo Solenne
en Ramona had zich ook geplaatst
bij de beste zes van Nederland in
de categorie preteen beginner. Zij
mochten op dit onderdeel het spits
afbijten. De jury beloonde hun optreden met de vijfde plaats. Al met
al een zeer geslaagd weekend met
vijftien optredens van SV Omnia
waarmee twee keer goud, één keer
zilver en twee keer brons is behaald.
Voor meer informatie over twirlen
kan contact opgenomen worden
met de Productgroep Coördinatoren
Sandra Kok of Linda Nederstigt per
e-mail twirlen@svomnia.nl of het
sportpunt van SV Omnia via e-mail
sportpunt@svomnia.nl.

telen’. “Als je slecht speelt en toch
de kansen erin gooit, zou je nog
kunnen winnen, maar zelfs dat lukte niet”, aldus trainer/coach Menno
de Klerk na afloop. “Er zat gewoon
geen spirit in en dan wordt het een
moeilijke zaak.”
Het werd uiteindelijk 16-19 en zo is
FIQAS Aalsmeer – dat wél de eerste
periodetitel op zak heeft – inmiddels
gezakt tot plaats zeven in de Eerste Divisie. De onderlinge verschillen zijn echter klein. Komende zaterdag 22 januari spelen de Aalsmeerse dames opnieuw thuis, dan tegen Westlandia. Deze wedstrijd in
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg begint om 19.00 uur. Uiteraard is publiek van harte welkom.
Voorafgaand aan de partij van de
Aalsmeerse dames is nu een wedstrijd te zien van de heren van FIQAS Aalsmeer 3 tegen Fortissimo.
Aanvang: 18.45 uur.

Website IJsclub Uiterweg
geheel vernieuwd
Aalsmeer - Ook al is het ijs van
de sloten en plas verdwenen, op
de vernieuwde website van de IJsclub Uiterweg proef je de winter en
schaatssfeer.
De hele lay out is gewijzigd en iedereen kan actief deelnemen op deze mooie site. Naast de home pagina met algemene informatie, zijn er
vele nieuwe pagina’s bijgekomen.
Bij winterweer is voor de vele ijsliefhebbers in Aalsmeer natuurlijk IJsnieuws heel belangrijk. Hier staan
de allerlaatste ijsnieuws berichten,
zoals de opening van de Topsvoortbaan, ijskwaliteit, evenementen op
de baan, etc.
Door in te schrijven bij Nieuwsbrief
krijgt men regelmatig het laatste ijsclubnieuws automatisch thuis. En
heeft u leuke foto’s van de ijsbaan,

die kunt u nu zelf in de Fotogalerij
plaatsen. In het gastenboek kunt u
een reactie schrijven van een heerlijke ijsdag bij de IJsclub Uiterweg.
Bij Koek en Zopie krijgt u meteen
het warme gevoel van chocolademelk, koeken, fris, warme worst en
meer. En wie de ijsclub wil steunen,
kan lid worden.
Naast een Meteo en Historie categorie is er nog de Toertocht. Hier is
een verhaal over de organisatie van
de Westeinderplas Toertocht te lezen. Bij voldoende ijs ziet u of de
Tocht doorgaat, waar men kan starten en welke afstanden er gereden
worden.
Een site om zeker in de winter te bezoeken en waar regelmatig nieuwe
items bij komen. www.ijsclubuiterweg.nl

Regiowedstrijden schaatsen

Menno Kramer plaatst
zich voor NK Supersprint
Aalsmeer - Menno Kramer heeft
zich afgelopen zondagavond direct geplaatst voor het NK Supersprint. Tijdens de regiowedstrijden
in Den Haag kwam Menno zelfs nog
tot een mooi nieuw persoonlijk record en clubrecord op de 100 meter
in maar liefst 10.44! Zijn overige tijden waren 10.67 op de 100 meter en
25.39 en 25.76 op de 300 meter. Het
NK Supersprint zal plaatsvinden in
Enschede op 19 februari. Tijdens regio selectiewedstrijden voor het NK
allround in Alkmaar in het weekend
van 8 en 9 januari kon Menno zich
helaas net niet plaatsen, ondanks
een uitstekende 500 meter in 38.91.
Daardoor kan hij zich nu wel volledig gaan richten op de Supersprint en het NK afstanden, en dan
met name de sprintafstanden. Nicky
van Leeuwen plaatste zich niet di-

rect voor het NK allround, maar wel
voor de landelijke herkansing, door
een goede tiende plaats te behalen bij de regioselectiewedstrijden
voor dames Junioren in Breda in het
weekend van 8 en 9 januari. Nicky
reed de 500 meter in 45.01, de 1500
meter in 2.14.84 en de 3000 meter in 4.41.54. Ook de pupillen van
de club doen regelmatig van zich
spreken. Zo kwamen Owen Geleijn,
Tristan Geleijn en Donna Vermeulen
tot nieuwe persoonlijke records tijdens de IJskonijnencup op vrijdag
7 januari in Haarlem. Owen reed de
300 meter in 38.40, Tristan in 47.06
en Donna in 37.95. IJsclub De Blauwe Beugel heeft een actieve website
boordevol (schaats) nieuws, uitslagen en algemene informatie over de
club en is te raadplegen via: www.
ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Voetbal jeugd

Jong Aalsmeer United E3
verslaat koploper Hoofddorp

Finstral rally team haalt
finish Dakar rally
Aalsmeer - Diepe valleien, enorme vlaktes en hoge duinen, de Dakar rally in Argentinië en Chili. Het
team Finstral rally met onder andere de Kudelstaarter Teun Stam
heeft afgelopen weken veel meegemaakt. Er waren hele zware etappes bij. De mannen hebben geknokt
om de etappe uit te rijden. De navigators van beide auto’s moesten zich goed oriënteren om niet de
weg kwijt te raken. Verder heeft het
complete serviceteam nachten lang
gesleuteld en noodreparaties uitgevoerd om te zorgen dat de truck er
de volgende etappe weer perfect bij
stond. Het was een Rally vol avontuur, waar ook links en rechts andere teams door het Finstral rally team werden geholpen. Slechts
vijftig procent van het startveld wist
te finishen en dat is bar weinig in
vergelijking met een Dakar in Afri-

ka waar tussen de zestig en zeventig procent aan wist te komen. Dit
zegt genoeg over hoe zwaar deze Dakar rally was. Dakar rijden is
geweldig maar finishen is helemaal
een top prestatie. In de voorlaatste
etappe waren coureur Johan Elfrink
en navigator Enno Hortulanus de
beste Nederlanders met een nummer 8 klassering. Het team is uiteindelijk op de 23e plaats geëindigd in
de rangschikking. Teun Stam, piloot
van de Mercedes Axor met startnummer 533 en strijdend met navigator Eddie Beeftink en monteur
Rob Bogaart, is op een mooie 29e
plaats geëindigd. Bij de finish in Buenos Aires stonden duizenden fans
de Nederlandse helden op te wachten! Voor het complete Finstral rally
team was het één groot feest. Voor
meer informatie: www.finstral-rally.com

Aalsmeer - Het was voor vele de
wedstrijd van het jaar, de ‘thriller’
JAU E3 tegen koploper Hoofddorp
E4..
Onder leiding van Coaches Leen en
Jan begonnen de jongens zeer gedreven met zeer aanvallend voetbal
wat een leuke wedstrijd was voor
menig toeschouwer. Jong Aalsmeer
kreeg kans na kans, maar aan geluk ontbrak het. Na 10 minuten was
het eindelijk raak, een mooie counter van Jong Aalsmeer die werd beloont door de 1-0 door Rick vanaf
links.
Na deze goal werd het echt een
wedstrijd van teams die wilden
voetballen en kreeg Jong Aalsmeer
veel ruimte om creatief te zijn. Jong
Aalsmeer was duidelijk gebrand op
een goed resultaat met een Lucas
in topvorm bleef het echter lang 1-0
door een aantal prachtige reddingen. Toch kwam de spanning even
terug toen Hoofddorp de 1-1 maakte door een enorme knal door een
teruggesprongen bal die totaal onhoudbaar was. Jong Aalsmeer United kwam vlak voor rust nog even
goed weg doordat er een goal terecht werd afgekeurd, omdat de bal
achter geweest was (goed gezien
scheidsrechter) en was het rust. De

tweede helft begon Jong Aalsmeer
op de zelfde voet met zeer aanvallend voetbal. Jong Aalsmeer speelde een spel om van te genieten met
snelle spitsen, zoals Mike, Justin en
Rick kreeg Hoofddorp er totaal geen
vat meer op.
Met Bram als stofzuiger en zoals altijd een zeer hecht blok van Jorik,
Steijn, Roy, Bart en natuurlijk Lucas
als sluitpost achterin kon het eigenlijk niet fout lopen. Jong Aalsmeer
United kreeg ook in de tweede helft
kans na kans, maar had ook een
beetje met de pech factor te maken.
Na 10 minuten in de tweede helft
viel eindelijk de 2-1 door een diepe
bal op turbo Rick die deze mooi afmaakte.
Door hands van Hoofddorp kreeg
Jong Aalsmeer een vrije trap. Roy
schoot bal voor de voeten van Mike,
die mooi en verdient de 3-1 maakte. Hoofddorp kwam nog terug tot
3-2, maar wist niet meer gelijk te komen. Door koploper Hoofddorp verslagen te hebben, maakt de E3 nog
kans op het kampioenschap. Deze
week moet nog één wedstrijd ingehaald worden.
Bij winst met 3 doelpunten verschil
kunnen de E3-jongens kampioen
worden.
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“Proef ‘m bij Auto Maas!”

FORD DE HARTOG
KUDELSTAART
Ford Ka 1.3i Style
07-2003, 88.126 km, rood, stuurbekr.
Ford Ka 1.3i Cool edition
03-2006, 29.662 km, grijs, airco, radio/cd
Ford Ka 1.3i Champion
06-2008, 18.200 km, rood, stuurbekr.
Ford Fusion 1.4i Futura
01-2005, 66.200 km, grijs, airco, lm velgen
Ford Fiësta 1.4i Crossroad, 5-drs.
08-2007, 30.132 km, grijs, airco, lm velgen
Ford Fiësta 1.3i Futura, 3-drs.
11-2006, 50.000 km, grijs, airco, lm velgen
Ford Focus Wagon Champion 1.6i
05-2006, 72.100 km, blauw, airco, cruise contr.
Ford Focus Wagon Futura automaat
04-2006, 81.966 km, blauw, lm velgen,
cruise contr.
Skoda Fabia Equipe 1.2i-12V 5-drs.
03-2006, 88.042 km, grijs, airco, cruise contr.
Ford Focus Wagon Trend
11-2006, 61.300 km, blauw, airco, trekhaak
Ford Fusion 1.4i Ghia
03-2005, 96.000 km, blauw, airco, trekhaak

www.automaas.nl

4.350.5.995.6.950.8.350.-

AUTOWIJZER

Seat Ibiza 1.4 16v 75 PK Stella

‘03

70.000 km

blauw

Seat Ibiza 1.6 MPi Edition II

‘07

43.000 km

zenith grijs 9.950,-

Seat Leon 2.0 TFSi FR 200 PK

‘07

33.500 km

crono geel 19.995,-

Seat Altea 1.6 Stylance

‘05

80.600 km

blauw m

11.750,-

Alfa Romeo GT 3.2 V6

‘04 130.800 km

grijs

10.995,-

Fiat Grande Punto 1.4 16V dynamic

‘07

9.950,-

43.400 km

grijs

9.490.-

Fiat Punto 1.2 16V 5drs. nieuw model ‘99 160.224 km

grijs

3.450,-

7.690.-

Ford Focus Wagon 1.8 zeer luxe uitv. ‘08

25.500 km

grijs

16.950,-

Kia Rio 1.3 RS

‘05

67.400 km

blauw

4.950,-

Mitsubishi Colt 1.3

‘06

80.400 km

grijs

7.250,-

Peugeot 206 1.4 3drs.

‘05

87.900 km

zwart

6.500,-

Renault Clio 1.2 16V 5drs.

‘02

50.600 km

blauw

5.250,-

Renault Megana 2.0 Coupe Dynamic ‘03

98.000 km

zwart

6.995,-

Renault Laguna 1.8 16V

‘02

75.300 km

rood m.

5.950,-

Rover 75 1.8T

‘04 117.000 km

zwart

7.600,16.950,-

11.450.13.695.7.950.11.450.7.890.-

Voor een kijkje in
onze showroom
surft u naar:
WWW.FORDDEHARTOG.NL
Madame Curiestraat 3 , 1433 AA Kudelstaart
Tel. 0297-324523/ Fax. 0297-343801

VAN DER WAL
AALSMEER

• keuze uit vele merken en modellen • max. 5 jaar oud • 2 jaar garantie
• 2 jaar mobiliteitshulp •14 dagen omruilgarantie • gecontroleerd op 85 punten,
volgens de strenge DEKRA-normen • 100% in topconditie • interessante financiering
• Nationale Auto Pas • heldere voorwaarden

OccasiOns
met
Aalsmeerse

ealer Associatie

Volkswagen Golf 1.4 TSi (+nav. syst) ‘09

37.300 km

zilver

Volkswagen Polo 1.4 100 pk Athene

‘05

51.800 km

black magic 8.500,-

Volkswagen Polo 1.4 16V

‘02

75.000 km

blauw m.

Volkswagen Touran 1.4 TFSi trend b.l. ‘07

57.300 km

black parel 19.750,-

kwaliteit

• 1 jaar garantie • 1 jaar mobiliteitshulp
• 100% in topconditie• interessante financiering
• Nationale Auto Pas • heldere voorwaarden

2004
2006
2010
2009
2004
2005
2005
2006
2008
2007
2008
2007
2002
2004
2006
2005
2007
2000
2006

69.000
72.000
21.000
5.000
90.000
139.000
35.000
35.000
47.000
41.000
45.000
93.000
83.000
110.000
70.000
35.000
25.000
98.000
26.000

blauw/m
geel
zilver/m
blauw/m
groen/m
blauw/m
zilver/m
zwart
blauw/m
zilver/m
zwart
blauw/m
zilver/m
bruin/m
zwart/m
zilver/m
zilver/m
blauw/m
zilver/m

5.750,-

Teelmanstraat 3
1431 GL Aalsmeer
Tel. (0297) 324320
auto_maas@seat.nl

• keuze uit vele merken en modellen • max. 5 jaar oud

Fiat Panda automaat
Fiat Panda Active Plus
Fiat Panda Ed. Cool, airco
Fiat 500 automaat
Fiat Idea automaat, airco
Fiat Stilo 1.6, airco, 3-drs.
Fiat Stilo 1.4, airco, 5-drs.
Fiat Seicento
Fiat Gr. Punto, 120 pk, airco
Fiat Grande Punto, airco
Fiat Sedici airco
Fiat Doblo 1.4 airco
Fiat Doblo 1.6
Renault Megane 1.6, airco
Renault Clio 3-drs., airco
Toyota Corolla 1.6 airco
Toyota Corolla Versus, 5-pers.
VW Beetle airco
Mazda 3 airco

5.950,-

5.950,5.750,8.950,11.900,7.900,4.900,8.900,5.750,14.950,10.900,14.950,9.950,6.950,6.950,7.900,8.995,17.950,6.750,12.250,-

T o p o c c a s i o n v a n R e n a u lT.
De occasion met een jaar garantie.

Voor gegarandeerde kwaliteit bent u
van harte welkom bij uw AutoExpert-dealer:

AUTOWIJZER

Renault Twingo 1.2-16v Initiale
Renault Twingo 1.2-16v Authentique
Renault Twingo 1.2 Dynamique
Renault Clio 1.2 TCE 100 Business Line 3 drs.
Renault Clio 1.4-16v Team Spirit 3-drs.
Renault Clio 1.4 Privilege Automaat
Renault Clio 1.2-16v Exception
Renault Megane Cabriolet 1.6-16v Dynamique
Renault Megane 1.6 Dynamique Automaat
Renault Megane 1.6-16v Tech Line 5 drs.
Renault Megane 1.6-16v Business Line 5 drs.
Renault Scenic 1.6-16v Tech Line Aut.
Renault Scenic 1.6-16v Tech Road
Renault Scenic 1.6-16v Tech Line
Renault Grand Scenic 1.6-16v Business Line
Renault Scenic 1.6-16.v Business Line
Renault Laguna 2.0-16v Dynamique
Renault Laguna 2.0-16v Tech Line
Renault Koleos 2.0 DCi 150 Dynamique Luxe
Renault vel Satis 2.0 T Expression Aut.
Suzuki Swift 1.5 Sport
Mini Cooper S Chili

Alle gebruikte auto’s tot 5 jaar
tegen 5,9% financiering
1 jaar Garantie

01-2001
nieuw
07-2008
03-2008
03-2006
10-2001
02-2007
10-2004
09-2003
06-2007
06-2002
11-2005
10-2005
09-2007
06-2007
01-2007
01-2008
01-2007
08-2008
03-2005
04-2005
01-2007

4.950.7.990.6.950.10.950.7.950.5.950.8.550.11.350.9.450.12.950.9.950.14.950.11.950.14.950.15.950,14.950,17.450.12.950.27.950.8.950.8.950.19.950,-

Bekijk onze occasions ook op internet:
www.renault-nieuwendijk.nl

Voor al onze nieuwe en gebruikte auto’s:

Zwarteweg 93
Zijdelweg 53
Traviatastraat 2
Sydneystraat 18
Arnoudstraat 4

www.fiataalsmeer.nl
Witteweg 6, 1431 GZ Aalsmeer
tel. 0297-325230

1431 VK Aalsmeer
1421 TC U ithoorn
1183 NZ Amstelveen
1175 RN Lijnden
2182 DZ Hillegom

Tel. 0297-383080
Tel. 0297-563044
Tel. 020-4263950
Tel. 020-6594200
Tel. 0252-433043

Uitreiking vierde kwartaal

Donaties Schipholfonds
voor zangverenigingen
Foto: I. van Beekum

Gratis informatieavond voor
(toekomstige) hondeneigenaren
Kudelstaart - Op dinsdagavond 25
januari aanstaande verzorgt DogsTale een informatie avond voor (toekomstige) hondeneigenaren in het
Dorpshuis. De avond zit boordevol
praktische tips over het (her)opvoeden honden en is van 19.30 tot 21.30
uur. Deelname is gratis en vrijblijvend. Vooraf aanmelden is wel verplicht. De honden mogen thuisblijven op deze avond. “Jong geleerd
is oud gedaan, dat is zeker bij honden van toepassing”, aldus Brenda
van der Zwet. “In onze puppyklasjes is het mogelijk om elke week in
te stromen met een pup vanaf 8 weken oud. Als hondeneigenaar kun
je dan ook direct terecht met al je
vragen over bijvoorbeeld opvoeding
en zindelijkheid.” In de puppyklasjes gaat het vooral om het socialiseren, het aanmoedigen van gewenst
gedrag en voorkomen van gedrag
wat we liever niet zien. Zoals opspringen tegen mensen, blaffen als
de pup even alleen is, trekken aan

de lijn, enzovoort.. Soms zijn puppybazen al wanhopig, omdat het
anders verloopt dan ze zich vooraf
hadden voorgesteld. De pup wordt
maar niet zindelijk, bijt in de kinderen en maakt van alles stuk. Gelukkig is dit alles meestal vrij eenvoudig in goede banen te leiden. Maar
daar kun je als hondeneigenaar wel
wat deskundige hulp bij gebruiken
van ervaren trainers. Ook de hond,
die z’n puppytijd achter zich heeft
liggen, kan natuurlijk nog leren zich
om goed te gedragen. Dit gebeurt
in de andere klasjes, waar men ook
wekelijks kan instromen. Er wordt
gewerkt met de nieuwste, positieve trainingsmethoden en praktijkgerichte ondersteuning van de trainers. De klasjes zijn klein en een
ontspannen leerklimaat voor baas
en hond staat voorop. Belangstelling? Neem contact op met Brenda
van der Zwet via brenda@dogstale.
nl of 06-13570810. Voor meer informatie: www.dogstale.nl.

Aalsmeer - Het Schipholfonds
heeft in het vierde kwartaal van
2010 een bedrag van 25.660 euro geschonken aan 38 instellingen
en organisaties op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in
de omgeving van Schiphol.
De hoogste donaties zijn afgelopen
woensdag 12 januari op Schiphol
uitgereikt door Marion Versluys en
Anton Temme, bestuursleden van
Het Schipholfonds.
Hoogste donatie
Stichting MeerJazz uit Hoofddorp,
organiseert van 27 tot en met 29 mei
het MeerJazz Festival.
Het Festival is het grootste Big Band
concours in Nederland op het gebied van Jazz en aanverwante geïmproviseerde muziek en biedt tevens
een podium aan regionale amateurbands. Met een donatie van 10.000
euro maakt
Het Schipholfonds MeerJazz mede
mogelijk. Stichting Paardrijden Gehandicapten ‘De Blijde Ruiters’ te
Zaandam, is een vereniging waar
een aantal ruiters zonder een fysieke beperking, als vrijwilliger, al 37
jaar paardrijles geeft aan gehandicapte ruiters. Om deze activiteiten
een steuntje in de rug te geven stelt
Het Schipholfonds een donatie van
7.500 euro beschikbaar.
De Aalsmeerse Christelijke Oratoriumvereniging heeft een donatie gekregen van 3.000 euro en de Chris-

telijke gemengde zangvereniging
Hosanna in Excelsis uit Rijsenhout
is getrakteerd op een bedrag van
1.250 euro.
Betrokkenheid
In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol Het Schipholfonds opgericht met als doel de
maatschappelijke
betrokkenheid
van de luchthaven met de omgeving
tot uiting te brengen.
Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks
een schenking van de luchthaven.
Het bestuur van het fonds kent vier
maal per jaar donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen,
zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het gebied van welzijn,
cultuur of sport.
Voor een donatie komt in principe een instelling in aanmerking als
die statutair gevestigd is binnen het
werkgebied van het fonds, een eenmalig gericht project realiseert binnen het werkgebied van het fonds,
in de afgelopen 36 maanden geen
donatie van het fonds toegekend
heeft gekregen en aan de door het
fonds gestelde criteria voldoet.
Uitgebreide informatie staat op de
website van het fonds: www.schipholfonds.nl.
Aanvragen nieuwe donaties
Voor het indienen van aanvragen
voor donaties in het eerste kwartaal
2011 is de sluitingsdatum 24 januari.

Levie ontsluit e-book collectie
in Amstelland Bibliotheken
Amstelveen - Tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsborrel van Amstelland Bibliotheken op zondag 16
januari aan het Stadsplein opende
de Amstelveense wethouder John
Levie de e-portal van de bibliotheek.
Op deze manier komen alle aangeboden titels gratis beschikbaar
voor de leden van de bibliotheek.
De middag begon met een bijzonder spreker, prof.dr. Paul Schnabel,
directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In zijn goed
ontvangen lezing met een positieve lading hield hij de aanwezigen
een spiegel voor en liet op duidelijke wijze zien dat de feiten en cijfers
dwingen om bij te stellen. Onder
andere vanwege het feit dat Nederland het hoogste percentage parttime werkende vrouwen ter wereld
heeft, liefst 75 procent. En dat Nederland relatief veel eenpersoonshuishoudens heeft en dat Neder-

land het land met de snelst groeiende bevolking ter wereld is over de
afgelopen eeuw. Met een groei van
2 naar 16 miljoen verklaart enerzijds
de ontwikkelingen tot nu toe maar
dient ook als basis voor nog te ontwikkelen zaken. Na deze lezing nodigde Christine Kempkes, directeur
van Amstelland Bibliotheken, wethouder John Levie uit om door middel van een druk op het toetsenbord
de e-portal vrij te geven en zo alle beschikbare e-books gratis toegankelijk te maken voor de leden
van de bibliotheek. Aansluitend kon
men zelf een kijkje nemen op deze
e-portal en lieten twee medewerkers van de bibliotheek zien wat de
mogelijkheden hiervan zijn. Na registratie kan men zelf de e-books
thuis downloaden en desgewenst
op een e-reader zetten. Voor meer
informatie: www.amstelland-bibliotheken.nl/e-books.
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Madelief en Kim naar NK
schaatsen voor pupillen 2011
Aalsmeer - VZOD’ers Madelief de Jong en Kim Zuiver hebben zich geplaatst voor het jaarlijkse pupillentoernooi in Groningen. Het TSS Nederlandse Pupillentoernooi is een jaarlijks terugkerende schaatswedstrijd waarin de beste schaatsenrijd(st)ers in de leeftijdscategorie 10 tot 13 jaar uit heel
Nederland aan de start verschijnen.
Dit betekent dat Kim en Madelief in
hun leeftijdsklasse (pupillen C) met
in totaal 28 pupillen (snelste pupil
van elke baan in Nederland, aangevuld met de 10 snelsten van de SARA-lijst) gaan strijden om de officieuze Nederlandse titel pupillen C.
Het toernooi wordt ook dit jaar georganiseerd door STV Eemsmond
op de ijsbaan Kardinge in Groningen. In totaal doen er 168 pupillen
mee. Het is hét toernooi waar jonge
schaatstalenten hun krachten onderling meten. In het verleden hebben meerdere deelnemers zich ontwikkeld tot professioneel schaatser.

Hierbij valt te denken aan bekende
namen als Sven Kramer, Yuri Solinger, Foske Tamar van der Wal, Ireen
Wust, Margot Boer en Koen Verweij. Zo eindigde Margot Boer drie jaar
achter elkaar als eerste en Annette Gerritsen als derde. Maar ook rijders die tijdens het NPT niet in de
prijzen vielen zijn later toch ver gekomen als schaatsers. Voorbeelden hiervan zijn Sven Kramer en Jan
Blokhuijsen. Madelief en Kim hebben de afgelopen maanden met plezier hard getraind en veel wedstrijden gereden. Een uitnodiging voor
deze ‘belangrijke’ wedstrijd is dan
ook een beloning en een hele eer.
De sfeer op de training deze week
was extra vrolijk, ze hebben er erg
veel zin in om mee te doen. Op zaterdag 29 januari hopen beide dames er samen met hun leeftijdsgenoten uit heel Nederland een gezellig schaatsfeest van maken met
hopelijk een podiumplaats aan het
einde van het toernooi.

Mirjam van Ouwerkerk wint
42e Drechtloop Leimuiden
Aalsmeer - Atletiekvereniging
Aalsmeer atlete Mirjam van Ouwerkerk is zondag in Leimuiden winnares geworden van de 42e Drechtloop. Het was voor Mirjam de eerste
keer dat ze een wedstrijd over 10 kilometer op de weg liep.
Ter voorbereiding op het baanseizoen, waar Mirjam voornamelijk uitkomt op de middenafstanden 800
en 1500 meter, heeft de atlete er

samen met haar coach voor gekozen om de komende tijd een aantal snelle wedstrijden over 10 kilometer op de weg te lopen. Tijdens
haar debuut had Mirjam voornamelijk te kampen met de harde wind,
die haar vooral in het tweede deel
van de race veel kracht kostte.
Mirjam had uiteindelijk 42.45 minuten nodig om de 10 kilometer af te
leggen.

Atletiek AV Aalsmeer

Persoonlijk record voor
Jordi bij indoor in Gent
Aalsmeer - AV Aalsmeer atleet Jordi Baars, tevens lid van het Team
Distance Runners uit Castricum,
heeft afgelopen zondag deelgenomen aan een internationale indoor
atletiekwedstrijd in de topsporthallen in Gent. Een file tussen Breda
en Antwerpen van ruim twee uur
was er de oorzaak van dat Jordi vrij
kort voor aanvang van de wedstrijd
in Gent arriveerde. Van een ideale voorbereiding was dan ook zeker
geen sprake.
Desondanks wist hij er een mooie
race van te maken, die hij net niet
wist te winnen. Een Belgische senior was hem iets te snel af. Toch was
Jordi meer dan tevreden met zijn
wedstrijd en zijn eindtijd van 1.55.72
minuten, waarmee hij zijn outdoor
persoonlijk record uit 2010 verbeterde. De komende maand gaat een
belangrijke worden met maar liefst
drie NK’s voor de deur: Het NK indoor voor junioren, het NK indoor
voor senioren en het NK Cross voor

junioren. Met name op de junioren
NK’s hoopt hij hoog te gaan scoren. Voor komende zomer is één van
zijn hoofddoelen het EK voor junioren wat in juli in Estland wordt gehouden. Jordi wil zich dan proberen
te kwalificeren voor de 1.500 meter, zijn favoriete afstand. Om zijn
doelen te realiseren en zich verder
te kunnen ontwikkelen als (top)atleet gaat Jordi regelmatig op trainingskamp en ook is hij inmiddels
verhuisd naar Castricum, zijn trainingsomgeving. Dat hieraan flink
wat kosten zijn verbonden, zullen de
meeste mensen misschien wel begrijpen. Naast zijn studie werkt hij
dan ook regelmatig bij om het een
en ander te kunnen bekostigen.
Maar ook is hij op zoek naar mensen en/of bedrijven die hem daarin financieel zouden willen en kunnen ondersteunen. Mocht dit verhaal u aanspreken dan kunt u via de
e-mail contact met Jordi opnemen:
j.ordi_@live.nl.

Fietscross UWTC in de lift
Uithoorn - De wielersport BMX
(fietscross) dat kwam overwaaien
uit Amerika en in de jaren 80 ongekend populair was in Nederland, is
bezig met een ware revival. De sport
is nooit weggeweest maar de populariteit is, geholpen door de Olympische status, weer aan het toenemen. Dat is bij de Uithoornse Wieler Trainings Club goed te merken.
BMX is één van de drie disciplines
binnen de UWTC. Het ledental van
alleen de afdeling BMX steeg dit
jaar naar 140 stuks. De beginnerscursus startte eind vorig jaar met 60
nieuwe deelnemers, het jaar waarin de UWTC haar 75-jarig bestaan
vierde. Tijdens de receptie van dit
jubileumfeest heeft de UWTC geld
mogen ontvangen van de gasten.
Deze giften zijn besteed aan de
jeugdopleiding. De afdeling BMX
kocht twee schitterende nieuwe
BMX-fietsen voor de jongste deelnemers aan de beginnerscursus en
een videocamera ter ondersteuning

Foto: Don Ran

Handbal

FIQAS Aalsmeer laat zich
wéér verrassen door Swift
Aalsmeer - Aan het begin van het
seizoen hadden de mannen van FIQAS Aalsmeer al een keer verloren bij Swift in Arnhem. Van onderschatting was voorafgaand aan het
inhaalduel van vorige week dinsdag tegen de nummer laatst van de
ranglijst dan ook beslist geen sprake. Toch ging het opnieuw mis. De
Aalsmeerder hadden een absolute
off-day en verloren ook nu: 28-32.
Eigenlijk was de ploeg, die juist voor
de winterstop zo’n stijgende lijn in
het spel had laten zien, vanaf het
begin van de wedstrijd collectief al
niet scherp genoeg. Er werd te slap
en niet gretig gespeeld en daarvan
profiteerden de Arnhemmers meteen: 1-4. Trainer/coach René Romeijn nam een time out, maar ook
die kon niet voorkomen dat er even
later zelfs een 2-7 achterstand op
het bord stond. Vanaf dat moment
liep FIQAS Aalsmeer eigenlijk al
achter de feiten aan, ook al kon
voor rust nog wel iets aan de marge worden gedaan: via 4-9 kwam
het tot een 10-13 stand halverwege. Ook na de pauze startte Swift
meteen furieus. De aanvallers schoten met scherp en daar hadden de
Aalsmeerse verdedigers geen antwoord op. Zo kon Swift opnieuw
weglopen.
Het kwam tot een maximale voorsprong van 27-20, gewoon omdat de
Aalsmeerders niet bij machte waren
de wedstrijd om te draaien. In de
slotfase deed de ploeg nog wel iets
terug, maar kon niet voorkomen dat
er opnieuw van de ploeg uit Arnhem
werd verloren. Een enorme teleurstelling voor FIQAS Aalsmeer, dat
maar niet van plaats zeven af lijkt te
kunnen komen.Topscorer was Frank
Lübbert.
Punt verdiend
Na de onverwachte nederlaag van
dinsdag tegen AHV Swift waren de
mannen van FIQAS Aalsmeer er zaterdag 15 januari tegen de Limburg Lions enorm op gebrand om
een goed resultaat neer te zetten.
Ze begonnen dan ook gedreven en
geconcentreerd aan de wedstrijd,
spelend vanuit een solide dekking
en met een sterk keepende Jeffrey
Groeneveld daar achter. Dat leidde
na 12 minuten al tot een 5-1 voorsprong. Pas hierna konden de Limburgers iets terug doen: 7-5. Op dat
moment kreeg Djordje Stevanovic
een tijdstraf, maar zelfs in ondertal wist FIQAS Aalsmeer te scoren.
Hierna werd de marge zelfs vergroot
naar vier: 10-6 en even later 11-7 via
een prachtige goal van Serge Rink
die fraai werd aangespeeld aan de
cirkel door Luuk Obbens. Jeffrey
Groeneveld probeerde het nog een
keer ‘over de hele’, maar zijn inzet
belandde op de lat...
De Lions – de nummer twee op de

ranglijst - kwamen voor rust nog
iets terug, mede ook doordat er
aan Aalsmeer kant de nodige open
kansen gemist werden. Dat leidde tot een 12-10 stand halverwege. Het spel van FIQAS Aalsmeer
was wel een stuk beter dan eerder in de week en dus leek er (nog)
geen vuiltje aan de lucht. De eerste zes minuten van de tweede helft
zouden echter bepalend zijn voor
de wedstrijd: De Limburgers wisten in die periode vijf keer te scoren tegenover geen enkel doelpunt
voor FIQAS Aalsmeer, dat zodoende ineens tegen een 12-15 achterstand aan keek. De ploeg van René Romeijn knokte terug en Ruud
Neeft was dicht bij de aansluiting:
16-17 halverwege de tweede helft.
Die kwam er niet, in plaats daarvan was er weer een gat van twee
punten:17-19. Serge Rink verkleinde
nu het verschil en hij werd dit keer
prachtig vrij gespeeld door Djordje
Stevanovic: 18-19 en even later was
de verdiende gelijkmaker er ook:
20-20, opnieuw door een inzet van
Rink. De wedstrijd was ineens weer
open en kon beide kanten op. Maar
de Aalsmeerders wilden té graag
en dat leverde slordigheden en dus
balverlies op in de slotfase: 20-22.
Ruud Neeft gaf de ploeg nog één
keer hoop op een goed resultaat:
21-22, daarna overheersten opnieuw de fouten en profiteerden de
Lions (onder meer via twee break
outs), waardoor er een ietwat geflatteerde 21-25 eindstand werd bereikt, waar de Aalsmeerders zeker
een punt verdiend hadden. Hierdoor
blijven de Aalsmeerders nog steeds
steker op plaats zeven en met nog
vijf wedstrijden te gaan (waaronder de inhaalwedstrijd van a.s. donderdag bij Volendam) wordt het erop of eronder om nog bij de laatste zes in de reguliere competitie te
eindigen. Daarvoor zijn namelijk beslist nog punten nodig. Doelpunten:
Robin Boomhouwer en Serge Rink
5, Ruud Neeft 4, Jimmy Castien en
Rodrigo Huttinga 2, Luuk Obbens,
Frank Lübbert en Djordje Stevanovic 1. Vanavond, donderdag 20 januari, wacht de inhaalwedstrijd tegen
en in Volendam (sporthal Opperdam) vanaf 20.00 uur en aanstaande zaterdag 22 januari speelt FIQAS
uit tegen Loreal vanaf 20.45 uur.

van de techniektraining. Het doel is
om in de nabije toekomst nog meer
kampioenen te mogen huldigen.
Ondanks dat de BMX baan gelegen is in Uithoorn komen de leden uit omliggende gemeenten als
Aalsmeer, Rijssenhout, Amstelveen,
Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen,
Wilnis, etc. Net als voor iedere andere vereniging is het ook voor de
UWTC een grote zorg om de club financieel gezond te houden. De afdeling BMX is dan ook bijzonder
trots om te kunnen melden dat ze
er in geslaagd is om vijf sponsoren
te vinden die de club structureel financieel ondersteunen. De UWTC
ziet de toekomst dan ook met groot
vertrouwen tegemoet. Het seizoen
begint eind maart weer. Over twee
weken wordt wel al door een aantal leden een indoorwedstrijd in België gereden. Op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen kan door de
website www.uwtc.nl/bmx te bekijken.

De nieuwe sponsoren van UWTC BMX.

D3 RKDES kampioen na 4-1
winst op Badhoevedorp
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
15 januari stond voor de D3 van RKDES de kraker tegen Badhoevedorp
D1 op het programma. De wedstrijd
was om het kampioenschap van de
poule. Het was dus Kudelstaart of
Badhoevedorp. En dat was te merken. De messen waren geslepen,
de geweren geladen en de lijven vol
adrenaline. Er stond tot slot veel op
het spel. Keeper Simon laat nagenoeg geen bal door en is de zekere sluitpost van de D3. Achterin de
mannen Marco, Luuk, Ron en Rogier en zij lieten deze wedstrijd ook
geen enkel gaatje in de verdediging vallen. Middenvelders Kobus,
Bart, Piller en Nick waren ook weer
top en lieten geen spaan heel van
de Badhoevedorpers. De voorhoede met Jelle, Sjaak, Twan en Youri
was deze wedstrijd ook weer trefzeker. De wedstrijd begon fel, maar

eerlijk. Het eerste doelpunt was voor
RKDES, Jelle maakte er 1-0 van. Het
team was zo blij dat vergeten werd
de tegenstander goed in de gaten te
houden: 1-1. Net voor rust scoorde
SJaakie 2-1 voor DES. Na de pauze
kwam het team de kleedkamer uit
met goede moed en dat was te zien
ook. Geen bal kwam door de verdedigingsmuur, het middenveld heeft
het gras weer gemaaid en de voorhoede wist te score. Jelle maakte er
met zijn koppie 3-1 van en de vierde en laatste treffer kwam op naam
van Sjaak. 4-1 Was de eindstand,
RKDES D3 dus kampioen! De mannen vlogen na het eindsignaal in elkaars armen en sprongen van geluk.
In de kantine kreeg de D3 kreeg een
toespraak van Gerard van Schaik ,
een AA-tje, een patatje en een beker van de club. Natuurlijk is er vervolgens nog lang feest gevierd.

Aalsmeer 2 bekert door!
De mannen van het tweede herenteam van FIQAS Aalsmeer hebben
de regiofinale van het NHV bekertoernooi tegen Hercules 3 met 3531 gewonnen en zijn hierdoor geplaatst voor de achtste finales. Hier
stromen ook de eredivisieploegen,
waaronder FIQAS Aalsmeer 1, in.
Binnenkort zal de loting plaatsvinden; de wedstrijden staan gepland
voor de periode 1 tot 3 maart.

Atletiekvereniging op zoek
naar nieuw jong talent
Aalsmeer - Binnen Atletiekvereniging Aalsmeer is sinds een aantal jaren een succesvolle middenafstandgroep voor junioren tussen de
14 en 21 jaar actief. In vijf jaar tijd
heeft het team liefst dertien finaleplaatsen behaald bij Nederlandse
kampioenschappen op verschillende loopafstanden. Twee keer werd
een medaille behaald op een NK atletiek. Binnen deze groep stelt de
vereniging zich ten doel om gemotiveerde jongeren op een verantwoorde en veelzijdige manier te begeleiden om persoonlijke ambities in het
hardlopen te realiseren. In de sportieve ontwikkeling wordt ruim aandacht besteed aan het verbeteren
van de looptechniek en coördinatie. Binnen deze succesvolle groep

is de vereniging altijd op zoek naar
jong looptalent. Ben je tussen de 14
en 21 jaar en heb je zin om een keer
te kijken hoe hard je nu echt kunt
lopen? Of lijkt lopen jou wel leuk?
Kom dan een keer langs. Tijdens
de eerste training maak je kennis
met de groep en de wijze waarop er
wordt gewerkt. Tevens is er een mogelijkheid om tijdens de eerste training een conditie- en snelheidstest
af te leggen. De trainingen vinden
plaats op de atletiekbaan aan de
Sportlaan op dinsdag- en donderdagavond vanaf 18.30 uur.
Voor meer informatie: Erik Witpeerd: erik@witpeerd.nl of 0638325992. Informatie met betrekking tot het team is te vinden op
www.avaalsmeer.eu

