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Koevoet op deur
Kudelstaart - In de nacht van
woensdag 16 op donderdag 17 januari is ingebroken in een in de
Ampèrestraat geparkeerde auto.
De portierstijl is omgebogen. Waarschijnlijk hebben de dieven gebruik
gemaakt van een koevoet of een
schroevendraaier. Er is niets ontvreemd. Waarschijnlijk zijn de dieven er vandoor gegaan toen het
alarm af ging.

Op uitnodiging van projectbureau N201+ woonden pers en omwonenden, voorzien van een bouwhelm, laarzen en een
fluorescerend bezoekersvestje jl. dinsdag de unieke betonstort bij.

1.300.000 Kilo de grond in
voor tunnel nieuwe N201
Aalsmeer - De bouw van de tunnel
onder de Ringvaart en de Bovenlanden is het eerste onderdeel van
de omlegging van de N201. Met het
slaan van de eerste damwand vorig
jaar mei is het startsein gegeven en
inmiddels vorderen de werkzaamheden gestaag. Afgelopen dinsdag
22 januari werd zelfs een uniek project uitgevoerd. De aanleg van de
tunnel begon met het aanbrengen
van de damwanden, daarna werd
de grond ontgraven. Op een diepte van zo’n elf meter is een bouwkuip gerealiseerd waarin de tunnel
wordt gebouwd en twee dagen geleden is liefst 1.300.000 kilo beton
gestort voor de eerste fase, het deel
vanaf Oude Meer tot halverwege de
Ringvaart. Vanwege de belangrijke
en druk bevaren route voor schepen mag de Ringvaart namelijk niet
in z’n geheel gestremd worden. Bui-

ten de zestig betonwagens die dinsdag de hele dag op en aan reden,
was van het beton storten weinig
te zien. Het gebeurde namelijk onderwater. “Het storten middels een
buis van het zgn. onderwaterbeton
is uniek in Europa. Het wordt voor
de eerste keer voor een tunnel gebruikt, dus voor een hellend vlak”, zo
legde de projectleider van de aannemerscombinatie Heijmans-Boskalis uit. “Morgen weten we of het
gelukt is.” Er zijn en worden meer
werkzaamheden onder water uitgevoerd. Vier duikers begeleiden
het project. Onder andere hebben
zij, met heel weinig zicht, geholpen
bij het op de juiste plaats brengen
van de damwanden en de betonvlechtplaten op de bodem. Bovendien controleren zij of de damwanden waterdicht zijn. Het gestorte
beton heeft een vloertje gelegd met

een dikte van ruim 1 meter. Om te
voorkomen dat de tunnel gaat drijven, de druk van het grondwater is
gigantisch, worden op de betonnen
vloer zandcontainers gezet en blijft
vooralsnog het water staan. Na tien
dagen wordt ongeveer de helft van
het water uit de tunnel gepompt, na
een kleine maand de rest. De zandcontainers blijven staan totdat de
betonwanden geplaatst zijn. Op het
nu gestorte beton komen nog drie
lagen. Als dit klaar is, gaat het dak
er op en wordt aangevangen met
het tweede ‘onderwaterdeel’. De boten gaan dan over het eerste tunneldeel varen. Op het laatste moment
gaat het tussenschot er uit en is er
één tunnel onder de Ringvaart. Uiteindelijk zullen automobilisten op
een diepte van acht meter onder de
Ringvaart rijden door de tunnel. De
planning is 2011 klaar!

Kajuitboot als
slaapplek?
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 januari is vanaf
een terrein aan de Oosteinderweg
een kajuitboot gestolen. Volgens de
eigenaar kon de boot niet ver weg
zijn, er zaten namelijk geen accu’s
in. De politie vond de boot enkele
uren later in het verlaten poeltje bij
de Mr. Jac. Takkade.
Mogelijk wilden de dieven de boot
gaan gebruiken als slaapplek. Het
jachtje is terug gesleept naar het
terrein van de rechtmatige eigenaar.

Gestolen bootje
weer retour
Aalsmeer - Op donderdag 17 januari kreeg de politie een melding
dat op een eilandje nabij de Blauwe
Beugel een onbekend bootje aangetroffen was. Agenten zijn gaan
kijken en hebben de roeiboot op
sleeptouw genomen. De boot bleek
eigendom te zijn van de ponteigenaar bij Rijsenhout. Hij is het bootje
slechts één dag kwijt geweest.

Beschilderen start begin mei

Schutting in Zijdstraat
Aalsmeer - Hij is nu nog best saai,
de schutting in de Zijdstraat. Gisteren, woensdag 23 januari, is de zestig meter lange wand geplaatst voor
de bouwlocatie in het winkelcentrum. Maar binnenkort gaat aan het
‘saaie’ kleur gegeven worden, want
de Winkeliers Vereniging Aalsmeer
Centrum heeft de hulp ingeroepen
van een kunstenares. Leontien Zethof, die enkele jaren geleden de beschildering maakte op het oude Vini
France-pand, is gevraagd de wand
van Aalsmeerse tafereeltjes te voorzien. De Kudelstaartse heeft ‘ja’ gezegd en zal begin mei, als het beter
en minder koud weer is, de kwasten
ter hand nemen. Zestig meter voor-

zien van schilderingen is een behoorlijke klus en daarom hoopt Leontien dat er inwoners, jong en oud,
zijn die haar een handje willen komen helpen. Bent u creatief, zin om
mee te schilderen of heeft u ideeën
en foto’s van bekende Aalsmeerse (historische) plekjes? Leontien
Zethof hoort het graag. Haar emailadres is zethof12@kabelfoon.nl en
haar telefoonnummer 0297-320991,
na 18.00 uur bereikbaar.
Om de maanden voordat geschilderd gaat worden te overbruggen,
zijn de ondernemers nog in overleg wat er gedaan kan worden om
de kale schutting voor tijdelijk op te
luisteren.
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Burgemeesters ontpoppen
zich als vertelkunstenaars
Aalsmeer - Overal in het land werden gisteren voorleesochtenden gehouden op scholen mèt ontbijt in de
klas. De bibliotheken gaven de aftrap voor deze educatieve activiteit,
waarbij het lezen van boeken wordt
gepromoot. Tegelijkertijd krijgen de
kids mee dat ontbijten ook heel belangrijk is. Een aantal basisscholen
in Aalsmeer deed mee aan de voorleesochtend. Zo werd op Samen Eén
een gezellig voorleesontbijt voorgeschoteld, gesponsord door bakkerij
Vooges. In Aalsmeer Oost las kunstkenner Janna van Zon voor en in
de Hornmeer kwam zelfs de burgemeester op bezoek! Op de Wegwijzer welteverstaan en de christelijke
basisschool had niet alleen de huidige burgemeester, Litjens, uitgenodigd, maar ook oud-burgemeester
Hoffscholte.
Verslapen?
Zowel Litjens als Hoffscholte maakte een bijzondere entree. Oud-burgemeester Hoffscholte had zich verslapen. Het tijdstip van kwart voor
negen was misschien ook wat aan
de vroege kant, als je je bedenkt dat
hij er niet meer elke dag voor dag en
dauw uithoeft om op het gemeentehuis te zijn. Na een telefoontje van
de school was de voormalig burgervader binnen enkele minuten op de
Wegwijzer. “Hij mag best in zijn pyjama komen hoor”, lachte een van
de juffen. Dat had niet misstaan,
want dat was per slot van rekening
dé outfit van deze morgen.
De jongste groepen waar Hoffscholte aan voorlas waren toch ook allemaal in nachtponnetjes en stoere
pyjama’s gekomen.
Hoffscholte maakte een vliegensvlugge start en verslapen of niet, hij
las de jongste groepen op uitgeslapen manier voor. De kinderen, sommigen druk met pakjes drinken en
‘bammetjes’ in de weer, leefden enthousiast mee met het verhaal over

de onderzeewereld. Hoffscholte liet
de kleine kinderen als een volleerd
verhalenverteller genieten van het
verhaal over de regenboogvis, de
octopus en de zeester. Af en toe
checkte hij de kennis van de jonge toehoorders, maar die bleek prima in orde. “Die heeft heel veel poten”, was het snelle antwoord van
een meisje toen de oud-burgervader vroeg hoe de inktvis er uit ziet.
“En de zeester?” Ook hier geen lange pauze. “Dat is een ster die leeft
op de bodem van de zee”, aldus een
jongetje met een oorknopje.
Litjens als dominee?
Een goede burgemeester moet zijn
publiek kunnen boeien met een
speech of voordracht. En Hoffscholte kon dat als geen ander. Zou zijn
opvolger geselecteerd zijn op dat
talent? Want burgemeester Litjens
bracht het er woensdagmorgen voor
de grotere groepen van de Wegwijzer uitstekend vanaf. Ook voor hem
een entree met een lach. Niet dat hij
zich verslapen had - zat voor negenen al aan de koffie in de leerkrachtenkamer - maar hij werd geïntroduceerd als de dominee! Deze verspreking van de hoofdmeester zorgde wel voor een ontspannen begin
tenminste. Maar van spanning geen
spoortje te merken bij Litjens. De
burgemeester las voor alsof het zijn
dagelijks werk is. De jonge scholieren luisterden aandachtig naar het
verhaal ‘bah, weer naar school’ van
Jacques Vriens. Niet eens zozeer
het verhaal, maar meer nog de vertelstijl van de burgemeester zorgde
voor een muisstille zaal. Ja, je hoorde ‘eet- en drinkgeluiden’, maar dat
was dan ook alles. Pieter Litjens
mag vast meer langskomen om voor
te lezen, als het aan de Wegwijzerkinderen ligt. Trouwens, dat geldt
voor Joost Hoffscholte ook. Moet ‘ie
wel de wekker zetten...
Door: Joke van der Zee.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

,						
						
						

Is uw huisdier
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma.
t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren: 023-5626136.
Spoedgevallen en gevonden honden: 0654363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

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

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

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

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

‘Omgaan met dementie’
Amstelveen - In februari/maart
gaan de cursussen ‘Omgaan met
dementie, hoe doe je dat?’ van start
voor mantelzorgers woonachtig in
de regio Amstelland en Meerlanden. Dit aanbod is een samenwerking van het Steunpunt Mantelzorg
Amstelring en de Geestgronden. De
cursus voor de partners bestaat uit
acht bijeenkomsten, voor de kinderen uit zes bijeenkomsten. De cursus voor partners van dementerenden start woensdag 12 maart van
10.00 tot 12.30 uur, in het gebouw
van de Geestgronden, Laan van de
Helende Meesters 433 in Amstelveen. De cursus voor (volwassen)
kinderen van dementerenden start
maandag 25 februari van 19.30 tot
22.00 uur in het gebouw van Amstelring, Lutulistraat 145 in Hoofddorp. Het maakt niet uit of de dementerende thuis woont of opgenomen is in een verpleeg- of verzorgingshuis. De cursus gaat uit van
“De belevingsgerichte benadering”
dit betekent meegaan in de beleving en gevoelswereld van de oudere, deze wereld accepteren, benoemen en bevestigen. De dementerende voelt zich door deze benade-

ring meer begrepen, rustiger en veiliger. Dit heeft een gunstige invloed
op het dagelijks functioneren.
Daardoor ontstaat er weer ruimte
voor wat echt telt: ‘het contact’. De
zorg voor een dementerende thuis
is zwaar, de belevingsgerichte benadering helpt de mantelzorger zich
open te stellen voor wat er thuis in
de zorgsituatie speelt maar ook voor
zijn of haar eigen behoeften. In deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in het dementieproces, de belevingsgerichte benadering en de
kans zich bepaalde manieren van
benadering eigen te maken. Meestal geeft dit al gedurende de cursus
veranderingen in het contact met
de dementerende. Vaak wordt het
contact dieper en intensiever ervaren waardoor de zorglast wat lichter
wordt. Het delen van ervaringen in
de cursusgroep wordt vaak als grote
steun ervaren.
Voorafgaand aan de cursus zal er
een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Hanneke ten Brinke, Steunpunt
Mantelzorg Amstelring, tel. 0205454273.

‘Juliana’ zoekt bestuursleden
Rijsenhout - De Christelijke Oranjevereniging ‘Juliana’ is dringend op
zoek naar nieuwe bestuursleden. In
februari zullen een aantal bestuursleden hun functie neerleggen wegens het aflopen van hun termijn.
Van de overgebleven bestuurleden
wordt hierdoor nog meer gevraagd.
Dit maakt het erg moeilijk om nog
activiteiten te kunnen blijven organiseren.
Om het voortbestaan van de vereniging en haar activiteiten te behou-

den zoekt ‘Juliana’ naar bestuursleden.
Voor informatie kunt u bellen met
Marga Dekker, tel. 0297-325751.
De ledenavond met de daarop
aansluitende bingo is op 7 februari in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. De zaal is open vanaf
19.30 uur.
De ledenvergadering begint om
20.00 uur, waarna rond 20.45 uur
de bingo aanvangt. Iedereen is van
harte welkom.

Ronduit Praiseband bij LEG!
Schiphol-Rijk - De Ronduit Praiseband gaat weer touren! EO-Ronduit
organiseert op v rijdag 22 februari
een praiseavond in Schiphol-Rijk die
begint om 19.30 uur. In het gebouw
van de Levend Evangelie Gemeente (LEG) aan de Boeing Avenue 121

komen honderden jonge mensen bij
elkaar om nieuwe en bekende praise- en worshipliederen te zingen.
Een toegangskaart kost 12,50 euro,
maar leden van de EO en/of Ronduit, krijgen 7,50 euro korting en betalen dus maar 5 euro.

Thema-avonden over Israël

Amstel Gospel Choir zoekt mannen
Uithoorn - Het swingende Amstel
Gospel Choir uit Uithoorn is dringend
op zoek naar mannen die goed kunnen zingen en lekker kunnen bewegen op muziek. Het koor bestaat uit
vijftien vrolijke en enthousiaste zangers en staat onder leiding van dirigente Frances Dekker. Plezier in zingen, hoge zangkwaliteit en een professionele performance zijn voor het
koor belangrijke aspecten. Gospel
is het voornaamste repertoire, maar

er worden ook uitstapjes gemaakt
naar pop en soul. Naast huwelijksvieringen en bedrijfsfeesten, heeft
het koor in de afgelopen jaren ook
diverse televisieprogramma’s opgeluisterd. Repetities zijn elke dinsdagavond in Uithoorn. Voor meer
informatie kun je contact opnemen
met Renate Beuse, tel. 020-4889360
of kijk voor meer informatie en voor
het beluisteren van enkele nummers
op www.amstelgospel.nl.

Aalsmeer - Op de maandagavonden 28 januari en 4 februari worden
door de hervormde gemeente Wijk
Dorp in twee thema-avonden georganiseerd, die verzorgd zullen worden door dominee J. van Barnveld.
Van Barneveld is auteur van verschillende boeken, zoals ‘Met Israël
op weg naar de Eindtijd’ en ‘Om Sions wil niet zwijgen’.
Ook geeft drs. Van Barneveld regel-

Cursussen bij
Amstelring
Amstelveen - Amstelring is volop gestart met het nieuwe cursusseizoen. Voor jonge ouders start in
Amstelveen de cursus EHBO voor
ouders van kleine kinderen, een
must voor alle ouders van kleine
kinderen, op woensdagavond 6 en

matig lezingen door heel het land.
Vorig jaar heeft de heer Van Barneveld een en ander verteld over Israël
en de eindtijd. Deze keer zullen de
onderwerpen zijn ‘De gemeente en
Israël?’ en ‘Het geheim van de verharding van Israel’. Beide avonden
worden gehouden in gebouw Irene
in de Kanaalstraat 12 en het aanvangstijdstip is 20.00 uur. U bent allen van harte uitgenodigd.

13 februari van 19.00 tot 22.00 uur
in Amstelveen, Laan van de Helende
Meesters 431.
Tevens vindt hier de cursus Leren
masseren plaats, de kneepjes van
de klassieke massage, op maandagavond 4 februari en woensdagavond 5 maart in Amstelveen van
19.45 tot 22.00 uur. Voor deze cursussen geldt: voor meer informatie
en aanmelden 0900-1866 of kijk op
www.amstelring.nl.

KERKDIENSTEN
Zondag 27 januari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Arie
Davidse, Gouda. Crèche, peuternevendienst en kinderkerk.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. Thema: de gaven van
de Geest/Tongentaal. Spreekster
Helene Akkerman. Crèche voor de
kleinsten en speciaal programma
voor oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag dienst om 10u. ds.
A. Jansen en 16.30u. gez. dienst in
NGK.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst,
Wereldbroederschapsdag. Extra collecte. Oppas voor allerkleinsten en
zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. H.B.
Slagter, Wijk bij Duurstede.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten 10u. en 16.30u.
Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Diensten in Triumphatorkerk, Ophelialaan of Zuiderkerk in Hortensialaan. Zondag 10u. oec. dienst, opname v. Radio Bloemendaal met ds.
A. Mak, Bloemendaal.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst, ds. S. Zijlstra. Avondmaalsviering.
Oost:. Zondag 10u. dienst, C.G.
Graafland. 18.30u. H.A. en dankzegging.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. ds. J. Maas,
Nieuwe Tonge. 18.30u. ds. A. van
Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag dienst 10u., ds. K. Muller en
16.30u. gez. dienst met CGK.

20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Dienst om 16u., past. J. Spaans.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vr. 7.45u. Euch. viering olv karmelieten in kloosterkapel. Om 10u.
dienst in woordcomm. viering in
Zorgcentrum Aelsmeer met vg. diaken J. Snoek. Zat. 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met M.
van Zoelen. Zondag 10.30u. woordcomm. viering met vg. diaken J.
Snoek in Karmelkerk.
Rijsenhout: geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag. 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.
10u. Tienerdienst. 19.30u. Zangavond mmv Jeugdband.
Oppas en nevendienst.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, vg. R. Poesiat.
Viering H.A.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. Zondag
10.30u. dienst olv parochianen.
Dames+herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in De Meent, Orion 3-5. Om
11u. kandidaat Theodoor Meedendorp.
Begra Bijbelstudies
Maandag 28 januari 20u. ds. Steve
van Deventer in Heliomare, Zwarteweg.
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.

Zangavond in
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Zondagavond 27 januari is er een zangavond in de
Ontmoetingskerk. Het thema van
deze avond is Psalm 139. Muzikale
medewerking wordt verleend door
Frank Baggerman en het gospelkoor
Groove. De zangavond is van 19.30
tot 20.30 uur en iedereen wordt uitgenodigd mee te komen zingen. De
Ontmoetingskerk is te vinden aan
De Werf 2.

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om

Oecumenische
dienst in
Triumphatorkerk
Aalsmeer - Op 27 januari wordt in
de Triumphatorkerk in de Ophelialaan weer een oecumenische dienst
gehouden, traditioneel in de week
van gebed voor de eenheid van de
Christenen. Het thema van deze
dienst is een landelijk thema, namelijk ‘Bid onophoudelijk’. Dominee
Aart Mak uit Haarlem gaat in deze dienst voor en Radio Bloemendaal (Stichting Kerk zonder grenzen) zal op deze ochtend een opname maken die op een later tijdstip wordt uitgezonden. Het vocaal
kwartet Similia verleent haar medewerking aan deze dienst en Jan
Raadgever begeleidt het geheel op
orgel en piano. Het Beraad van Kerken Aalsmeer nodigt een ieder van
harte uit voor deze dienst, die aanvangt om 10.00 uur.

Jongerenavond
in ‘t Anker
Aalsmeer - Liefde, relaties, seksualiteit, kunnen deze dingen los gezien
worden of is het alleen goed als ze
samengaan? Jongeren worden tegenwoordig overspoeld met van alles op het gebied van seksualiteit.
Ben jij bestand tegen al die prikkels of doen ze niks met je? Tijdens
het volwassen worden verandert er
veel aan je lichaam, zowel bij jongens als bij meisjes. Er zijn ook zeker verschillen tussen deze twee.
Dick Baarsen schreef er een boekje over en gaat er met jullie dieper
op in. Het eigen lichaam beter begrijpen en heeft God misschien nog
wel iets over seks te zeggen? De
doelgroep van deze avond is vanaf
12 jaar, maar ouders zijn ook vrij om
met hun jongere kinderen te komen.
Natuurlijk wordt er tijdens de bijeenkomst gezongen, gezamenlijk gegeten en eventueel nagepraat in een
groep. De bijeenkomst is op zondag
27 januari vanaf 17.00 uur in ’t Ankeraan de Oosteinderweg 273a.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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AGENDA

Kaartverkoop prinsenbal
met Pretpeurders gestart
Kudelstaart - Op zaterdag 2 februari organiseren De Pretpeurders het Prinsenbal, een grote carnavalsfeestavond in Dorpshuis Kudelstaart.
De kaartverkoop voor dit feest is afgelopen zaterdag gestart. Tijdens
het Prinsenbal laat de band Recipe
weer van zich horen! Wil jij er ook bij
zijn, dan kan dat! Kaarten voor deze

avond kun je kopen aan de deur van
Galileistraat 26 in Kudelstaart. De
kaarten in de voorverkoop kosten
13,50 euro. Op 2 februari kun je ook
nog kaarten kopen bij de ingang
van de Dorpstaveerne, deze kaarten
kosten dan 15 euro. Wel geldt: op is
op. Voor meer informatie kun je een
kijkje nemen op de website www.
pretpeurders.nl.

Super après-ski party met
zanger Rogier in de Praam
Aalsmeer - Op zaterdag 26 januari wordt een super après-ski party
gehouden in danscafé de Praam in
de Zijdstraat met een optreden van
zanger Rogier Voormolen en voor de
dansmuziek draagt dj Henk zorg.
Rogier Voormolen wordt op 22 augustus 1975 in Haarlem geboren.
Sinds zijn 17e doet Rogier mee aan
vele talentenjachten. Hij wordt ontdekt door Michiel Eijsbouts, ex-jurylid van het tv programma Lingo. Hij
biedt Rogier aan om in samenwerking met Thijs de Melker zijn zangkwaliteiten verder uit te bouwen. Er
worden enkele nummers voor hem
geschreven. Tijdens deze zeer leervolle periode krijgt Rogier de kans
om in het café van Volkszanger Peter Beense zijn kunnen te tonen.
Vanaf dat moment gaat het snel met
de carrière van Rogier. Hij breidt zijn
repertoire uit met Nederlandstalige
feestmuziek en gaat samenwerken
met geluidsman Dirk Rijsdam. Hij
wordt steeds vaker geboekt voor
feesten partijen en optredens op diverse grote podia. Voor kleine feestjes of grote optredens, Rogier staat
garant voor een succesvol optreden en je kan dit zelf komen beleven in de Praam aanstaande zaterdag 26 januari. De après ski party

begint om 22.00 uur en kaarten/skipassen kosten 5 euro. Tegen inlevering van deze pas ontvangen de bezoekers bij de deur twee consumptiebonnen. Toegang voor iedereen
vanaf 18 jaar, maar wees er op tijd
bij, want vol is vol.

Akoestische avonden dit
weekend in Bacchus

van een echte opera-aria naar een
onvervalste smartlap. Ook worden
enkele bekende kindergedichten
op muziek ten gehore gebracht. Er
is ruimschoots gelegenheid om mee
te zingen, te dansen en te klappen.
Het muziektheater-programma is
geschikt voor iedereen vanaf 5 jaar
en begint vrijdag 25 januari om 19.30
uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
De toegang bedraagt 10 euro voor
volwassenen, kinderen half geld.
Kaarten zijn te bestellen bij Nico de
Groot, tel. 0297-324160.

Tentoonstelling ‘VergevenVerzoenen’ in Schouwburg

Dialezing bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 28 januari heeft aquariumvereniging Viva
Aquaria weer een gezellige en leerzame bijeenkomst. Op deze avond
komt de heer H Alblas met een lezing over Cichliden. Met een diaserie van aquaria en vissen, gemaakt
bij vele liefhebbers, neemt Henk de

Speelavond Ons
Aller Belang

Aalsmeer - De volgende speelavond van buurtvereniging Ons Aller Belang Uiterweg is op dinsdag
19 februari in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat. De zaal is open
vanaf 19.30 uur en gestart wordt
om 20.00 uur. Klaverjassen en pandoeren staan op het programma.
Het klaverjassen tijdens de januari-

dium. Elk nummer zorgde voor een
feest der herkenning en er waren
maar weinig mensen in de zaal die
niet meezongen. Rustige nummers
of harde rock, het maakte het publiek niet uit. Dat genoot zichtbaar
van klassiekers als Yesterday, Hey
Jude, Help, Strawberry Fields en natuurlijk nog veel meer. Het repertoire biedt zo veel liedjes dat de vijf
heren wel een paar extra avonden
konden vullen maar aan alle leuke
dingen komt een einde, hoewel het
feestelijk jaar voor het Dorpshuis
pas is begonnen!

Muzikale kakofonie van jewelste

Uitvoering Gandhi, de musical

Amstelveen - Tijdens de uitvoeringen van de Gandhi, de musical zal
in schouwburg Amstelveen de vernieuwde tentoonstelling VergevenVerzoenen te zien zijn. De tentoonstelling Vergeven-Verzoenen bestaat uit 25 panelen en geeft met foto’s en verhalen een indringend en
persoonlijk beeld van vergeving en
verzoening wereldwijd: mensen uit
Zuid Afrika en Ierland, uit Oekraïne
en Tsjetsjenië, uit Engeland en Israël vertellen hun verhaal. Het zijn bekende en minder bekende mensen
die zelf geweld hebben doorstaan,
verschrikkingen hebben overleefd
en soms ook geweld hebben gepleegd. Van bisschop Desmond Tutu
tot een krijgsgevangene van de Birmaspoorlijn, van de cipier van Nelson Mandela tot slachtoffers van de
aanslag op het Trade Centre. Het zijn
intense verhalen van mensen die in
zichzelf de noodzaak voelen om te
vergeven en zich met elkaar te verzoenen. Alle verhalen zijn bovendien
opgenomen in een boekje.

Oude tijden herleven met
de Strawberry Beats!
Kudelstaart - Omdat het Dorpshuis
Kudelstaart dit jaar zijn 40e verjaardag viert worden er diverse optredens georganiseerd. Voor veertigplussers vanwege de evenoude
leeftijd van het Dorpshuis, maar natuurlijk zijn alle leeftijden welkom op
de muziekavonden. Afgelopen zaterdag traden de Strawberry Beats
op, een band die Beatlesnummers
speelt. Look-alikes zijn de vijf mannen niet (er zou een Beatle teveel
zijn dan) maar door de muziek was
het niet moeilijk Paul, John, Ringo
en George voor te stellen op het po-

KCA familieconcert met
muziek ‘De Notenbakker’
Aalsmeer - Op vrijdag 25 januari
presenteert de stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer het jaarlijkse familieconcert in de Oud Katholieke
kerk aan de Oosteinderweg 394.
Bruisend muziektheater onder de
titel ‘De Notenbakker’ brengen sopraan Caroline Erkelens en pianiste Marjolein Bakker. Samen gaan zij
met het publiek op zoek naar gevoelens en de muziek die daar bij past.
De productie biedt een grote variëteit aan muziek. Moeiteloos wordt er
geswitcht van een bekend kinderliedje naar een dinosaurus-blues of

Dorpshuis Kudelstaart 40 jaar

Juist in het kader van Gandhi, de
musical in Amstelveen en de start
van het educatieve project Gandhi,
net even anders, vindt het Vredesmuseum het belangrijk met deze
tentoonstelling te benadrukken hoe
actueel de inzichten van Gandhi nog
steeds zijn. “Verzoening is een sleutelbegrip in het denken en handelen
van Gandhi die er tot aan zijn dood
voor heeft ‘gevochten’ dat hindoes
en moslims zich zouden verzoenen.
Juist in dit VN-decennium voor vrede en geweldloosheid kan die boodschap van vergeving en verzoening
niet vaak genoeg verteld en gehoord worden. Er is geen weg naar
vrede. Vrede is de weg”, aldus Mariean Schut van het Vredesmuseum.
Gandhi, de musical met leerlingen
van het Amstelveen College is te
zien in de Schouwburg Amstelveen
van dinsdag 29 januari tot en met
vrijdag 1 februari, elke avond vanaf
20.00 uur. De première is aanstaande zondag 27 januari om 14.30 uur.
bezoekers mee in deze fascinerende wereld van cichliden en schenkt
hij aandacht aan de biologische en
de esthetische kant van de te verzorgenden aquaria. De avond wordt
gehouden in buurthuis Hormeer
aan de Roerdomplaan 3 en begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis
Iedereen is van harte welkom. Wilt
u meer weten over Viva Aquaria,
neemt dan contact op met de heer
J. Bogaard, telefoon 023-561793.
speelavond is gewonnen door Gerda van Mierlo met 5833 punten. Op
plaats twee is Klaas van Berkel geëindigd met 5258 punten, op plaats
drie Conny van Leeuwen met 5244
punten, op plaats vier Kees Kuggeleyn met 5094 punten en op plaats
vijf Gert Maarse met 5061 punten.
De poedelprijs mocht Dick van de
Bogaard in ontvangst nemen. Bij het
pandoeren behaalde Dora Wittebol
de hoogste eer en was de ‘poedel’
voor Ko Könst.

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 25
januari om 20.30 uur is de start van
het altijd gezellige en verrassende
muzikanten-weekend, de akoestische avonden in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Het spits
wordt afgebeten door Marian van
Houwelingen. Zij viert dit jaar het
10-jarig jubileum van ‘koeien in de
wei’, haar grote hit van 10 jaar geleden. Zij wil dit in Bacchus vieren
door het succes van toen nog eens
dunnetjes over te doen. Vervolgens
is het de beurt aan de vierkoppige
band SNRG. De muziek van SNRG
vindt zijn roots voornamelijk in het
singer-songwriter-genre, met jazzinvloeden en bestaat uit Jan en Richard op zang en akoestische gitaar, Rob op basgitaar en Mark op
piano, orgel en bongo.
Boundacious en Goodtilnow
Boundacious is een household
naam in de Aalsmeerderlandse
popgeschiedenis. De band heeft al
meerdere keren het Bacchuspodium betreden. Ook voor vrijdag zijn
de mannen weer spelensgereed.
Zij zullen u trakteren op home made pedigree popsongs met niet dan
slechts natuurlijke nutriënten. De
band bestaat uit Gerard op drums,
Jop op basgitaar, Jan-Willem op gitaar en Reinoud op saxofoon. Goodtilnow is een akoestische band uit
Amsterdam/Amersfoort die repertoire brengt in het genre Newfolk/
Americana: een vrij jonge muziekstroming met liedjes die teruggrijpen naar de wortels van de Amerikaanse folk, bluegrass en countryblues. In één zin kan Goodtilnow
omschreven worden als puur, soms
krachtig, soms ingetogen en opvallend door haar harmonieuze samenzang. De muzikanten in kwestie zijn Linda en Nathalie op zang en
Rik op gitaar, mandoline en dobro.
De laatste band vrijdag is CDR&J en
zij spelen CSN&Y ofwel oude nummers van Crosby, Stills, Nash and
Yung. De band bestaat uit Dick, Rob
en Cors op zang en gitaar en Joep
op basgitaar.
Djembeesten en Elvis Costunrix
Zaterdag 26 januari gaat Bacchus al
open om 20.00 uur. Als eerste is het
podium voor Yvonne Smits. Deze
muziek- en activiteitenbegeleidster
was ook vorig jaar te beluisteren
en te bekijken tijdens de akoestische avonden. Zij zingt graag lichte
muziek en jazz; van Katie Melua tot

Norah Jones. Vervolgens is het podium voor de Djembeesten. Kelsie,
Marije, Jolien, Maarten, Ellen, Jolanda, Richard en Mireille zijn enthousiaste en gemotiveerde mensen die
met veel plezier Afrikaanse trommelritmes spelen. En dan volgt een
heel speciale act. De heren van Elvis
Costunrix, te weten Martijn, Ab, Roland, Job en Kees spelen nummers
van Elvis, niet te verwarren met de
King.

Exposities
26 januari t/m 24 februari:
* Expositie Ruurd Hallema en Hans
Vanhorck in galerie/beeldentuin
Sous-Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Zaterdag en
zondag 13-17u.
Tot en met januari:
* Werk van verschillende kunstenaars in diverse disciplines in homegalerie Coq Scheltens, Chrysantenstraat 44. Open: donderdag-zondag
13-17u. Ook werk te koop.
31 januari t/m 9 maart:
* Expositie popfotograaf Lex van
Rossen in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Opening 2 feb. 16u. door Jan
Vollaard, popjournalist. Open: donderdag tot en met zondag 14-17u.
Diversen
Donderdag 24 januari:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u.
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t

Vergaderingen
Donderdag 24 januari:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a 20u.
Maandag 28 januari:
* Begunstigersvergadering stichting Oud Aalsmeer in Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat vanaf 20u.
Dinsdag 29 januari:
* Politiek café PACT Aalsmeer over
gebiedsvisie in Bacchus, Gerberastraat vanaf 20u. Open 19.30u.

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

Daarna brengt de akoestische driemansformatie Dark Rosie op eigenzinnigde wijze bekend en onbekend
werk uit de pop, blues en jazz ten
gehore. Zangeres en songwriter Miranda, gezegend met een prachtige stem, pakt regelmatig de accordeon en wordt fraai begeleid door
de akoestische gitaar van Ton en de
contrabas van Arjen.
Rood en Lee Roud
De band Rood hoeft eigenlijk niet
aan Aalsmeer voorgesteld te worden. Maar, voor de zekerheid: Rood
bestaat uit Cees, Ab, Bas, Martijn,
Ingrid en Sandra. Zij gaan muziek
maken die bekend is van radio en
televisie. De één na laatste act wordt
gebracht door Lee Roud & Coney
Island Babies en dit is een formatie rond Tom Meijer, de man die in
het dagelijks leven met z’n handen
in het haar zit. Zij spelen muziek van
Lou Reed. Het akoestische weekend
wordt afgesloten door het Aalsmeerse Ten Beers After. De band brengt
dit jaar ‘Sax and Violence’. Het wordt
een muzikale kakofonie van jewelste, gebracht door George, Cees,
Jacko, Pieter, Jan-Willem, Anne Kee
en zanger Ernst.
Zin in een feestje met voornamelijk Aalsmeerse muzikanten? Dan
zeker vrijdag en/of zaterdag naar
cultuureel café Bacchus in de Gerberastraat 4 komen. Vrijdag vanaf
20.30 uur en zaterdag vanaf 20.00
uur. De entree is beide avonden 2
euro per persoon.

KCA presenteert nieuwe expositie

Popfotografie in Raadhuis
Aalsmeer - Vanaf 31 januari presenteert de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer een nieuwe expositie
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Een bijzondere tentoonstelling dit keer. Lex van Rossen, pionier
van de popfotografie, gaat de wanden van de gemeentelijke expositieruimte versieren met foto’s. Vast en
zeker dat menig bezoeker bekende
artiesten en groepen herkend. De
expositie wordt op zaterdag 2 februari om 16.00 uur geopend door popjournalist Jan Vollaard.
Daarna is de foto-expositie tot en
met 9 maart iedere donderdag tot
en met zondag te bezichtigen tus-

Muziek/Film
Vrijdag 25 januari:
* Tienerbios in SJOK-gebouw Kudelstaart, ingang Haya van Somerenstraat. Film Pirates of the Caribbean. Start 20u.
* KCA Familieconcert muziektheater
De Notenbakker voor iedereen v/a
5jr. in Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg vanaf 19.30u.
25 en 26 januari:
* Akoestische avonden in Bacchus,
Gerberastraat met vrijdag en zaterdag live-optredens van speciaal samengestelde bands. Vrijdag vanaf
20.30u., zaterdag vanaf 20u.
Zaterdag 26 januari:
* Super après ski party in de Praam,
Zijdstraat met zanger Rogier, 22u.
Zondag 27 januari:
* Workshop voor audities locatietheater KCA in Historische Tuin Uiterweg, ingang Praamplein van 14
tot 17u.
* Muziekmiddag Show Jachthoornkorps in clubgebouw Bilderdammerweg 116. Aanvang: 14u.
* Plug ‘n Play voor muzikanten met
Saskia Veenswijk en Hein Meijer in
The Beach, Oosteinderweg v/a 15u.

Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Klaverjassen bij buurtver. De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 19.30u.
Vrijdag 25 januari:
* Kaarten bij IJsclub De Kleine Poel
in Noorddamcentrum, Bovenkerk
vanaf 20u. Open 19.30u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zondag 27 januari:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan, 10-13.30u.
Maandag 28 januari:
* Dialezing over cichliden bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan vanaf 20u.
* Speelavond BV Allen Weerbaar
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat.
Aanwezig 19.45u., start 20u.
Dinsdag 29 januari:
* Sport en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Speelavond Ons Genoegen in gebouw De Schakel, Cyclamenstraat
vanaf 19.30u.
Woensdag 30 januari:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
30 en 31 januari:
* Club Bon Ami, Dreef iedere woensdag en donderdag open voor jeugd
vanaf ca. 12jr. van 19 tot 23u.
Donderdag 31 januari:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u. Open 13.30u
Vanaf 20u. sjoelavond..
Dinsdag 5 februari:
* Taxatie en inkoopdag oude en
zeldzame boeken en kaarten in De
Schakel, Cyclamenstraat, 13-17u.

sen 14.00 en 17.00 uur. Het Oude
Raadhuis is gevestigd in de Dorpsstraat in het centrum. De toegang is
gratis.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

2B4 zaterdag in Don Panza
Bovenkerk - Op zaterdag 26 januari komt de band 2B4 uit Abcoude
optreden in het gezellige café Don
Panza aan de Noordammerlaan. De
band, bestaande uit de twee zangeressen Manon en Marianka (met
percussie) en de vier mannen GJ op
toetsen en zang, Gregor op slagwerk en zang, Coen op gitaren en
zang en Cees op bas en zang staat
garant voor een swingend avondje
muziek en plezier.
Het gevarieerde repertoire bestaat
hoofdzakelijk uit de betere coversongs uit de achterliggende periode van zo’n veertig jaren pop, blues,

rock en Nederlandstalige muziek.
Vanaf een swingende Abba-medley via Fleetwood Mac, Boz Scaggs
en Bonnie Raitt gaat de band moeiteloos over naar recentere nummers van Anouk en Skunk Anansie
en tenslotte bekende jaren zeventig
classics van Meat Loaf en Tina Turner. Verder speelt de band ook Nederlandstalige nummers van onder
andere De Dijk. 2B4 bestaat sinds
begin 2006 in deze samenstelling.
De band begint zaterdag om ongeveer 22.00 uur te spelen. De toegang is gratis. Voor meer informatie: www.2B4.nl.

Trio Nuevo op P60-podium
Amstelveen - Op woensdag 30 januari verzorgt het jazz-trio Nuevo en
Sandra Coelers een optreden in P60
in het stadshart. Saxofonist Dick de
Graaf geldt al decennia lang als één
van de meest interessante jazzmusici in Europa. In zijn nieuwste project trio Nuevo laat hij zich inspireren door de tango’s en milonga’s
van Astor Piazzolla. Trio Nuevo met
naast Dick de Graaf op saxofoon
Michael Gustorff op viool en Hans

Sparla op accordeon gaat de uitdaging aan om de cross-over van tango en jazz op een eigentijdse manier
verder te ontwikkelen.
Moeiteloos wordt er overgeschakeld van stevig georkestreerde arrangementen naar subtiele begeleidingspartijen en spontane improvisaties. Gastzangeres is Sandra Coelers. P60 is open vanaf 20.00 uur en
de toegang bedraagt 5 euro.
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officiële mededelingen
rectificatie
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
afsPraken BUrgemeester
en wethoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiesPreekUUr
De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 5 en 19 februari. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387514.
gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.

In de Nieuwe Meerbode van 13 december 2007 is per abuis gemeld
dat er een verkeersbesluit ter inzage ligt over het afsluiten van de
Kerkweg voor vrachtverkeer. Deze mededeling is onjuist en wordt
ingetrokken. In februari 2008 komt een nieuwe publicatie.
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 publiekszaken. Op grond van artikel 7:1
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank
(voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een
voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Stommeerweg 38, 2 berken, 2 elzen;
• Van Cleeffkade 7a, 4 Italiaanse populieren;
• P.F. von Sieboldlaan 34, 1 blauwspar;
• Uiterweg 192, 1 kastanje.
Datum verzending vergunningen: 22 januari 2008.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling Leefomgeving, 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:
• Aalsmeerderweg achter 239, het plaatsen
van een bedrijfsverzamelgebouw;
• Kerkweg 13, het plaatsen van een schuur;
• Koningsstraat 74, het plaatsen van dakkapellen;
• Krabbescheerhof 14, het plaatsen van een garage/berging;
• Kudelstaartseweg 50-52, het plaatsen van een opbouw
op de garages;
• Kudelstaartseweg 142, het plaatsen van een erfafscheiding;
• Locatellihof 24, het plaatsen van een dakopbouw;
• Mr. Jac. Takkade 1, het plaatsen van een steiger
t.b.v. een fietsenstalling;
• Oosteinderweg 341, het vergroten van de garage;
• Stommeerweg 75, het veranderen van de woning;
• Uiterweg 154, het vernieuwen van de loopbrug;
• Vlinderweg 48, het vergroten van de woning;
• Zijdstraat 60, het plaatsen van lichtreclame:
• Oosteinderweg 86, het vernieuwen van de brug.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op
afspraak, ter inzage bij de afdeling Leefomgeving balie 6, tel. 0297387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het
besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Boomgaard 87, het plaatsen van een tuinhuis;
• Duikerstraat 20, het wijzigen van een garagedeur;
• Greenpark Machineweg 120-122,

het oprichten van een bedrijfsruimte met kantoor;
• Jasmijnstraat 15, het oprichten van een schuur
en een schutting;
• Raadhuisplein 3, het plaatsen van reclame;
• Sconedorp 17, het wijzigen van de gevel;
• Westeinderplassen E 1859, het plaatsen van een schuilhut;
• Westeinderplassen H 2595, het plaatsen van een blokhut;
Verzenddatum bouwvergunningen: 29 januari 2008.
BoUwVerorDening

De burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
van Aalsmeer in zijn vergadering van 6 december 2007 heeft besloten dat er een wijziging wordt voorbereid voor:
• Het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1969” voor het gebied
tussen Hoge Dijk, Schinkeldijkje, Legmeerdijk en Machineweg,
met uitzondering van het gebied Nieuw-Oosteinde te Aalsmeer.
ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening week 4
t/m 24 jan.

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden Leefomgeving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht 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 maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Aalsmeerderweg 51, 53, 55, het slopen van woningen;
• Legmeerdijk 313, het verwijderen van asbest;
Deze besluiten worden op 29 januari 2008 verzonden.
wet oP De rUimteliJke orDening (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag 25 januari 2008 gedurende zes weken
ter inzage bij afdeling Leefomgeving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Stommeer-Zuid 1964”,
voor het plaatsen van een dakkapel en pui, Stommeerweg 75.
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan “Stommeer-Zuid 1964”,
voor het veranderen van de aanbouw, Stommeerweg 91.
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, verzoeken wij
u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit kan binnen
zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouwvergunning.
Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen bij
de afdeling leefomgeving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 3
• Jasmijnstraat 15, het oprichten van een schuur
en een schutting;
• Boomgaard 87, het plaatsen van een tuinhuis;
(er is een zienswijze ingediend)
Lid 2
• Greenpark Machineweg 120-122,
het oprichten van een bedrijfsruimte met kantoor.
Deze besluiten worden verzonden op 29 januari 2008
Voorbereidingsbesluit
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen deze besluiten, binnen zes weken na verzending van de besluiten, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
gemeenteraad van Aalsmeer. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen bij de afdeling leefomgeving, balie 6, tel.
0297-387698.

Kapvergunningen: Willem Alexanderstraat 51, 1 den;
Uiterweg 224, 1 taxus, 1 prunus, 1 thuja, 1 berk.
t/m 24 jan. Beleidsregels 2009 Algemene Subsidieverordening
Aalsmeer;
t/m 25 jan. Wet bodembescherming: ontwerpbeschikking: Legmeerdijk 303 (VBA);
t/m 30 jan. Concept Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer
2008
t/m 31 jan. Inspraakreacties MER “verder werken aan de toekomst
van Schiphol” en de regio en de ontwerpwijziging van
het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol;
t/m 31 jan. Kapvergunningen: Apollostraat 54, 2 berken; Linnaeuslaan 30, 1 den; Aalsmeerderweg 159, 1 berk; 1e
J.C. Mensinglaan 1, 1 grove den, 1 spar; Machineweg
in verband met ontwikkeling Greenpark Aalsmeer, 9x
Quercus robur, 8x Fraxinus exelsior, 2x Fagus sylvatica, 1x Acer neguno, 3x Acer platanoides, 25x Salix alba (knotvorm), 15x Salix alba (kandelaarvorm), 2x Popules canescens, 1x Salix sepulcralis ‘Tristis’, 60 meter Leylandii, 30x Acer Campestra, 30x Crataegus monogyna;
t/m 31 jan. Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verordening naamgeving en nummering Aalsmeer 2007;
t/m 18 feb. Beeldkwaliteitsplan Green Park Aalsmeer;
t/m 22 feb. Wet bodembescherming, uitvoeren bodemsanering locatie Lijnbaan/Oosteinderweg;
t/m 25 feb. Partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid en
ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord;
t/m 28 feb. Kapvergunningen: Zwarteweg 98, 1 eik; Beethovenlaan, parkeerplaats, 1 populier; Marktstraat 21, 1 den,
2 berken;
t/m 6 maart Kapvergunningen: Stommeerweg 38, 2 berken, 2 elzen; Van Cleeffkade 7a, 4 Italiaanse populieren; P.F.
von Sieboldlaan 34, 1 blauwspar; Uiterweg 192, 1
kastanje;
ter inZage BiJ De afDeling PUBlieksZaken, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 januari 2008
• Bilderdammerweg 81, het vergroten van de woning;
• Schoolstraat 5a, het verbouwen en het wijzigen van een gevel;
• Uiterweg 379, het vestigen van een jachthaven.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 1 februari 2008
• Boomgaard 63, het plaatsen van een tuinhuis;
• Bosrandweg, hoek Rietwijkeroordweg, het tijdelijk plaatsen van
een reclamebord
• Boomgaard 65, het plaatsen van een tuinhuis;
• Oosteinderweg 243, het vergroten van het hotel
• Wilgenlaan 14, het vernieuwen en vergroten van een schuur

schiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt
u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol
(CROS). CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel.
020-6015555 of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
serVicePUnt Beheer en UitVoering
ProVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Geslaagde thuiswedstrijd
Danscentrum Colijn
Uithoorn – Zaterdag 12 januari jl.
hing er weer een sportieve maar
vooral gezellige sfeer in Dans- en
Partycentrum Colijn in Uithoorn. Er
werd gestreden om de Amstellandtrofee 2008 voor ‘senioren’ (25+) die
elk jaar wordt gehouden voor de senioren en junioren van de DMN.
Deze wedstrijden zijn in tegenstelling tot de landelijke wedstrijden, die veelal in grote sporthallen
worden gehouden, veel gezelliger
en toegankelijker, doordat elk seizoen een zestal dansscholen gastheer zijn voor deze leuke wedstrijden. Maar liefst 65 paren van 12
dansscholen deden mee. Ook Colijn
was vertegenwoordigd met 8 paren,
waarvan er 4 in de prijzen vielen.

In de C-klasse standaard behaalden
2 debuterende paren gelijk een prijs:
André en Ingrid Piëst werden 6e en
Jan-Willem van der Veen en Ingrid
Wevers behaalden een 3e prijs. Wim
Mook en Adri Peloso (zie foto), die
al wat langer mee(wedstrijd)dansen
werden knap 2e in de B2-standaard, en Jan en Marianne Kooijman, die ook bij de NADB (de landelijke organisatie) regelmatig de
prijzen wegkapen, behaalden een
5e plaats in de Hoofdklasse-standaard. In de Latin was de oogst wat
minder, maar Wim en Adri waren
erg blij met hun 5e plaats in de B2klasse. Na de wedstrijd was het nog
lang druk in de plaatselijke shoarma-tent, want deze wedstrijden
worden gezien als een avondje uit,
en het is inmiddels traditie geworden de afsluiting van de avond te
laten plaatsvinden onder het genot
van een broodje shoarma!
Een week later, op zondag jl. waren
de junioren aan de beurt. 3 paren
gingen naar Alphen a/d Rijn en alledrie gingen ze met 1 of 2 prijzen
naar huis!
In de C-standaard werden Jeffrey
Slof en Suzanne v.d. Schilden knap
5e. In de C-latin behaalden Christiaan van Toor en Erina Bassaly ook
een 5e plaats. Selmar Smit en Charlotte Rietveld behaalden zowel in de
Standaard-C als de Latin-C een 2e
plaats en dat betekent in beide categorieën promotie naar de B-klasse! De prijzenkast van deze twee begint al aardig vol te raken inmiddels.
Al met al weer 2 geslaagde weekenden voor de dansparen van Colijn.

5 Auto-inbraken
Aalsmeer - Op dinsdag 15 januari is ingebroken in een vijftal op het
dak van de veiling geparkeerde auto’s. In de ochtenduren hebben de
inbraken plaatsgevonden. De deuren van de wagens zijn geforceerd.
Vooralsnog mist geen der bestuurders goederen.

Schaafwonden
na val brommer

Inschrijven voor ‘Roemeense
muziekdag’ bij Pier K

Hoofddorp - De beroemde panfluitist en docent bij Pier K, Dan Herford, herhaalt het succes van vorig
jaar: de Roemeense Muziekdag. Dit
maal op zaterdag 15 maart van 10.00
tot 17.00 uur. Met de Roemeense
muziek als leidraad zal er een hele
dag onder leiding van deskundige
docenten muziek worden gemaakt.
Samen zal er worden gerepeteerd
in ensembles en in secties. Aan het
eind van de dag is er een presentatie in de vorm van een concert. Voor
wie? Voor iedereen vanaf 18 jaar

met minimaal 5 jaar les. Instrumenten: accordeon, altviool, cello, contrabas, dwarsfluit, gitaar, klarinet, viool en natuurlijk de panfluit. Deelnemen kost 8,00 euro en inschrijven
kan eenvoudig via de website www.
pier-k.nl onder Cursussen-MuziekSpecials, telefonisch via 023 566 95
65 (werkdagen van 09.00 tot 17.00
uur) of persoonlijk aan het Raadhuisplein 7 in Hoofddorp. Vergeet
niet je instrument te vermelden. Let
op! De sluitingsdatum voor inschrijving is 27 januari.

Kudelstaart - Op donderdag 17 januari om kwart voor acht in de ochtend is een 16-jarige Kudelstaartse
op de Mijnsherenweg gevallen met
haar bromfiets. De 16-jarige kwam
vanaf het winkelcentrum en reed
richting Legmeerdijk. Op de kruising met de Schweitzerstraat naderde een taxi. Deze stopte, maar
de Kudelstaartse schrok zo dat ze
hard remde en viel. Ze liep schaafwonden op.

Valse kentekenplaten op auto
Kudelstaart - Op dinsdag 15 januari heeft de politie de auto van een
36-jarige man uit Polen in beslag
genomen. Ter controle werd de automobilist in de Madame Curiestraat
tot stoppen gemaand door agenten.
De auto, uitgevoerd uit Nederland in
2007, bleek te zijn voorzien van valse
of gestolen kentekenplaten. De Pool
bleek verder niet te beschikken over
een rijbewijs. Er is proces verbaal
opgemaakt.

Cursus Creatief
voor senioren
Aalsmeer - Vanaf eind februari
organiseert
de
SWOA weer een cursus
Creatief voor senioren. De
cursus bestaat uit tien lessen van twee uur, staat onder de professionele leiding van Ageeth Nieuwendijk en vindt plaats in wijksteunpunt Meander in de
Clematisstraat eenmaal in
de veertien dagen. Er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar dus meldt u snel
aan! De kosten bedragen
55 euro, de eerste cursusdag is maandag 25 februari van 14.00 tot 16.00
uur. Aanmelden bij SWOA,
wijksteunpunt Meander,
tel. 0297-323138 in de
ochtenduren. Bij geen gehoor: 0297-344094, kantoor Parklaan.

Navigatie weg
na auto-inbraak

Kudelstaart - Op donderdag 17
januari is ingebroken in een in de
Schweitzerstraat geparkeerde auto. Het slot van de wagen is geforceerd. De dieven zijn er vandoor gegaan met het dvd-navigatiesysteem.
De inbraak moet tussen kwart over
twaalf ‘s nachts en half tien in de
ochtend hebben plaatsgevonden.

5.2
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Show Jachthoornkorps houdt
zondag muziekmiddag

Voorverkoop Beachpop 2008
in volle gang!

Kudelstaart - Op zondagmiddag
27 januari wordt in het clubgebouw
van het Show en Jachthoornkorps
Kudelstaart weer de traditionele
muziekmiddag gehouden. De met
natuurtonen gespeelde muziekstukken zijn weer met grote toewijding
door de korpsleden ingestudeerd
en worden met veel enthousiasme
voor u ten gehore gebracht. Naast
de vertrouwde muziekstukken vertolken zij ook nieuw ingestudeerde
stukken.
Na de pauze is er een gastoptreden
van een groep muzikanten met de

Aalsmeer - Nog een kleine twee
weken en dan is het tijd voor Beachpop 2008! De voorbereidingen van
dit muziekevenement zijn in volle
gang en de bands zijn hard aan het
repeteren om op zaterdag 2 februari te schitteren op het grote podium
van het indoor-sportcentrum aan de
Oosteinderweg 247a. Net als in 2007
zijn alle muziekstijlen vertegenwoordigd tijdens Beachpop 2008.
De bands die (in willekeurige volgorde) tijdens dit muziekevenement
optreden zijn Dazzle, De Tostiband,
De Klught, Little Boogie Boy Bluesband, Rood en Allscool. Meer informatie over deze bands is te vinden

naam ‘Dweilen met de kraan open’.
Dit dweilorkest speelt vele populaire nummers van onder andere de
Blues Brothers en staan garant voor
een gezellige en vrolijke middag.
In de pauze kunnen er loten worden gekocht waarmee vele prachtige prijzen te winnen zijn. Aanvang
van de muziekmiddag is 14.00 uur
en plaats van het optreden is in het
clubgebouw van het Show Jachthoornkorps aan de Bilderdammerweg 116.
De toegang is voor alle belangstellenden gratis!

Het team van Galerie Sous-Terre Aalsmeer, van links naar rechts: Frank de
Groot, Elly van de Vooren, Nol de Groot en Marja Steenvoorden.

op www.beach-pop.nl. Tussen de
wisseling van de bands door draaien de dj’s van de populaire maandelijkse feestavond ‘Back in Time’ hits
uit de jaren zeventig, tachtig en negentig, zodat er de hele avond lekker gedanst kan worden. Beachpop
2008 begint om 20.00 uur en kaarten
kosten 15 euro in de voorverkoop
en 17,50 euro aan de deur. Kaarten
kunnen in de voorverkoop gekocht
worden bij: The Beach aan de Oosteinderweg en Krijtenberg Movie &
Music in de Zijdstraat 15. De voorverkoop is inmiddels gestart. Wees
er snel bij, want het aantal kaarten
is beperkt!

Twee gepassioneerde kunstenaars
exposeren in galerie Sous-Terre

Schipholfonds trakteert Con Amore,
Funny Horse en Dorpskerk
Aalsmeer - Het Schipholfonds heeft
in het vierde kwartaal van 2007 een
bedrag van totaal 194.890 euro geschonken aan 48 instellingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in de omgeving van Schiphol. De hoogste
donaties zijn donderdag 17 januari jl. uitgereikt bij de Dutch Dakota
Association te Schiphol-Oost door
Anton Temme en Paul Luijten, bestuursleden van het Schipholfonds.
De hoogste donatie was voor speeltuin Vreugdeoord in Alphen aan de
Rijn. Voor de aanschaf van nieuwe
speeltoestellen is een donatie van
10.000 euro geschonken. Hoge donaties waren er ook voor de stichting WK Amsterdam voor de organisatie van een multicultureel voetbaltoernooi, voor muziekvereniging
St. Caecilia uit Heemskerk voor de
aankoop van nieuwe instrumenten
en voor dorpsraad De Woude, die
op een eiland nabij de gemeente
Akersloot een sport- en speelveld

mag aanleggen voor de jeugd van
deze buurtgemeenschap. Aalsmeer
is door het Schipholfonds eveneens
getrakteerd op mooie geldbedragen. Zo kunnen mannenkoor Con
Amore en paardensportvereniging
Funny Horse op passende wijze hun
jubilea vieren. Con Amore heeft een
bedrag van 4.000 euro gekregen,
Funny Horse mag 1.820 euro besteden. Het grootste Schipholfondsbedrag is bestemd voor de stichting
restauratie Knipscheer-orgel Dorpskerk Aalsmeer. Het in oude en weer
bruikbare staat brengen van dit oude orgel brengt hoge kosten met
zich mee.
De stichting heeft voor deze renovatie veel geld nodig en kreeg in deze bijval van het Schipholfonds. Een
bedrag van liefst 7.500 euro kan aan
het ‘potje’ toegevoegd worden. Voor
het indienen van aanvragen voor
een donatie in het eerste kwartaal
van 2008 is de sluitingsdatum 28 januari aanstaande.

Aalsmeer -Ruurd Hallema en Hans
Vanhorck exposeren van 26 januari
tot en met 24 februari in galerie en
beeldentuin Sous-Terre aan de Kudelstaartseweg. Iedereen is van harte welkom op de feestelijke opening
op 27 januari van 13.00 tot 17.00 uur,
waar kennis gemaakt kan worden
met beide kunstenaars. De preview
is op 26 januari van 13.00 uur tot
17.00 uur.
Ruurd Hallema (1954) is beeldhouwer en al bijna dertig jaar actief als
kunstenaar. De vele opdrachten
voor openbare ruimten en aankopen van bedrijven en instellingen
hebben ertoe geleid dat er door
heel het land plastieken en reliëfs
van zijn hand staan, merendeel in
brons en staal.
Zelf zegt hij over zijn werk: “Ik ben
een enorm gepassioneerd man,
passie voor vrouwen, voor vormgeven, maar ook voor het ambachtelijke deel van mijn werk. Het werk dat
ik heb kan ik ook alleen maar goed
doen door hard te werken, door gehoor te geven aan mijn ‘Passionata’
en natuurlijk met steun van Yvonne, mijn belangrijkste muze.” Hans
Vanhorck (1952) maakt schilderijen
en stones (stenen beschildert met
acrylverf)).
Hij wordt al meer dan twintig jaar
gezien als één van de opvallendste
Nederlandse schilders. Ook exposeert hij met grote regelmaat in Europa en de Verenigde Staten.
Over zijn werk en zijn ideeën daarachter zegt hij: “De taal van het lichaam is datgene waarnaar ik in
mijn schilderijen op zoek ben. Die
taal is een samengaan van visuele
en emotionele indrukken.
Om de visuele indrukken vast te leggen maak ik gebruik van het ‘realisme’, terwijl kleuren het voertuig zijn
om de emotionele indrukken zichtbaar te maken. In talloze kleine variaties en uitdrukkingen wordt het
vastgelegd. Het willen scheppen van
een illusie, wat op zichzelf al een illusie is, is het motief van mijn schilderijen.”
Vaste collectie
Naast de expositie van bovenstaan-

de kunstenaars heeft Sous-Terre
een grote vaste collectie van werk
van door haar vertegenwoordigde
kunstenaars, gepresenteerd in de
binnenruimte van 1.000 vierkante
meter en de beeldentuin van 1.500
vierkante meter.
Een deskundig team adviseert kopers bij de aanschaf van een kunstwerk.
De galerie biedt een aantrekkelijke
betalingsregeling. Voor bedrijven is
er een (huur)koop- en/of leaseregeling. Interessant is ook de kunstcheque Sous-Terre..
De ontvanger wisselt de kunstcheque in voor het kunstwerk dat
hem of haar aanspreekt. Sous-Terre is gevestigd op een bijzondere en
unieke locatie, in de waterkelders
van de historische watertoren van
Aalsmeer aan de Westeinderplassen. De galerie en beeldentuin aan
de Kudelstaartseweg 1 is iedere zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur geopend, maandag tot en met
vrijdag op afspraak: 0297-364400
of info@galerie-sous-terre.nl. Voor
meer informatie: www.galerie-sousterre.nl

Plastiek van Ruurd Hallema.

Zondag in Historische Tuin

Workshop acteren voor
locatie-theater Aalsmeer
Aalsmeer - De stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer organiseert in juni een locatie-theater in de Historische Tuin.
Middels een workshop op zondag
27 januari wordt gezocht naar mensen die aan dit locatietheater stuk
willen gaan meedoen!
De workshop wordt gehouden in
de Historische Tuin en in de aangrenzende schuur van buurmanAd
Keessen van 14.00 tot 17.00 uur.
Sinds enkele maanden is KCA druk
doende om samen met de theatermakers van Theaterkade uit Amsterdam een locatie theater te realiseren. Dit interdisciplinair theaterstuk:
‘Lichtemaankweker’ wordt op diverse plekken in de Historische Tuin
opgevoerd.
Doel van dit project is om middels
een aansprekende theatervoorstel-

ling het unieke van Aalsmeer onder
de aandacht brengen en de mensen
bewust te maken van de historische,
culturele en economische context.
Voor dit theaterstuk is KCA op zoek
naar een ieder die zin heeft om aan
deze voorstelling mee te doen: heb
je interesse in de Aalsmeerse historie, vind je het leuk om een keer
mee te spelen in het kortdurend
theater project?
Geef je op, jong en oud, iedereen
kan hier aan mee doen.
De workshop wordt gegeven door
David Meijer, theatermaker en spelcoach.
Voor meer informatie: kijk op de site
van www.kunstencultuuraalsmeer.nl
en link door naar lichtemaankweker!
Om je aan te melden kan je je opgeven via email: ansdekruijf@hotmail.
com of telefonisch 0297-342657.

Plug ‘n Play in The Beach
zondag met Hein Meijer
Aalsmeer - - Zondag 27 januari organiseert The Beach in samenwerking met Saskia Veenswijk het open
podium ‘Plug ‘n Play’ in The Beach!
Tijdens de komende editie van Plug
‘n Play is Hein ‘Little Boogie Boy’
Meijer uitgenodigd om als gastheer
van de middag op te treden. Hij zal
dan ook de jonge talenten begeleiden tijdens de optredens. Bandjes
die zich al hebben opgegeven zijn:
‘Hakstel’ uit Amersfoort en de band

‘Blinddate’ uit Hoofddorp. Daarnaast
is er natuurlijk ruimte voor muzikanten die ‘binnenlopen’. Echter wil je
verzekerd zijn van een plekje tijdens Plug ‘n Play, stuur dan even
een mailtje naar Hein via: littleboogieboy@hotmail.com. Plug ’n Play is
in The Beach aan de Oosteinderweg
247a, begint om 15.00 uur en eindigt
rond 18.00 uur. De entree is gratis! Surf voor meer info naar www.
beach.nl.

Koor heet mannen welkom!

Kerstoratorium Song of Joy
Kudelstaart - Na alle drukte met
het verlenen van medewerking aan
verschillende kerkdiensten en het
kerstconcert rondom de afgelopen
feestdagen, is Song of Joy gestart
met het instuderen van een compleet nieuw muziekstuk. Het betreft een kerstoratorium met de titel:
“Een Nieuw Begin”, waarvan de muziek geschreven is door Johan Bredewout en de tekst samengesteld
is door Hans de Ruiter. Het is een
nieuwe uitdaging voor de koorleden
om dit hele stuk, dat bestaat uit 19
muzikale-, gesproken- en gezongen nummers, er dit jaar goed in te
krijgen. Als u van zingen houdt, kan

dit ook voor u een nieuwe uitdaging
worden door mee te komen zingen.
Song of Joy zou graag zien dat er in
geval nog een paar mannen het koor
komen versterken. Vrouwen zijn uiteraard ook zeer welkom; hoe groter
het koor, des te beter het wordt. Het
koor repeteert iedere dinsdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur in de Spil, het
kerkelijk centrum van de Samen-opWeg gemeente aan de Spilstraat.
Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van het koor:
www.songofjoy.nl of telefonisch bij:
Anton van Dusseldorp, tel. 0297329380 of dusseldorp_van@hotmail.com

Schilderij van Hans Vanhorck.

Vrijwilligers gezocht voor
jongerenproject ‘Show Your Style!’
Aalsmeer - Juliette van der Laarse uit Aalsmeer heeft een prijsvraag
gewonnen, uitgeschreven door degGemeente Aalsmeer en heeft 2000
euro beschikbaar gekregen om haar
idee, een activiteit voor en door jongeren, uit te gaan voeren. Maar dit
kan ze natuurlijk niet alleen en daarom zoekt ze vrijwilligers die haar
hierbij zouden willen helpen en hun
talenten willen laten zien voor en
achter de schermen. Er zijn verschillende projectgroepen gevormd. Zo
zoekt Juliette voor de groep mode
ontwerpers en modellen. Maar ook
mensen die de ontworpen kleding
zouden kunnen maken. Dus laat je
creatieve talent zien! Verder zoekt ze
nog mensen die de visagie en kapsels zouden willen verzorgen tijdens
de show. Voor de groep muziek en
dans worden mensen gezocht die
tijdens de modeshow hun muzikale
talent zouden willen laten zien. Dus
kun je rappen, ben je dj, heb je een

leuke band, kun je goed zingen? Alles kan en mag! De modeshow zal
ook afgewisseld worden met andere
optredens, bijvoorbeeld dans. Wil jij
laten zien wat je kunt? Meld je dan
aan! Verder zoekt ze nog presentatoren die de show aan elkaar zouden willen praten.
De show moet natuurlijk ook goede publiciteit krijgen. Daarom zoekt
Juliette mensen die de promotie op
zich willen nemen en daarbij hun
creatieve talent willen laten zien!
Ook is ze op zoek naar een goede
fotograaf en/of filmmaker om tijdens de voorbereiding en het evenement zelf mooie foto’s of een film
te maken. Tot slot: Ben jij creatief en
technisch? Misschien is decor bouwen dan wat voor jou. Heb je zin om
met een groep vrijwilligers aan een
groot evenement te werken? Meld
je dan aan voor deze decorgroep.
Aanmelden kan door een e-mail te
sturen naar kim@debinding.nl.

Vogelbeurs in
Hornmeer
Aalsmeer
Vogelvereniging
Aalsmeer en Omstreken organiseert
op zondag 27 januari een grote vogelbeurs in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3.
De vogelbeurs heeft een andere opstelling, waardoor de vele bezoekers
gemakkelijk hun weg kunnen vinden. Tevens is het aantal handelaren uitgebreid, wat ten goede komt
aan het vogel sortiment. De beurs is
open van 10.00 tot 13.30 uur. Iede-

re vogelliefhebber is welkom om vogels te kopen, verkopen te ruilen of
rond te kijken en vragen te stellen
over hun hobby betreffende vogels,
voedsel en huisvesting.
De entree bedraagt 50 eurocent
voor iedereen die komt kijken of
kopen. Voor wie vogels wil verkopen is de entree 1,20 euro. Handelaren zijn aanwezig (alleen op uitnodiging) met diverse soorten vogels,
zoals tropische vogels, kanarie’s en
kromsnavels.
Er is ook een handelaar aanwezig
met diverse soorten voer, zoals zaden, zaadmengsels, meelwormen.
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Aalsmeer, heeft dan ook meer een
symbolische betekenis.
Ten zuiden van het voorzieningencentrum in aanbouw is de locatie
waar ‘Wonen aan de Oever’ moet
komen, goed te zien. Bouwbedrijf
Van Hoogevest is er al sinds november aan het werk. Vanwege de
vondst van munitie, heeft het bouwrijp maken van de locatie enkele
maanden vertraging opgelopen. De
munitie zou afkomstig zijn van een
in de Tweede Wereldoorlog neergestorte bommenwerper. Na uitgebreid onderzoek is die echter
in de wijde omgeving niet gevonden. Daarmee staat niets meer de
bouw in de weg en is dus het moment daar om de officiële start van
‘Wonen aan de Oever’ te vieren met
de toekomstige bewoners. In Wonen aan de Oever komen woningen
met tot de verbeelding sprekende
namen als Zilverschoon, Mattenbies en Lobelia. De namen doen
denken aan een waterrijk natuurgebied. Die uitstraling krijgt deze
wijk dan ook. De twee-onder-eenkap en vrijstaande woningen liggen
als het ware op een eiland. Bruggetjes vormen de verbinding met het
vasteland. Overal in de wijk is ruimte gereserveerd voor groen. De huizen aan het water krijgen zelfs de
beschikking over steigertjes, zodat
de bewoners straks optimaal plezier kunnen hebben van ‘hun oever’.
De sfeer in de wijk Wonen aan de
Over spreekt velen aan. Rustig, originele architectuur, een warme uitstraling. Niet wat men verwacht bij
een nieuwbouwwijk. Ook de centrale ligging valt in de smaak: Op
steenworp afstand van Amstelveen, Westwijk, maar dan betaalbaar en landelijk. Op de fiets ben je
in tien minuten in Amstelveen, waar
de sneltram klaarstaat richting het
centrum van Amsterdam. Opvallend vinden veel mensen de ruimte die de huizen bieden en de vele
mogelijkheden voor aanpassing en
uitbreiding.

Bouw ‘Wonen aan de Oever’ van start

Jongste wijk in Nieuw
Oosteinde telt 136 woningen
Aalsmeer - De nieuwe woonwijk
tussen Aalsmeer en Amstelveen
- Nieuw Oosteinde - krijgt steeds
meer haar definitieve vorm. In de
wijk wordt op verschillende plekken
volop gewerkt aan de bouw van woningen en voorzieningen. Woensdag 30 januari wordt de eerste paal

geslagen van de jongste wijk: 136
woningen in het project ‘Wonen aan
de Oever’.Over enkele jaren moet
de eerste fase van Nieuw Oosteinde gerealiseerd zijn: 1700 woningen, winkels en een voorzieningencentrum met een brede school waar
basisonderwijs, kinderopvang en

een steunpunt van de bibliotheek
hun plek vinden. Wijken zoals De
Boomgaard, Weidevogel en Vlinderwijk zijn al bewoond, aan De Eilanden en ‘Wonen aan de Oever’ wordt
volop gewerkt. De eerste paal die
woensdag 30 januari wordt geslagen door burgemeester Litjens van

Voordelige keuringen voor
rijbewijs voor 70-plussers
Aalsmeer - Dinsdagmiddag 5 februari is er weer gelegenheid om u
medisch te laten keuren voor verlenging van het rijbewijs. De keuringen vinden plaats bij de SWOA
in gebouw Seringenhorst aan de
Parklaan 26a.
Voor verdere informatie en aanmelding moet men echter bellen naar
het afsprakenbureau van Regelzorg,
tel. 0251-205913 op werkdagen tussen 14.00 en 17.00 uur. De keuring

kost 30 euro en is bedoeld voor automobilisten vanaf 70 jaar. Vanaf deze leeftijd is een medische keuring
verplicht voor verlenging van het rijbewijs.
Ook personen die jonger zijn dan
70 jaar en die om medische redenen gekeurd moeten worden voor
verlenging van het rijbewijs B/E en
groot rijbewijs (behalve zgn. beroepschauffeurs, zijn welkom. De
keuring kost dan 35 euro.

Laveren tussen wetenschap en praktijk

Cursus Plantennaamgeving
in de praktijk bij VKC
Streek - Op donderdag 28 februari
geeft de VKC tussen 10.00 en 16.00
uur een introductiecursus plantennaamgeving/nomenclatuur. Deze
cursus is met name bedoeld voor
veredelaars en productmanagers
op vermeerderingsbedrijven. Deze
dag kunnen zij kennis opdoen over
de naamgeving van cultuurgewassen. De cursus wordt gehouden in
de grote vergaderzaal van Naktuinbouw aan de Sotaweg 22 te Roelofarendsveen. De kosten bedragen
200 euro. Deze prijs is inclusief cursusmateriaal en lunch. Cursusleiders zijn VKC-taxonoom W. Hetterscheid en L. Miedema, registratie-

medewerker VKC. De ontvangst is
vanaf 9.30 uur. Aan de orde komen:
botanische nomenclatuur, rasbegrip
en cultivarnamen, verschillende regelgevingen, kwekersrechten, merken en octrooien en handelsaanduidingen en merknamen. Voor de introductiecursus kunt u zich vóór 19
januari schriftelijk opgeven bij de
VKC, Postbus 115, 2370 AC Roelofarendsveen of per e-mail info@vkc.
nl. De betaling dient voor de cursusdatum te zijn ontvangen. De cursus
gaat door bij een deelname van minimaal twaalf personen. Het maximum aantal deelnemers is gesteld
op vierentwintig.

Beschikbaar aanbod
Inmiddels is zo’n driekwart van de
136 woningen in Wonen aan de Oever verkocht. Voor de laatste nog
beschikbare woningen, zijn belangstellenden van harte welkom in het
verkoopcentrum Nieuw Oosteinde
aan de Hornweg 321. Elke woensdag van 12.00 tot 16.00 uur en elke
zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur is
het verkoopcentrum geopend voor
bezoekers. De makelaars geven aan
een eder die dat wil uitgebreide informatie over de woningen en de
buurt.
Voor prijzen, artist impressies en
plattegronden kunnen belangstellenden ook terecht op de website:
www.nieuw-oosteinde.nl (klik op
Wonen aan de Oever).

SWOA te gast bij O.P.A.
Aalsmeer - De stichting Welzijn
Ouderen Aalsmeer is op zaterdag
26 januari om 11.00 uur te gast bij
het ouderenprogramma van radio
Aalsmeer (O.P.A.). Twee medewerksters van de stichting zullen een
toelichting geven op alle activiteiten
van de stichting. Behalve de cursussen, die voor senioren uit Aalsmeer
en Kudelstaart worden gegeven,

doet men nog veel meer. Zo is er
een boodschappendienst, klussendienst, haal- en brengdienst. Tijdens
de uitzending hoopt men daar de
nodige voorlichting over te geven.
Het ouderenprogramma wordt elke
zaterdag bij radio Aalsmeer uitgezonden van 11.00 tot 12.00 uur en
is te ontvangen op 99.0 op de kabelfrequentie of 105,9 op de FM band.

Kinderfilms in Amstelveen

Jeugdhonk Bon Ami heeft
eerste jeugd verwelkomd
Aalsmeer - Zoals jullie al eerder hebben vernomen heeft de gemeente Aalsmeer, stichting Cardanus en Jeugdhonk Bon Ami de handen ineen geslagen om de jeugd
van Aalsmeer en omstreken een
veilige thuishaven te bieden. Afgelopen woensdag 16 januari is het
jeugdhonk Bon Ami gestart en heeft
de discotheek zijn eerste groep enthousiaste jeugd mogen verwelkomen.
Onder genot van een drankje en een
gratis bitterbal werd er gedart, tafelvoetbal gespeeld, maar ook gewoon
lekker gekletst.

Stichting Cardanus en Jeugdhonk
Bon Ami hebben voor de aankomende elf weken een leuk en gevarieerd programma in elkaar gezet
voor ieder wat wils.
Voor meer informatie kun je terecht op de websites www.bonami.
nl of www.cardanus.nl. Dus verveel
jij je op de woensdag- en donderdagavond, of wil je gewoon even
iets anders na je lange dag school
of werk?
Kom dan met al jouw vrienden en
vriendinnen naar Jeugdhonk Bon
Ami, geopend van 19.00 tot 23.00
uur. De entree is gratis.

Voorlezen aan blinden en slechtzienden
Aalsmeer - Eenmaal in de veertien
dagen op donderdagochtend lezen
vrijwilligers bij toerbeurt voor aan
een aantal blinden en slechtzienden in wijksteunpunt Meander in de
Clematisstraat.
Dit kunnen stukjes uit de lokale
kranten zijn, maar ook een verhaal
over vroeger of een mooi gedicht.
Natuurlijk wordt er een kopje koffie
of thee bij geschonken. Bent u blind
of slechtziend of kent u iemand die
mee zou willen doen, dan zeker
eens langs gaan. Aanmelden kan bij

het wijksteunpunt via telefoonnummer 323138. Ook wekelijks te doen
in Meander: Bridgen op dinsdagmiddag, ronde tafel-discussiemiddag voor zestig plussers eens in de
veertien dagen op vrijdagochtend
en twee maal in de week, op maandag en donderdag, klaverjassen.
Het wijksteunpunt is het gehele jaar
geopend van maandag tot en met
donderdag tussen 9.30 en 12.00
uur voor een kop koffie of thee, een
praatje, een krantje lezen of een
spelletje doen. U bent welkom.

Amstelveen - Ook komend weekend kan in cinema Amstelveen de
jeugdfilm ‘De wonderwinkel van mr.
Magorium’ bezocht worden. De Nederlandse versie van deze film draait
op zaterdag 26 om 13.30 uur, zondag 27 om 12.00 uur en woensdag
30 januari om 13.30 uur. Mr. Magorium, de 243 jaar oude, excentrieke eigenaar en oprichter van
de meest wonderbaarlijkste speelgoedwinkel ter wereld, vindt het tijd
om met pensioen te gaan. Hij ziet
in Molly zijn ideale opvolger, maar
het speelgoed in de winkel is het
daar niet mee eens. De eens zo bijzondere winkel verandert al gauw
in een regelrechte puinhoop, want

het speelgoed haalt allerlei gemene grapjes uit. Voor de jeugd vanaf 12 jaar presenteert cinema Amstelveen ‘The golden compass’. Op
een dag krijgt het weesmeisje Lyra
uit Oxford van een oude leraar een
gouden kompas dat antwoord geeft
op al je vragen. Als Lyra’s vriend Roger verdwijnt, komt het instrument
goed van pas. De film, Nederlandse
versie, is zaterdag 26 om 15.30 uur,
zondag 27 om 12.00 uur en woensdag 30 januari om 15.30 uur te zien.
De kassa van cinema Amstelveen in
het stadshart is telefonisch bereikbaar via 020-5475175. Entreebewijzen kunnen ook online besteld worden via www.cinemaamstelveen.nl.

Amnesty International schrijft
naar Japan en Saudi-Arabië
Aalsmeer - De uitvoering van
doodstraffen in Japan werd in oktober 2006 na twee jaar hervat. Executies in Japan zijn gehuld in een sfeer
van geheimhouding en de familie
wordt pas na afloop op de hoogte
gebracht. Takezawa Hifumi, Iwamoto Yoshio en Segawa Kousou werden eind augustus geëxecuteerd.
Hifumi was volgens zowel zijn advocaat als de aanklager geestesziek.
Desondanks werd zijn hoger beroep
toch afgewezen. Amnesty uit haar
zorg naar de Japanse autoriteit over
het hervatten van executies en roept
op de uitvoering van executies per
direct op te schorten en de geheimhouding rondom de doodstraf op te
heffen. In 2002 vond er in een gebied in Saudi-Arabië waar veel Afrikanen werken een gevecht plaats
waarbij een politieagent werd vermoord. Een dag later werd de Nigeriaan Suliamon Olyfemi opgepakt.

Waarschijnlijk werd Olyfemi in 2004
ter dood veroordeeld. Tijdens de
rechtszaak kregen de mannen geen
toegang tot een advocaat of tolk. De
rechtszaak werd in het Arabisch gevoerd, een taal die de mannen niet
spreken. Een aantal van de mannen
verklaarde te zijn gemarteld. Amnesty vraagt de koning van Saudi-Arabië, om de doodstraf van Suliamon
Olyfemi om te zetten en een onderzoek in te stellen naar de vermeende martelingen. Wilt u ook schrijven? Amnesty Aalsmeer stuurt iedere maand twee voorbeeldbrieven en
twee luchtpostvellen naar de abonnees. Dit kost 17 euro per jaar voor
porti- en kopieerkosten. Het schrijven kost ongeveer een half uurtje
werk.
Voor informatie of opgave: Bel voor
Rijsenhout Jannet Gercema, telefoon 320199 en voor Aalsmeer Annelies Kramer, telefoon 327775.

Aanstekelijk optreden soulbrothers

Record aantal bezoekers
‘Back in (motown) Time’
Aalsmeer - De dj’s en gastheren
van het maandelijkse 30+ discofeest ‘Back In Time’ in The Beach
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde editie. Afgelopen zaterdag
stond de feestavond in het teken
van ‘Motown’, het befaamde platenlabel waar in de jaren zestig vele artiesten hun muziek op uitbrachten.
Vanaf de opening van de deuren om
21.00 uur stroomden de bezoekers al
in groten getale naar binnen. Blijkbaar wilde niemand te laat zijn en
de zaal was dan ook binnen de kortste keren goed gevuld. Dj Meindert
van der Zwaard verwelkomde iedereen op muzikale wijze en trakteerde de aanwezigen op een stortvloed
aan Mowtown-platen. De dansvloer
was hiermee vanaf het eerste moment overbevolkt, maar gelukkig
had iedereen nog relatief genoeg
ruimte om zich ongehinderd te kunnen bewegen.Rond kwart over elf
nam dj Cees van Coevorden de fakkel over en hij had inmiddels ruime
keuze uit de aangemelde verzoeknummers die via de ingevulde ‘Favoriete Top 3’-verzoeknummerkaart
en de ‘Backintime.nu’-site waren ingeleverd. Ook niet-Motown platen
werden op het thema afgewisseld.
De sfeer werd met deze muziek in
stijgende lijn doorgetrokken. Rond
middernacht was het tijd voor het
optreden van de twee ‘Soulbrothers’
Michael en Marvin. Zij gaven een
half uur lang een bijzondere show
weg, op muziek van onder andere
Tavares, The Trammps, en andere
grote soulgiganten. De jarigen in de
zaal, die al eerder gehuldigd en toegezongen waren, werden door de
heren uitgenodigd om op het podium te komen dansen.
Dit (ook) tot grote hilariteit van het
publiek, dat door de mannen uitstekend vermaakt werd. Hun dansjes door de zaal en op de dansvloer
werkten zeer aanstekelijk en werden grif overgenomen. Na dit spektakel was het dj Cees van der Schilden die achter de exclusieve discobar plaats nam en het publiek nog

vele ‘dance classics’ van oud vinyl
voorschotelde. De temperatuur in
de zaal was inmiddels aardig opgelopen tot tropische waarden. Dit
weerhield de menigte echter niet
van een swingende danspartij. Tot
de laatste minuut van de avond was
het nog buitengewoon druk aan de
bar en op de dansvloer. Gastheer
Ruud Vismans is uitermate tevreden
over het verloop van de avond. “Iedereen had er weer zin in vanavond.
De sfeer was geweldig, de muziek
helemaal top, en het bezoekersaantalrecord is wederom gebroken. Het blijkt dat we met ‘Back in
time’ voorzien in een grote behoefte
in Aalsmeer en wijde omstreken en
steeds meer mensen weten ons nu
te vinden. We kijken nu al weer uit
naar de volgende editie!”
Ballroomnight
Die zal plaats vinden op zaterdag 16
februari uiteraard ook weer in sporten evenementencentrum The Beach
aan de Oosteinderweg. Het thema
van die avond is ‘Balroomnight’. Het
stijldansen is nog altijd populair op
feesten en partijen, maar niet iedereen is bekend met de danspasjes.
Op verzoek van veel B.I.T.-bezoekers wordt er 16 februari het eerste
uur van de Back In Time-avond gericht aandacht besteed aan de eerste basispassen van bijvoorbeeld
de QuickStep of Foxtrot, een van de
meest gedanste dansen. Een ervaren dansleraar zal de fijne kneepjes van het stijldansen demonstreren waarna u deze onder begeleiding zelf kunt oefenen. Alleen of alvast met danspartner. De les begint
stipt om 21.00 uur en is voor elke
‘Back In Time’-bezoeker toegankelijk. Kom dus ruim op tijd om geen
stap te missen! Vanaf 22.00 uur is
het dan ‘vrijdansen’. De muziekkeuze zal natuurlijk zoveel mogelijk
stijldansvriendelijk zijn, maar zeker
ook geschikt zijn voor het lekkere
los swingen! Meer informatie staat
binnenkort op de website: www.
backintime.nu.
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Getuigenoproep na doorrijden

Van de hak
op de tak

Rijsenhoutse klemgereden
Hoofddorp - De politie is op zoek
naar een automobilist die dinsdag 15 januari omstreeks 17.45 uur
is doorgereden na een aanrijding.
Een 42-jarige inwoonster van Rijsenhout stond met haar auto geparkeerd in de Spicalaan en wilde haar
kind in de autostoel achterin plaatsen. Een onbekend gebleven automobilist reed tegen het geopende rechterachterportier aan, waardoor de vrouw klem kwam te zitten

met haar benen. Ze liep hierdoor
licht letsel op aan beide benen. De
automobilist(e) is na de aanrijdingdoorgereden.
De politie is op zoek naar die persoon en roept hem of haar op, zich
te melden. Ook mensen die getuige
zijn geweest en mogelijk informatie
hebben over de auto of kenteken,
worden verzocht contact op te nemen met de politie in Hoofddorp, via
0900-8844.

De minima
van Jaap

Gebiedsvisie discussiepunt

Weer politiek café PACT
Aalsmeer in Bacchus
Aalsmeer - Voor de tweede keer
organiseert PACT Aalsmeer een politiek café in Bacchus aan de Gerberastraat. Het politiek café wil een
platform zijn waarin iedereen de
kans krijgt mee te praten over belangrijke actuele onderwerpen die
in de Aalsmeerse politiek, of gemeenteraad aan de orde komen.
Was het onderwerp de vorige keer
‘Het Milieu’, nu komt de Gebiedsvisie aan de beurt. Aalsmeer moet
dit jaar, 2008, een visie vastleggen
waarin zij aangeeft hoe de toekomst
van Aalsmeer eruit gaat zien. Moet
Aalsmeer een ‘dorp’ blijven of wordt
Aalsmeer deel van de Randstad?
Handhaven we het dorpse karakter
van Aalsmeer of willen we juist verstedelijking? Hoe en met wie wordt

die visie vastgelegd? En hebben de
inwoners uit Aalsmeer wel iets te
zeggen over die aanstaande plannen? Het politiek café is een goed
moment om je te laten informeren
en mee te praten. Wethouder Berry Nijmeijer zal aanwezig zijn om
de procesgang te beschrijven, zoals
hoe wordt de samenwerking met de
inwoners georganiseerd, hoe loopt
de inspraak en welke personen en
groeperingen worden daarvoor uitgenodigd.
Belangrijk genoeg om te komen
dus. Het politiek café vindt plaats op
dinsdag 29 januari in cultureel café
Bacchus aan de Gerberastraat, in/
naast het Parochiehuis vanaf 20.00
uur. De zaal gaat open om 19.30
uur.

Een ongeluk in scene gezet. De automobilist is directeur Mark Manders, de
bellende omstander directeur Peter Sijm.

Nieuwbouw aan Sportlaan te druk

Edwin en Monique in Hummer naar Akersloot

Eerste doel van stichting
‘Aalsmeer Helpt’ bereikt!
Aalsmeer - Zaterdag 5 januari is
Edwin van der Jagt verrast door de
stichting Aalsmeer Helpt! Edwin had
onder andere nog als wens om Parachute te springen, maar helaas
liet zijn gezondheid dit niet toe.
Dus Aalsmeer Helpt ging op zoek
naar een goed alternatief! Er was
ter oren gekomen dat hij helemaal
wild is van Hummers en dat hij nog
heel graag met zijn vriendin Monique Verbruggen, een weekendje
weg wilde naar Hotel Akersloot. Eén
en één is twee, dus dit werd geregeld. Afgelopen zaterdag werden ze
bij Edwin thuis opgehaald met een
prachtige zwarte Hummer. “Geweldig om te zien hoe ze hier allebei op
reageerden, dat is erg moeilijk onder woorden te brengen. Maar die
blikken in hun ogen gaven ons kippenvel, geweldig! Zo enthousiast”,
aldus leden van de stichting. Het
thuisfront in nieuwsgierigheid achter latend, gingen Edwin en Monique op weg naar Akersloot. Tijdens
de prachtige rit, mocht Edwin een
heerlijke champagne open trekken
en die heeft hij samen met zijn Monique soldaat gemaakt. Er zijn zeker weten heel wat automobilisten

geweest die een verrekking aan de
nekspier hebben overgehouden tijdens de rit over de A9, wat een bekijks had de Hummer, echt kicken!
Een paar dvd-tjes met keiharde muziek verder, arriveerde de twee bij
het hotel. Daar was een hele mooie
suite geboekt met bubbelbad, sauna, stoomdouche en kingsize-bed.
Al het eten en drinken werd op de
kamer bezorgd. Zo konden Edwin
en Monique optimaal van de suite
genieten. De volgende ochtend rond
11 uur werd het stel weer opgehaald
en gingen ze met dezelfde Hummer
weer op weg naar Kudelstaart. Daar
is nog een drankje genuttigd in de
voetbalkantine RKDES, waar Edwin
altijd heeft gevoetbald. In de middag
werden de twee weer voor de deur
afgezet en kwam ook aan dit zeer
geslaagd weekend een einde.
Het was voor de stichting de eerste wens die ze in vervulling hebben laten gaan. “Het geeft een super goed gevoel om iets voor iemand te kunnen betekenen”, aldus
een Aalsmeer Helpt-vrijwilliger. En
hij vervolgt: “Het enthousiasme van
Edwin en Monique was zo groot en
dat is voor ons de drijfveer om door

te gaan. Want daar doe je het als
stichting en als mens voor! Zonder
de vrijwillige inzet van de eigenaar
van de Hummer en de chauffeur die
het stel overal veilig heeft heen gereden, had dit natuurlijk nooit zo’n
succes geworden. Deze twee heren
blijven liever anoniem, dat siert ze!
Jongens bedankt.”
Heb jij als lezer ook een wens voor
een dierbare of wil je iemand in het
zonnetje zetten die veel voor jou of
de samenleving (heeft) betekend,
schrijf/mail dan naar Aalsmeer
Helpt! Ook kun je je aanmelden als
vrijwilliger en dit kan bij Gert Wentzel gert@aalsmeerhelpt.nl
Op 8 maart wordt de stichting officieel gelanceerd tijdens een après ski
reünieparty van De Carnivoor in de
Ophelialaan, en zullen de bankrekening, reclamemateriaal, website,
etc bekend gemaakt worden zodat
de stichting door u leuke en mooie
dingen kan gaan doen voor diegene
n onze samenleving die het nodig
heeft of het verdiend. Alvast meer
weten: http://www.aalsmeerhelpt.nl,
Stichting Aalsmeer Helpt, p/a Ophelialaan 102,1431 HM Aalmeer of
mail naar info@aalsmeerhelpt.nl.

Leerlingen Amstelveen College
gewond na zware aanrijding
Amstelveen - ‘Donderdag 17 januari j.l zijn twee leerlingen van het
Amstelveen College zwaar gewond
geraakt toen zij het schoolplein af
reden. Een automobilist die afgeleid
was door de drukte op de weg, reed
met volle snelheid op de leerlingen
in. De schoolleiding van het Amstelveen College heeft de gemeente al eerder gewaarschuwd voor
de gevaarlijke verkeerssituatie voor
school, dit heeft echter nog niet geleid tot verbetering van de situatie.’
Dit bericht zou volgens het Amstelveen College over een aantal jaren
in de krant kunnen staan, als de
gemeente de plannen doorzet om
de nieuwbouw te vestigen aan de
drukke Sportlaan. Om hun zorgen
te uiten, zetten leerlingen en personeel van het Amstelveen College samen een ongeluk in scene. De automobilist op de foto is directeur Mark
Manders, de bellende omstander
directeur Peter Sijm. Een alternatief
voor de Sportlaan is er. De school

kan gevestigd worden aan de overkant van de Startbaan, tegenover de
huidige havo-vwo locatie. Ook deze
mogelijkheid werd op foto vastgelegd: brugklassers vormden samen
een pijl naar de overkant.
De onveilige verkeerssituatie aan de
Sportlaan heeft volgens de school
meerdere oorzaken. “De weg is
drukker dan de Startbaan. Er zijn
minder parkeerplaatsen, wat tot onoverzichtelijke situaties kan leiden
op momenten dat leerlingen gehaald en gebracht worden, aan het
begin en eind van schooldagen en
evenementen zoals schoolfeesten.
Ook ligt de Sportlaan vlakbij een
winkelcentrum. Wij zijn bang dat
leerlingen in hun pauzes het winkelcentrum aan de Van der Hooplaan
verkiezen boven het veilige schoolplein”, aldus de directeuren Peter
Sijm en Mark Manders. De school
heeft van veiligheid een speerpunt
gemaakt in het beleid van de komende jaren.

Leerlingen vormen een pijl naar de gewenste locatie voor de nieuwbouw aan
de Startbaan van het Amstelveen College.

Auto’s weg na woninginbraken
Aalsmeer - Op vrijdag 18 januari tussen zeven en kwart over negen in de avond is ingebroken in
een woning aan de Kudelstaartseweg. Er zijn diverse, waardevolle goederen gestolen. En de dieven
hebben de auto-sleutels gevonden,
want de in de garage geparkeerde
Volvo XC90 is ontvreemd. Kenteken
van de wagen is 15-LK-KL. Op zaterdag 19 januari is tussen twee uur

‘s middags en kwart voor acht in
de avond heeft nog een woninginbraak plaatsgevonden, dit maal aan
de Ophelialaan. Via het balkon aan
de achterzijde wisten de dieven het
huis te betreden. Gestolen zijn sieraden, mobiele telefoon, laptop, camera en autosleutels. Ze pasten in
de auto want de eigenaars missen
hun zwarte Audi A4 met kenteken
28-XL-KP.

Kudelstaartseweg 295-297:
Niets doen of appartementen?
Kudelstaart - Vervolg invulling locatie Kudelstaartseweg 295-297 is
één der onderwerpen op de agenda
van het beraad vanavond, donderdag 24 januari, in het gemeentehuis.
Ter voorbereiding van de plannen
voor de inrichting van deze hoek
van de Kudelstaartseweg en het Robend is in 2005 door het toenmalige
college een startdocument opgesteld. Doelstelling was een bijdrage
leveren aan de huisvesting voor ouderen. Het startdocument is vervolgens aan ontwikkelaar BMB Utrecht
meegegeven als uitgangspunt voor
verdere planvorming. De ontwikkelaar heeft vervolgens contact gezocht met Habion en het zorgcentrum Aelsmeer om gezamenlijk tot
een haalbaar plan voor zorgwoningen op deze plek te komen. Het resulteerde in een schetsplan voor 28
vrije sector huurappartementen in
de vorm van een zeven-laagse toren
van twintig meter en een drie-laagse schil met een hoogte van negen
meter. Veel te hoog meenden omwonenden en zij maakten, samen
met de Dorpsraad, bezwaar. Besloten werd om met de bewoners en de
Dorpsraad te praten over alternatieven voor de invulling.
Dit resulteerde tot de aanpassing
voor de bouw van een woontoren
met 16 koopappartementen. Echter ook dit appartementencomplex
in schil en met torentje met hoogtes
van vijftien en negen meter kon de

omwonenden absoluut niet bekoren. Nog te hoog, was het oordeel.
De fracties schaarden zich achter
deze mening en in januari 2007 is
het voorstel bij beraadsbehandeling teruggenomen. Wat nu? Doel
van burgemeester en wethouders is
te komen tot een passende invulling
naar ieders wens. Vanavond in het
beraad wordt de inwoners de gelegenheid gegeven om in te spreken
wat zij willen op deze hoek. Daarna
is het aan de politiek om aan te geven voor welke ontwikkelingsrichting zij kiezen.
Alternatieven
Er zijn drie alternatieven. Door de
Dorpsraad en de bevolking wordt
de voorkeur gegeven aan het alternatief ‘Niets doen’ en dit bestaat
uit handhaving of nieuwbouw van
de woning op nummer 297 en de
sloop van nummer 295. Alternatief
‘Brink’houdt ook het met de grond
gelijk maken van het huis op nummer 297 in.
Mocht voor één van deze twee alternatieven gekozen worden, heeft het
college de voorkeur voor het eveneens slopen van de woning op nummer 297. Het huis is niet onderheid
en is verzakt. De grond ter plaatse
moet gesaneerd worden vanwege
vervuiling. Het betreft een sanering
die diep in de bodem moet plaatsvinden, tot vijf meter, waarbij damwanden en bemaling moet worden

toegepast. “Bemaling en het slaan
van damwanden zullen de staat van
de woning geen goed doen”, aldus
b&w. Het vrijgekomen terrein wordt,
als voor één van deze twee alternatieven gekozen wordt, ingericht als
openbaar gebied. Alternatief drie
is het bouwen van twintig senioren
appartementen, waarvan elf in de
huur- en negen in de koopsector.
Het heeft de voorkeur van het college om dit plan verder uit te laten
werken. De woningen worden in de
reeds eerder gepresenteerde ronde
vorm in schillen van drie en vier lagen met een hoogte tot negen meter gebouwd en met aan de kant van
het winkelcentrum een ronde toren
van vijf lagen van maximaal vijftien meter hoog. De appartementen
worden gebouwd op een parkeergarage met dertig plaatsen. Er zijn
overigens nog meer alternatieven.
Verder uitgewerkt kunnen worden
de plannen voor de bouw van vier of
zes vrije sector woningen, realisatie
van winkels met daarboven vier woningen of een horecagelegenheid
hier een kans geven.
Na het inspreken door inwoners
en leden van de Dorpsraad vindt
een eerste ronde behandeling door
de fracties plaats. Behandeling in
tweede termijn en eventuele besluitvorming kan, aldus het college,
plaatsvinden in de vergadering van
het beraad en de raad op 7 februari
aanstaande.

Aalsmeer - Hoewel het nieuwe jaar
al vierentwintig dagen bestaat, ligt de
laatste uitgave van deze krant nog
vers in mijn geheugen. Met name
het kolommetje van wethouder Jaap
Overbeek is bij me blijven hangen.
Jaap kennende zal hij het goed bedoeld hebben. Ik citeer letterlijk zijn
woorden: Ik hoop van harte dat mensen in Aalsmeer die van een minimum inkomen moeten zien rond te
komen, tijdens deze feestdagen mogen meegenieten van de welvaart
om ons heen. Na dit vier keer doorgelezen te hebben, begreep ik er nog
niks van. Wat zegt Jaap nou toch?
Mogen de minima méegenieten van
de welvaart? Hoe mogen de minima
dat doen wethouder? Deze mensen
met een minimum inkomen hebben
geen rooie cent extra te makken in
een dure feestmaand. Als de minima
zelfs op slechts ‘Jan Modaal’ niveau
zouden willen meegenieten van alle
feestgedruis in december, komen ze
in de financiële problemen in de lange maand januari. Wat je daar zegt
Jaap, komt bij een deel van onze inwoners hard aan. Minima ontvangen
geen bonus, een extraatje of een rijkelijk gevuld kerstpakket. Ze zijn, elke maand opnieuw, hun hoofd boven
het water aan het houden. Men kan
onmogelijk mee ‘genieten’ van de
welvaart die hen niets extra’s brengt.
Rondom de kerstboom en de appelflappen zullen zij de touwtjes aan elkaar knopen zodat anderen niets zullen merken van hun welvaarts-armoe.
Ze houden hun hand niet op, ook al
denken sommige mensen dat. Ook al
voelt een aantal minima dat zelf wel
zo. Veelal zijn mensen door niet al te
leuke, vaak onverwachte, omstandigheden in deze situatie terecht gekomen. Toch probeert men te genieten.
Dat kun je leren. Dat móet je leren.
Dan gaat het over andere dingen. Een
onverwacht extraatje, een bloemetje,
een arm om je heen, een nieuwe jas,
de zon. Even geen zorgen, even geen
bureaucratie, niet meer met de billen
bloot en het gevoel van eigenwaarde
behouden. Als je het beste wenst aan
de minima Jaap, wens ze dan geen
onbereikbare dingen toe, ook al bedoel je het goed.
Aalsmeer werkt nauw samen met
Uithoorn op het gebied van welzijn,
werk en bijstand, de WWBZ. Zeg
maar: sociale zaken. Daar onder valt
ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wmo. Een grote bevolkingsgroep valt onder de WWBZ
en de Wmo. Ouderen, gehandicapten, chronisch zieken, minima, jongeren, enz. Dat is en breed gebied
van ondersteuning, zorg en beleid.
Een grote aandacht vragende portefeuille van, in Aalsmeer, wethouder
Jaap Overbeek. Toch, ondanks mijn
vertrouwen in Jaap, houd ik mijn hart
vast. Nog kort geleden vonden er in
der Aalsmeerse gemeenteraad al bezuinigingen op verstrekkingen plaats
die naar mijn mening niet juist waren. Voordat er een evaluatie was van
de Wmo kozen onze gemeente bestuurders al voor enkele bezuinigingen, mede onder het argument om
een en ander gelijk te trekken met
de gemeente Uithoorn. Ambtenaren bereiden zo’n voorstel voor en
de raadsleden knikken ja. Waarom
neemt Aalsmeer een stukje beleid
over van Uithoorn? Omdat we samen
werken? Uithoorn zou toch ook ‘andersom’ kunnen doen? Of samen tot
een gemiddelde kunnen komen?
Ik houd mijn hart vast. Aalsmeer moet
haar eigen identiteit vasthouden. Een
échte 100% samengaan met de gemeente Uithoorn kan nog heel lang
duren. Zorgvuldig beleid is nodig. De
materie in dit beleid is niet simpel, integendeel. Zowel de ambtenaren als
het college, en de raadsleden, moeten open staan voor de adviezen van
ervaringsdeskundigen,
vrijwilligers
die weten waarover ze het hebben.
Gelukkig zijn die er in Aalsmeer.
Daardoor is het mogelijk dat er een
gezonde basis zal ontstaan bij bepaalde beslissingen. Koester die vrijwilligers. Wees zuinig op ambtenaren
die de zorgsector begrijpen.
Coq Scheltens

Opmerking valt verkeerd

Schop voor 16-jarige
in rij voor de kassa
Aalsmeer - Op vrijdag 18 januari is
een 16-jarige jongen uit Uithoorn in
een winkel in de Ophelialaan door
een onbekende man mishandeld.
De jongen stond voor de kassa in
de rij te wachten. Toen de bezoeker
voor hen weg liep, schoof de 16-jarige door naar voren. Na enige tijd
kwam de man weer terug en claimde zijn rij-plaats weer. De jongen
maakte hier een opmerking over en
dit viel verkeerd bij de man. Eenmaal buiten schopte hij de 16-jarige
hard tegen zijn arm. Er zijn getuigen,
de politie gaat achter de dader aan.
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Directeur Amstelland bibliotheken
opent Nationale Voorleesdagen
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 23
januari, heeft Els Verhagen de Nationale Voorleesdagen in de bibliotheek geopend. Els Verhagen is
per 1 januari algemeen directeur
van Amstelland Bibliotheken. Zij las
het prentenboek van het jaar “Kleine muis zoekt een huis” van Petr
Horàček voor aan peuters van twee
Aalsmeerse peuterspeelzalen. De
Nationale Voorleesdagen vinden
plaats tot en met 2 februari.
De bibliotheken van Aalsmeer en
Kudelstaart werken tijdens de Nationale Voorleesdagen samen met
de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, het basisonderwijs en het
consultatiebureau om de taalontwikkeling van kinderen van nul tot
vier jaar te stimuleren. De gemeenschappelijke boodschap is dat voorlezen belangrijk is voor de taalontwikkeling van kinderen en dat voorlezen vooral ook dat leuk en gezellig
is. Kinderen tot en met 6 jaar kunnen tijdens de Voorleesdagen gratis lid worden van de bibliotheken.
Nieuwe peuter/kleuter leden krijgen
ook een vingerpoppetje cadeau van
Kleine muis (zolang de voorraad
strekt). Onder de nieuwe leden van
de Nationale Voorleesdagen wordt
het boek van Kleine muis verloot.
Het boek wordt gesponsord door de
Plantage boekhandel.
Op zondag 3 februari van 16.00 tot

KRANT
Film in ‘t Sjokgebouw

Pirates Night tijdens speciale
tienerbios-avond

16.35 uur speelt Rik Rikken de voorstelling ‘Appelmuis’ in de bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat.
De voorstelling is voor kinderen van
2 tot 6 jaar en kaartjes kosten 3,50
euro per stuk. ‘Appelmuis’ is gebaseerd op het prentenboek van het
jaar ‘Kleine muis zoekt een huis’.
Kaartjes voor de voorstelling zijn
verkrijgbaar in de bibliotheek.
Het is ook mogelijk om telefonisch (Aalsmeer 0297-325905; Kudelstaart 0297-321523) of per email aalsmeer@bibliotheekau.nl of
kudelstaart@bibliotheekau.nl te reserveren.
Appeltje toe
Tijdens de Nationale Voorleesdagen brengen peuters met hun peuterspeelzaal of kinderdagverblijf een
bezoek aan de bibliotheek. De peuters komen samen met hun leidsters
en ouders naar de bibliotheek om te
luisteren naar ‘Kleine muis zoekt
een huis’ en om mee te doen aan
activiteiten rondom het boek. Het
prentenboek gaat niet alleen om
muis, maar vooral ook om haar appel. Na afloop van het bezoek krijgen alle peuters zelf een lekker appel. De appels zijn in Aalsmeer beschikbaar gesteld door groenteboer
Kreike uit de Zijdstraat en in Kudelstaart door de gebroeders Alders
van Albert Heijn.

Kudelstaart - Vrijdag 25 januari organiseren De Zolder en ‘t Gilde een
filmavond speciaal voor tieners!
Tijdens deze avond wordt er gekeken naar de film Pirates of The
Caribbean, The Curse of the Black
Pearl.
Het is eerste deel van de Pirates triologie met Johnny Depp en Orlando Bloom, die samen een team vormen om Elizabeth te bevrijden uit de
handen van Kapitein Barbossa. Na-

Eindpresentatie kindertoneel 25 Ereplaatsen bij Speedo
Aalsmeer - Een paar maanden geleden is er in de Beach in Aalsmeer
een groep kinderen begonnen met
een cursus kindertoneel. In deze cursus kwamen allerlei facetten
van toneel aanbod. Zoals improviseren, stemgebruik, regie, met emoties
spelen, enz. Maar aan elke cursus
komt een einde. Zo ook deze. Maar
een toneel cursus afsluiten zonder
applaus dat kan natuurlijk niet.

Daarom gaven de kinderen afgelopen zondag een eindpresentatie.
Vaders, moeders, opa’s en oma’s
konden genieten van het spel van
de kinderen. Ze kregen deze middag dan ook veel applaus. De kinderen waren heel even echte artiesten.
Of deze cursus een vervolg krijgt is
op dit moment nog even niet te zeggen. Zodra hier duidelijkheid over is
zal daar bericht over volgen.

ve avond erop. De workshop kost 10
euro per twee lessen inclusief al het
materiaal. De Crea-Workshops zijn
bedoeld voor tieners vanaf 10 jaar.
Er kunnen maximaal 10 deelnemers
mee doen. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. De workshop
gaat door bij minimaal acht deelnemers. Opgeven kans door een email te sturen naar kim@debinding.
nl met daarin je naam, adres, leeftijd
en telefoonnummer.
Telefonisch aanmelden kan op
dinsdag-, woensdag- of vrijdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur naar
0297 892091.

Zeepjes maken tijdens meidendag
Kudelstaart - De meidenmiddag
gaat weer van start. Op woensdag
30 januari wordt de eerste meidenmiddag van het nieuwe jaar gehouden. Meidendag is bedoeld voor tienermeiden die zin hebben in gezellige middag of avond met vriendinnen! Elke maand is er een meidendag en elke maand staat iets anders
op het programma. Tijdens deze
meidenmiddag gaan zeepjes gemaakt worden. Zelf je geur, je kleur
en je vorm kiezen. En natuurlijk mag
je alle gemaakte zeepjes houden.
De meidendag op woensdag 30 januari begint om 14.00 en duurt tot
17.00 uur. De kosten zijn 5 euro in-

clusief al het materiaal en je moet je
van tevoren even opgeven. De activiteit gaat alleen door bij minimaal
vijf deelneemsters!
Dus kom gezellig met je vriendinnen. Opgeven kan als volgt: Mail
even naar kim@debinding.nl zet in
je mailtje even naam, adres en telefoonnummer. Of bel even op dinsdag– woensdag of vrijdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur naar
0297-892092. Spreek gerust de voicemail in, maar laat dan wel even je
telefoonnummer achter! De Binding
Zolder is te vinden in het SJOK-gebouw, ingang Haya van Somerenstraat.

Jeugd C1 FIQAS Aalsmeer
overklast Najaden
Aalsmeer - Op zaterdag 19 januari
speelde de C1 van FIQAS Aalsmeer
tegen Najaden uit Lelystad. Een
bekende tegenstander die laatste
staat in de competitie. Vanwege het
te verwachten niveauverschil had
coach Ewald ervoor gekozen om Nigel en Floris later op de dag met de
B2 mee te laten spelen en beperkt
in te zetten bij de C1. Met Olav nog
geblesseerd gaf dat Dan Hageman
van de C2 van FIQAS Aalsmeer de
gelegenheid zijn handbalvaardigheid in het eerste te laten zien. De
coach kreeg gelijk. Het verschil tussen beide ploegen was te groot om
het een wedstrijd te laten worden.
Dan weerde zich overigens uitstekend en maakte een mooi debuut.

Met de rust stond er al een verschil van meer dan 10 doelpunten op het scorebord. In de tweede
helft werd, net als in de eerste, de
ene na de andere aanval met mooie
schijnbewegingen of juist snel samenspel succesvol afgerond. Najaden verdient overigens alle lof voor
hun doorzettingsvermogen. Ze bleven het tot het eindsignaal handballend proberen. Bij dat eindsignaal
stond de stand van 29 voor FIQAS
Aalsmeer en 4 voor Najaden op het
scorebord. Volgende week is de C1
van FIQAS Aalsmeer vrij in de competitie. De week daarna staat op zaterdag 2 februari om 11.45 uur in De
Bloemhof de kraker tegen Aristos
op het programma.

tuurlijk zal er na deze tienerbios nog
twee avonden volgen om de hele triologie te kunnen kijken. De film begint om 20.00 uur en de deur gaat
om 19.45 uur open. Alle tieners vanaf 10 jaar zijn van harte welkom om
te kijken! De kosten zijn 1 euro dit is
inclusief wat te drinken en iets lekkers!
Het SJOK gebouw vind je op Hoofdweg 104 maar de ingang vind je aan
de Haya van Somerenstraat!

Zwemwedstrijden jeugd

Creatieve Workshop voor tieners
Kudelstaart - De Binding Zolder
organiseert in samenwerking met
Marjo Kriebel weer een leuke
tweedelige crea workshop. Op
maandag 28 januari gaat zij van
start met een workshop sieraden maken. Deze workshop bestaat uit twee lessen. Tijdens deze
twee lessen gaan de tieners van fimoklei kralen maken en van de zelfgemaakte fimokralen wordt er een
gekettelde ketting en/of armband
gemaakt. De tweede crea-dag is
maandag 5 februari. De workshop
wordt gegeven door Marjo, start om
19.00 en om 20.30 uur zit de creatie-

pagina 13

Aalsmeer - De derde ronde van de
Speedo-jeugdwedstrijden gaf weer
een groot aantal persoonlijke records te zien. Daarnaast waren er
zeven overwinningen, elf tweede
plaatsen en zeven derde. De jongens uit 1998 begonnen met de
100 meter schoolslag. Sander Kirillova werd hier tweede, gevolgd door
Anwar Kruithof, nu eens niet gediskwalificeerd. Zij zwommen ook nog
50 vlinder en ook daar werd Sander
tweede, Anwar werd vierde en Bart
Sommeling vijfde. Bij de meisjes uit
1999 waren Anouk van Noord en Dana Bosman oppermachtig. Zowel op
de vrijslag als op de rugslag werden
ze eerste en tweede. Rick de Mercado werd tweede op de 200 wissel en
won de 100 meter vrije slag. Ook bij
de meisjes 1998 twee overwinningen: Michelle Meulenbroek won de
schoolslag voor Cheryl Zethof, Jet
Zwolsman, Suzanne Hobo en Luca
Ebbinge. Ook voor Simone Huisman
was er een pr. Bij de 100 rug was Jet
het snelst, voor Michelle en Cheryl
en ook hier een vierde plaats voor
Suzanne. Op de rugslag was er weer
een pr voor Simone en ook een voor

Kim van de Brink. Fernando Moolhuijsen pakte de overwinning op de
400 vrij jongens 1996, gevolgd door
Wessel de Jong, Brian Spaargaren,
Thomas Verouden, Jurre Stiekel en
Mathijs Helling. Ook halverwege
werden diverse persoonlijke records
gescoord. Bij de 100 rugslag werd
Wessel tweede, Fernando derde,
Brian vijfde, Mathijs zesde, Jurre zevende en Thomas negende. Maxime
van den Heuvel was de snelste uit
1997 op zowel de schoolslag als de
vlinderslag, terwijl Eva van de Born
op beide afstanden vierde werd.
Voor de ouderen (meisjes 1995 en
1996, jongens 1994 en 1995) zijn er
elke Speedo wedstrijd 200 meters.
Het leverde louter persoonlijke records op. Opvallend waren vooral
de tijden van Anne Zwolsman, die
op de 200 vrij (2.33) en 200 school
(3.13) vlak boven de limieten voor
de Nederlandse kampioenschappen bleef steken via flinke verbeteringen. Ook voor Alissa Bus (winnares van de 200 school), Michael van
Amstel, Sven Driessen, Artemis Kalemis en Lisa de Jong waren er grote tijdsverbeteringen.

Nieuws van Handbal Talentenopleiding

Talenten kijken bij Oranje
Aalsmeer - De deelnemers aan
de talentenopleiding van FIQAS
Aalsmeer zijn zondag 20 januari
gaan kijken bij het Nederlands Herenteam.
Dromen van de toekomst! Oranje won in Almere met 22 – 19 van
Griekenland. In totaal gingen 18
kinderen en 16 ouders in een lange stoet auto’s naar het gloednieuwe topsportcentrum van Almere. De
hal bleek in ‘the middle of nowhere’
te liggen, maar ziet er van buiten en
zeker ook van binnen fantastisch uit.
Na een kort oponthoud bij de kassa,
konden de Aalsmeerse talenten in
de dop naar binnen. Ze waren ruim
op tijd en konden dus gelukkig nog
goede plaatsen krijgen en bij elkaar
zitten. Een paar ouders gingen voor
de kinderen chips kopen en toen
maar wachten tot de wedstrijd van
start ging. Dat begon met een waar
spektakel.
De spelers kwamen met veel lawaai en in een donkere hal op met
volgspots. Keurig in een lange rij
stelden ze zich op, waarna de volksliederen klonken. Het viel op dat alle
spelers meezongen.
En daarna kon het echt beginnen.
Het fluitsignaal van de Zwitserse
scheidsrechters klonk en Nederland

begon aan de eerste aanval. Binnen
vijf minuten stond Oranje voor met
3-1. Maar toen kwamen de Grieken
beter in hun spel en kwamen ze terug tot 4–4.
Er werden veel fouten gemaakt door
Nederland. Bij de vele breaks kwamen spelers alleen tegenover de
keeper te staan, maar ze misten te
vaak. Anders was het verschil veel
groter geweest. Nu stond Nederland bij de rust voor met 10–9. In de
tweede helft kwam Griekenland af
en toe gelijk, maar Nederland kwam
nooit achter te staan.
De Grieken waren weliswaar slimmer en veel sneller in hun spel, maar
door goed keeperswerk en een portie vechtlust, bleef Nederland in de
race. Uiteindelijk werd het een overwinning voor Nederland: 22 – 19.
Met als topscorer (good old) Marco Beers.
Kortom, het was een hele spannende wedstrijd. De jongens hebben
genoten van de wedstrijd en het
mooie spel van de beiden teams.
Op doelsaldo is Nederland helaas
niet naar de volgende ronde. Maar
de bijzondere ervaring pakken ze de
Aalsmeerse talenten, die zelf dromen van het hoogste niveau in hun
sport, niet meer af.

Kinderliedjes in vrolijke
voorstelling Teatro Munganga
Hoofddorp - Er heerst onrust bij de
poppen in de poppenkraam. Dan
komt Speelman langs.
De poppen nodigen hem uit te blijven. Samen met Speelman, Hondje
Mop, twee smerende beren, twee
parmantige haasjes, zeven kikkers
en nog veel meer vrolijke beesten
zorgen ze voor leven in de brouwerij! Mensen, dieren en dingen uit bekende en minder bekende kinderliedjes worden in de familievoorstelling ‘Liedjes en co.’ van Teatro Munganga tot leven gebracht door acteurs en poppen en in beeld en muziek. Een feest van herkenning voor
jong en oud! Op zondag 10 februari
staat ‘Liedjes en co.’ om 14.00 uur
in De Meerse. De voorstelling is geschikt voor de hele familie vanaf 4
jaar. Munganga (spreek uit: moengang-gaa) is een Braziliaans-Afrikaans woord.
Het betekent gezichten trekken,

dansen met grote gebaren, plotselinge komische bewegingen maken,
om indruk te maken of om te ontroeren.
Het van origine Braziliaanse gezelschap mengt al twintig jaar theater met muziek, dans en poppenspel om verhalen te vertellen die
de magie en de poëzie van het bestaan belichten. Oprichters Cláudia
Maoli en Carlos Lagoeiro zeggen er
het volgende over: “Met onze voorstellingen willen we de bijzondere
krachten van het leven laten zien,
horen en voelen.
Het wonder van het alledaagse. Verdieping geven aan kleine en grote
levensthema’s uit de wereld om ons
heen en daarmee theater maken
voor iedereen”.
Kaarten voor ‘Liedjes en co.’ zijn verkrijgbaar via de kassa van Schouwburg De Meerse, telefoon 0235563707, of via www.demeerse.com.

v.l.n.r.: Achterste rij: Hans Jongkind (coach), Lisa Jongkind, Femke Spitteler,
Lianne Hartog, Marloes Hulsbos, Jan Hulsbos (coach). Voorste rij: Jessica v.d.
Schaft, Jytte Groeneveld, Melissa Dekker, Céline Schouten, Britt v.d. Polder en
Bo Stevens. Mariska Mierenmet ontbreekt op de foto.

Handbalnieuws jeugd

Nieuwe kleding en winst
voor meiden C1 FIQAS
Aalsmeer - Nadat de meiden van
de C1 een tijdje geleden al nieuwe
tenue’s van Henk v.d. Schaft Sloopwerken BV hadden gekregen, hebben ze daar nu ook mooie sweaters
bij. Dankzij Houthandel Getsewoud
uit Nieuw Vennep en FIQAS Design
BV uit Aalsmeer is de outfit nu compleet met een sweater, voorzien van
de eigen naam. Maar de meiden
moesten de sweaters weer uit doen,
want er moest nog een wedstrijd te-

gen VOS uit Lijnden gespeeld worden. De eerste helft van de wedstrijd
ging gelijk op en deze werd afgesloten met een 3-2 ruststand. Ook
in de 2e helft bleven de twee teams
steeds dicht bij elkaar. Door goed te
blijven verdedigen en het benutten
van een strafworp werd de wedstrijd
uiteindelijk met 7-5 in het voordeel
van FIQAS Aalsmeer afgesloten. De
doelpunten zijn gemaakt door: Lianne (5), Céline en Bo (ieder 1).

Kookcursus voor tieners

Kom jij ook leren koken
op De Binding Zolder?
Kudelstaart - De Zolder organiseert
vanaf dinsdag 12 februari weer een
kookcursus voor tieners.
Het afgelopen seizoen is er lekker
gekookt in Kudelstaart en ook het
komende najaar zullen er weer heerlijke gerechten worden gemaakt. In
zeven lessen komen er verschillende
wereldgerechten aanbod en wordt
er van alles geleerd over voor- en
hoofdgerechten, maar wordt er ook
aandacht besteed aan tafeldekken
en serveren. De laatste les wordt er
een diner voorbereid voor vrienden
en familie van de deelnemers. De
kosten voor de cursus zijn 35 euro.
Lijkt jou het leuk en ben je tussen de

10 en 15 jaar? Geef je dan snel op
want er is nog maar beperkt plaats.
Opgeven kan op de volgende manier: Via de e-mail kim@debinding.
nl mail dan even je naam, adres,
leeftijd en telefoonnummer. Of bel
even op dinsdag tot en met vrijdag
tussen 13.00 en 18.00 uur naar 0297
892091.
De cursus word georganiseerd op
De Binding Zolder in Kudelstaart.
Deze is te vinden in het SJOK gebouw aan Hoofdweg 104, ingang
aan de Haya van Somerenstraat.
Voor meer informatie over Stichting
de Binding kunt u kijken op www.
debinding.nl.
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Vanavond beraad en raad

Watertoren dit
weekend open

Let goed op, geef het door!

Educatief project
naar aanleiding
musical Gandhi

Kudelstaartseweg en Spoorlaan
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 24 januari, vindt het tweede
beraad en de raadsvergadering in
2008 plaats. Vanaf 20.00 uur komen
burgemeester, wethouders en fracties bijeen in de raadzaal van het
gemeentehuis. De bijeenkomst begint met het beraad en deze staat
dit maal onder voorzitterschap van
Vivianne Boerma-Smit, fractievoorzitter van de VVD. Na de opening en
het vaststellen van de agenda komen eerst twee hamerstukken aan
de orde. Allereerst het intrekken van
de verordening voor de commissie
Straatnaamgeving, gevolgd door de
jaarrekening van de stichting openbaar primair onderwijs Aalsmeer,
Uithoorn en De Ronde Venen. Het
eerste behandelstuk is het vervolg
van de discussie op de invulling van
de locatie aan de Kudelstaartseweg
295-297. De behandeling van dit onderwerp zal bestaan uit gelegenheid
bieden aan inwoners om in te spre-

Opgepast voor GSM-fraude
Aalsmeer - Lees dit bericht goed
door en stuur het door: Werd op de
huistelefoon gebeld met de melding
dat we een prijs gewonnen hadden.
Of ik een 9 wilde toetsen om door
te gaan! Slim geweest en de hoorn
er opgegooid. Voor iedereen die een
mobiele telefoon bezit: Momenteel is
er een bende actief die u belt op uw
GSM en zich voordoet als iemand
van de provider waar u bij aangesloten bent. Men vraagt u tijdens dit
gesprek om 09# of #09 in te toetsen ter controle van uw toestel.
Doe dit niet en verbreek onmiddellijk de verbinding. Deze bende beschikt over apparatuur om via de ingetoetste code het nummer van uw
SIM-kaart te lezen en nieuwe kaar-

ten aan te maken met uw nummer.
Hierdoor kan men op grote schaal
fraude plegen op uw kosten. Maak
dit bericht s.v.p. bekend aan personen die in het bezit zijn van een
GSM-toestel.
Een tweede methode die wordt toegepast is de volgende: U ontvangt
een bericht op uw mobiel met het
verzoek om nummer 0141-455114
te bellen. Dit moet u dus niet doen!
Als u dit namelijk doet, kan degene
die u dat berichtje heeft gestuurd op
uw kosten bellen.
Deze twee vormen van GSM-fraude
zijn officieel bevestigd door de KPN
en Vodafone en worden al op grote schaal toegepast. Geef het door,
geef fraudeurs geen kans.

Ir. Paul Riemens lid van
bestuur van LVNL
Schiphol - De minister van Verkeer en Waterstaat heeft ir. P. Riemens per 1 januari 2008 benoemd
tot lid van het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland. Met ingang van dezelfde datum is ing. J.W.
Klein Ikkink als lid van het bestuur
herbenoemd. Met deze benoeming
van Paul Riemens zijn de kerncompetentie en de operationele dienstverlening sterker in de hoogste bestuurslaag van LVNL verankerd. Het
bestuur bestaat nu weer uit drie leden, zoals dat ook vóór 2001 het geval was.
Binnen het bestuur zal Paul Riemens zich als Chief Operating Officer met name richten op de operationele dienstverlening en Jan Klein
Ikkink op de verdere ontwikkeling
en versterking van de interne organisatie. Voorzitter van het bestuur
is sinds oktober 1988 de heer G.H.
Kroese. Naast het algemene beleid
en de aansturing van de organisatie houdt hij zich vooral bezig met
internationale zaken. Als algemeen
directeur en Chief Executive Officer

Aalsmeer - Komende zaterdag en
zondag, 26 en 27 januari, opent de
watertoren zijn deuren voor publiek. Het is voor het eerst dit jaar
dat het Rijksmonument weer geopend is om een tochtje naar boven te maken. Vanwege het 80-jarig bestaan wil de stichting die hem
beheert, dubbel zo veel opengaan
als andere jaren. Beide dagen van
dit weekend kunnen belangstellenden tussen 12 en 17 uur de toren
in en een klim naar de bovenverdieping maken, alwaar boven van het
verre uitzicht genoten kan worden.
Entree om de toren te bezichtigen
bedraagt 2 euro voor volwassenen
en 1 euro voor kinderen jonger dan
12 jaar. Een bezoekje aan de toren
is te combineren met een kijkje in
de tegenoverliggende kunstgalerie
en beeldentuin.

ken. Aansluitend vindt behandeling
in eerste termijn plaats. Behandeling in tweede termijn en eventuele
besluitvorming staat, eventueel, gepland voor de vergadering op 7 februari. Vervolgens wordt dertig minuten uitgetrokken om te discussiëren over het visiedocument Spoorlaan C43. De behandeling van dit
onderwerp is gericht op het vaststellen van het visiedocument en op
kredietverlening.
Het beraad wordt besloten met
de rondvraag. Na een korte pauze
wordt weer in het pluche plaatsgenomen en is de voorzittershamer tijdens de raadsvergadering voor burgemeester Pieter Litjens. Hamerstukken tijdens de raad zijn de besproken onderwerpen in het beraad.
Behandelstuk is het gewijzigde bestemmingsplan Kudelstaart 2006.
De sluiting van de raadsvergadering
is gepland rond tien voor elf in de
avond.

leidt Eric Kroese tevens het directieteam.
Paul Riemens (45) vervulde sinds 1
juni 2003 de functie van directeur
Air Traffic Management. Hij is zijn
loopbaan bij LVNL in 1984 als aspirant luchtverkeersleider begonnen. Tot zijn benoeming als directeur heeft hij als luchtverkeersleider
gewerkt, steeds in combinatie met
verschillende managementfuncties
en studies. Zijn benoeming tot lid
van het bestuur geldt voor de periode van vijf jaar. Jan Klein Ikkink
is herbenoemd voor twee jaar. Aan
het einde van die periode zal hij op
eigen verzoek zijn carrière bij LVNL
van ruim 38 jaar afsluiten. Hij is
sinds 1 januari 1995 lid van het bestuur, na onder meer de functie van
hoofd Technische Dienst te hebben
vervuld.
Luchtverkeersleiding Nederland is
sinds 1 januari 1993 een zelfstandig
bestuursorgaan (ZBO). De minister
van Verkeer en Waterstaat benoemt
de leden van het bestuur op voordracht van de raad van toezicht.

Ontheffing voor beschermde kleine Modderkruiper?

“Bebouwing in Spoorlaan
is afronding woongebied”
Aalsmeer - Het visiedocument
Spoorlaan wordt vanavond, donderdag 24 januari, in het beraad behandeld in twee termijnen. De herstructurering van het huidige N201-tracé
biedt de gemeente kansen om, zoals
verwoord in het voorstel, het woongebied af te ronden. Momenteel bevindt zich op de locatie een weide,
volkstuinen en speelvoorzieningen.
Deze verdwijnen en op dit perceel
van circa 2,5 hectare gaan 17 woningen en 45 appartementen verrijzen in drie hofjes met een dorps karakter. In het eerste hof, de Palmhof,
gaan twaalf eengezinswoningen
gerealiseerd worden. Dit hof vindt
aansluiting bij de kleinschalige jaren
dertig bebouwing van de Spoorlaan,
is ruim van opzet en heeft een groen
karakter. Het tweede hof is de Wilgenhof en dit wordt een naar binnen
gekeerde ruimte die als zelfstandige
ontwikkeling tussen de Spoorlaan
en de woonbuurt Wissel en Baanvak ligt en waar vijf vrijstaande woningen zullen verrijzen. De derde
hof is de Leliehof en bevat 45 appartementen. De exacte uitwerking
van dit derde hof is nog niet gereed.
Conform het Masterplan gaat de
Leliehof de overgang vormen tussen
de grootschalige bebouwing aan
de westzijde van de Burgemeester Kasteleinweg en de kleinschali-

ge bebouwing van de woonbuurten.
De bebouwing ligt aan de voet van
het viaduct bij het Baanvak over de
N201. De verkeersontsluiting van de
‘nieuwe wijk’ loopt via de Spoorlaan
en het Spoorlijnpad. Op de Spoorlaan zijn twee verbindingen met de
Primulastraat en de Begoniastraat
en de Spoorlaan krijgt een aansluiting op de Burgemeester Kasteleinweg. Voor fietsverkeer komt een
ontsluiting via de Geraniumstraat en
de verbinding langs de N201 blijft
voorlopig gehandhaafd.
Rode Kruis en voetbalkooi
Het plan kent een groen en waterrijk karakter en vooralsnog lijken de
fracties zich te kunnen vinden in deze nieuwe invulling. De aanvang kan
snel zijn, de gemeente is grotendeels
eigenaar van het gebied. Bovendien
zijn per begin dit jaar de huren van
de volkstuinen opgezegd en is het
gebruik van de weide al beëindigd.
Er zijn gesprekken gaande met de
andere eigenaar in het gebied: Het
Rode Kruis. Het streven is dit pand
te verwerven en elders een plek te
geven. Ook verplaatst wordt de aanwezige voetbalkooi, naar het nabij
gelegen woonwagenkamp aan het
Spoorlijnpad, en de JOP (jongeren
ontmoetingsplaats) naar een andere locatie in het plangebied. Voor

kinderen in de leeftijdscategorie nul
tot zes jaar gaan speelvoorzieningen
gerealiseerd worden.
Modderkruiper en explosieven
Er wachten echter ook nog hindernissen: Er zijn beschermde diersoorten aangetroffen, namelijk de kleine
Modderkruiper. Hiervoor is ontheffing aangevraagd. Waarschijnlijk
gaan speciale eisen gesteld worden
aan de wijze van het dempen van de
sloot. Verder moeten door de aanwezigheid van broodvogels de werkzaamheden buiten het broedseizoen
plaatsvinden. En tot slot: Uit het rapport Explosievenonderzoek blijkt dat
er boven de Spoorlaan (lucht)-gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden. Voordat met de uitvoering wordt gestart, zal er nader specifiek onderzoek worden verricht.
Na vaststelling van het visiedocument zal het college en de raad
moeten besluiten tot het voeren van
een vrijstellingsprocedure. De planning is dit jaar het ontwikkelingsplan opstellen, procedures (bezwaren inwoners) voeren en start bouwrijp maken. Vanaf medio februari in
2009 starten de bouwwerkzaamheden en deze duren tot medio 2010.
Afsluiting van het gehele project is
voorzien in 2011.

Omgaan met kinderen bij
een echtscheiding
Amstelveen - Vita, maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg organiseren vanaf 7 februari weer
de cursus: Omgaan met kinderen
bij echtscheiding. De cursus is bestemd voor ouders die in een echtscheiding zitten of dit nog niet zo
lang geleden hebben doorgemaakt.
Zowel vaders als moeders, verzorgende als niet verzorgende ouders,
kunnen aan de cursus deelnemen.
De cursus omvat acht bijeenkomsten van ieder twee uur op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in
Amstelveen.
De groepsgrootte is maximaal 12
personen. In de cursus wordt informatie gegeven, er wordt veel onderling ervaringen uitgewisseld en aan
de hand van de door de deelnemers
ingebrachte situaties wordt geoefend. Omgaan met (gedrag) van

kinderen en praten met de kinderen
is daarin een belangrijk aspect. De
thema’s die aan bod komen zijn: het
kind voorbereiden op de scheiding
en ingaan op haar/zijn reacties; de
omgangsregeling en het onderhandelen met de ex-partner; praten en
luisteren naar kinderen; voorkomen
dat het kind een volwassen rol gaat
vervullen tussen de ouders onderling: het kind een kind laten blijven;
omgaan met conflicten; een nieuwe
partner.
Als u belangstelling heeft voor deze
groep kunt u zich wenden voor nadere informatie dan wel voor opgave tot: Vita, maatschappelijk werk,
Kees Verhoeven, tel. 0297-562955 of
020- 6410655 of Bureau Jeugdzorg,
Ingrid Welvaadt, tel. 020-5435300.
De groep start met een kennismakingsafspraak.

Gezellige nieuwjaarsbingo voor
verstandelijk gehandicapten
Uithoorn - Het bestuur van de belangenvereniging ‘Onderling Sterk
A&M’ nodigt alle leden en ook nietleden met een verstandelijke beperking uit om een toast uit te brengen
op het nieuwe jaar. Ook verwanten
en begeleiders zijn van harte welkom, evenals de kinderen in hun
omgeving. Deze bijeenkomst vindt
plaats op zaterdagmiddag 26 januari in parochieel centrum De Schans
in Uithoorn-Zuid, vlak bij de Amstelbrug. Tussen 14.00 en 18.00 uur zal
een aantal bingo-rondes worden
gedraaid en er is een Fancy-fair en
een grabbelton voor de kleinere bezoekers. De zaal is open om half
2. Het centrum is gemakkelijk be-

reikbaar vanaf de Provinciale weg
in Uithoorn richting winkelcentrum
Amstelplein. De middag zal worden
geopend door de Uithoornse wethouder, Marijke Oudshoorn. Het bestuur verwacht veel belangstelling
vanuit vg-kringen in de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Er zijn vele prijzen en de entree is
gratis, evenals een kop koffie of
thee. De overige drankjes en snacks
zijn tegen zeer redelijke prijzen te
krijgen. Deelname aan de bingo
kost 50 eurocent per ronde. Een
graai in de grabbelton 20 eurocent.
Meer weten? Bel. 06-28241811,
0297-513895 of 020-6594862.

Amstelveen - Tegelijk met de première van Gandhi, de musical op 30
januari, komt er een educatief project over Gandhi beschikbaar voor
scholieren. Het educatieve project,
getiteld Gandhi, net even anders is
ontwikkeld door de docenten Theo
Roos en Annemieke Baltus van het
Amstelveen College.
In het project staan ‘geweldloosheid’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ centraal. Het project biedt onder andere een digitaal werkboek
voor leerlingen, theorie en online
videomateriaal. De docenten Theo
Roos (liedteksten en productieleiding Gandhi, de musical) en Annemieke Baltus (vormgeving Gandhi,
de musical) vonden het thema ‘geweldloosheid’ zo belangrijk dat ze
besloten om naast de schoolmusical een verdieping aan te bieden in
het onderwerp.
Tijdens de research voor de musical, die al in 2005 begonnen is, werd
veel informatie verzameld en werden contacten gelegd met vredesorganisaties in binnen- en buitenland. Dankzij het educatieve project
komen deze informatie en contacten nu beschikbaar voor alle middelbare scholen.
Digitaal werkboek
Organisatorisch zijn de schoolmusical en het educatieve project ondergebracht in de Stichting Musical
en Educatie die speciaal hiervoor is
opgericht. Voor scholen en belangstellenden komt alle informatie eenvoudig beschikbaar via een nieuwe
website.
Scholen die deelnemen aan het
educatieve project krijgen een inlogcode, zij kunnen dan middels de
website beschikken over een digitaal werkboek voor leerlingen, een
docentenhandleiding, online videomateriaal, voorbeelden van resultaten van het educatieve project, de
mogelijkheid om zelf resultaten up
te loaden, en de mogelijkheid om
zelf lesmateriaal toe te voegen.
Het Amstelveen College is de eerste
school die met het educatieve project aan de slag gaat.
Meer informatie is te vinden op de
websites www.musicalgandhi.nl en
www.mahatmagandhi.nl.

Naakte Australiër
in dorp gespot

Service aan melders nu regionaal bij politie
Aalsmeer - Het SAM-project (service aan melders) is een groot succes gebleken en is daarom vanaf
heden in de hele politieregio Amsterdam-Amstelland van kracht.
Sinds februari vorig jaar deed de
politie een proef in vier wijkteams
met de afhandeling van niet spoedeisende meldingen. Mensen die een
melding doen over bijvoorbeeld geluidsoverlast, krijgen nu een telefoontje over de afhandeling daarvan waar dat in het verleden minder vanzelfsprekend was. “Op deze
manier werkt het twee kanten uit”,
vertelt projectcoördinator Carolien
Dijkstra. “De politieambtenaar legt

uit wat hij heeft gedaan. Hiermee is
87 procent van de melders erg tevreden. Dit stimuleert de burger om
vaker een melding te doen en het
stimuleert de agent in het werk als
hij een tevreden melder aan de lijn
krijgt. Daarbij is een telefoontje snel
gepleegd.” Met deze service wil de
korpsleiding van Politie AmsterdamAmstelland de meldingsbereidheid
omhoog tillen. Hoe vaker mensen
melden hoe meer informatie de politie krijgt.
Het gevolg is een betere en gerichtere inzet van politiepersoneel. Dit
leidt tot tevredenheid en een gro-

Raadsleden ook ‘denktank’ in proces

Gemeente vraagt extra
geld voor Verkeersplan
Aalsmeer -De gemeente Aalsmeer
staat voor de opgave om een nieuw
en actueel Aalsmeers Verkeer- en
Vervoerplan op te stellen. Op 25 januari 2007 heeft de gemeenteraad
van Aalsmeer de kadernota verkeer
en vervoer vastgesteld, waarin de

uitgangspunten en de voorwaarden
staan voor dit nieuwe plan. Het doel
is een breed gedragen plan vast te
stellen.
Zowel inwoners als politiek en gemeente moeten zich er in kunnen
vinden. In het plan worden zowel

ter gevoel van veiligheid bij de inwoners. Als het agenten uiteindelijk
niet lukt om zelf terug te bellen dan
doet een volontair dat. De politie
heeft inmiddels de beschikking over
vijftien enthousiaste vrijwilligers. De
reacties van melders en vrijwilligers
zijn in hoofdzaak positief. “Mensen
zijn vaak erg blij als ze een telefoontje krijgen”, zegt een volontair van
het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Na een melding
belt hij mensen terug over de voortgang. “Politieagenten bellen eerst
altijd zelf maar de zaken die blijven
liggen neem ik voor mijn rekening”,
aldus de vrijwilliger.
maatregelen als beleidsvoornemens
opgenomen op het gebied van verkeer en vervoer. Om dit te bereiken is een ‘Plan van aanpak’ opgesteld, waarin is beschreven wie
en wanneer in de komende maanden aan het plan gaan werken. Afstemming met de nieuwe Aalsmeerse Gebiedsvisie is hierbij belangrijk.
Voor het proces is extra geld nodig
(28.200 euro) en het college vraagt
de gemeenteraad om dat extra krediet. Een deel van de gemeenteraad
zal ook meedenken om het proces
zo goed mogelijk te laten verlopen.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdagnacht
was er nogal wat commotie in het
dorp van Aalsmeer. Net na middernacht liep er een naakte man via
de Dorpsstraat de Zijdstraat in. Ter
hoogte van de Praam liep hij rustig weer terug naar de Dorpsstraat,
waar hij zich vervolgens weer ging
aankleden.
Mensen uit de restaurant Het Wapen en Holland Huys en café Praam
wisten niet wat ze zagen en er werd
rijkelijk gelachen. Overal waren er
flitsen van camera’s van mobiele telefoon om maar een smakelijk plaatje te krijgen. De naakte man trok er
zich weinig van aan en liep rustig
verder. Even later kwam het nieuws
dat het een Australiër was, die Silly
Billy werd genoemd en die op vakantie in Nederland is en, zoals zijn
bijnaam al zegt, wel in is voor een
lolletje. Hij had een weddenschap
afgeslopen.
Hij heeft deze deal wel degelijk gewonnen, hij heeft naakt gelopen. Er
zijn voldoende foto’s voor het bewijs. Hij de prijs én de dorpsbezoekers getrakteerd op een heerlijk half
uurtje vermaak.
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Met de allerbeste
wensen van:

Workshop
Lathyrus
kweken bij
Groei & Bloei

Na dertig jaar directeur na verder als ambassadeur

Jaap Overbeek

wethouder CDA
Met
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Ronald Fransen
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Op het niveau van de mensen die ik persoonlijk

Berry Philippa treedt terug
als directeur Rabobank
Aalsmeer - Na 30 jaar als directeur ‘het gezicht’ te zijn geweest
van de Rabobank Aalsmeer en later
Aalsmeer-Uithoorn, gaat drs. Berry Philippa parttime in dienst verder als ambassadeur van de Rabobank Regio Schiphol. Deze overstap wordt op donderdag 31 januari gevierd tijdens een receptie van
16.30 tot 19.30 uur in het Event Centre Aalsmeer (TV-studio) aan de Van
Cleeffkade 15. Tot zover de tekst
in de onlangs verzonden uitnodiging. Een periode van 30 jaar vraagt
natuurlijk een terugblik en daarbij heeft de redactie zich laten leiden door een kort bezoek aan Berry
Philippa, diverse krantenknipsels uit
het verleden en de afbeeldingen op
de voorzijde van de uitnodiging.
“Het gezicht”
Berry Philippa trad in 1978 in dienst
bij de Rabobank Aalsmeer. Hij had
er toen al acht jaar opzitten in het
bankwezen bij Van Lanschot Bankiers in zijn woonplaats Den Bosch
en de Nationle Investeringsbank in
Den Haag. De algemeen directeur
van de Nationale Investeringsbank
zag wel wat in de jonge Brabander
die tot dan toe als onderzoeker zijn
werk deed. Toen deze directeur midden jaren zeventig zei dat het tijd
werd de commerciële kant op gaan,
gebeurde dit ook. En met succes en
het legde Berry Philippa geen windeieren. Hij stapte vier jaar later over
naar Aalsmeer, naar de Rabobank

en trad er aan als jongste bandirecteur van die tijd. Een bank die
anders was dan zijn concurrenten.
Maar deze bank heeft altijd al dicht
bij de mensen gestaan en die verbondenheid past bij Aalsmeer maar
past ook bij Berry Philippa en hij
voelde zich direct al helemaal thuis.
De wapenfeiten van Berry Philippa
bestaan uit talloze nevenfuncties op
uiteenlopend gebied maar nog meer
uit het feit dat hij ‘het gezicht’ is geworden van de Rabobank. Dat is
ook meteen de uitleg van zijn functie. Commercieel directeur op papier maar ‘gezicht’ in de praktijk. Vele Aalsmeerders en ook inwoners uit
Uithoorn zullen hem kennen. Hoewel financieel onderlegd bleek de
van huis uit wetenschapper geboren te zijn voor wat hij in dertig jaar
heeft opgebouwd. Voor het netwerken en de nimmer aflatende inzet
vaak, buiten de werkuren om, kun je
alleen maar respect hebben.
Meerdere liefhebberijen
Berry Phillipa noemt Aalsmeer
uniek. De historie van het dorp, de
eeuwenoude families en de hechte gemeenschap die het nog is zie
je echt niet overal. Hij leerde de
Aalsmeerders kennen als hardwerkende mensen maar ook als mensen
die hun vrije tijd graag spenderen in
verenigingen. Zelf ontkwam hij er
ook niet aan. Als directeur van de
Rabobank wordt hij voor talloze besturen en commissies gevraagd. Het

hoort er bij en het is geen baan die
om vijf uur stopt. In de avonduren
en in het weekend roept het werk
ook, maar dat wordt niet als naar ervaren door de man die ook het geven van lezingen leuk vindt, maar hij
heeft meerdere liefhebberijen. Daar
zullen de bestuursfuncties in bijvoorbeeld KCA, het Zorgcentrum,
het Proefstation en de gemeentelijke monumentencommissie best aan
toe hebben bijgedragen. Daarnaast
reist hij ook graag met zijn echtgenote en heeft hij een voorliefde voor
moderne kunst. Maar eigenlijk is er
nog maar een grote liefhebberij en
dat is ‘leren’. Geen nieuwe taal of
techniek. Tijdens zijn studie economie had hij filosofie als keuzevak en
er komt nu tijd vrij om deze studie
weer op pakken. Eerst moet er voor
Berry nog een ander ‘gezicht’ worden gezocht en die heb je niet zomaar en daarna is de inwerkperiode
nog lang.
Het houdt in dat Berry op 31 januari
nog niet definitief weg is. Hij is gevraagd als ambassadeur aan te blijven bij de Rabobank Regio Schiphol en die nieuwe functie neem hij
graag aan. De werkweek zal beduidend korter zijn: twee dagen. Maar
op deze manier vaart de bank er wel
bij en ook is het nog zaak een directeur te vinden, die vervolgens ingewerkt dient te worden. We sluiten af
met de slogan die in de uitnodiging
wordt gebezigd: Dag Directeur, hallo Ambassadeur!
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Aalsmeerder minder overlast van

Aalsmeer - Het komende jaar
staan er in Aalsmeer Centrum weer
veel gezellige evenementen op het
programma. Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum (WVAC) heet
u van harte welkom op de diverse markten, muzikale avonden en
andere spectaculaire evenementen die ook in 2008 het centrum
van Aalsmeer zullen maken tot een
sfeervol centrum!
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Late wens

Taxatie- en inkoopdag van
oude boeken
Aalsmeer - Dinsdag 5 februari van
13.00 tot circa 17.00 uur zal er in De
Schakel in de Cyclamenstraat voor
de tweede keer een taxatie- en inkoopdag van oude boeken worden
gehouden door antiquaar en taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Ouddorp. De laatste keer
in 2004 was een groot succes. Hij
is deze dag weer bereidt uw oude
(antieke) boeken, handschriften en
of oude bijbels te taxeren of wel in
te kopen. Oude ansichtkaarten zijn
ook welkom. De heer De Jong uit
Oudemirdum zal hem weer terzijde
staan met het taxeren van kaarten,
oude foto’s , albums, etc.
De heer Molendijk organiseert twee
keer per jaar een veiling van oude/ antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten in den lande. Hij is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, (staten)bijbels, theologie en
topografie. Er zullen ook een paar
voorbeelden te zien zijn van antieke
boeken. Voor taxatie wordt 3 euro
gevraagd per persoon en gebeurd
zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken
is afhankelijk van de druk en van de
staat waarin het boek verkeert. Met
enige regelmaat komen er op dit
soort taxatiedagen uiterst zeldzame
werken voor de dag en soms duiken
zelfs geheel onbekende boeken op.
Onlangs werd een handgeschreven
bijbel ”ontdekt”. Desgewenst kunnen bezoekers hun oude boeken ter
plaatse verkopen. Inlichtingen: Antiquariaat A.C. Molendijk, info@molendijkboeken.nl, tel. 0187-687506
of 06-51950097.

Kokkerellen
voor kids in
De Binding

Muziekevenementen en
markten in het centrum

Wat
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Aalsmeer - Op 23 februari organiseert de afdeling van Groei en Bloei
Aalsmeer samen met de Nederlandse Lathyrus Vereniging voor het
zesde jaar een workshop Lathyrus
kweken. De workshop is interessant voor zowel mensen die net met
het kweken van Lathyrus beginnen,
als voor mensen die al vaker Lathyrus hebben gekweekt. De cursus is
van 10.00 tot 12.00 uur en wordt gegeven in de kas van de middelbare
tuinbouwschool Wellantcollege in
de Linnaeuslaan. In het eerste uur
van de workshop krijgen de deelnemers informatie over de kweek
van Lathyrus. Van zaad, zaaien en
opkweek tot oogsten. In het tweede uur gaat men zelf twee Lathyrusrassen zaaien, die daarna mee naar
huis genomen mogen worden. Al
deze zomer kan Lathyrus gesneden
worden van de eigen planten!
De workshop is niet alleen voor leden of donateurs, dus neem gerust
familie, vrienden en buren mee. Iedereen is van harte welkom. De
workshop kost 5 euro, leden betalen
3 euro. Van te voren opgeven wordt
op prijs gesteld. Dit kan door uw
naam en het aantal personen door
te geven aan de heer J. Ruesink, tel.
0297-322224 of e-mail teeltinformatie@lathyrus-vereniging.nl.

Swingend
Houdt u van een dansje maken of
een gezellig avondje kletsen? Dan
moet u beslist eens langskomen op
een van de vier muziekevenementen
die de WVAC organiseert in samenwerking met de horecagelegenheden. Op zondag 24 februari staat de
eerste ‘swingende’ activiteit al op
het programma: de Jazz- en Bluesavond. Tijdens dit evenement krijgt u
live muziek te horen bij diverse horecagelegenheden in het centrum.
Verderop in het jaar volgen de bandjesavond (zaterdag 28 juni), Tropical
night (zaterdag 26 juli) en de Hollandse avond (datum volgt). Op de

in Aalsmeer inmiddels zeer bekende
Bandjesavond wordt er in de straten
van het centrum een aantal podia
opgesteld, waar verschillende bands
muziek ten gehore brengen. De Hollandse avond wordt dit jaar voor de
tweede keer georganiseerd en u
hoort tijdens deze avond uiteraard
live-muziek van eigen bodem. Het
muziekfestijn in het centrum wordt
afgesloten met de Tropical night. Tijdens deze avond wordt u in de Zijdstraat en Markstraat getrakteerd op
live muziek, dj’s en tropische hapjes
en drankjes. Als u graag eens snuffelt in de kraampjes van een markt,
kom dan eens kijken op de braderieën in het centrum. In het voor- en
najaar vinden er vier markten plaats,
elk met een eigen ‘thema’. Voor ieder
wat wils dus! De zaterdag voor moederdag (zaterdag 10 mei) bent u van
harte welkom op de welbekende
Geraniumjaarmarkt. De WVAC organiseert dit evenement in samenwerking met KMTP groei & bloei. Op
het Raadhuisplein en het Driekolommenplein staat er een uitgebreide geraniummarkt. In de Zijdstraat

en op het Molenplein vindt een grote jaarmarkt plaats. Ook al heeft het
bloemencorso van Aalsmeer in 2007
voor de laatste keer plaatsgevonden, in 2008 zal de corsobraderie
worden voortgezet. In de straten van
het centrum komt u op zaterdag 6
september allerlei koopwaar tegen..
In het najaar, op zaterdag 11 oktober, kunt u langskomen tijdens de
lees-, luister- en hobbymarkt. Hier
vindt u kramen met tweedehandboeken. Sinds 2007 is de markt uitgebreid met een hobby- en luistergedeelte. Het ‘markt’-jaar wordt afgesloten met de Decembermarkt op
vrijdag 19 december. Naast de muziekevenementen en markten organiseert de WVAC nog andere evenementen in 2008. Op zaterdag 31 mei
vindt de kelnerrace plaats en in de
maand juli probeert de winkeliersvereniging een oldtimerdag te organiseren. Ook aan de kleintjes is natuurlijk gedacht. Het is nog ver weg,
maar de Sinterklaasintocht staat gepland op zaterdag 15 november.
Voor informatie kunt u kijken op de
website: www.aalsmeercentrum.nl.

Aalsmeer - Bij Stichting De Binding start er op dinsdag 5 februari
‘Kokkerellende Kids’. Een kookcursus voor kinderen uit groep 5 tot en
met 8 van de basisschool. Tijdens
deze cursus zullen kinderen van alles leren koken waaronder rijst met
kip en sperzieboontjes, macaroni,
overheerlijke peertjes en egeltjes
maken.
De kosten voor de kookcursus bedragen 35 euro voor zeven lessen.
Het kokkerellen begint om 15.30 en
eindigt om 17.30 uur en wordt gegeven in De Binding aan de Zijdstraat
53. Opgeven kan via lenneke@debinding.nl of 0297- 326326. Voor
meer informatie kunt u ook terecht
op www.debinding.nl
Film ‘Het Zakmes’
Woensdag 6 februari zal er in De
Binding de film ‘Het Zakmes’ te zien
zijn. De film gaat over een jongentje
dat Mees heet. Hij heeft per ongeluk
het zakmes van zijn vriendje meegenomen. Als hij het mes terug wil
brengen, is Mees te laat. Het vriendje Tim is immers net verhuisd. Het
enige wat Mees weet, is dat Tim nu
in Flevoland woont. Zijn ouders zijn
te druk met andere zaken dus er zit
niets anders op voor Mees: hij moet
helemaal alleen op zoek naar Tim.
Er zijn twee voorstellingen, om 14.00
uur en om 16.00 uur. De toegang is
2,50 euro. De film is geschikt voor
kinderen vanaf 4 jaar. De film is Nederlands gesproken en duurt ongeveer 90 minuten.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 26 januari
AALSMEER
Aalsmeer 1-Roda’23 1
Aalsmeer 2-Roda’23 2
WV-HEDW 6-Aalsmeer 3
Aalsmeer 4-RAP 5
JOS/Watergr.meer 9-Aalsmeer 5
Waterwijk 3-Aalsmeer 6
Young Boys Vet.1-Aalsmeer Vet.1

14.30 u.
12.00 u.
14.45 u.
14.30 u.
16.15 u.
14.30 u.
11.00 u.

Junioren
Altius A1-Aalsmeer A1
Voorland B1-Aalsmeer B1
Aalsmeer B2-AMVJ B1
Velsenoord C2-Aalsmeer C2

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

Pupillen
DSS D1-Aalsmeer D1
Aalsmeer D2-Swift D4
RCH D2-Aalsmeer D3
Aalsmeer E1-RKAV E1
Aalsmeer E2-RKDES E2
DWS E2-Aalsmeer E3
Aalsmeer E4-NFC/Brommer E3
Aalsmeer E5-Tos Actief E3
Ouderkerk F2-Aalsmeer F1
Aalsmeer F2-RKDES F3
Sloterdijk F4-Aalsmeer F3
RKDES F7-Aalsmeer F4

11.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.30 u.
10.00 u.

R.K.A.V.
Zandvoort 6-RKAV 2
RKAV Vet. 1-JBC Vet. 1
RKAV Vet. 2-Nite Vet. 1

14.30 u.
14.00 u.
14.00 u.

Junioren
RKAV C1-Turkiyemspor C1
HYS C1-RKAV C2

14.30 u.
9.00 u.

Pupillen
VVC D1-RKAV D1
Pancratius D6-RKAV D2
Bl.Wit A’dam D6-RKAV D3
Aalsmeer E1-RKAV E1
KDO E2-RKAV E2
RKAV E3-Fortius E2
RKAV E4-Abcoude E8
Ouderkerk E8-RKAV E5
Pancratius E 11-RKAV E6
Roda’23 F1-RKAV F1
RKAV F3-Ouderkerk F4
RKAV F4-Roda’23 F9
Roda’23 F7-RKAV F5
AGB F2-RKAV F6
Meisjes
Zwanenburg MC 1-RKAV MC 1
RKAV MD 1-Sp. Martinus MD 1
RKAV ME 1-DCG ME 1
RKAV ME 2-Buitenveldert ME 2
R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1-KDO D1
Legmeervoggels D3-RKDES D2
NFC/Brommer D2-RKDES D3
RKDES E1-Almere E1
Aalsmeer E2-RKDES E2
Roda’23 E 11-RKDES E3
RKDES E4-Arsenal E5
RKDES E5-Legmeervogels E 13
RKDES E6-Sloterdijk E8
DWS F2-RKDES F1
RKDES F2-Nw. Sloten F3
Aalsmeer F2-RKDES F3
RKDES F4-Nw. Sloten F4
WV-HEDW F6-RKDES F5
RKDES F6-RKDES F8

10.30 u.
10.00 u.
11.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
11.15 u.
9.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
9.15 u.
11.00 u.

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

11.15 u.
11.00 u.
10.00 u.
11.15 u.
9.00 u.
11.45 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.15 u.
9.00 u.
10.00 u.
9.00 u.
11.15 u.

RKDES F7-Aalsmeer F4
ROAC F5-RKDES F9

10.00 u.
8.45 u.

Dames en meisjes
RKDES DA 1-CJVV DA 1
RKDES DA 2-DVVA DA 2
Zwanenburg MA 1-RKDES MA 1
VSV MB 1-RKDES MB 1
RKDES MD 1-Nw. SLoten D6
HBOK ME 1-RKDES ME 1

13.00 u.
11.15 u.
14.30 u.
13.30 u.
10.00 u.
11.00 u.

S.C.W.
Breukelen 1-SCW 1
SCW 2-IJsselmeervogels 3
Amstelveen 3-SCW 3
SCW 4-DVVA 10
SCW Vet. 1-OFC Vet. 1
SCW Vet. 2-ABN/AMRO Vet. 1
SCW Vet. 3-Breukelen Vet. 3

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

Junioren
ZCFC A1-SCW A1
Ripperda B1-SCW B1
Schoten C1-SCW C1
SCW C2-Hillegom C2

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

Pupillen
SCW D1-AGB D1
DCG D6-SCW D2
SCW E1-United/DAVO E1
SCW E2-Meteoor E1
Sp. Martinus E 11-SCW E3
SCW F1-Kon. HFC F5
Roda’23 F8-SCW F2
DCG F8-SCW F3
SCW F4-Alkmania F5
MMO F2-SCW F5

9.00 u.
14.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
12.30 u.
9.00 u.
9.15 u.
11.15 u.
9.00 u.
10.30 u.

Meisjes
CSW MA 2-SCW MA 1
SCW MC 1-Overbos MC 1
Nw. Sloten ME 1-SCW ME 1
SCW MF 1-Onze Gazellen F 12

14.00 u.
11.00 u.
12.00 u.
10.00 u.

Zondag 27 januari
R.K.A.V.
Legmeervogels 1-RKAV 1
AGB 2-RKAV 2
AFC 7-RKAV 4
RKAV 5-KDO 6
RKAV 6-Sp. Martinus 6
KLM 4-RKAV 7

14.00 u.
12.00 u.
14.45 u.
14.00 u.
11.30 u.
10.30 u.

Junioren
RKAV A1-NFC/Brommer A1
Ouderkerk A2-RKAV A2
Kon. HFC D8-RKAV B2

11.30 u.
14.00 u.
14.30 u.

Dames
RKAV DA 1-TOB DA 1

14.00 u.

R.K.D.E.S.
RKDES 1-Voorland 1
Swift 2-RKDES 2
RKDES 3-PVCV 3
RKDES 4-Hoofddorp 6
ABN/AMRO 2-RKDES 5
RKDES 6-Overamstel 5
Pancratius 8-RKDES 7
SVIJ 5-RKDES 8

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

Junioren
Kon. HFC A2-RKDES A1
RKDES B1-Ouderkerk B1
RKDES B2-Waterwijk B4
Tos Actief B2-RKDES B3
RKDES C1-DCG C3
RKDES C2-Voorland C1

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

Handbal

Komend weekend: FIQAS
Aalsmeer in Beneliga

Indoor marathon menwedstrijd

Eerste plaats voor René
en Samantha Groeneveld
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd voor de vierde achtereenvolgende keer de grootste indoormarathonwedstrijd van Noord Holland
georganiseerd. Deze spectaculaire wedstrijd vond plaats in de hallen van paardensportcentrum Wennekers aan de Mr. Jac Takkade. De
wedstrijd speelde zich af in een manegebak waar een aantal hindernissen waren opgesteld, bestaande uit
strobalen, kegels met balletjes erop
en een brug waarover heen gereden
moest worden.
Het parcours moest twee maal gereden worden in de goede volgorde
en zo hard mogelijk, zonder de hindernissen te raken of dat er ballen
van de kegels afvielen. René stuurde de pony perfect door de hindernissen en de groom, (dochter)
Samantha, stond achterop de kar
om deze door links en rechts mee
te hangen aan de kar in evenwicht
te houden, vanwege de snelheid in

de bochten. Onder luid applaus reden zij op de finish af en werden
zij eerste die dag, waardoor zij ‘s
avonds met nog twee deelnemers
mee mochten doen aan de finale in
hun klasse.
Toen ‘s avonds in de finale de speaker omriep dat de tijd van René en
Samantha en hun pony sneller was
dan de eerste twee rijders werd het
publiek nog enthousiaster met aanmoedigen van hun plaatsgenoten
waardoor de combinatie nog sneller leek te gaan. Onder luid gejuich
en opzwepende muziek kwamen ze
over de finish en hoorden ze dat ze
kampioen geworden waren in hun
klasse.
Onder luid gejoel namen vader en
dochter de prijs in ontvangst en reden daarna twee ererondes in volle
galop opgezweept door muziek en
plubliek. Alle deelnemers konden
terugkijken op een perfect georganiseerde wedstrijd.

Aalsmeer - Komend weekend beginnen vier Belgische (KV Sasja,
Sporting Neerpelt, Initia Hasselt en
United Tongeren) en vier Nederlandse handbalclubs (FIQAS Aalsmeer,
Hellas, Kras/Volendam en Eurotech/
Bevo) aan de Beneliga, een experiment in de sportwereld.
In een nieuwe Belgisch/Nederlandse competitie gaan zij komend
weekend - 26 en 27 januari - strijden
om een plaats bij de Final Four (31
mei/1 juni). Die Final Four levert dan
uiteindelijk de ‘Beneliga-kampioen’
op. FIQAS Aalsmeer heeft zich geplaatst voor deze nieuwe competitie
door halverwege de reguliere competitie de vierde plek te bereiken en
speelt zaterdag 26 januari om 19.00
uur uit in het Belgische Hasselt te-

IJsclub De Blauwe Beugel

Persoonlijke records pupillen
tijdens langebaanwedstrijden
Rijsenhout - Op zondag 20 januari
werden er op de Kennermerijsbaan
in Haarlem, langebaanwedstrijden
voor pupillen verreden. De afstanden die verreden moesten worden
waren een 100 en 300 meter. Nicky van Leeuwen reed een persoonlijk record op de 300 meter, haar tijden waren 31.00 en op de 100 meter reed zij een 13.09. Annet van der
Stelt zette op de 300 meter een tijd
neer van 36.02 en over de 100 meter deed zij 13.35. Erik Kramer reed
op de 300 meter een 44.28 en op de
100 meter finishte hij in 16.44. Joey
Milatz had op de 300 meter een tijd
nodig van 45.00 en op de 100 meter
reed hij een 16.29.
Milan van de Vlugt noteerde op de
300 meter een persoonlijk record

Ingrid van den Broek (links) met Nicolette en Kitty van de feestcommissie van Funny Horse.

gewerkt op stepbankjes en daarna
is er aandacht voor spierversterkende oefeningen, ook met gewichtjes en dynabands. Als er voldoende
animo is, kan er na afloop van het
uur nog een half uur gesprongen
worden op de mini-tramp en de opblaas tumblingbaan. Leuk voor exgymnasten en andere liefhebbers,
om de oude vaardigheden weer een
beetje op te halen. De les is net als
de andere lessen geschikt voor zowel beginners als gevorderden en
is bedoeld voor 16 jaar en ouder.
Deze les wordt gegeven in de gymzaal aan de Pampusstraat en begint
om 19.30 uur. De eerste twee lessen
zijn gratis. Voor meer informatie kan
gebeld worden met Marjon Visser,
tel. 0297-582024.

Handbalcompetitie jeugd

B2 herpakt zich en wint
Aalsmeer - Zaterdag 19 januari
speelden de jongens B2 van FIQAS
Aalsmeer thuis tegen Venus/Nieuwegein B1. Er waren deze week
paar dingen anders bij de B2: zo
was Jeffrey Boomhouwer deze week
teambegeleider, deed Thomas niet
mee vanwege een gebroken vinger
en speelde Nigel en Floris mee. De
wedstrijd begon slecht aan beide
kanten. Geen van de twee2 teams
verdedigde sterk maar de aanvallers maakten hun kansen ook niet
af. Hierdoor stond er een tijdje een
stand van 0-0 op het scorebord. Het
was Nieuwegein dat als eerste een
kans afrondde, maar dat was eenmalig want daarna werd er weer een
aantal aanvallen achter elkaar niet
gescoord.
De Aalsmeerse jongens wisten zich
aanvallend iets te herpakken en zetten een stand van 3-2 neer. Lange tijd ging het gelijk op. FIQAS
Aalsmeer besloot een aantal dingen
om te zetten en liep daardoor uit 117. In de laatste minuten van de 1ste

helft liep het weer minder en bracht
Nieuwegein het verschil terug tot
twee. Ruststand: 12-10 in het voordeel van de B2. Ook na rust was het
spel van de B2 nog niet helemaal
wat ze iedere week laten zien, maar
na een aantal minuten kwam het
snellere baltempo en de scherpte
wat terug in het team en liep FIQAS
uit naar 20-13. Aanvallend kon de
ploeg dit wel vasthouden, maar het
was niet echt de dag van de verdediging en Ruben (die in de tweede
helft nog wel mooi een break stopte). Maar ondanks de minder goede
verdediging won FIQAS Aalsmeer
toch met 12 punten verschil en lieten ze zien dat ze ook de mindere
wedstrijden kunnen winnen. Einduitslag: 35-23. Aankomend weekend is de B2 vrij, de week daarna
staat de thuiswedstrijd tegen VIDO
op het schema, deze wedstrijd begint om 11 uur.
Doelpunten: Raymond 8, Coen 5,
Floris en Jan 4, Axel, Charles, Menno en Michael 3, Nigel 2.

zijn tijd was 44.47 en de 100 meter reed hij in16.27. Duuk Vermeulen
reed ook een persoonlijk record op
de 300 meter in een tijd van 45.88
en op de 100 meter reed hij een tijd
van16.33.
Menno Kramer hefet zondag in
kunstijsbaan Kardinge in Groningen
de landelijke selectie gereden voor
plaatsing voor het Nederlands kampioenschap.
Menno heeft de 11de plaats behaald
en hiermee een plaatsing voor NKdeelname. Het Nederlands kampioenschap vindt plaats in het weekend 1, 2 en 3 februari in Groningen.
Zijn tijden waren op de 500 meter
42.25 en op de 1500 meter reed hij
zelfs een persoonlijk record in de
tijd van 2.10.71.

Klaverjassen De
Oude Spoorbaan

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
24 januari, houdt buurtvereniging
De Oude Spoorbaan de volgende
speelavond. Klaverjassen staat op
het programma en zowel trouwe leden als nieuwe gezichten zijn welkom. Vanaf 19.30 uur worden de
kaarten geschud in gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a in
Oost. Het klaverjassen op 10 januari is gewonnen door Jan Oliemans
met 7024 punten. Op plaats twee is
Theo Walhen geëindigd met 6824
punten en op drie Huub Heemskerk
met 6682 punten.

Speelavond bij
Allen Weerbaar

Nieuwe 16-plus lessen bij
gymvereniging Rijsenhout
Rijsenhout - De Keep-fit les bij
gymvereniging Rijsenhout op maandagavond zit al enige tijd helemaal
vol. Dan is er op dinsdagochtend
om 9.00 uur de Bodyshape les. Dit
is een spiergerichte les, waarbij een
goede houding wordt aangeleerd. Er
wordt veel met gewichtjes en elastieken gewerkt om de spieren mooi
te versterken, dit wordt gedaan op
heerlijke muziek uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Er kunnen
nog wel een paar dames bij. Kom
gerust een keer kijken of meedoen
om te zien of dit iets voor je is. De
les wordt gegeven in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat. Vanaf donderdag 31 januari start een
nieuwe les: steps en aerobics. Het
eerste half uur wordt er conditioneel

gen de regerend Belgische kampioen Sasja en zondag 27 januari om
16.00 uur in Volendam de return.
Op de eerste plaats is dit voor FIQAS
Aalsmeer een sportieve uitdaging:
winnen van de Belgische kampioen.
Op de tweede plaats: een sportief
aanbod aan het publiek: wedstrijden
op een ander niveau dan de doorsnee wedstrijden in de Nederlandse
competitie. Kaarten voor deze wedstrijden zijn verkrijgbaar in sporthal
de Bloemhof. Voor twee wedstrijden
betaalt men 10 euro, terwijl jeugd
tot 14 jaar gratis toegang heeft.
De wedstrijd KV Sasja tegen FIQAS
Aalsmeer in Hasselt zaterdag begint
om 19.00 uur.
Zondag is de ‘thuiswedstrijd’ in Volendam om 16.00 uur.

Van ponyclub naar complete manege

Funny Horse viert jaar
lang 20-jarig bestaan!
Aalsmeer - In april is het alweer
twintig jaar geleden dat de toen
18-jarige Ingrid van den Broek van
start ging met een ponyclub onder de naam Funky Horse aan de
Aalsmeerderweg. Dat dit een juiste
keuze is geweest mag blijken uit het
feit dat er inmiddels een complete
manege is terug te vinden, tegenwoordig aan de Oosteinderweg 555
en dat is mede te danken aan de vele vrijwilligers, de hulp van Martin en
vader Lau van den Broek. Zij hebben
gemaakt dat Funny Horse geworden
is tot wat het nu is. Paardensport is
populairder dan ooit en Funny Horse weet zich te onderscheiden door
zich speciaal op kinderen en jeugd
te richten. Maar ook volwassenen
zijn hier aan het juiste adres. Een
20-jarig jubileum is een feest waard
en een feestcommissie bestaande
uit Jacqueline, Nicolette, Kitty, Petra,
Debby, Ivonne en Marja heeft samen met Ingrid een programma in
elkaar gezet. Natuurlijk zijn daar de
nodige sponsors voor nodig en ook
dat is gelukt en dat betekent dat er,
verdeeld over het hele jaar bijzonder leuke, nuttige en sportieve activiteiten mogelijk zijn, dankzij onder
andere Schipholfonds, Antenna Uitzendburo en Camping Amsterdamse Bos. De eerste verrassing is inmiddels al binnen want de baasjes

van alle paarden en pony’s hebben
een blauw zadeldekje met het clublogo mogen ontvangen.
Activiteiten
De maand januari is gestart met een
kleurwedstrijd voor de jeugd en de
prijswinnaars in diverse leeftijdscategorieën worden bekend gemaakt
tijdens de bingomiddag in maart. Op
zondag 17 februari staat een Beach
Volleybal Toernooi gepland waarbij
ook de ouders mee mogen spelen.
Toeschouwers van alle leeftijden
zijn van harte welkom. Op zondag
16 maart is er vanaf 14.00 uur een
gezellige bingomiddag en is ook de
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd.
Op maandag 24 maart staat een
fantastische paaseieren zoekactie
op het programma en een dressuurwedstrijd voor alle ruiters tot en met
L1-niveau. Op zaterdag 12 april is er
een kinderdisco voor de jeugd tot 13
jaar en broertjes en zusjes zijn ook
van harte welkom in Jongerencentrum N201 aan de Zwarteweg. Vanaf 20.30 uur is er een gezellig feest
met disco en livemuziek voor alle
klanten, ouders en genodigden. Op
12 mei is er voor de KNHS-leden en
pensionklanten een kür op muziek.
De proef moet door de uitvoerende zelf zijn samengesteld en mag
niet langer zijn dan 7 minuten. De

KNSH-wedstrijden zijn op 25 april,
23 mei en 20 juni. Op 25 mei is het
mogelijk met je paard of op pony op
de foto te gaan. Op 15 juni worden
de clubkampioenschappen voor alle
leden van Funny Horse gehouden.
In juli staat in de eerste week van
de zomervakantie het Ponykamp
weer op het programma. Op zondag 24 augustus vinden jubileumwedstrijden van de KNHS plaats en
er zijn pony- en paardenrubrieken
in de klassen B, L, M en Z. Voor de
KNHS-leden van Funny Horse is er
vrijdagavond 1 september een dressuurwedstrijd en voor de geoefende
springleden is er op zondag 14 september een oefencross. Op zondag
5 oktober wordt een strandrit gemaakt en inschrijven hiervoor kan
alleen met toestemming van Ingrid.
In de maand oktober worden er voor
de ouders verschillende cursussen
georganiseerd zoals invlechten, opzadelen, poetsen en stal uitmesten.
Op 30 november wordt het Sinterklaasfeest met leuke spelletjes met
en zonder pony gehouden en het jubileumjaar wordt op zondag 14 december afgesloten met afsluitingsborrel. Onder het genot van een
hapje en een drankje zal het jubileumjaar nog eens voorbijkomen terwijl de kinderen zich kunnen vermaken met een leuk springkussen.

Aalsmeer - Op maandag 28 januari
houdt buurtvereniging Allen Weerbaar de volgende speelavond. Klaverjassen en jokeren staan op het
programma. De speelavond begint
om 20.00 uur, aanwezig 19.45 uur,
en is in buurthuis ‘t Middelpunt in
de Wilhelminastraat. Zowel leden
als nieuwe gezichten zijn welkom.
Het klaverjassen tijdens de vorige
speelavond is gewonnen door de
heer N. Bekkers met 5476 punten.
Op plaats twee is de heer C. Kooy
geëindigd met 5368 punten en op
plaats drie de heer M. Tulp met 5114
punten. Bij het jokeren behaalde Ingrid de hoogste eer met 227 punten. Mevrouw L. Schuit bezette de
tweede plek.

Schaken

Daphne Meijer
1e bij meisjes
Aalsmeer - De avond begon bij
Schaakclub Aalsmeer met de gebruikelijke trainingen, iedereen was
druk bezig met het leren van nieuwe
dingen. Vooral de kinderen van stap
een en op stap gingen snel aan het
werk en wisten een paar bladzijden
door te werken. Daarna ging iedereen het nieuwe geleerde dingen in
hun partij uitproberen. Bij Daphne
Meijer was dat goed gelukt ze hadden in haar groep wat nieuws geleerd en vervolgens gebruikt om
van Arlette Maarse te winnen. Het
was een moeilijke strijd, maar toch
wist Daphne haar tegenstander Arlette onder zware druk te zetten.
Door die zware druk ging Arlette
uiteindelijk door haar vlag en won
Daphne de partij. Dankzij Daphne’s
winst tegen Arlette Maarse, staat zij
nu eerste van de meisjes. Alexander de Kok speelde een mooie partij
tegen Reinier Hooijman, maar miste
net de winst.
Reinier verdedigde erg goed en
wist toen op een mooie manier mat
te zetten.
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Bridgevereniging De Kwakel

Geen vuurwerk bij BVK
Aalsmeer - Op donderdag 17 januari werd gestart met de derde cyclus van de parencompetitie bij de
BVK. 42 Paren verschenen aan de
start in de nieuw ingedeelde lijnen,
zodat je weer eens wat andere gezichten aan tafel kon treffen dan de
afgelopen zes weken het geval was.
In de A lijn ging echtpaar Ludwig
onverdroten door waar het vorige
week geëindigd was, namelijk met
winnen en wel met een score van
58,7%.
Geen gekke dingen doen aan tafel
en goed gebruik maken van de informatie die je tegenstanders geven,
dat is de kracht van dit paar. Paar
Bosboom-van Vliet deed het verrassend goed met een tweede plaats
met 57,6%.
De derde plaats werd gedeeld door
echtpaar van der Post en paar Heijlman-Zuidema, dat zich dus sterk
herstelde van de zeperd van vorige
week, met beiden 55,6%. Paar de
Kuyer-v.d. Poel mocht weer meedoen op het hoogste niveau. Dat
werd deze week geen overweldi-

gend succes getuige hun score van
34,7%, waarmee zij de rij sloten. In
de B lijn was gelegenheidscombinatie Hendrix-Bader iedereen de baas
met de topscore van de avond van
60.7%.
De paren Broers-Mann en echtpaar
Kniep gaven elkaar nagenoeg niets
toe. Met resp. 59,13% en 59,1% werden zij tweede en derde. Paar Snabel-van Veen debuteerde in de B lijn
en dat werd deze eerste keer geen
onverdeeld succes, want met 29,7%
moesten zij het voltallige deelnemersveld in deze lijn voor laten
gaan.
In de C lijn deed paar Kroon-Oosterbeek van zich spreken door met
57,8% de eerste plaats op te eisen.
Paar de Zwart-Kesting volgde hen
op de hielen met 57,5% en paar
Fernhout-Houtman werd derde met
bijna 56%.
Onderaan het paar van der NeutWezenberg met 35,5%.Weinig echte verrassingen dus deze week, wellicht volgt er wat meer vuurwerk in
de komende weken.

Start tafeltenniscompetitie
ATC Bloemenlust
Aalsmeer - Voor Bloemenlust 1
leek de competitiestart in de Bloemhof op een debacle uit te draaien. In
de openingswedstrijd tegen VDO/
SE 4 uit Uithoorn keek de thuisploeg
na de eerste vijf partijen tegen een
hopeloos uitziende 0-5 achterstand
aan.
Johan Berk verloor in drie, weliswaar gelijkopgaande, games van de
jongste VDO-er Richard Vos, waarna Ed Couwenberg het tegen Rob
wouters iets beter deed door één
game te veroveren. De eerste partij
van Bart Spaargaren werd zelfs pas
na de maximale vijf games beslist,
maar helaas in het voordeel van tegenstander René v.d. Jagt. Het dubbelspel was nog spannender en ook
hier bleek bij 2-2 een beslissende
vijfde game noodzakelijk (12-10, 711, 10-12, 11-7). Die vijfde game
ging echter weer nipt verloren voor
Bart en Ed en daarmee de partij.
Toen Ed vervolgens ook zijn tweede
wedstrijd moest inleveren tegen de
jeugdige Richard stond een schijnbaar uitzichtloze 0-5 tussenstand op
het bord. Maar in de eerste game
van zijn partij tegen René v.d. Jagt
knokte Johan zich naar een 16-14
winst, om de partij vervolgens met
11-8 en 11-6 in zijn voordeel te beslissen. Bart haalde hieruit de inspiratie om zich in vier games te ontdoen van Rob (7-11, 11-2, 11-6, 117) en in een zeer spannende partij
kreeg Ed uiteindelijk ook René in
vijf games op de knieën (11-9, 119, 8-11, 7-11, 16-14). Bart had een
passend antwoord op het agressieve spel van Richard en won overtuigend in drie games zijn tweede
wedstrijd van de avond. Met 4-5 had
de stand inmiddels alweer een heel
ander aanzien en aan Johan om er
nog een gelijkspel uit te slepen. Rob
bleek echter te sterk en maakte het
winnende punt voor VDO/SE: 4-6.
Sterke seizoenstart
Bloemenlust 2 had een ijzersterke
seizoenstart door bij Oranje Zwart
2 met 3-7 te winnen. Door goede overwinningen van achtereenvolgens Wim v.d. Aardweg, Tineke Nap en invaller Philippe Monnier kwamen de bezoekers op 0-3.

Ook het dubbelspel werd beslist in
het voordeel van de Aalsmeerders,
hoewel Wim en Tineke het na een
2-0 voorsprong in games nog heel
spannend maakten (10-12, 5-11,
11-9, 11-3, 11-13). Wim moest toestaan hoe Oranje Zwart hun eerste
punt noteerde. Daarna wisselden
de winst en verliespartijen elkaar
af, waarbij invaller Philippe het ongelofelijk goed deed door alle drie
zijn partijen te winnen. Wim bleef
twee keer zijn tegenstander de baas
en Tineke noteerde één punt. Tegenstander van Bloemenlust 3 ISV
2 was helaas maar met twee man
naar de Bloemhof gekomen. Willem
Visser en Zjimmy Kusztykiewicz wisten van beide tegenstanders te winnen en bleven ze ook in het dubbelspel de baas. De tweede partij van
Willem was een ware thriller en eindigde in stijl: 13-11 in de beslissende vijfde game. Mees v.d. Broeck
toonde zich een goed gastheer en
liet de bezoekers heel sportief twee
punten halen: 8-2.
Opnieuw verlies
Bij de start van de voorjaarscompetitie een jaar geleden moest Bloemenlust 4 ook starten bij en tegen Holendrecht 3. Dat werd toen
een ontluisterende 10-0 nederlaag en dat zou nu beter moeten.
Daar leek het vanaf het begin niet
op, want achtereenvolgens Tilly Faber, Dirk Piet en Rob Faber leden
een nederlaag (Rob nog wel in vijf
games), waarna ook het dubbel Tilly/Dirk geen succes had en in vier
games ten onder ging. Na de pauze ging het gewoon door met duidelijk verlies voor Tilly, Rob en Dirk
(de laatste in vier games). Daarna
volgde het enige lichtpuntje in deze treurige reeks, want Rob versloeg
totaal onverwacht de sterkste speler van Holendrecht in vier games.
Hij kwam aan het eind van de vierde game nog wel in moeilijkheden,
maar bereikte nog net veilig de finish met 11-9. De beide laatste partijen gaven helaas weer een fors
verlies te zien voor Tilly en Dirk.
Aldus kwam de eindstand uit op 91, maar weinig beter dan de vorige
keer.

Waterpolocompetitie

Goed begin voor Oceanus!
Aalsmeer - De hoogste Heren en
Dames teams van waterpolo vereniging Oceanus zijn de tweede
seizoenshelft goed begonnen. Met
klinkende zeges gingen ze afgelopen weekend uit de startblokken. Het team van dames1 won in
thuisbad De Waterlelie met 11-3 van
De Otters. In het eerste partje gingen beide teams nog gelijk op maar
daarna maakte Oceanus het verschil. Vooral in het derde partje was
de overmacht met vijf gescoorde
punten enorm. De doelpunten voor
Oceanus werden gemaakt door Wyke Niewenhuijzen, Femmy Vergeer,
Marieke en Suzanne Weijers en Jade en Iris Kniep. De mannen van Heren 1 bleven met een duidelijke 3-10
De Watervlo de baas. In het eerste
partje kwamen de Oceanus heren
nog op een 1-0 achterstand maar
daarna ging het roer om en werd de
tegenstander afgetroefd. De doelpunten kwamen van Klaas Mantel, Pim Cluistra, Richard vd Burgt,
Arjen Loef, Samuel Hoeksema, Tim
Mandjes en Erik Bras. Ook de Heren
2 wist de winst te pakken. Met 8-4
wonnen zij thuis van De Aalscholver. Doelpuntenmakers waren Bart
Schouten, Jos Vergeer, Herman van
Zijverden, Ed van Diemen, Don Rietveld en Menno Spaargaren. Heren 3
verloor zijn partij met 1-6.
Jeugd
Bij de jeugdteams wisten de jongens

Onder 17 met 3-1 van IJsselmeer te
winnen. Arthur Tebbens scoorde
twee maal, Wesley Groen in ’t Woud
trof één keer doel. De Jongens Onder 15A gingen minder goed. Tegen
De Robben werd vooral in de eerste
twee partjes de wedstrijd uit handen
gegeven.
Via een 2-6 achterstand na twee
partjes werd na vier partjes een
eindstand van 7-12 genoteerd. Voor
de jeugd is er een competitie vóór
en na de winterstop.
De Jongens Onder15B speelde in
2007 nog in de competitie voor Onder 13 en hadden daar gezien hun
leeftijd ook nu nog in mogen spelen. Vorig jaar werden de wedstrijden echter met zulke grote cijfers
gewonnen dat werd besloten om
een niveau hoger te gaan spelen.
Slechts versterkt met één speler die
al eerder op dit niveau speelde, deed
deze jonge ploeg het ook nu weer
heel goed. Hun eerste partij werd
met 10-4 gewonnen van De Meerkoeten. De doelpunten kwamen van
Sander Oomen, Fernando Moolhuijssen, Ricardo Oldenhof, Lawny
Hermans, Jozsef Zsiros en Niels de
Jong. Het team gemengd Onder 15
verloor met 2-17 van De Dolfijn. En
ook de jongste spelers, de pupillen
2 wisten helaas niet te winnen. Zij
verloren met 9-20 van IJsselmeer.
Wil je meer weten over Waterpolo
en Oceanus? Kijk dan op www.zscoceanus.nl.

Pupillen van de week Nikki Koningen en Thijs Scheper tussen de spelers van
VZOD/Victory 1.

Korfbalcompetitie:

Nipte winst voor VZOD
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
19 januari stond voor VZOD Victory 1 te boek als een belangrijke
zaterdag. Oranje Nassau 1 uit Amsterdam zou op bezoek komen. Niet
zomaar een ploeg, nee één die samen met VZOD Victory en Fiks op
de eerste plaats staat. Al deze ploegen hebben maar 2 verliespunten
dus was het zaak om goed gemotiveerd en zonder zenuwen aan de
wedstrijd te beginnen.
In een goed gevulde en rumoerige
Proosdijhal moest het dan gaan gebeuren. Wie zeker niet zonder zenuwen aan deze wedstrijd begonnen
waren Pupillen van de week Nikki
Koningen uit de E1 en Thijs Scheper uit de F2. Zij namen de eerste
bal voor hun rekening en presenteerden de door Piet van Beugen
en Piet Nachtegaal gesponsorde
korfballen. Was VZOD Victory in de
eerste wedstrijd de bovenliggen-

de partij, deze wedstrijd kon men
Oranje Nassau zeker niet de mindere noemen want het was Oranje
Nassau die na 5 minuten de score opende en het zou tot 3-3 steeds
een minimale voorsprong nemen
van 1 doelpunt. Na 3-3 was het
VZOD Victory die steeds een doelpunt voorsprong nam, maar nooit
los kon komen van Oranje Nassau, die voelde dat er meer in zat
tegen VZOD Victory maar met een
6-5 achterstand de kleedkamer opzocht. Na rust was het Oranje Nassau dat steeds een punt voorsprong
nam op VZOD Victory, maar net zoals in de eerste helft kon geen van
beide ploegen los kon komen van
de ander en naar mate de wedstrijd vorderde steeg de spanning
niet alleen op het veld, maar ook op
de goed gevulde tribune. Met een
stand van 8-9 in het voordeel van
Oranje Nassau vergat VZOD Victory

Slotfase fataal voor dames
FIQAS na spannend duel
Aalsmeer -De dames van FIQAS
Aalsmeer hadden zaterdagvond 19
januari méér verdiend in de wedstrijd tegen Wings. De ploeg van
trainer/coach Menno de Klerk liep
in de tweede helft sterk gevarieerd
te handballen, stond zelfs vijf doelpunten vóór, maar zag uiteindelijk
de tegenstander uit Den-Haag in de
slotfase langszij komen. Hoewel de
stijgende lijn er bij de Aalsmeerse
dames uitstekend inzit verloor het
team net als vorige week tegen Fortissimo (22-19) nu nipt met 24-26
van Wings. Het publiek op de goed
gevulde Bloemhof-tribunes zag dat
beide ploegen gedurende de eerste
helft redelijk in evenwicht bleven.
Hoewel Wings naar Aalsmeer was
afgereisd om te winnen (zij kunnen zich immers nog plaatsen voor
de felbegeerde play-off wedstrijden) sloot FIQAS Aalsmeer het eerste bedrijf af met een knappe 12-10
voorsprong. In de beginfase van de
tweede helft liepen de Aalsmeerse
dames gestaag uit. Eerst werd nog
een strafworp gemist, even later gevolgd door een knappe actie van
hoekspeelster Dinja Witbraad die de
voorsprong naar 13-10 tilde. Na de
13-11 scoorde Sonja van Wechem
de 14-11 en bracht de marge weer
op drie goals. In deze fase stopte
keepster Bianca Schijf een penalty
waarna FIQAS uitliep via een doelpunt van Michelle Endhoven: 15-11.
Wings kwam vervolgens dichterbij, via een strafworp werd het 1512. Nicole van Schie, hardwerkend
zoals altijd aan de cirkel, maakte er
16-12 van. Met vier doelpunten vóór
leek het gat geslagen, maar de dames uit Den-Haag toonden op het
juiste moment veerkracht. Middels
twee fraaie treffers op rij werd het
16-14. Door opnieuw een doelpunt
van Sonja van Wechem gevolgd
door een goal van Dinja Witbraad
leidde FIQAS twintig minuten voor
het einde met 18-14. Nadat Wings
op 18-15 was gekomen zag het fanatieke thuispubliek een fantastische aanval van FIQAS over vele
schijven die door Nicole van Schie
vakkundig werd afgerond: 19-15. Bij
de stand van 19-16 benutte Sonja
van Wechem opnieuw een strafworp
gevolgd door een doelpunt van Jessica Neves: 21-16. Nadat Wings uit
een penalty had gescoord bracht
opnieuw Jessica Neves de marge
weer op vijf doelpunten: 22-17.
Maar een kwartier voor tijd zakte FIQAS even in en kon Wings terugkomen via 22-19 tot 23-21. Toch liepen
de Aalsmeerse dames zes minuten
voor tijd weer uit naar 24-21. Maar
Wings had direct het antwoord klaar
(24-22) en een minuut later werd
het, na eerst een knappe redding
van Bianca Schijf, toch 24-23. Drie
minuten voor het einde sleepte Nicole van Schie er nog een strafworp
uit maar die werd gemist. Wings
kwam op gelijke hoogte (24-24) en
nam één minuut voor het einde voor
het eerst gedurende de tweede helft

een voorsprong: 24-25. Nadat een
hard schot van Sarah Bartling in de
slotminuut op de paal uiteenspatte
bepaalde Wings drie seconden voor
tijd de eindstand op 24-26. De wedstrijd duurde dus nét iets te lang
voor de ploeg van Menno de Klerk.
“De wedstrijd weggegeven” sprak
menigeen na afloop in de kantine.
Niettemin houdt men vertrouwen in
een goede afloop van dit seizoen. De
stijgende lijn is intact gebleven en
dat biedt mogelijkheden. De dames
van FIQAS Aalsmeer gaan zich opmaken voor de nacompetitie hoewel
er nog vier competitie wedstrijden
op de speelkalender staan. Komend
weekend uit bij koploper V.O.C., gevolgd door ontmoetingen met Zeeman Vastgoed/SEW, OpenLine/BFC
en Gibo Groep/Kwiek. Pikant detail: de laatste twee tegenstanders
zal FIQAS Aalsmeer hoogstwaarschijnlijk ook tegenkomen in de nacompetitie. De play-down wedstrijden voor lijfsbehoud in de eredivisie starten in het weekend van 23
en 24 februari en dan komt het er
op aan! De dames van FIQAS spelen aanstaande zaterdag 26 januari de uitwedstrijd tegen V.O.C. vanaf
20.40 uur en 2 februari kunnen de
dames thuis in De Bloemhof aangemoedigd worden tijdens de wedstrijd tegen Zeeman Vastgoed/SEW
vanaf 19.00 uur. De heren van FIQAS spelen komend weekend in de
Beneliga. Zaterdag vanaf 19.00 uur
is Sasja in Hasselt de tegenstander en zondag vanaf 16.00 uur is de
‘thuiswedstrijd’ tegen deze Belgische ploeg in Volendam. Op woensdag 30 januari wacht de heren de
uitwedstrijd tegen Venus/Nieuwegein vanaf 20.30 uur.
FIQAS 3 levert bekerstunt
Afgelopen donderdag wist het
het derde herenteam van FIQAS
Aalsmeer (Team 3) te stunten door
FIQAS Aalsmeer 2 uit de bekercompetitie te stoten (einduitslag 30-29).
De regiofinale in de bekercompetitie van het handbal tussen FIQAS
Aalsmeer 2 het lager geklasseerde derde team, werd in de Bloemhof uitgevochten. Het is altijd bela-

een strafworp te benutten.
Veelal gaat de regel op; mis je, dan
scoort de tegenstander, maar waarschijnlijk door de spanning lukte het
Oranje Nassau niet en een tweede
strafworp werd wel door VZOD Victory wel benut en nu was het weer
VZOD Victory dat een doelpunt
voorsprong nam op Oranje Nassau.
Met nog 8 minuten te spelen scoorde VZOD Victory 11-10, naar later
bleek het laatste doelpunt van de
wedstrijd. Iedereen zat op de punt
van de banken, de spanning was
met een mes te snijden, veel fouten
in de aanval, onnodig schieten met
balverlies tot gevolg, gelukkig wist
Oranje Nassau hier niet mee om te
gaan. In de allerlaatste minuut was
de scheidsrechter VZOD goed gezind en verzuimde hij Oranje Nassau een terechte stafworp toe te
kennen en zo eindigde deze zeer
spannende wedstrijd om de eerste plaats in een 11-10 overwinning
voor VZOD Victory. Na de wedstrijd
sprak coach Wim Schaap, die besloot om nog een seizoen bij VZOD
te blijven, over een gelukkige overwinning want een gelijkspel was
hier op zijn plaats geweest, maar
daar zal je verder niemand meer
over horen. Als je deze wedstrijden
wint blijf je meedoen om het kampioenschap en dit komt steeds dichterbij. De doelpuntenmakers voor
VZOD Victory waren Willem Mast
4x, Maaike Heil 3x, Bart Verheul 2x,
Martijn Vervark en Marcel van Soest
ieder 1x.
Goed gezind
Het tweede team van VZOD beleefde een slechte dag tegen de koploper. Zij werden met 9-23 aan de
kant gezet. De junioren waren vrij
maar de directe tegenstanders in
hun poule waren VZOD goed gezind. Blauw Wit verloor van Roda
terwijl DKV Victoria de punten deelde met OKV. Hierdoor staat de A1
er zeer goed voor in een uitermate
spannende poule.
Overige uitslagen: VZOD B1-Tempo
B2: 7- 2, VZOD D1- OVVO D2: 5- 6,
Tempo D5-VZOD D2: 1-19, DTS E1VZOD E1: 11- 1, VZOD F1-Helios
F1: 14- 7, EKVA F2-VZOD F2: 2- 0,
VZOD F3-KIOS F2: 2- 6.

den als twee teams binnen dezelfde vereniging met elkaar uit moeten maken wie door zal gaan naar
de achtste finales van de NHV bekercompetitie, maar beide ploegen
speelden in een sportief duel ‘om
de knikkers’. Al vanaf de eerste minuut nam Team 3 een voorsprong
tegen het goed getrainde en jong
getalenteerde Aalsmeer 2. Hierdoor
werd het mogelijk om het meer ervaren derde team haar routine te
laten benutten en de tegenstanders steeds op een ruime marge te
houden. Dit uitte zich in een ruststand van 17 – 12 in het voordeel
van Aalsmeer 3. Het conditioneel
zwakkere Team 3 moest wél stevig
aan de bak in de tweede helft. Echter, het tweede team zag geen kans
de score in haar voordeel om te buigen. Het jeugdige team miste kans
na kans, daar waar Team 3 rustig
haar doelpuntjes bleef scoren. Hoewel de uitslag (30 – 29) spanning
doet vermoeden, is de overwinning
van Team 3 geen moment in gevaar
geweest. Topscorer in dit duel werd
Ruud Kooij (43 jaar) die in totaal 12
doelpunten voor zijn rekening nam.
Inmiddels is bekend dat FIQAS
Aalsmeer 3 het in de achtste finale van de landelijke bekercompetitie
op moet gaan nemen tegen eredivisieploeg v.d.Voort/Quintus.Dat deze
bekerwedstrijd wel veel had gekost,
bleek een paar dagen later: Team
3 verloor kansloos, zonder de zieke Ruud Kooy, van de nummer 3 in
de Hoofdklasse D.S.S. De Aalsmeerders blijven hierdoor nog wel koploper in de Hoofdklasse, maar moeten deze eerste plek nu delen met
de Blinkert uit Haarlem.
Bekerloting
Maandag 21 januari is in Oosterbeek geloot voor de achtste finales van het NHV bekertoernooi.
Het lot koppelde de dames van FIQAS Aalsmeer aan het tweede team
van V.O.C. Die wedstrijd staat gepland voor dinsdag 12 februari om
20.00 uur in sporthal Elzenhage in
Amsterdam. De heren van FIQAS
Aalsmeer moeten op donderdag 21
februari naar Emmen voor een wedstrijd tegen E&O 3, FIQAS Aalsmeer
3 heeft een thuiswedstrijd geloot tegen de mannen van v.d.Voort/Quintus. Die wedstrijd wordt gespeeld
op 21 februari in de Bloemhof, aanvang 20.00 uur.

Sjoelavond in
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 31 januari wordt weer een gezellige sjoelavond gehouden in buurthuis ‘t
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De aanvang is 20.00 uur. Koffie en
thee staan klaar vanaf 19.30 uur.
Donderdag 17 januari was er ook
sjoelen.
Heel gezellig met weer een nieuw
gezicht. Er werd hoger gegooid
dan 3 januari, maar toen zaten de
oliebollen en nieuwjaarstoost in de
weg, waarschijnlijk. De prijzen deze avond waren voor mevrouw E.
Schuit, de heer K Kooyman, Kimberley Hoekman en voor de heer H.
Pothuizen.
Zij gingen op de gezonde tour met
een appeltje naar huis.

Buskermolen
wint ANBO-soos

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soos
op woensdag 16 januari in het Parochiehuis aan de Gerberastraat is
gewonnen door de heer W. Buskermolen met 5584 punten. Op plaats
twee, drie en vier zijn de heren H.
Könst, D. Tromp en A. van Rijn geëindigd met resp. 5509, 5379 en
5032 punten.

Speelavond bij
Ons Genoegen

Aalsmeer -Op dinsdag 29 januari houdt buurtvereniging Ons Genoegen voor liefhebbers een speelavond.
Vanaf 19.30 uur worden de kaarten geschud in gebouw De Schakel aan de Cyclamenstraat. Tijdens
de laatste speelavond van 2007 is
gespeeld om de Jongkind bokaal.
Deze is gewonnen door de heer W.
Buskermolen met 5168 punten. Op
de tweede plaats is mevrouw L. van
de Meer geëindigd met 5099 punten en op plaats drie mevrouw Wegman met 5050 punten. Bij het rummicuppen was mevrouw van Soest
onverslaanbaar met 31 punten. Zij
werd gevolgd door mevrouw Brandt
met 44 en mevrouw Flameling met
67 punten.

Kaarten bij
De Kleine Poel

Bovenkerk - Vrijdagavond 25 januari organiseert IJsclub De Kleine Poel weer een kaartavond in het
Noorddamcentrum in Bovenkerk. Er
kan deze avond geklaverjast, gebokst en bij voldoende belangstelling gepandoerd worden. De kaartavond begint om 20.00 uur. De zaal
is open vanaf 19.30 uur. De kaartavond wordt besloten met een verloting met vele prijzen.

Ouderensoos in
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 31 januari is de volgende speelmiddag voor
ouderen in buurthuis ’t Middelpunt
in de Wilhelminastraat. Vanaf 14.00
uur worden de kaarten geschud.
Klaverjassen en rummicuppen staan
op het programma. Vanaf 13.30 uur
is er koffie en thee. Het klaverjassen tijdens de ouderensoos op 17
januari is gewonnen door de heer
J. Alderden met 5321 punten. Plaats
twee was voor C. Alderden met 5204
punten, plaats drie voor C. Roubos
met 5060 punten, plaats vier voor R.
Buskermolen met 4846 punten en
plaats vijf voor mevrouw van de Made met 4841 punten. De poedelprijs
was voor mevrouw van Andel.
Bij het rummicuppen was mevrouw
Roubos onverslaanbaar en is de
poedelprijs uitgereikt aan mevrouw
Speelman.

Nieuwe trainingen
Nordic Walking
Aalsmeer - In februari starten er
weer nieuwe cursussen Nordic Walking. De laatste jaren is Nordic Walkin ook in Nederland onder een
breed publiek populair geworden.
Veel mensen kennen het. Nordic
Walking is een bijzonder efficiënte training voor het hele lichaam.
Bij een goed aangeleerde techniek
spaart Nordic Walking uw gewrichten, lost spanningen op, laat de kilo’s verdwijnen en traint 90% van al
uw spieren!
U kunt investeren in uw gezondheid
en welzijn, ervaren de vrijheid van
bewegen en het plezier die deze bewegingsvorm u biedt onder begeleiding van fysiotherapeut en INWA’s
gecertificeerde instructeur.
Inschrijven voor de cursus of kennismakingsles en meer informatie
te verkrijgen via de site www.mensbalans.nl of tel. 0297-322700.
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Nieuwe cursus start eind januari

Successen voor schakers op
internationaal Corus-toernooi
Aalsmeer - De schakers van
Schaakclub Aalsmeer hebben het
zeer goed gedaan op het internationaal Corus-toernooi in Wijk aan
Zee. Dit grootste schaaktoernooi
van Nederland is tevens het sterkste
toernooi ter wereld.
De hoogste groepen zijn weggelegd
voor de grootmeesters en huidige
wereldkampioen. Verder worden er
in elke klasse interessante groepen
gespeeld.
Christopher Brookes wist groep 3K
te winnen met 2 uit 3. Clemens Koster won groep 7G met 3 uit 3 en ook
Hans Pot haalde als winnaar 3 uit
3 in groep 7H. Knappe prestaties
waardoor volgend jaar een groep
hoger gespeeld mag worden. Cees
Verburg wist zich in groep 5C met
1 uit 3 staande te houden nadat hij
vorig jaar zijn groep had gewonnen.
Kees Schrijvers speelt mee in de 10kamp die nog niet afgelopen is. De
spelers van het Corus hadden hun
goede vorm meegenomen naar de
clubavond.
Hans Pot stond Thierry Siecker nog
een remise toe, maar de andere Corus deelnemers wisten te winnen.
Chistopher Brookes liet Ron Klinkhamer geen kans en Clemens Koster verraste zelfs eerste teamspeler
Joran Donkers.
Joran offerde een stuk voor een

Uitslagen ronde 17e ronde Clubcompetitie
Arie Spaargaren-Wim Hensbergen
0-1
Bart Auée-Erik Korenwinder
0-1
Clemens Koster-Joran Donkers
1-0
Rob van Haaften-Rik Könst
0-1
Gerrit Harting-Koen Beentjes
1-0
Jan v.d. Laarse-Cees Verburg
0-1
Ron Klinkhamer-Christopher Brookes 0-1
Thierry Siecker-Hans Pot
½-½
Elham Wasei-Ger Lubbers
1-0
Marco Hutters-Jan Bosman
0-1
Leo Buis-Huug Jansen
1-0

Winst voor Rietje en Rijk bij
buurtvereniging Hornmeer
5638 punten. Op plaats twee zijn
Paul Schouten en Theo Nagtegaal
geëindigd met 5235 punten, op drie
Leo en Nel Ton met 5069 punten, op
vier Piet van Zijverden en Martien
van de Laarse met 4985 punten en
op vijf de familie Vergeer met 4828
punten. De poedelprijs was voor de
dames Sonja Visser en Gees Hulsheggen met 3672 punten. Het jokeren is gewonnen door Loes van der
Terp met 433 punten. En hier was de
poedelprijs voor Trudy Knol met 624
punten.
Aanstaande vrijdag 25 januari is
er weer individueel kaarten bij de
buurtvereniging in het buurthuis
aan de Roerdomplaan. Aanvang
20.00 uur, zaal open om 19.30 uur

Wim Schaap ook volgend
seizoen hoofdtrainer VZOD
Kudelstaart - Het Bestuur van korfbalvereniging VZOD uit Kudelstaart
is verheugd te melden dat Wim
Schaap volgend seizoen ook hoofdtrainer is van VZOD. Het bestuur is
met de selectie om tafel geweest
en deze zijn allemaal zeer te spreken over de aanpak en inzicht van
Schaap. Bij het Bestuur heerst dezelfde gedachte en in een gesprek
met de hoofdtrainer bleek ook dat
Schaap het uitstekend naar zijn zin
heeft bij de club. Hij ziet nog voldoende potentie en groei-mogelijkheden in deze enthousiaste selectie
en noemt ook de sfeer van VZOD
een zeer belangrijk pluspunt. Samen met het Bestuur en de Technische Commissie zal Schaap proberen het technische niveau van de
vereniging te optimaliseren volgens

Aalsmeer - Eind januari begint de
nieuwe cursus conditie-gym, voor
wie fit wil blijven of dat na lange tijd
weer wil worden. Ook voor beginnende en oudere sporters is deze
cursus heel geschikt. De gymcursus is op vrijdagochtend van half elf
tot half twaalf in de sportzaal in de
Rozenstraat (achter 10) in het Dorp.
Onder deskundige leiding van een
ervaren gymdocente wordt het wekelijks gym-uur gehouden. Iedereen
kan deelnemen, er is geen speciale
conditie vooraf vereist. Veel bewegen is het behoud van een goede
gezondheid, dat is welbekend. Niet
alleen het gewicht, ook de kans op
hartziekte, diabetes type 2, darmkanker en borstkanker schijnt er
door af te nemen. Ook wordt een
betere slaap en zelfs het zelfvertrouwen bevorderd.
Het is dan ook geen wonder dat veel
mensen de weg naar een sportclub
of vereniging inmiddels hebben gevonden. Deze cursus nu biedt een

mat-aanval, maar draaide de zetten om waardoor Clemens een stuk
voor bleef. Cees Verburg won geruisloos van Jan van der Laarse.
Erik Korenwinder moest hard werken voor een punt tegen Bart Auée.
Van de 1 uur en 3 kwartier bedenktijd had Erik nog 8 seconden over op
het moment dat Bart op moest geven. Oud clubkampioen Rik Könst
moest ook al tot het gaatje gaan om
van Rob van Haaften te winnen. Rik
had zijn zinnen op een punt gezet
maar Rob gaf uitstekend tegenspel.
Pas in het eindspel kon Rik met een
sterk paard het punt binnenhalen.
En wederom dient zich een jeugdspeler aan uit de eigen opleiding. Elham Wasei gaat met de week beter
spelen en wist knap van Ger Lubbers te winnen.

Vrijdag individueel kaarten

Aalsmeer - Na weken van gesteggel is er deze keer toch een verandering opgetreden bij buurtvereniging Hornmeer. Was het voorgaande weken de uitslag de ene week
de dames en de andere week de
heren als overwinnaar, nu hebben
de deelnemers het eens anders gedaan. Deze week kent een mix van
overwinnaars. Een dame en een
heer. Wat die dame aangaat moeten de heren zich dood schamen,
die dame is dé lady van de kaartclub van buurtvereniging Hornmeer. Rietje Kooy is haar naam. Ze
is al in de negentig, maar komt nog
iedere vrijdagavond in haar autootje
naar de Hornmeer. Rietje behaalde
met haar kaartmaat Rijk van Egdom

Conditiegym in Rozenstraat

de doelstellingen van het technisch
beleidsplan. Op het veld staat VZOD
op twee punten achterstand van de
twee koplopers en in de zaal bezet
VZOD momenteel de koppositie.
Met de trainer-coach van de A1 Junioren van VZOD is eveneens overeenstemming bereikt voor een derde seizoen.
Frits Vink is bijzonder te spreken
over de zeer jeugdige A1 selectie en
hun groeipotentie. Ook Frits roemt
de sfeer van de korfbalvereniging
uit Kudelstaart. De A1 mocht in het
afgelopen najaar de kampioensvlag
in top hijsen en in de zaal staat het
team met 1 wedstrijd minder gespeeld te hebben, 1 punt achter de
koploper. Bestuur en TC wensen
beide trainers een succesvol derde
seizoen toe.

Schaatsers VZOD pieken op juiste moment

Leone en Erik nieuwe
clubkampioenen!
Kudelstaart - Heeft het gelegen
aan het lage drukgebied, komt het
door de ijsmeester, die extra aandacht heeft besteed aan de baanverzorging of zijn het de trainers
die hun pupillen vakkundig hebben voorbereid op de clubkampioenschappen van schaatstrainingsgroep VZOD? Vrijwel elke deelnemer heeft op het juiste moment gepiekt en heeft één of twee persoonlijke records gereden!
Op zaterdagavond 19 januari was
het druk op de Kennemerland IJsbaan in Haarlem. De frisse clubtenues van AB MiddenHolland kleuren na de training de kantine van
de ijsbaan. Rond 8 uur starten de
jaarlijkse clubkampioenschappen
met de jongste leden. Zij rijden twee
keer een 100 meter. Met verbeten
gezichten spoeden zij zich naar de
finish, met bij de meisjes pupillen E/
F de snelste tijd voor Madieke Jansen, gevolgd door Evy Zethof. Bij de
jongens van deze leeftijdscategorie
eindigen Scott Zethof en Jesper de
Jong op plaats één en twee.
De pupillen C rijden een 100 en
een 300 meter. Over deze twee afstanden is bij de meisjes Anne-Marie Hansen de beste, gevolgd door
Evelien Hooijman en Fenne van der
Zwaard, met zijn drieën goed voor
zes persoonlijke records! Bij de jongens wordt de eerste plaats behaald
door Rick Verkuijl met op slechts
één tiende seconde Emiel van der
Geest. Rico Zethof behaalt in deze
categorie een mooie derde plaats.
Dat de trainingen van Jos van Lith,
trainer van de Intensieve Trainingsgroep, zijn vruchten afwerpen blijkt
uit de ranglijst bij de Pupillen A. Met
voor iedereen twee persoonlijke records legt Sandra Rodenburg beslag
op de eerste plaats met een comfortabele voorsprong op Leandra Mulder. Shewa van der Scheur eindigt
op de derde plaats. Ook met een
ruime voorsprong op nummer twee,
Bart Straathof, eindigt Amstelhoeker Mike Blom op de eerste plaats.
De derde plaats wordt bezet door
wielrenner Bart-Jan de Vink, die laat
zien naast het fietsen ook op het ijs
goed uit de voeten te kunnen. De
meisjes Junioren C rijden naast de
500 een 1000 meter. Na een spannende strijd beslist Anneloes Hansen de strijd met Rosanne Appelman in haar voordeel. Bij de jongens
C, die een 500 en 1500 meter rijden,
eindigt Jon Schouwenaar met twee
fantastische persoonlijke records op

de eerste plaats, gevolgd door Stijn
Brommer met op de derde plaats
Daniël de Graaf. Bij de jongens Junioren B wordt het klassement beheerst door de I.T- leden. Jordy Buskermolen bezet de eerste plaats, gevolgd door Jan-Willem Hansen die
een prachtige tijd van 2.16.67 op de
1500 meter laat noteren. Met twee
persoonlijke records legt Stefan Appelman beslag op de derde plaats.
Vermeldenswaard is de prima terugkeer van Mike Buis, hersteld na
een ernstige blessure aan zijn rug,
met ook twee mooie persoonlijke
records. Bij de dames categorieën
eindigen Marlous Spaargaren (NeoSenioren) en Christa Keessen (Masters) op de eerste plaats. Winnaar
bij de dames Junioren A wordt Leone Oliemans, die daarmee ook over
all de nieuwe clubkampioen bij de
dames wordt! Bij de heren worden
zeer snelle tijden gereden. Erik Valent wint met ruime voorsprong bij
de Neo-Senioren. Terug na een aantal sabbatical years presteert Koen
van Lith weer als vanouds en legt
beslag op de eerste plaats bij de
heren Senioren. Evenals vorig jaar
wordt bij de Masters de toppositie
ingenomen door Jan Oliemans. Verrassend, maar zeer verdiend en met
veel potentie, wint Erik de Jong bij
de Junioren A en wordt de nieuwe
clubkampioen bij de heren over all.
Aan het einde van de avond is er
nog tijd over voor een marathon
voor de jeugdleden. Na vijf ronden
wordt de race voor de jeugd tot 14
jaar gewonnen door Jon Schouwenaar, met op enige afstand Stijn
Brommer en Mike Blom. Bij de oudere jeugd demarreert Stefan Appelman op twee ronden voor het
einde uit de kopgroep. Na tien ronden wordt hij nog juist op de finish
ingehaald door Jordy Buskermolen.
Het verschil is met het blote oog
niet waar te nemen en de jury besluit beiden tot winnaar te verklaren. Erik Eveleens volgt op korte afstand op de derde plaats. Opnieuw
zijn de clubkampioenschappen zeer
succesvol geweest. Dankzij de aanmoedigingen van het talrijk aanwezige publiek en de vakkundige organisatie door de juryleden kan teruggekeken worden op een zeer geslaagd clubkampioenschap met een
record aan persoonlijke records met
twee nieuwe clubkampioenen: Leone Oliemans en Erik de Jong.
Voor de volledige uitslag, zie www.
stgvzod.nl.

AVA presteert goed tijdens indoor
atletiekwedstrijd in Duitsland
Trainer en coach bij de junioren: Frits
Vink.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag speelavond
bridgeclub Strijd en Vriendschap op
15 januari in ‘t Anker aan de Oosteinderweg.
Groep A
1. Cor Kroes-Jan van Ginkel
60,71
2 Rita en Wim Ritzen
60,42
3. Gerard Vermeer-Hero Janzing
59,82
4. Til Eveleens-Françoise Daudel
59,52
5. Ko van Es-Theo Blom
54,76
6. Oege de Jong-Ally Maarse
53,27
7. Angela Korenromp-Martin v.d. Laarse 		
52,38
8. Matje en Juul Wentzel
47,32
9. Herma Raggers-Marianne Joore 45,83
10. Elly Zandvliet-Ria Kragtwijk
45,24

Wim Schaap nog seizoen hoofdtrainer.

Groep B
1. Mieke en Guus van Neijenhof
61,99
2. Jan en Jaap Geleyn
61,73
3. Gonny en Pim van der Zwaard
60,71
4. Nelly Mul-Marry Tulp
58,16
5. Gert Wentzel-Lucas Rombouts
56,63
6. Anny van Buyten-To van de Maarl 53,06
7. Erna en Pieter Jongkind
52,30
8. Agatha Blom-Gré Aartse
51,53
9. Huub Zandvliet-Ben Wahlen
51,02
10. Gladys Maarse-Tiny van Zijverden 50,26
Groep C
1. Bea van Diemen-Tiny Bartels
65,48
2. Rina Veldt-Rini van Gelder
57,14
3. Trudy Stokkel-Ingrid Smit
56,55
4. Leny Lubbers-Corry Voortman
54,76
5. Loes Oosterwijk-Ton Celie
54,17
6. Adri Otto-Agnethe van de Goot 50,00
7. Henny en Jan Jooren
49,70
8. Ruud Bartels-Theo Levarht
49,11
9. Bep Brockhoff-Ank Roodenburg 48,81
10. Matje Tulp-Wil Oor
47,62

programma aan waarmee stapsgewijs de conditie wordt verbeterd.
Hierbij is ook nog een keuze mogelijk voor een uitgebreider sportprogramma in kleine groepen. De keuze is alleen de conditie-gym op vrijdag of een combinatie van deze les
met een uur Sportief wandelen in
de Hornmeer op maandagochtend
of een uur trimmen in het Amsterdamse bos op donderdagochtend.
Niet iedereen heeft zoveel tijd natuurlijk, veel deelnemers doen alleen een uur in de week mee. Op
vrijdag worden er conditie-oefeningen gedaan, waaronder ook van
Oosterse herkomst en van de methode Pilates. Dit zijn oefeningen op
de vloer.
Ook wordt er cardio-gym gedaan en
krijgen de buikspieren elke week
behoorlijk aandacht. De kosten van
de cursus (ook twee uur per week)
is 42 euro tot half juni. Voor meer informatie en opgave: N. de Vries, tel.
0297-322479.

Aalsmeer - Tijdens indoorwedstrijden in het Duitse Dortmund op
zondag 20 januari presteerden de
AV Aalsmeer atleten weer uitstekend. Op de 4x200 meter estafette
verbeterden Moniek Maarse, Mirjam van Ouwerkerk, Daniëlle van
Eenennaam en Maaike Witpeerd
het clubrecord van zowel de meisjes
A junioren als de dames senioren.
De ploeg, samengesteld uit twee A
junioren, een B junior en een C junior, liep 1.53.55 minuten en behaalde in de dames senioren wedstrijd
de tweede plaats. Mirjam van Ouwerkerk, die nog maar pas met atletiek is begonnen, is A junior volgens de Nederlandse regels, maar
werd in Duitsland ingedeeld bij de
B junioren. Mirjam liep een persoonlijk record op de 200 meter:
27.92 seconden, goed voor een derde plaats. Daniëlle van Eenennaam,
B junior liep een persoonlijk record
van 28.95 seconden op de 200 meter en eindigde als zesde. Moniek
Maarse, A junior in Nederland, maar
in Duitsland ingedeeld bij de dames

senioren behaalde een derde plaats
in een nieuw persoonlijk record van
28.49 seconden op de 200 meter.
Maaike Witpeerd, nog maar eerstejaars C junior, liep een nieuw persoonlijk record op de 60 meter in de
series: 8.34 seconden. In de halve finale liep ze 8.42 seconden en in de
finale eindigde ze met 8.0 seconden
op de zesde plaats bij de meisjes B
junioren. Op de 200m liep Maaike
naar de eerste plaats in een nieuw
persoonlijk record van 27.08 seconden. Ook de 200 meter liep Maaike
met de oudere B junioren. Tom Metzemaekers, B junior, liep een nieuw
persoonlijk record op de 60 meter:
8.32 seconden en op de 200 meter liep Tom een nieuw persoonlijk
record van 26.16 seconden. Erwin
Koopstra, uitkomend bij de mannen senior, liep een nieuw persoonlijk record op 800 meter: 2.05.31 minuten. Erik Witpeerd tenslotte, uitkomend bij de Masters 35, sprong
1.65 meter hoog en liep een nieuw
clubrecord op de 200 meter: 25.28
seconden.

35 Leden IJsclub Nut & Vermaak
naar Collalbo in Italië
Leimuiden - Op vrijdag 11 januari vertrokken 35 leden van de Leimuidense IJsclub Nut & Vermaak
alweer voor de derde keer naar het
Noord Italiaanse Collalbo voor een
schaats trainingsweek. Voorafgaand
aan het vertrek hield de vereniging
in het clubgebouw een korte nieuwjaarsreceptie, waarna de Collalbo
gangers om 21.00 uur vertrokken.
Na een voorspoedige nachtelijke
bustocht arriveerde het bonte gezelschap in de loop van de ochtend van
zaterdag 12 januari in Collalbo. Na
het inchecken en een lunch werd
een informatieve wandeling door en
rondom het mooie Italiaanse plaatsje gemaakt en om 16.00 uur werd de
eerste kennismaking met het ijs gemaakt. Dagelijks werden twee trainingen afgewerkt, om 10.00 en om
16.00 uur. Er werden video opnamen, die later op de avond via een
beamer werden bekeken en geanalyseerd. Er werd vooral veel aandacht
besteed aan de techniek, snelheid
in de bochten en het starten. Tijdens de trainingen waren, behalve
de 35 Nut & Vermakers, nog 20 studenten uit Eindhoven op de baan, 5
Wit-Russen, 4 Duitsers, een enkele
Italiaan en de Tsjechische Martina
Sablikova, de kwelgeest vorig jaar
tijdens de EK van Irene Wust. Geheel tegen de normale weersomstandigheden in kwam de zon pas
op de laatste vrijdag en zaterdag tevoorschijn. Clubgenoot Olympisch
kampioen Bob de Jong kon zich niet
voorstellen dat de zon zolang verstek liet gaan, want hij traint veelvuldig in Collalbo. Op woensdag wer-

den wedstrijden gereden, 500, 1500
en 3000 meter stonden op het programma. Door de hevige sneeuwval
was het niet mogelijk de baan optimaal te verzorgen. De baan werd
op de ouderwetse manier met behulp van sneeuwranden afgezet en
toptijden konden helaas niet worden gerealiseerd. Toch werd er met
veel enthousiasme gebruik gemaakt
van de ijsbaan en de geboden training faciliteiten en ook werd er veelvuldig gewandeld, gesleed en geskied. Op donderdagavond werd er
een bonte avond gehouden en alle
leden hadden wel een lied, een aubade, een voordracht of een quiz ingestudeerd, waardoor het die avond
wel heel erg gezellig werd in Hotel
Dolomiten. Op vrijdag gingen alle
leden de berg nog verder op voor
een dagje skiën, snowboarden langlaufen of wandelen. De versgevallen sneeuw zorgde voor prima wintersport en prachtige plaatjes. Naar
schatting werden er zo’n 2500 foto’s geschoten door alle leden. Op
zaterdagmorgen werden de koffers
gepakt, werd de laatste training gehouden op de baan en werd de stad
Bolzano vereerd met een bezoek.
Om 16.45 uur vertrok de bus weer
naar Leimuiden, waar om 6.00 uur
in de morgen een ontbijt klaar stond
voor alle deelnemers. Nadat iedereen een puike rugzak als herinnering mee kreeg werd door bijna iedereen het bed nog een paar uurtjes opgezocht. Afgesproken werd
dat over twee jaar, in 2010, de volgende reis naar Italië weer wordt
georganiseerd.

Handbalcompetitie

Lucky A.R.C. wint weer

Kudelstaart - De heren van de
Aalsmeer-Rkdes handbalcombinatie hebben zaterdagavond een benauwde zege geboekt op degradatiekandidaat Zaanstreek. In een
spannend duel werd het uiteindelijk 30-29. Door de afwezigheid
van de geblesseerde Erik Kooij en
Thijs Koenderinck had coach Paul
Maarsen slechts de beschikking
over twee wisselspelers. Die wissels waren hard nodig, want het
jonge team van Zaanstreek speelde de gehele wedstrijd in een moordend hoog tempo. Vanaf minuut 1
was het dan ook genieten geblazen
voor het aanwezige publiek. Beide ploegen stonden om de beurt
op voorsprong, speelden vol overgave en gaven de scheidsrechters
voldoende werk. Waar Zaanstreek
toch wel heel erg afhankelijk was
van haar bewegelijke opbouwers,
bleek ARC meer als team de kansen te creëren. Het eerste kwartier
miste de thuisploeg echter zoveel
kansen dat Zaanstreek zonder veel
moeite gelijke tred hield. Met een
paar omzettingen probeerde coach
Maarsen de wedstrijd naar ARC
toe te trekken, maar Zaanstreek gaf
zich niet zomaar gewonnen. Sterker, de ploeg ging met een 14-15
voorsprong de rust in. Na de pauze kwam Multi Supplies/ARC duidelijk beter voor de dag. Snel werd er

een voorsprong genomen door de
thuisploeg. Linkeropbouwer Danny
de Ruiter pakte de draad van vorige
week weer op (16 treffers tegen Lacom), en maakte op belangrijke momenten, net als rechteropbouwer
Sven Bonhof, de doelpunten. Zaanstreek leek even van slag, maar herstelde zich vervolgens knap.
De voorsprong van vier punten die
ARC had genomen, werd langzaam
ingelopen door de gasten. Het moment van de wedstrijd kwam zo´n
zeven minuten voor tijd. Een schot
van Zaanstreek verdween via de
achterstaander even snel uit het
doel, als dat deze erin was geknald.
De scheidsrechters hadden dit niet
gezien en lieten doorspelen, in de
veronderstelling dat de paal was geraakt. Zaanstreek was even de draad
kwijt en ARC profiteerde dankbaar.
Vervolgens kwam Zaanstreek in de
laatste vijf minuten alsnog terug in
de wedstrijd, maar kreeg het niet
voor elkaar om de verdiende gelijkmaker te scoren. Zo pakte ARC fortuinlijk twee, in plaats van één punt.
Voor Zaanstreek is het te hopen dat
het de resterende wedstrijden nog
voldoende punten pakt om niet te
degraderen. Aankomende zondag
speelt ARC in Eemnes uit tegen het
altijd lastige SDS dat net als Zaanstreek de punten goed kan gebruiken in de strijd tegen degradatie.
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Afzwemfeest in De Waterlelie
Aalsmeer -Op zaterdag 12 januari
was het een feestelijke dag voor 200
kinderen van de zwemlessen van
zwembad De Waterlelie. De kinderen zwommen af voor diploma A, B
en C. Om 15.00 uur werden de eerste kinderen in het zwembad verwacht om te komen afzwemmen
voor hun A-diploma. Vele ouders,
opa’s en oma’s, broertjes en zusjes
waren ook naar het zwembad in de
Hornmeer gekomen om de verrichtingen van de kinderen te komen
bekijken. Er werd met kleding gezwommen, door het gatenzeil gedoken, borst- en rugcrawl gedaan en
tot slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld. Alles was prima in orde en alle kinderen gingen dan ook
met hun welverdiende diploma naar
huis. Het volgende afzwemfeest is
op zaterdag 16 februari voor het A
en B-diploma.
Henny Taal (links) en Marja Keijzer.

Darten bij Poel’s Eye Kudelstaart

Mimoun Haouli blijft stijgen
Kudelstaart - Met 108 deelnemers
is het een doodnormale zaak als je
niet weet door te dringen tot de winnaars ronde. Voorheen werd je vervolgens als verliezer bestempeld en
mocht je je kunstje in de z.g. verliezers ronde laten zien. Iedereen was
het er over eens dat je geen verliezer bent als je het tijdens het spel in
de poule nét niet red. Om deze reden werd de verliezers ronde omgedoopt tot ‘ronde der beloftes’. Als je
het voor elkaar krijgt om deze ronde
winnend af te sluiten mag je rekenen op zes punten voor de ranking.
Een prima score.
Op vrijdag 11 januari was het
Mimoun Haouli die dit kunstje flikte.
Patrick de Graaf, Ilona van Emden,
Peter Roubos, Remon Groen en in
de finale Rob Broeren konden niet
voorkomen dat Mimoun wedstrijd
na wedstrijd winnend afsloot. De
zes punten werden toegevoegd aan
Mimoun’s toch al niet geringe punten aantal. Inmiddels staat Mimoun
op een gedeelde derde plaats samen met Floortje van Zanten. Een
puike prestatie zo halverwege het
seizoen. De hoogste finish bij de dames werd gegooid door Marja Keijzer. 97 Punten zorgden voor de
roes en de fles rosé. De hoogste finish bij de heren was een hele hoge finish. Triple 20, triple 20 en dubbel 19 maakt 158. Verantwoordelijk
voor deze knappe finish was John
Kater. John was dit seizoen nog niet
bij Poel’s Eye geweest, maar liet een
verpletterende indruk achter. De
fles Scone bier heeft een goed thuis
gevonden. Dit lokale, prima te drinken, brouwsel is aan John Kater wel
toevertrouwd. In de winnaars ronde
won Ben Blokhuizen de finale van
Christopher Brouwer en bij de dames was het Margreet Nijp die Henny Taal versloeg.
Seizoen halverwege
Het dartseizoen bij Poel’s Eye is
exact halverwege. Tijd om de balans

eens tussentijds op te maken. Worden de persoonlijke doelstellingen
gehaald. Is het dart niveau stijgende, heeft men een ‘goed gevoel’ dit
seizoen. Wie wordt de nieuwe kampioen. Wordt René Kruit onttroond.
Het lijkt er wel op. René dart competitie bij Bak BV in de ere-divisie
Dora. Vrijwel alle wedstrijden die
hij daar speelt sluit hij winnend af.
Maar in het Dorpshuis wil het vooralsnog niet erg lukken. Toch schrijft
niemand hem af, hij komt terug. Dat
is zeker. Een andere favoriet voor de
titel, was de algemene opinie tien
speelavonden geleden, is Danny
Zorn. Danny staat momenteel zesde en is dus nog steeds kanshebber.
Willem Monsees, hoog getipt door
velen staat, nog niet, in de huidige
top tien. Hetzelfde geldt voor Hubert
Jurka, Remco Maarse, Jeroen v/d
Helder en Gerard Bak. Wie staan
er dan wel in de top 10? Een aantal ‘nieuwelingen’ Ben Blokhuizen,
Mimoun Haouli. Verassend goed dit
seizoen; Jan Schild, Dennis Meijer
en Christopher Brouwer. Staan uitstekend te gooien dit jaar. Maar ook
oude bekenden als Lex Nijp, John
Buis en Tim Maas staan er nog tussen. Floortje van Zanten maakt de
verwachtingen waar, ze staat keurig derde. Het kan dus nog echt alle kanten op. Vorm van de dag lijkt
echter toch wel de doorslaggevende
component. Op een aantal uitzonderingen na ligt het niveau heel erg
dicht bij elkaar. Sterker, de top twintig is aan elkaar gewaagd. Makkelijke wedstrijden zitten er niet tussen.
En dat is leuk. Dat is waar het om
draait. Gezelligheid en top darts. De
volgende speelavond is op vrijdag
25 januari. Zou het record wat betreft het aantal deelnemers opnieuw
worden gehaald of misschien zelfs
overtroffen? Kom naar het Dorpshuis. Inschrijving sluit om 19.45 uur.
Deelname kost slechts 3 euro. Voor
meer informatie check www.poelseye.nl.

Geslaagd voor het A-diploma zijn:
Aimée Stokvis, Amber Dora Oussoren, Annabel v.d. Linden, Annick Burgers, Anouk Mollers, Babet Wey, Babette de Vries, Bas Bosman, Berend Pentinga, Boaz Geelhoed, Bram Korver, Casper Quast,
Claire Kwakman, Corné Siebeling,
Danny Baas, Dearie Ahmad Amin,
Demi Albers, Denise Hoogervorst,
Donny van Beest, Elise v.d. Kraan,
Emma Heere, Emma Khelij, Graeme ‘t Hoen, Harm Holla, Hesron Emmanuel, Iris van den Berg, Isa Vlasman, Jaimy Overklift, Jasmijn van
der Vloed, Jelmer de Roij, Joëlle
Heil, Joep Stokman, Joshua Breurken, Justin Wiersema, Kevin Mets,
Kwan Sing Lie, Lara Jensen, Lara
van der Stok, Laura van Rijn, Leilani
Franke, Lucy J.A. MacDonald, Luka
Iris van den Bergen, Lukas Lindijer, Madeleine Bealer, Manouk van
den Hoven, Margot Roelofs, Marit
v.d. Linde, Massimo Freitas Tomé,
Matthijs Ott, Max Raulf, Max Scheltus, Mees van Leeuwen, Megan van
Duren, Michael Houtkamp, Michelle Batenburg Nick van Vugt, Nicky
Bouricius, Niek Westerbos, Nikita
Groeneveld, Nikita v. Empelen, Nir
Elgad, Noa de la Haye, Olaf Hoekzema, Quinten van Santen, Ramar
van der Jagt, Randy Schalkwijk, Ritchy v.d. Woning, Robin Bakker, Romy Engel, Roos Jongkind, Sander
Schaefers, Sanne van Bodegom, Sarah van Leeuwen, Saskia Ursprung,
Sean Stoffels, Senna Menks, Steff
Braat, Thijs Moritz, Thijs Wijfjes,

Thomas van Baest, Tim den Brave,
Timo Iking, Timo Winkels, Toine Japin, Vibeke v. Dören, Tommy Sieger,
Vincent de Vries, Wesley van Gool,
Zoëy Heuving.
Het B-diploma is uitgereikt aan:
Matthijs Maarsen, Lisanne v. Linden,
Aisa Evita Dubois, Amber v. Zanten,
Arnout Eduard van der Ree, Bart
Sanders, Belle van Luijken, Boaz
van den Herik, Brad Clemens, Bram
Koenders, Daan Schuilenburg, Danique Arendse, Davy v.d. Meijden,
Demi Pel, Derek Reijm, Dione Sterkenburg, Elise Wanner, Eva Dekker,
Famke Ammerlaan, Florence Butter, Gijs de Koff, Gwen Pesch, Haroen Nurmohamed, Iris Sommeling,
Isa Kikkert, Isabella Teeuwen, Jens
Smit, Jillis Kraaij, Juliette Hemstede, Jurjen Vries, Lars Anderiessen,
Laurence Kooter, Laurie Lips, Leonie Pronk, Lisa Zurcher, Lotte v.d.
Zwan, Luca R.J. Hogenboom, Lynn
van der Sluijs, Max de Haas, Max
Sacksioni, Maxime van der Hoorn,
Milou Bos, Noah Bouman, Noël van
den Heuvel, Quinty v.d. Linden, Rein
Kuijper, Rens de Jong, Rowan Buijs,
Ruby Meester, Ryan Chandi, Sophie
Kamman, Steven Rijsenbrij, Terence Lammers, Tess van Winden, Teun
de Boer, Tijn Boekraad, Tim Kramer,
Tim Rewijk, Tom Jansen, Tycho Smit,
Valentijn Ponsen, Vico Wittig, Yana
Bol, Youri Crum.
Met ‘C’ naar huis mochten:
Anne-Laure Has, Antonie Jansen,
Bram van Wijk, Brendan van Heertum, Cecile Haanstra, Chloé Moelker, Connor van Heertum, Daniël
van Barneveld, Danny Schutter, Denise Helmer, Djune Visser, Eline Jelsma, Emma v.d. Meer, Estelle Grabijn,
Fleur van Wees, Floor Koot, Igor Tiesenga, Isa van den Berg, Isoura Tete, Jaimy Lee Enait, Jasmin Aileen,
Jelle Kok, Jelle Koopmans, Jodi van
Mastwijk, Jonna v.d. Geest, Julia
Biesheuvel, Kevin de Bruin, Kimberley Kruining, Koen Korenwinder, Lara v.d. Post, Lars van den Berg, Loraine Iris Jasmine Riechelman, Luc
Voorend, Luna Kanters, Mark Noordermeer, Martina Goverts, Niels van
den Burgt, Noa Jay Eeken, Quentin de Ridder, Randij Sijmons, Rick
Meissen, Robbie de Wilde, Sanne
Cleveringa, Sebastiaan L. Kok, Shakira Heeren, Shelly Hoekstra, Sylvia
Otto, Tim Heemskerk, Timo van Zanten, Timothy de Weijer.

Mooi afscheid Peter Baars
Rijsenhout - Op zaterdagavond 19
januari nam Peter Baars, de marathoncrack en held van ijsclub de
Blauwe Beugel uit Rijsenhout, tijdens de finale van de KNSB cup
in Alkmaar afscheid van het marathonpeleton. Voor de start van de
wedstrijd werd Peter in het zonnetje gezet en mocht hij felicitaties en
bloemen in ontvangst nemen van
zijn vrouw en kinderen. Zo’n veertigtal clubleden waren getuige van
dit bijzondere moment. Met mooie
spandoeken clubvlaggen en vele
aanmoedigingen hebben de clubleden geprobeerd om er voor Peter
een onvergetelijke avond van te maken.
Na afloop werden alle Blauwe Beugel leden welkom geheten op een
gezellige bijeenkomst in een aparte ruimte van de ijsbaan. Sponsor
DSB zorgde daar voor een hapje en
een drankje en zette Peter Baars in
het zonnetje. ‘Peter Baars bedankt’

klonk uit vele hoeken van de zaal en
het bestuur van de ijsclub sluit zich
hierbij aan.

Klaverjasmarathon
voor koppels

Aalsmeer - Op zaterdag 9 februari organiseert café Sportzicht voor
de eerste maal een klaverjas marathon speciaal voor koppels. De marathon begint om 13.00 uur en eindigt om 01.00 uur. Iedereen die deze
uitdaging aan wil gaan, is van harte
welkom. Inschrijving is mogelijk per
koppel, opgeven aan de bar van het
café in de Sportlaan 44, en kost 7,50
euro per persoon. Tijdens demarathon wordt er ’s avonds voor een
lekkere hap gezorgd. Een ieder die
de deelnemers mentaal wil steunen
is uiteraard ook van harte welkom.

Spanning te snijden tijdens
Quakeltoernooi
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
vond de vijfde voorronde van het
Quakeltoernooi plaats. Deze avond
kwamen de teams uit de gehele regio. AZT een zaterdagteam van Ajax,
RKAV uit Aalsmeer, de Kudelstaartse korfbalvereniging VZOD, Floris2
uit Uithoorn en Prohand en KDO1
uit De Kwakel.
Vooraf werd RKAV als grote kanshebber ingeschat, maar na de eerste speelronde bleken de onbekende jongens van AZT betere kaarten
in handen te hebben. De wedstrijd
tussen KDO1 en RKAV verliep zeer
spannend, de ploegen liggen duidelijk op hetzelfde niveau. De sfeer
was goed, de strijd fel en de puntenverdeling eerlijk. De wedstrijd
eindigde in een gelijkspel. AZT blijkt
een veldvoetbalteam uit Diemen,
dat dit jaar voor het eerst mee doen
aan zaalvoetbaltoernooitjes. Het is
een leuk en enthousiast team, dat
zich niet onderdoet voor de meer
ervaren zaalvoetballers. Als laatstgenoemde tegen RKAV aantreed,
zijn ze beiden nog in de race voor
de finale, en het is ook RKAV die de
wedstrijd weet te winnen en daardoor de spanning nog weet te waar-

borgen. Floris2 en VZOD hebben na
bijna drie speelrondes beiden nog
nul punten en ook in een onderlinge
strijd, lijken ze op hetzelfde niveau
te zitten. Ze gingen de hele wedstrijd gelijk op, maar in de laatste
minuut waren het de korfballers die
wisten te scoren, en daardoor van
de nul af zijn. Na de drie spelrondes, zijn er duidelijk drie favorieten,
AZT, RKAV en KDO1. AZT wist de
volgende wedstrijd drie belangrijke
punten bij KDO weg te kapen, zodat
er nog twee kanshebbers over zijn.
RKAV wist net aan van Floris te winnen. AZT heeft er tegen Floris2 alles aan gedaan, om zich te plaatsen
voor de finale, maar de uiteindelijke
beslissing ligt in handen van RKAV.
Die moet zijn laatste wedstrijd tegen
Prohand winnen om finalist te worden. Wordt het gelijk of winst voor
Prohand, dan gaat AZT er met de
eer vandoor.
RKAV laat al snel zien waarvoor ze
gekomen zijn, en stond binnen vijf
minuten met 3-0 voor. Zo is ook de
vierde herenfinalist bekend. De volledige uitslag: 1. RKAV, 2. AZT, 3.
KDO1, 4. VZOD, 5. FC Prohand en
6. Floris2.

Eredivisie zaalvoetbal

Vrijdag moet het gebeuren
bij Roda’23

Michael Woerden wint 10
Engelse Mijlen Drechtloop

IJsclub de Blauwe Beugel

Zaalvoetbal

Leimuiden - Met 461 deelnemers
is de negenendertigste Goedhart
Drechtloop jl. 20 januari weer een
groot succes geworden. De lopers
hadden wel te kampen met een
straffe westenwind. Het deelnemersaantal viel echter niet tegen.
Door deze harde wind was het onmogelijk een aanval te doen op het
parcoursrecord. Grote favoriet was
Michael Woerden die de 10 mijlen al
zeven maal op zijn naam schreef. Er
veel verwacht van de tweelingbroers
van Bruggen die al jaren hoog op
de uitslagenlijsten te vinden zijn.
De snelste tijd op de hoofdafstand,
de 10 Engelse mijlen was te vinden
in het klassement bij de heren. Michael Woerden uit Mijdrecht zorgde
voor een prachtige 56:19 . Hij sloeg
een geweldig groot gat met Harm
van Bruggen (vet.2) met een tijd
van 1:00:44 voor Martin Hogervorst
(vet.1) uit Haarlem.
Op de 10 Engelse Mijlen, veteranen1 waren de andere snelste tijden te vinden. De toppers uit de
regio zorgden weer voor een mooi
spektakel. Cor van Haar uit Hoofddorp finishte na Martin Hogervorst
in 1:04:00 en voor John ’t Hoen uit
Rijsenhout (1:04:44). Jan van Bruggen uit Rijnsaterwoude finishte bij
de veteranen2 knap na broer Harm
in 1:03:05. Bij de dames was het Nicoline Heemskerk uit Warmond die
de titel voor zich opeiste in 1:09:48
met grote overmacht versloeg zij
Claudia Wesselman uit Nieuw Vennep, 1:11:48. Op de 10 kilometer was
het ook weer spannend. Corné Klein
uit De Kwakel streek net als vorig
jaar met de eer, tijd 34:69. Frans van
Heteren uit Aalsmeer eindigde als
tweede voor Jan van Heeteren uit
Aalsmeer. Bij de dames won de Ter
Aarse Mariska Visser voor de Am-

sterdamse Carla van Royen. Als derde eindigde Annika Fangman. Op
de 4 kilometer won Benny Kooiman
in een mooie tijd 14:09 nipt voor M.
Looyman 14:11. Hierachter volgde
de Leidenaar R. Tjoa. Bij de jongens
was het de Leimuidense Nick van
Vliet die er met het eremetaal vandoor ging, hierna arriveerde Menno
Koolhaas uit Amstelveen. Bij de dames won Sharon Plasmeyer uit Amstelhoek in een knappe 16:32.Nieuw
in de Drechtloop was Het Nordic
Walking/wandelen. Deze tocht werd
gelopen door zo’n 35 deelnemers
die zeer enthousiast over de finish
kwamen. Teruggekeken kan worden op een geslaagde Drechtloop
die wel bijzonder zwaar was. Bij de
prijsuitreiking roemde burgemeester Wiebosch alle lopers met hun
geweldige prestatie. Met dank aan
alle vrijwilligers wordt nu uitgekeken naar de veertigste editie van de
Goedhart Drechtloop. In dit jubileumjaar zal het een waar spektakel
worden.

Nico wint in
Dorpshuis

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Afgelopen donderdag
is het klaverjassen gewonnen door
Nico de Ron met 5395 punten, gevolgd door Jaap Weij met 5229 punten. Derde werd An Uiterwaal met
5100 punten en vierde was Tinie
Lindeman met 4976 punten. Bij het
jokeren werd Janny Offerman winnares met 19 punten, op de tweede
plaats eindigde Henny de Wit met
160 punten.

Aalsmeer - De Eredivisie zaalvoetballers van Roda’23 spelen vrijdag
25 januari aanstaande de thuiswedstrijd tegen WMC/MIK uit Winschoten. De wedstrijd wordt gespeeld in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg te Aalsmeer Oost en de toegangsprijs bedraagt twee euro per
persoon.
Het zaalvoetbalfestijn begint om
21.00 uur. Het wordt vrijdag een uitgelezen kans voor de ploeg van het
coachenduo Robert Essed/Herman
Koehler om te stijgen in de ranglijst
en van de onderste plaats af te komen. WMC/MIK is een regelrechte
degradatiekandidaat en is bovendien verdedigend erg zwak. De bezoekende tegenstander heeft in dertien duels maar liefst 94 goals tégen
gekregen dus het publiek kan doelpunten verwachten. Daarnaast is
Roda’23 topscoorder Patrick Lokken
weer beschikbaar voor de ploeg. Wil
Roda’23 zich handhaven op het allerhoogste niveau van Nederland
dan zullen er punten gepakt moeten worden.
Zoals bekend is het noodzaak om
aan het eind van de competitie minimaal bij de eerste acht te eindigen voor plaatsing voor de felbegeerde play-off wedstrijden waarbij
een plaats valt te veroveren voor de
nieuw te vormen landelijke TOP-divisie zaalvoetbal. Dat betekent dus
dat Roda’23 vier andere verenigingen moet inhalen op de ranglijst en
daarvoor komen Volendam, LZV/
MarkuBouw, WMC/MIK en Dynamo Lelystad in aanmerking. Het verschil tussen de nummer twaalf en
nummer acht is niet zo groot. Met
nog tien wedstrijden op de speel-

kalender is er voor Roda’23 nog van
alles mogelijk. Bij een goede reeks
kan Roda’23 flink stijgen in korte
tijd. Vooral de onderlinge duels tegen de mede-degradatie kandidaten zullen enorm belangrijk gaan
worden. Vrijdag 25 januari dus thuis
tegen WMC/MIK en deze club heeft
tijdens de laatste vier duels géén
punt meer gehaald. De uitwedstrijd
in Groningen verloor Roda’23 van
WMC/MIK met 6-5, een van de vele wedstrijden die Roda’23 maar met
één doelpunt verschil verloor. Het
wordt vrijdag vooral oppassen voor
Wouter Valeton die dit seizoen al
achttien goals heeft geproduceerd
in de Eredivisie.
Uitslagen ronde 13
Roda’23 speelde afgelopen vrijdag
18 januari geen competitiewedstrijd.
De uitwedstrijd tegen Dynamo Lelystad is verplaatst naar vrijdag 1
februari aanstaande. De uitslagen
van speelronde 13 waren gunstig
voor Roda’23 want alle concurrenten verloren hun duel. De uitslagen
luidden als volgt: FCM/Kras–LZV
Marku Bouw 4-1. Ter Beek–Leekster
Eagles 3-4. Volendam–Hilversum 56. WMC/MIK–Veerhuys 5-18. ZSW/
Orient Plaza–FC Blok/Carillon Boys
3-5.
Stand Eredivisie:
FC Blok/Carillon Boys 13-34, Hilversum 12-28, FCM/Kras 13-25, Leekster Eagles 13-25, ZSW/Orient Plaza 13-23, ZVV Veerhuys 13-21, Ter
Beek 11-16, ZVV Volendam 12-10,
Dynamo Lelystad 12-9, LZV/Marku
Bouw 13-9, WMC/MIK 13-9, Roda’23 12-7.

Topper bij ZABO ronde 10
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 26 januari
aanstaande voortgezet met de tiende speelronde. Er wordt gespeeld in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg te Aalsmeer-Oost. Publiek is
van harte welkom en de toegang tot
de tribunes van de sportzaal is zoals
gebruikelijk gratis. Wie de ranglijst
bestudeert ziet dat er vier ploegen
gezamenlijk bovenaan staan met 21
punten uit acht duels. Komende zaterdag staat onder andere de topper
tussen SuperFly en Mantel Makelaars op het programma. Het volledige wedstrijdprogramma: 18.35 uur
Accon tegen Easy Beveiliging. Om
19.20 uur Piller Sport tegen LEMO.
Om 20.05 uur SuperFly tegen Mantel Makelaars. Om 20.50 uur Könst

tegen De Jet Set BV en om 21.35 uur
tenslotte Sportcafé de MiDi’s tegen
The Underdog. Het team van D.G.L.
is vrij voor de tiende speelronde.
Huidige stand
De stand na negen wedstrijdavonden luidt als volgt: Sportcafé de MiDi’s 8-21, Mantel Makelaars 8-21,
Piller Sport 8-21, SuperFly 8-21, De
Jet Set BV 9-15, Easy Beveiliging 89, DGL 9-9, The Underdog 8-6, Accon 8-6, LEMO 8-6, Könst 8-0. De
ZABO zaalvoetbalcompetitie heeft
een maand stilgelegen. Na zaterdag
26 januari volgen er nog twaalf wedstrijdavonden. De slotavond is op 24
mei. Voor algemene informatie over
de ZABO Aalsmeer, bel 0297 328046
of kijk op de website: www.zaalvoetbalvereniging-zabo.nl.

