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Aalsmeer in 2009 
zonder vandalisme?
Voor 70.000 euro vernield in 2008

Zoals iedere gemeente heeft helaas ook 
Aalsmeer te maken met vandalisme. In 2008 is 
de gemeente daarom begonnen met de vandalis-
memeter. Hierin zijn iedere maand de kosten van 
vernielingen aan gemeente-eigendommen opgeno-
men.

Bij vandalisme gaat het niet over het per ongeluk een bal 
door de ruit schoppen bij een partijtje voetbal. Het opzettelijk 
kapotmaken of beschadigen van objecten zonder dat dit enig voordeel 
oplevert wel. Hierbij kan gedacht worden aan het intrappen van de 
ruiten van een bushokje, het vertrappen van bloemenperkjes of het 
bekladden van muren. In 2008 is in de gemeente Aalsmeer voor maar 
liefst  70.291! aan gemeentelijke spullen vernield. De meeste vernie-
lingen werden aangericht aan prullenbakken, lichtmasten, speeltoestel-
len en verkeersborden, maar ook overig straatmeubilair en de groen-
voorzieningen hebben het regelmatig moeten ontgelden.

Uw portemonnee 
U ziet wat vandalisme ons allemaal kost. De kosten van preventie, repa-
ratie en schoonmaken zijn voor de gemeente, en wordt dus tevens uit 
uw portemonnee betaald. Daarom roepen we u op om samen met ons op 
te treden tegen vandalisme. Praat erover met uw kinderen en spreek 
elkaar er op aan. Daarnaast is het belangrijk dat er melding wordt ge-
daan van vernielingen. Een melding vergroot de pakkans van daders. 
Indien u een vernieling ziet gebeuren: bel dan meteen 112. Indien het 
even geleden is, kunt u bellen met 0900-8844. In 2009 zullen we door-
gaan met de vandalismemeter. Laten we met zijn allen vandalisme een 
halt toeroepen.
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WIJNRESTANTEN   3 halen = 2 betalen

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

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

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

Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za 09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

50% korting
Zijdstraat 61, Aalsmeer 
Tel 0297-321177
www.bigl.nl

G - S ta r   W r a n g l e r   G a r c i a   Pa l l  M a l l  
N u d i e  J e a n s   O n ly   C a r s   E s p r i t   V i l a

OP DE HEREN, DAMES 

EN KINDERCOLLECTIE
Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 u  
Vrijdag 10-21.00 u Zaterdag 10-17.00 u

vrijdag 30, zaterdag 31 JANUARI

Burgemeester Pieter Litjens leest voor uit het boek ‘Geklutste geheimen met 
strafwerk toe’ van Carry Slee.

Burgemeester en wethouder 
ontpoppen zich als voorlezers
Aalsmeer - In het kader van de 
Nationale Voorleesdagen werden 
gisterenmorgen Voorleesochten-
den georganiseerd. Dat is een jaar-
lijks terugkerende activiteit waarbij 
BN’ers (Bekende Nederlanders) uit 
kinderboeken voorlezen op diver-
se scholen. Ook in Aalsmeer werd 
voorgelezen en wel door ‘bekende 
Aalsmeerders’ burgemeester Lit-
jens en wethouder Overbeek. Pieter 
Litjens was uitgenodigd op basis-
school de Hoeksteen en Jaap Over-
beek ‘deed’ de bibliotheek in Brede 
School de Mikado aan. De peuters 
van opvang Lievepop waren zijn pu-
bliek. Beide mannen blijken geoe-
fende voorlezers te zijn, want zowel 
de basisschoolkids als de allerklein-
sten in de bieb luisterden geboeid 

naar hun voorlezer. Nu zijn een bur-
gemeester en een wethouder uiter-
aard vaak en veel aan het woord 
door hun functie, dus geen ge-‘eh’ 
en ‘gehaper’ van hun kant. Nee, de 
verhalen van Carry Slee en van An-
ton de tovenaar kwamen er gewoon 
vloeiend uit. Wethouder Overbeek 
deed er zelfs ‘mime’ bij want om de 
aandacht van peuters vast te hou-
den is beeldend vertellen de juiste 
aanpak. “Kijk en Anton toverde zó 
met zijn handen wiebelend, doen 
jullie dat even na?” En natuurlijk de-
den de kleintjes dat na. 

Tijdens de Voorleesdagen wordt ex-
tra aandacht besteed aan voorlezen. 
De campagne van dit jaar richt zich 
op ouders van kinderen tot zes jaar.

In de nieuwe bibliotheek in Oosteinde, gevestigd in ‘De Mikado’ luisterden de 
kindjes van opvang Lievepop naar wethouder Jaap Overbeek. 

Verordening in beraad en raad vanavond
Burgerinitiatief verkleint afstand 
tussen inwoners en bestuur
Aalsmeer - Voor de tweede maal in 
2009 komen vanavond, donderdag 
22 januari, de burgemeester, wet-
houders en fracties bijeen voor de 
bijeenkomst van het beraad en de 
raad. De vergaderavond begint om 
20.00 uur, vindt plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis en is open-
baar. Het beraad staat dit maal on-
der voorzitterschap van AB-raads-
lid Joop van der Jagt. Hamerstuk-
ken zijn de voorbereidingsbeslui-
ten voor de N201-zone, het bedrij-
venterrein Stommeer/Hornmeer en 
het landelijk gebied Oosteinde. Het 
voorbereidingsbesluit N201-zone 
betreft het gebied gelegen tussen 
het veilingterrein en de gemeentelij-
ke grens met Uithoorn ten behoeve 
van de omlegging van de provincia-
le weg. Het huidige voorbereidings-
besluit loopt tot en met eind janua-
ri en om ongewenste planologische 
ontwikkelingen tegen te gaan wordt 
een juridische basis gelegd voor het 
doorlopen van de procedures. Van-
wege het aflopen van de termijnen 
dienen ook nieuwe voorbereidings-
besluiten genomen te worden voor 
het bedrijventerrein en het gebied 
Oosteinde. 

Noordvork en Rietpluim
Behandelstukken zijn het bestem-
mingsplan Noordvork en krediet 
voor scholencomplex De Rietpluim. 
De behandeling van de Noordvork 

is gericht op het kennisnemen van 
de ingediende zienswijzen door in-
woners en fracties en het gewijzigd 
vaststellen van het bestemmings-
plan. Besluitvorming kan later op de 
avond in de raad genomen worden. 
Voor de bouw van scholencomplex 
De Rietpluim in Kudelstaart is een 
aanvullend krediet nodig van bijna 
1,4 miljoen. Bij het in oktober 2007 
beschikbaar gestelde krediet zijn 
adviseurkosten en bijkomende kos-
ten niet meegenomen. Bijkomen-
de kosten zijn gelden die nodig zijn 
om tijdelijke lokalen bouwen en de 
pleinen in te richten. Ook waren in 
het eerste krediet nog geen gelden 
gereserveerd voor de aanschaf van 
zonwering voor de tijdelijke lokalen 
en in de gymzaal moet een stalen 
hulpconstructie aangebracht wor-
den. Een bedrag van iets meer dan 
35.000 is nu ook gereserveerd voor  
nazorg na de oplevering. De bouw 
van het scholencomplex verloopt 
overigens voorspoedig. Met het 
aanvullend krediet kan de bouw af-
gerond worden en wordt oplevering 
verwacht voor de zomervakantie. 

Betrokkenheid vergroten
In de raad vanaf ongeveer 21.30 
uur wordt onder voorzitterschap 
van burgemeester Pieter Litjens een 
voorstel gedaan betreft het vaststel-
len van de verordening burgerinitia-
tief. In de vorige raadsperiode heeft 

PACT de verordening burgerpartici-
patie ingediend. 
Destijds was afgesproken dat de 
werkgroep bestuurlijke vernieuwing 
met de verordening aan de slag zou 
gaan, maar tot op heden is nog niets 
vastgesteld. 

Reden voor de bestuurders om nu 
met een initiatiefvoorstel te ko-
men voor de verordening. Het bur-
gerinitiatief geeft burgers het recht 
om zelf direct onderwerpen letter-
lijk op de politieke agenda te plaat-
sen. Een grotere burgerparticipatie 
bij de beleids- en besluitvorming is 
een middel om de afstand burger-
bestuur te verkleinen. De directe in-
vloed van inwoners versterkt de (le-
gitimiteit van de) besluitvorming in 
de raad en vergroot de betrokken-
heid van burgers bij de gemeente-
lijke politiek. Uiteraard zijn regels 
aan het burgerinitiatief verbonden 
en onder andere wordt gesteld dat 
inwoners minimaal 16 jaar moeten 
zijn om aangemerkt te worden als 
initiatiefgerechtigde, een verzoek 
moet verder voorzien zijn van mi-
nimaal 25 medeondertekenaars als 
steunbetuiging en voorkomen moet 
worden dat het burgerinitiatief an-
dere procedures, zoals de bezwaar- 
of klachtprocedure, doorkruist. 
De planning is dat rond tien uur de 
hamerslag voor ‘sluiting vergade-
ring’ klinkt.

28.000ste Inwoonster Aalsmeer geboren

Burgemeester Pieter Litjens 
op kraamvisite bij Lieke Knol

Aalsmeer - Vrijdagochtend 16 ja-
nuari ging burgemeester Pieter 
Litjens op kraamvisite bij de fami-
lie Knol om de nieuwe ereburger 
van Aalsmeer te bewonderen. Lie-
ke is 31 december om 02.53 uur ’s 
nachts geboren en werd hiermee 
de 28.000ste inwoonster van de ge-
meente Aalsmeer. Burgemeester 
Pieter Litjens ging bij het gezin in 
de St. Jansstraat in Kudelstaart op 
bezoek met cadeaus. Een bos bloe-
men voor moeder Mariëlle en voor 
de kleine Lieke had hij een verzil-
verde spaarpot meegebracht, waar-

in naast de geboortedatum en haar 
naam ook ’28.000ste inwoonster’ 
gegraveerd stond. 
Iedere baby is bijzonder, maar dat 
Lieke speciaal is bleek mede uit het 
feit dat zelfs TV en Radio Noord Hol-
land waren gekomen voor opnames. 
De cameraploeg stond  er bovenop 
en legde alles vast. ’s Avonds was het 
gezin te bewonderen bij het Noord 
Holland Nieuws. De ouders hadden 
deze media-invasie helemaal niet 
verwacht, maar gingen er ontspan-
nen mee om.  “Het is toch wel leuk 
allemaal, al is het voor ons eigenlijk 
niet meer dan een weetje dat Lieke 
de 28.000ste inwoonster is,” zegt de 
gelukkige vader Marc. “De burge-
meester zie je niet iedere dag, dus 
ik vind het speciaal dat hij naar on-
ze dochter komt kijken.” Eerste bur-

ger Pieter Litjens mocht de kleine 
ereburger ook even vasthouden. “Ik 
ben er zeker  trots op deze mooie 
dame in mijn armen te mogen hou-
den,” zegt hij als zelf ervaren vader. 
“Natuurlijk niet zo trots als de kers-
verse ouders zelf, maar het is toch 
prachtig. 28.000 Is een mooi getal, 
waaruit blijkt dat Aalsmeer een flin-
ke groeigemeente is. Door de nieu-
we wijken,  waar vooral veel gezin-
nen komen te wonen, gaan we bin-
nen niet al te lange tijd richting de 
30.000 inwoners. We zijn Uithoorn 
zelfs al gepasseerd. Onze taak als 
gemeente is ervoor te zorgen dat 
er onder andere voldoende voorzie-
ningen zijn voor de inwoners, zoals 
straks een goede crèche en school 
voor Lieke.”
Lieke is met een voorspoedige be-
valling thuis geboren. Volgens Ma-
riëlle kan haar dochtertje al behoor-
lijk hard huilen, maar daar heeft het 
kraambezoek niets van gemerkt. 
De twee wekenoude Lieke vond al-
le aandacht prima en sliep lekker 
door. De spaarpot, de nieuwsuitzen-
ding en dit artikel zullen voor haar 
straks het bewijs zijn van deze spe-
ciale gebeurtenis. 
Tekst en foto Ilse Zethof.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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AAlSmeer,
AAlSmeerderbrug, 
boVenkerk, kudelStAArt, 
oude meer, rijSenhout, 
rozenburg, Vriezekoop

Advertenties, redactie 
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.meerbode.nl

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

Asiel Amstelveen
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur:  
020-6431440. 

Vermist:
- Oude Spoordijk, een zwarte kater, hij is gechipt.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, een forse wit-zwarte kater 

van tien jaar.
- Vlinderweg in Aalsmeer, rode kater met witte sokjes en bef. Hij 

is 2 jaar en heet Sammie.
- Clantstraat in Kudelstaart, klein grijs poesje met zwarte ringen 

in staart, 6 maanden oud. Haar naam is Feniks.

Gevonden:
- Aalsmeerderweg ter hoogte van nummer 379, poes, geheel 

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

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

- Hoek Mozartlaan/Händelstraat, kater. Grijs. Kruising pers, cyp.  
en boskat. Witte kin en pootjes, klein wit streepje over de kop.

Goed tehuis gezocht:
- Schildpad poes. Wil graag naar buiten maar ook naar binnen. 

Is op zoek naar een baas zonder kinderen. Moet eerst vertrou-
wen krijgen van baas daarna aanhankelijk.

- Lieve aanhankelijke lapjes poes, cypers, witte pootjes en buik 
en rode vlekken.  

Oecumenische 
dienst zondag
Aalsmeer - Aanstaande zondag 25 
januari wordt in de Open Hof kerk 
aan de Ophelialaan weer een oecu-
menische dienst gehouden, traditio-
neel in de week van gebed voor de 
eenheid van de Christenen. Het the-
ma van deze dienst is: Boos worden 
op God, mag dat ? Dominee T. Prins 
gaat in deze dienst voor. De oecu-
menische liturgiegroep Aalsmeer 
nodigt een ieder van harte uit om 
deze dienst bij te wonen. De dienst 
begint om 10.00 uur.

Viering voor Braziliaanse 
kinderen in Karmelkerk 
Aalsmeer - Zondag 25 janua-
ri om 10.30 uur vindt in de Karmel-
kerk aan de Stommeerweg een eu-
charistieviering plaats in het te-
ken van Brazilië. Met name zal er 
aandacht zijn voor het werk van 
(oud)plaatsgenoot Henk Helsloot. 
Pater Henk heeft in de loop der ja-
ren, met behulp van vele donateurs 
in Holland en met steun ook van de 
O.S.A. (de stichting die met hulp van 
de gemeente Aalsmeer projecten in 
ontwikkelingslanden ondersteunt), 
een sociaal centrum gebouwd in 
Capão Bonito. Daar worden kinde-
ren van 0 tot 14 jaar, die uit de arm-
ste gezinnen afkomstig zijn, opge-
vangen, gevoed, verzorgd en onder-
wijs geboden.
De Stichting Handreiking over Oce-
anen, die met dank aan het paro-
chiebestuur deze viering mag or-
ganiseren, steunt Henk om dit cen-
trum te financieren en waar nodig 
te vernieuwen, door presentaties 
te houden. De stichting heeft bij de 
O.S.A. een verzoek tot steun inge-
diend, om lesmateriaal aan te schaf-
fen en hiermee meisjes een oplei-
ding te bieden voor een toekomsti-
ge baan in de confectie, omdat daar 
goede kansen liggen voor een vas-
te betrekking. De opbrengst van de 
collecte welke gehouden wordt, is 
dan ook bestemd voor het inrichten 
van een klaslokaal met naaimachi-

nes en dergelijke. De O.S.A. zal het 
resultaat gaan verdubbelen, waar-
door uw gift voor 200 procent zal 
bijdragen om deze meisjes een goe-
de toekomst te bieden.
Wie meer wil weten over het werk in 
de stad Capão Bonito, kan kijken op 
de website www.handreikingover-
oceanen.nl. Kunt u zondag 25 janu-
ari niet aanwezig zijn en wilt u dit 
project wel steunen, dan is uw gift 
welkom op girorekening 2465271 
t.n.v. Stichting Handreiking over 
Oceanen. 

Kerkdienst Oud 
Katholieke kerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 25 
januari wordt weer een kerkdienst 
gehouden in de oud katholieke kerk 
aan de Oosteinderweg 392. De aan-
vang is 16.00 uur en iedereen is 
welkom. Voorganger is pastor Jacob 
Spaans en het orgel wordt bespeeld 
door Jan de Wit
Het interieur van de kerk is verfraaid 
met onder andere een Maria-altaar-
tje uit de 17e eeuw. Beslist de moei-
te waard om eens te komen bekij-
ken en/of er een kaarsje bij aan te 
steken.

Zingen in kerk
Rijsenhout - Op zondag 25 janu-
ari vanaf 19.30 uur wordt de zang-
dienst, FF zingen, georganiseerd in 
de Ontmoetingskerk. Mooie liede-
ren, fijn om te zingen, worden af-
gewisseld met korte teksten of ge-
dichten rondom het thema Psalm 
84. De muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door André Keessen.
Voor informatie kan gebeld wor-
den naar Gertjan van der Veen, , tel. 
360844 of stuur een mailtje naar ff-
zingen@pknrijsenhout.nl. 

Koffieochtend 
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 27 januari is er 
weer een koffieochtend voor vrou-
wen in gebouw Irene aan de Ka-
naalstraat. Vanaf half tien staat de 
koffie voor bezoekers klaar, waarna 
om 10.00 uur het programma start. 
Spreekster is mevrouw Eby Nieuw-
land met als onderwerp “Zoals klei 
in de hand van de pottenbakker”. 
Een tekst uit Jeremia 18 vers 6. Ie-
dereen is van harte welkom en er is 
oppas voor de kleintjes.

 

Zondag 25 januari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. 10u. Dave Wijker uit 
IJmond.
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 
10u. Spreker: Joost Vervark. Speci-
aal programma voor de kinderen. 
Om 19.30u. in gebouw Bilderdam-
merweg 118: Onderwijsavond.

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

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Geen dienst. Wel oe-
cumenische dienst in Open Hof 
Kerk, Ophelialaan.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat. 19u. br. P. v/d Lugt uit Naald-
wijk.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelia-
laan. 10u. Oecumenische dienst, ds. 
T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. L.M. Verseput 
uit Oegstgeest.
Oost: 10u. en 18.30u. diensten, C.G. 
Graafland. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
10u. en 18.30u. ds. A. van Vuuren. 

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
10u. ds. K. Muller en 16.15u. gez. 

KERKDIENSTEN
dienst met CGK i.v.m. gemeente-
zondag. Vgs. ds. A. Jansen en K. 
Muller

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Dienst, ds. J. Spaans om 16u.
 
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 9u. eucharistieviering in 
Kloosterkapel met karmelieten. 
Zat. 17u. woordcomm. viering in 
Kloosterhof met N. Kuiper. Zon-
dag  10.30u. viering in Karmelkerk. 
14.30u. Poolse dienst.
In Rijsenhout: zaterdag 19u. woord-
comm. viering met diaken J. Snoek.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Veen 
en 19.30u. FF-zingen.

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Dienst 10u. ds. R. Poesiat. Viering 
H.A. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. dienst olv parochia-
nen mmv dames- en herenkoor. 

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
19u. dienst, vg. Martijn Horsman. 

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

Bijbelstudie
Maandag 26 januari stichting Begra 
in gebouw Heliomare, Zwarteweg. 
Om 20u. met ev. Otto de Bruijne.

Beer nog steeds 
uit logeren...
Aalsmeer - Daar lag het beertje 
dan op dinsdag 30 december op de 
markt op het Raadhuisplein. Koud 
en een beetje vies. Wie heeft de-
ze lieve, lichtbruine teddybeer met 
lichtblauw en geel geruit sjaaltje om 
zijn nek verloren? De eerste oproep 
in de krant van 8 januari heeft geen 
eigenaar opgeleverd, maar wie weet 
is het verhaaltje door de drukte door 
de eigenaar over het hoofd gezien. 
De beer is nog steeds op zijn lo-
geeradres, maar wil toch wel graag 
terug naar huis. Mis jij deze beer? 
Bel dan snel 0297-342741.

In Memoriam: Jan Bakker
 Aalsmeer - Het overlijden op 18 

januari van Jan Bakker op 91 ja-
rige leeftijd, bepaalt ons bij zijn 
grote betekenis voor de bloemis-
terij. Geboren in Haarlem, had 
hij van zijn jeugd af een grote 
en brede belangstelling voor de 
natuur. Door zijn aanstelling in 
1939 als assistent bij de voorlich-
tingsdienst, richtte zijn aandacht 
zich speciaal op de bloemisterij. 
Zijn hele werkzame leven, bracht 
hij door binnen voorlichting, on-
derwijs en onderzoek. Een man 
met veel gaven op heel verschil-
lende terreinen. 

 Tijdens de sterke uitbreiding van 
de bloementeelt na de twee-
de wereldoorlog was hij betrok-
ken bij allerlei activiteiten. Schei-
ding in functies en diensten wa-
ren toen nog niet zo duidelijk. Zo 
was hij voorlichtingsdeskundige, 
gaf hij les in plantenkennis op de 
middelbare tuinbouwschool en 
deed hij onderzoek met lelies en 
andere gewassen. 

 Later heeft hij zich voornamelijk 
bezig gehouden met allerlei vor-
men van voorlichting, maar door 
zijn brede belangstelling en des-
kundigheid op allerlei gebied 
werd hij ook bij andere zaken 
betrokken. 

 Dit blijkt heel duidelijk uit de ti-
tels van zijn zeer vele lezingen 
die hij in het gehele land voor 
talrijke clubs en afdelingen ge-
houden heeft. Zij gingen over le-
lies, tuinaanleg, kleurenfotogra-
fie, alpenflora, teelt en sortiment 
van varens, tuinstijlen enz. Vele 
aanvragen voor Borgstellings-
Fonds en WaarborgInstituut zijn 
door hem behandeld. 

 Jarenlang gaf hij op zaterdag 
les voor Ambulante Handel, zo-
dat deelnemers een vergunning 
konden krijgen voor de straat-
handel in bloemen en planten. 
Bij zijn 40 jarig jubileum in 1979 
ontving hij de onderscheiding 
Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. 

 Een belangrijke rol heeft hij ook 
vervuld bij tentoonstellingen en 
keuringen. Zowel bij de Bloe-
menvaktentoonstelling, Floria-
des als vele buitenlandse ten-
toonstellingen. 

 Vaak ontwierp en verzorgde hij 
de inrichting van de stands. Ja-
renlang was hij tweede voorzit-
ter van de VKC en heeft hij zit-
ting gehad in de nomenclatuur 
commissie. 

 De juiste benaming van bloemen 
en planten had zijn bijzondere 
aandacht. Voor zijn werk op dit 
terrein is hem de Clusiussleutel 
uitgereikt. Als internationaal ju-
rylid was hij ook vele jaren be-
trokken bij de keuringen voor 
Entente Florale. 

 Voor zijn vele verdiensten voor 
Groei&Bloei heeft hij de Van Pal-
landt plaquette ontvangen. Een 
andere verdienste van hem is zijn 
inzet voor het bewaren van het 
culturele erfgoed van Aalsmeer. 
Vanaf het begin was hij betrok-
ken bij de historische tuin en 
lange tijd heeft hij deel uitge-
maakt van het (DB) bestuur van 
de historische tuin in Aalsmeer. 
Aan hem is dan ook vanwege 
zijn grote verdiensten voor plaat-
selijke activiteiten de D. Jong-
kind Mzn prijs toegekend. 

 Na zijn pensionering in 1982, 
waarbij hem door de toenmali-
ge voorzitter G. Kooij de gouden 
Proefstationspeld voor verdien-
sten werd opgespeld, is hij on-
verminderd actief gebleven. Zo 
maakte hij tot zijn sterven deel 
uit van de commissie die de con-
sumententoets verzorgt. 

 Een veelzijdig, beminnelijk man 
is heengegaan met een grote in-
zet voor de Nederlandse sier-
teelt. 

 Wij wensen Marijke, kinderen en 
verdere familie kracht toe bij de 
verwerking van dit gemis.

 
 Cor Vonk Noordegraaf

Taizégebed in 
kapel Karmel
Aalsmeer - In Brussel waren er 
30.000 in december bij elkaar: jon-
ge mensen die drie keer per dag sa-
men kwamen om te bidden.  Een-
voudige liederen en veel stilte zijn 
een rode draad in hun gebed. De 
Karmelkerk aan de Stommeerweg 
15 heeft een kleine kapel in huis. 
Zij stelt deze kapel open om met el-
kaar een meditatieve viering te hou-
den op vrijdagavond 23 januari van-
af 20.30 uur. 
Daarna is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten.
 

C4-dienst met 
rappers in ‘t Baken
Aalsmeer - Aanstaande zondag 25 
januari wordt weer een C4U dienst 
in ’t Baken in de Sportlaan gehou-
den. Het wordt dit keer een muzika-
le C4U dienst. 

Speelavond bij BV Oostend
Aalsmeer - Volgende week donder-
dag 29 januari is de volgende speel-
avond van buurtvereniging Oost-
end. Klaverjassen en rummicuppen 
staan op het programma en plaats 
van samenkomst is buurthuis ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
geschud. Om 19.30 uur staan koffie 
en thee klaar voor alle kaartliefheb-

bers.  Het klaverjassen op 15 janua-
ri is gewonnen door de heer Blee-
ker met 5962 punten. Op twee is D. 
Stevens geëindigd met 5611 punten 
en op drie mevrouw Achtersloot met 
5260 punten. De poedelprijs mocht 
Rika de Boer met 3404 punten mee 
naar huis nemen. Bij het rummicup-
pen behaalde mevrouw de Vries met 
29 punten de hoogste eer.

Een aantal christelijke rappers ko-
men optreden. 
Zij noemen zich de strijders en 
strijden voor het geloof. Door mid-
del van zang vertellen zij over Je-
zus Christus en wie hij eigenlijk is. 
Meer weten? 
Kijk op www.strijdermusic.nl. De 
dienst begint om 19.00 uur en ie-
dereen is van harte welkom.
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AGENDA
Muziek/Film
Vrijdag 23 januari:
* Familieconcert KCA in Oud Katho-
lieke kerk, Oosteinderweg, 19.30u.
* Metalcore-bands Polydrone en Hy-
lash in N201, Zwartenweg v/a 21u.
Zaterdag 24 januari:
* Jeugddisco bij RKAV voor 6-10jr. 
19-21u. en 10-15jr. 21.30-23.30u.
* Film ‘I love Dries’ in Bacchus, Ger-
berastraat. Start 21u.
* Jump Up and Sing met live mu-
ziek van Firewall, Insalvation en Ma-
ke Up Your Mind in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Optreden bands Rood en King Pe-
lican in Oude Veiling, Marktstraat.
* Band Got It live in café Sportzicht, 
Sportlaan vanaf 21.30u.
Zondag 25 januari:
* Plug en Play jamsessie in The 
Beach, Oosteinderweg, 15-18u.
* Akoestisch optreden Dark Rosie in 
Joppe, Weteringstraat, 19-22u.
Woensdag 28 januari:
* Kung Fu Panda voor kids v/a 6jr. bij 
Binding Boven, Zijdstraat 53. Aan-
vang: 15.30u.
Vrijdag 30 januari:
* Into the groove met dj Feigo in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
30 en 31 Januari:
* Akoestische avonden in Bacchus, 
Gerberastraat met optredens diver-
se bands. Vrijdag en zaterdag van-
af 20u.
Zondag 1 februari:
* Muzikale feestmiddag show- en 
jachthoornkorps m.m.v. boerenka-
pel De Zwiebels in clubgebouw Bil-
derdammerweg 118 v/a 14u.
* Muziekdocumentaire Crossroads 
Festival in benedenzaal Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 15u.

Exposities
Tot en met 15 februari:
* Expositie Couleurs d’ Afrique met 
schilderijen en beelden van vijf Afri-
kaanse kunstenaars in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 
14-17u.
* Op kinderkunstzolder in Oude 
Raadhuis tekeningen van jongens 
en meisjes uit Oud-Beijerland.
* Expositie Ans Distelbrink, Barend 
Hoogstadt en Jantien de Kogel bij 
Colour of Business, Witteweg 6.
Tot en met 25 januari:
* Expositie t.g.v. 1-jarig bestaan met 
werken van Wendy Limburg, Beb 
Mulder, Pieter Vermeulen en Julia 
Woning in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open elke vrijdag, 
zaterdag en zondag 13-17u. 
Zaterdag 24 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-

derdijk 460 open. Iedere zaterdag 
van 11.00 tot 16u.

Diversen
Donderdag 22 januari:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Binding Boven open. Inloop voor 
jeugd basisschool groepen 6-8, 
Zijdstraat 46. Van 15.30 tot 17.30u.
* Sjoelcompetitie bij Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.
Vrijdag 23 januari:
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine 
Wim Kandreef vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zondag 25 januari:
* Talk of Town met Carice van Hou-
ten en Piet Bon. Gastheer is Theo-
dore van Houten in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15.30u.
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan, 10-13.30u.
Maandag 26 januari:
* Dia-lezing bij Viva Aquaria in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 vanaf 20u.
Dinsdag 27 januari:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u.
* Koffie-ochtend voor vrouwen in 
Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
Woensdag 28 januari:
* OVAK-ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Meidenmiddag op Binding Zolder, 
Kudelstaart. Ingang Haya van So-
merenstraat, 14-16u.
Donderdag 29 januari:
* Bingo-avond in Proosdijhal-café 
Kudelstaart vanaf 20.30u.
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Maandag 2 februari:
* Begunstigersbijeenkomst Oud 
Aalsmeer in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 19.30u. Lezing over 
brieven uit de vorige eeuw.

Vergaderingen/recepties
Donderdag 22 januari:
* Nieuwjaarsbijeenkomst ANBO in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 14-16u
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
Maandag 26 januari:
* Ledenvergadering wijkraad De 
Dorper in De Binding, Zijdstraat 
vanaf 19.30u.
Woensdag 28 januari:
* Eerste algemene ledenvergade-
ring ouderenvereniging (OVAK) in 
Dorpshuis vanaf 14u.

Nieuw evenement in Rijsenhout
Jump up and Sing met 3 
bands in De Reede
Rijsenhout - Aanstaande zater-
dag 24 januari wordt het nieuwe 
evenement Jump up and Sing ge-
organiseerd in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat. Het eve-
nement wordt georganiseerd van-
uit een christelijk standpunt, maar is 
in de allereerste plaats een hele ge-
zellige avond met goede muziek en 
heel veel gezellige mensen. Het idee 
hiervoor ontstond ongeveer een jaar 
geleden, naar aanleiding van een 
optreden van de hoofdact Make up 
your mind, een punk-ska-band die 
haar oorsprong vindt in Aalsmeer. 
Tijdens deze avond gaan maar liefst 
drie bands optreden. Naast Make 
up your mind is het podium voor 
Firewall en Insalvation. Het zal ze-

ker geen kerkdienst worden, maar 
een gezellig muzikaal feest met een 
klein beetje diepgang tussendoor. 
De avond zal opbouwend in volu-
me en sterkte worden gepland, zo-
dat iedereen het naar zijn/haar zin 
kan hebben. Iedereen is van harte 
welkom: jong of oud, kerkganger of 
niet, het maakt niemand uit zolang 
het maar gezellig is.
Er zal een stand zijn van KiKa, met 
uiteraard de bekende KiKa-knuffel-
beren en ook gaat de garderobe-
opbrengst naar KiKa. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.jumpupand-
sing.nl en te koop aan de deur. van 
dorpshuis De Reede. U/jij bent wel-
kom. De deur is open vanaf 19.30 
uur.

Rood en King Pelican live 
in Oude Veiling zaterdag
Aalsmeer - Een gezellige, muzi-
kale avond met live-muziek van de 
Aalsmeerse bands Rood en King 
Pelican presenteert De Oude Vei-
ling aanstaande zaterdag 24 janu-
ari. King Pelican is een dit jaar op-
gerichte coverband uit Aalsmeer en 
Uithoorn en bestaat uit Erik Veld-
kamp op drums, Sander de Vries en 
Ruy Kortbeek op gitaar, Kim Velt-
man op basgitaar en zangeres Ni-
colette Pecht. Allen zijn 21 of 22 jaar 
oud. Hoewel de band nog niet lang 
bestaat, zijn de leden ervan al jaren 
goeie vrienden. Zij zaten bij elkaar 
op het Alkwin Kollege en hebben 
zodoende al vaker met elkaar ge-
speeld. Zij delen een voorliefde voor 
(alternatieve) rock muziek. Zij laten 
zich inspireren door bands als Mu-
se, Placebo, Nine Inch Nails of Pearl 
Jam. Aan de andere kant vindt King 
Pelican het heel leuk om vernieu-
wend bezig te zijn. Zo vinden zij het 
leuk om te variëren in genres, effec-
ten of om nummers zowel akoes-
tisch als elektrisch te spelen. Iede-
re maandagavond wordt geoefend 
op nummers van bijvoorbeeld Jus-
tin Timberlake, Johnny Cash, Amy 
Macdonald of zelfs Spandau Ballet. 

Nieuwe modekleur
Het lijkt erop dat de Aalsmeerse 
band Rood de schok te boven is. 
Even schudde de formatie op haar 
grondvesten toen toetsenist en 
bandlid van het eerste uur, Bas, de 
piano in de wilgen hing. Maar als 

een ware Phoenix is Rood nu uit de 
as herrezen. Met gitarist Marco van 
der Peet is het gehele repertoire on-
der handen genomen en bovendien 
zijn nieuwe nummers aan de setlijst 
toegevoegd. Hoe dat dan klinkt? Dat 
kunt u/jij zelf komen beluisteren in 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
aanstaande zaterdag 24 januari. 
Eén ding is zeker: Nieuw Aalsmeers 
Rood zou best eens dé nieuwe mo-
dekleur kunnen worden! De aan-
vang is 21.00 uur en voor meer in-
formatie kan gekeken worden op de 
site www.deoudeveiling.nl.

Agenda
Volgende week vrijdag 30 januari 
presenteert De Oude Veiling weer 
het gezellige, relaxte feest ‘Into the 
Groove’ met dj Feigo en zondag 1 
februari vindt een nieuw evenement 
plaats. De Oude Veiling presenteert 
de muziekdocumentaire Crossroads 
Festival met optredens van beken-
de artiesten, waaronder gitaarvirtu-
oos Eric Clapton. Deze middag be-
gint om 15.00 uur en is, net als Into 
the Groove, in de benedenzaal.

Feestmiddag bij showkorps
Kudelstaart - Zondag 1 februari 
houdt het show en jachthoornkorps 
Kudelstaart haar jaarlijkse open dag 
in het clubgebouw aan de Bilder-
dammerweg. De leden van het korps 
laten op deze dag horen wat ze het 
afgelopen seizoen hebben geleerd. 
Als gast heeft het korps dit jaar de 
boerenkapel de Zwiebels uitgeno-
digd om de feestvreugde te vergro-

ten. Deze groep muzikanten staan 
bekend om hun enthousiaste ma-
nier van spelen en zijn een veelge-
vraagde kapel in binnen- en buiten-
land. Feest gegarandeerd! De mid-
dag begint om 14.00 uur met een 
miniconcert van het show en jacht-
hoornkorps en vanaf 15.30 uur zul-
len de Zwiebels laten horen wat 
feestmuziek betekent.

Metalcore van Polydrone 
en Hylash in de N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 23 
januari is het N201-podium voor de 
metalcore bands Polydrone en Hy-
lash. De stijl van de bands omvat 
een mix van metal en hardcore in 
de stijl van bands als bijvoorbeeld 
Trivium Pantera en Machinehead. 
Hylash is een nog jonge, zeer ener-
gieke band die al eerder het N201 
publiek flink geraakt heeft en zijn 
graag geziene gasten in het circuit. 
Podydrone is een nog heel nieuwe 
band, deels ontstaan uit de resten 
van het helaas opgeheven Bukhed. 
Een Nu-metal band die een aan-
tal jaren geleden hoge ogen gooi-
de met hun superstrakke metalop-

tredens. Het wordt dus beslist weer 
een hard avondje van hoge kwali-
teit! De zaal van het jongerencen-
trum aan de Zwarteweg is open om 
21.00, de entree is gratis. 

Vrijdag 30 januari kan iedereen ko-
men kijken en luisteren naar de in-
dustrial/metalbands Haeckeflosse, 
Abattoir Rouge, Transgressor en Go-
lem101. Open vanaf 20.30 uur, gratis 
toegang. Tot slot staat de N201 op 
zaterdag 31 januari in het teken van  
Oldschool hardcore met dj Chosen 
few. Aanvang is 22.00 de entree be-
draagt 8 euro. Meer weten? Kijk op 
www.n201.nl voor alle informatie.

In de Oud-Katholieke kerk
KCA familievoorstelling 
‘Mijnheer Bach’ vrijdag
Aalsmeer - Het Tamar Muziekthe-
ater geeft op vrijdagavond 23 ja-
nuari de familievoorstelling ‘Mijn-
heer Bach, mijnheer Bach! Ama-
lia, ik kan niet slapen.’ Een prachti-
ge voorstelling voor kinderen (vanaf 
4 jaar) en (groot)-ouders over ‘niet 
kunnen slapen’, naar een tekst van 
Toon Tellegen. Sebastiaan kan maar 
niet in slaap vallen. Waarom kan hij 
niet slapen? Is hij bang? Bang voor 
de storm of bang voor het monster 
onder zijn bed? Zou de gouden tip 
van een van de kinderen uitkomst 
bieden? De Amalia’s (op trompet 
en saxofoon) doen allerlei pogingen 
om Sebastiaan in slaap te helpen. 

Uiteindelijk blijkt dat veiligheid, ge-
borgenheid en liefde de angst om 
te slapen kunnen wegnemen. Sim-
pel taalgebruik, veel ruimte voor 
muziekfragmenten, een mooi to-
neelbeeld, een komische regie en 
slapstickachtige speelstijl. Dit zijn 
de ingrediënten voor een intieme 
voorstelling die tot de verbeelding 
spreekt van een jong en oud pu-
bliek. Het KCA-familieconcert in de 
Oud-Katholieke kerk aan de Oost-
einderweg 394 begint vrijdagavond 
om half acht. Zaal open om 19.00 
uur. Losse kaarten à 10 euro (kinde-
ren half geld) zijn te reserveren bij 
Nico de Groot, tel. 0297-324160.

Ultieme krakers van rockcoverband
Got It in café Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 24 janua-
ri treedt de band Got It! op in café 
Sportzicht in de Sportlaan. De aan-
vang is 21.30 uur en de toegang is 
gratis. De Haarlemse rock cover-
band Got It! brengt een stevige por-
tie rock die een breed publiek aan-
spreekt. Van Whitesnake tot Anouk 
en van Foreigner en Brian Adams 
tot Mothers Finest. De massieve 
sound wordt daarbij prettig afgewis-
seld door heldere akoestische num-
mers en een enkele fluisterstille bal-
lad. Got It treedt daarmee buiten de 
gebaande paden en waagt zich met 
succes aan een niet alledaags re-
pertoire. Inclusief ijzersterke lead-
zang, meerstemmige vocalen, strie-
mende solopartijen en een stam-
pende ritmesectie. En alles met veel 
plezier voor het voetlicht gebracht. 
Want als er bij deze ervaren rock-
muzikanten iets voorop staat, dan is 
het met plezier spelen voor een en-
thousiast publiek. Wie zijn hart wil 
ophalen aan ultieme rock krakers, 
staat bij Got It voor het juiste podi-

um. De Iron Lady Carolien Goeman 
staat met haar staalplaten stemban-
den garant voor een indrukwekken-
de performance in zowel stevige als 
subtiele zangpartijen. Tjaard ten Ho-
ve speelt lead gitaar en is de stille 
kracht die graag met onheilspellend 
gierende solo’s rondspookt of war-
me sferische geluiden maakt.
Layne Alderden laat van zich horen 
op elektrische en akoestische gitaar, 
en backing vocals en is een oerde-
gelijk multitalent die zowel een so-
lide basis biedt als de broodnodi-
ge variatie brengt met zang en fris 
akoestisch werk. Johan van der 
Neut neemt plaats achter de drums 
en verzorgt de backing vocals en 
hij wordt de machinekamer van de 
band genoemd. Hij stookt geregeld 
het vuur op met stuwende cadan-
sen en opzwepende uitbarstingen. 
Bart Koster tot slot speelt basgitaar 
en deze volleerd betonstorter biedt 
massief maatwerk. en vormt een ge-
smeerd tandem met machinist Jo-
han van der Neut.

Zaterdag filmavond
‘I love Dries’ in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 24 januari 
wordt in Bacchus ‘I love Dries’, de 
film van, door en met volkszanger 
Dries Roelvink, vertoond. Een fors 
Hollands stel, Freek en Teuntje, kan 
tot hun grote verdriet geen baby’s 
krijgen omdat de man onvruchtbaar 
is. Ze delen samen een enorme ob-
sessie voor volkszanger Dries Roel-
vink. Daarom besluiten ze om hun 
grote idool te ontvoeren naar hun 
oude stacaravan op het platteland. 
Losgeld willen ze niet, maar wel het 
zaad van de zanger, want een kindje 
van hun idool is hun grootste wens. 
Ze laten arme Dries pas vrij tot hij 

Teuntje zwanger heeft gemaakt. Na 
een paar mislukte ontsnappingspo-
gingen en het hopeloze vooruitzicht 
op een jarenlange logeerpartij, be-
seft Dries dat hij maar één ding kan 
doen om weer vrij te komen. 
Zelfs de grootste fans van Dries 
Roelvink noemen de film wanstaltig, 
ranzig, onsmakelijk of anderszins. 
Hoog tijd dus om hier kennis van 
te nemen. Grijp nu uw kans, want 
laagdrempeliger wordt Bacchus 
niet. De zaal in de Gerberastraat 4 
gaat open om 20.30 uur, de film be-
gint om 21.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt 3,50 euro per persoon.

Zondag Plug & Play voor 
muzikanten in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 25 janua-
ri staat de eerste Plug & Play sessie 
van 2009 op het programma van The 
Beach. Tijdens de jamsessie krijgen 
muzikanten uit de regio de moge-
lijkheid om op het podium in de bar 
van The Beach hun muzikale kun-
nen te vertonen aan een breed live 
publiek. Vanaf 15.00 uur zijn muzi-
kanten en publiek van harte wel-
kom. De entree is gratis! Wil je als 

muzikant of band verzekerd zijn van 
een plekje tijdens Plug & Play, stuur 
dan een mailtje aan info@beach.nl. 
Schrijf je wel in, want bij een grote 
opkomst krijgen de bands, zangers 
en zangeressen die zich ingeschre-
ven hebben, voorrang om op te tre-
den. Plug & Play is in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a en eindigt 
rond 18.00 uur. De entree is gratis! 
Meer info: www.beach.nl.

Zondag akoestisch optreden
Dark Rosie live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
25 januari is er weer een gewel-
dig optreden gepland in café Jop-
pe. Na het succesvolle optreden van 
twee weken geleden van de Herman 
Brood coverband The Brood Roos-
ters is het nu de beurt aan het trio 
Dark Rosie.  Dark Rosie heeft voor 
het eerst in Aalsmeer opgetreden 
tijdens de Akoestische avonden in 
Bacchus vorig jaar en heeft daarna 
al een keer eerder in Joppe opgetre-
den. En nu dus wegens groot suc-
ces voor de tweede maal. De akoes-
tische driemanformatie Dark Rosie 
brengt op eigenzinnige wijze be-
kend en onbekend werk uit de pop, 
blues en jazz ten gehore. Eigenwijs 
middelpunt van Dark Rosie is zan-
geres Miranda die met haar mooie 
stem en intense podiumpresentatie 
het publiek keer op keer inpakt. Zij 
pakt ook regelmatig de accordeon 
en wordt begeleid door twee hard-
werkende mannen, fingerstyle gita-
rist Ton en contrabassist Arjen. Dark 

Rosie heeft een geheel eigen akoes-
tische sound ontwikkeld en is live 
het zien en horen meer dan waard. 
Het optreden in Joppe in de We-
teringstraat begint zondag om on-
geveer 19.00 uur en zal tot uiterlijk 
22.00 uur duren. De toegang is zo-
als altijd geheel gratis!

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
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nIEUWE SAMSOn r21S
zAnGMICrOfOOn 21,50
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t/m 20 febr. Kapvergunningen: Oosteinderweg 226, 1 els; Monte-
verdilaantje 17, 1 thuja; akker Schuurbon, kadastraal 
bekend, gemeente Aalsmeer, H 312, 1 froxinus excel-
sior;

t/m 20 febr. Stroomgebied Beheerplan;
t/m 26 febr. Concept welstandsnota;
t/m 26 febr. Evenementenkalender 2009;
t/m 27 febr. Goedgekeurd “Uitwerkingsplan N201-zone Uitwerking 

2: VBA-Noord”;
t/m 3 maart Kapvergunningen: Oosteinderweg 581a, 1 wilg; West-

einderplassen, H2753, 1 populier;
t/m 3 maart Uitwegvergunningen: Zwarteweg 59; Lakenbleker-

straat 13; Zijdstraat 54.
t/m 5 maart Verkeersbesluit aanleggen gehandicapten parkeer-

plaats tegenover het adres Hugo de Vriesstraat 53
t/m 9 maart Kapvergunningen: Westeinderplassen, H2657, 3 elzen 

en een coniferenhaag; Cyclamenstraat 70, 8 dennen-
bomen, 2 berken, 4 acers, leihaag en 10 diverse coni-
feren;

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

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

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

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

ter inzagetermijn tot vrijdag 20 februari 2009
• Flora Holland, Locatie Oost, het uitbreiden 

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

van de bloemenveiling, locatie Waterdrinker;
• Maarse & Kroon hof, het plaatsen van een kunstwerk;
• Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een informatiebord.

ter inzagetermijn tot vrijdag 27 februari 2009
• Herenweg 100, het vergroten van een showroom 

en werkplaats met kantoorruimte.

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 daar-
over nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan 
uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

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

sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het door-
geven 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

• Witteweg 4, het plaatsen van gevelreclame;
• Zwarteweg 98, het verplaatsen van een aanduidingsbord;
Bouwvergunning 1e fase
• Uiterweg 109, het gedeeltelijk vergroten van een bedrijfsruimte;
• Zijdstraat 81-83, het vergroten van de winkel 

en het bouwen van een appartement;
Verzenddatum bouwvergunning: 27 januari 2009.

wet rUimteliJke orDeninG (wro)

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om een bouwvergun-
ning met ontheffing te verlenen voor:
• Baanvak 16, het plaatsen van een erker;
• Werven 2, het plaatsen van een tuinhuisje.
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van ar-
tikel 3.22 Wro bekend dat zij voornemens is om een tijdelijke bouw-
vergunning met ontheffing te verlenen voor:
• Machineweg tegenover 159, het plaatsen van een bouwbord;
• Molenvlietweg hoek Middenweg, het plaatsen 

van een bouwbord.

Verleende ontheffingen 

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing is 
verleend voor:
• Werven 41, het plaatsen van een tuinhuisje;

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, week 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fraCtiesPreekUUr
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 3 en 17 februari 2009. Voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387660.

Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op 
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 
homepage onder het kopje ‘actueel’ 
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens 
kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

oVeriGe loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.
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DefinitieVe BesCHikkinGen

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

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij hebben besloten tot het aanleggen van een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats (aangegeven door bord E6 van bijlage 1 
van de RVV1990) op het adres: 
• tegenover Hugo de Vriesstraat 53
Op deze parkeerplaats mag alleen het daarvoor bestemde voertuig 
geparkeerd worden. Betreffend verkeersbesluit ligt vanaf de dag na 
verzending ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met mevrouw B. Hoogervorst, tel. 
387 635.

Uitwegvergunningen
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegvergunningen zijn 
verleend:
• Zwarteweg 59;
• Lakenblekerstraat 13;
• Zijdstraat 54.
Datum verzending vergunningen: 20 januari 2009

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Oosteinderweg 581a, 1 wilg;
• Westeinderplassen, H2753, 1 populier;
Datum verzending vergunningen: 20 januari 2009
• Westeinderplassen, H2657, 3 elzen en een coniferenhaag;
• Cyclamenstraat 70, 8 dennenbomen, 2 berken, 4 acers, 

leihaag en 10 diverse coniferen;
Datum verzending vergunningen: 26 januari 2009.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 103, het plaatsen van twee overheaddeuren;
• Anne Frankstraat 30, het plaatsen van een dakopbouw;
• Anne Frankstraat 3, het plaatsen van een dakopbouw;
• Bachlaan 6, het vernieuwen van een schuur;
• Distelvlinderstraat 1, het bouwen van een schuur 

en het wijzigen van schoeiing;
• Werven 41, het plaatsen van een tuinhuisje;
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Aalsmeer - Vrijdagavond 16 janu-
ari rond zeven uur is brand uitge-
broken in een loodgietersbedrijf aan 
de Aalsmeerderweg. Voorbijgangers 
die veel rook uit het pand zagen ko-
men, waarschuwden de brandweer 
en de politie. Eenmaal binnen trof-
fen de brandweerlieden een contai-
ner aan die in brand stond. De con-

tainer is mee naar buiten genomen 
en vervolgens is het vuur er in ge-
blust. Door middel van een ventila-
tor is het rook uit het gebouw gebla-
zen. Een ambulance is gebeld om de 
eigenaar, die rook in had geademd, 
naar het ziekenhuis te vervoeren. Na 
een klein half uurtje was de brand-
weer weer in de kazerne.

Eigenaar naar ziekenhuis 
na brand in loods

                                                                          Foto Ronald van Doorn.

Aalsmeer - Op zaterdag 17 janu-
ari is dwerggeit Marleen, één van 
de bewoonsters van kinderboerde-
rij Boerenvreugd in de Hornmeer, 
de trotse moeder geworden van 
een drieling. Niet helemaal gepland, 
want moeder en vader (de Toggen-
burger bok) hebben in augustus 
stiekem een slippertje gemaakt.
De geitjes, drie jongens, hebben de 
namen Joep, Klaas en Tom gekre-

gen. Moeder en kinderen maken 
het prima. Kraambezoek is altijd van 
harte welkom tijdens de openings-
tijden van de kinderboerderij van 
dinsdag tot en met vrijdag tussen 
9.30 en 12.30 uur en van 13.00 tot 
16.30 uur en in het weekend, op za-
terdag en zondag, is Boerenvreugd 
geopend tussen 10.00 en 16.30 uur. 
De kinderboerderij is te vinden in de 
Beethovenlaan op nummer 118 .

Drieling voor Marleen
Geitjes op kinderboerderij

Ludieke actie Lions Aalsmeer
‘Ongelukje’ ter afscheid 
van huisarts Arend Bon
Aalsmeer - De Lions groep 
Aalsmeer hebben gemeend op een 
ludieke wijze huisarts Arend Bon-
zijn actieve loopbaan te laten be-
eindigen. Hiertoe hebben zij een 
klein ongeluk geënsceneerd vlak-
bij de praktijk van zijn dochter Ma-
rieke Bon, alwaar Arend Bon even 
het spreekuur zou waarnemen. He-
laas moest Arend even een eerste 
hulp verlenen aan een onfortuinlij-
ke dame die zogenaamd door een 
auto was geschept. Arend die, naast 
de serieuze zaak van zijn beroep al-
tijd in is voor een grapje, werd nu 
zelf onderdeel van de grap. Hij ging 
met geswinde spoed naar het onge-
val, alwaar hij de onfortuinlijke da-
me liefdevol toesprak. Eenmaal be-
gonnen met het verlenen van de 
eerste hulp, werd hij door de Lions 

afdeling Aalsmeer, onder het ge-
not van een glaasje champagne uit-
gezwaaid uit zijn arbeidzame leven. 
Wie denkt dat dokter Bon op zijn 
lauweren gaat rusten heeft het mis, 
al zal hij niet aan de grote klok han-
gen, wat hij nog allemaal nog van 
plan is en wil ondernemen. De Li-
ons Aalsmeer wensen hem en zijn 
vrouw Sonja een welverdiende tijd 
toe. Wie Arend ook nog de beste 
wensen voor de toekomst wil bren-
gen kan dat doen op 31 janauri aan-
staande. Dan is er namelijk een af-
scheidsreceptie voor hem gepland 
in het gemeentehuis. Aan deze actie 
hebben meegewerkt: Marieke Bon 
(huisarts), Lotus/EHBO (slachtoffer 
figuranten), Met & Co, Noordhoek, 
Regio Politie Aalsmeer en Lions Af-
deling Aalsmeer.

17-Jarige geschopt 
en geslagen 
Aalsmeer - Rond drie uur in de 
nacht van zaterdag 17 op zondag 18 
januari is een 17 jarige Aalsmeer-

der door een groepje jongeren bij 
de parkeerplaats aan de Dreef di-
verse malen geschopt en geslagen. 
De jongen liep diverse schrammen 
en blauwe plekken op en een gat in 
zijn hoofd. De verdachten zijn be-
kend bij de politie. Het onderzoek is 
in volle gang.

Rijverbod na 
alcoholcontrole
Aalsmeer - Vrijdagavond 16 janua-
ri heeft de politie een alcoholcontro-
le gehouden op het Raadhuisplein. 
In totaal is 158 automobilisten ge-
vraagd te blazen. Twee bestuurders 
bleken te diep in het alcoholglaas-
je gekeken te hebben. Een 33 jarige 
man uit Amsterdam is meegenomen 
naar het bureau voor een ademana-
lysetest, evenals een 21 jarige Ku-
delstaarter. Bij de automobilist uit 
Kudelstaart stokte het apparaat bij 
115 Ugl. Hij kreeg een proces-ver-
baal en een rijverbod van een uur. 

De hoofdstadbewoner had meer al-
cohol gedronken. Bij hem stokte 
het apparaat bij 540 Ugl. Ook tegen 
hem is proces-verbaal opgemaakt 
en is een rijverbod van enkele uren 
uitgeschreven.

Ruit ingeslagen
Aalsmeer - Van woensdag 14 op 
donderdag 15 januari is van een in 
het Maarse & Kroonhof geparkeer-
de auto een ruit ingeslagen. Uit de 
Renault Espace is niets ontvreemd. 
De vernieling of de poging tot in-
braak heeft plaatsgevonden tussen 
kwart over zes ‘s avonds en acht uur 
in de ochtend.

Aalsmeer - Op zaterdag 17 januari 
kreeg de politie een melding dat er 
mogelijk gedeald werd op het plein-
tje bij de molen in de Zijdstraat. De 
ondernemers die de agenten waar-
schuwden konden een goede om-
schrijving van de betreffende per-
soon geven. Rond het middaguur 
stonden agenten in het dorp oog in 
oog met de persoon die voldeed aan 
het signalement. 
Al snel werd ontdekt dat de sinds 
kort in Aalsmeer woonachtige 23 ja-
rige nog 25 dagen gevangenisstraf 
op naam had. In zijn zakken trof-
fen agenten drugs, poeders, pil-

len en capsules, aan. Aan de offi-
cier werd gevraagd of huiszoeking 
mocht plaatsvinden. Er werd groen 
licht gegeven. 

Gestolen identiteitskaart 
In de woning van de man troffen de 
agenten weegschaaltjes aan, even-
als verpakkingsmateriaal en appa-
ratuur om de drugs te vermalen. 
Verder nog capsules met cocaïne, 
xtc of speed. Alles is in beslag ge-
nomen. De 23 jarige is aangehou-
den. De identiteitskaart die hij bij 
zich had, bleek onlangs gestolen in 
Kennemerland.

Dealer in kraag gevat
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Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande zondag 25 
januari organiseert Vogelvereniging 
Aalsmeer en omstreken organiseert 
een grootse vogelbeurs in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 
De beurs is open van 10.00 tot 13.30 
uur. Iedere vogelliefhebber is wel-
kom om vogels te kopen, te verko-
pen, te ruilen of rond te kijken en 
vragen te stellen over vogels, voed-
sel en huisvesting. 

De entree bedraagt 50 eurocent 
voor iedereen die komt kijken of ko-
pen.
Wie vogels wil verkopen, betaalt 
1,20 euro. Handelaren zijn aanwezig 
(alleen op uitnodiging) met diverse 
soorten vogels, zoals tropische vo-
gels, kanarie’s en kromsnavels. Er 
is ook een handelaar aanwezig met 
diverse soorten voer, zoals zaden, 
zaadmengsels en meelwormen.

Begunstigerbijeenkomst Oud Aalsmeer:
Een eeuw lang ‘Brieven 
aan de burgemeester’
Aalsmeer - De stichting Oud 
Aalsmeer houdt op maandag 2 fe-
bruari de jaarlijkse bijeenkomst voor 
begunstigers. Dit jaar wordt terug-
gekeerd naar de plek waar in het 
verleden deze bijeenkomsten veel-
al plaatsvonden: de bovenzaal van 
De Oude Veiling in de Markstraat. 
De avond begint om 20.00 uur en 
de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na 
het bestuurlijke deel, heeft Oud 
Aalsmeer Klaas F. Keessen, voor-
zitter van de Postzegelvereniging 
Aalsmeer, bereid gevonden om een 
lezing te houden. Die zal gaan over 
brieven aan de burgemeester van 
Aalsmeer tussen 1750 en 1850. 
Klaas Keessen toont aan wat de 
mensen in Aalsmeer zoal bezig 
hield. Dat doet hij aan de hand van 
de inhoud van unieke brieven, ge-
richt aan de belangrijkste ontvanger 
binnen Aalsmeer: de burgemeester. 
Van wie kwamen die brieven? Wat 
stond erin? En hoe moeizaam werd 
de post bezorgd in die eeuw? Een 

eeuw waarin het grootste deel van 
de geïsoleerde gemeente uit water 
bestond en ook nog eens ingeklemd 
lag tussen het Haarlemmermeer en 
het Legmeer.  Klaas Keessen: “Hoe-
wel Aalsmeerders toen natuurlijk 
wel konden schrijven, verstuurden 
ze zelden of nooit post. 
De familie woonde immers vaak te-
genover elkaar en zij die ver weg 
woonden, op dorp, zag men zon-
dags in de kerk. Post versturen was 
vaak het werk van notabelen zoals 
de burgemeester.”  
De voorzitter van de Postzegelver-
eniging Aalsmeer zal zijn voordracht 
illustreren met bijzondere, eeuwen-
oude brieven. Binnen de eeuw waar 
hij over praat, is er veel veranderd in 
Aalsmeer. Werden de brieven eerst 
nog gericht aan de ‘Schout van het 
Ambacht’ en in de Franse tijd aan 
de ‘Maire van de Municipalité’, van-
af begin negentiende eeuw was de 
‘Burgemeester der gemeente’ de 
geadresseerde. 

Een brief aan de burgemeester. Uit het archief van Klaas F. Keessen.

Hedendaagse kunst uit Georgië 
in Cobra Museum
Amstelveen - First Lady van Geor-
gië, Sandra E. Roelofs-Saakasjvili, 
zal op vrijdag 23 januari de officiële 
opening verrichten van de tentoon-
stelling ‘Born in Georgia. Heden-
daagse kunst uit Georgië’ in het Co-
bra Museum voor Moderne Kunst 
Amstelveen. 
De in Terneuzen geboren Sandra 
Roelofs verwierf grote bekendheid 
toen haar echtgenoot Micheil Saak-
asjvili op 4 januari 2004 werd geko-
zen tot president van de Republiek 
Georgië. Naast haar werkzaamhe-
den als presidentsvrouw heeft ze 
ontwikkelingsprojecten 
in Georgië opgezet en doceerde ze 
Frans aan de universiteit van Tbili-
si. Van 1998 tot begin 2002 was ze 
assistente van de honorair consul 
van Nederland in Tbilisi. Begin 1998 
richt Sandra Roelofs de Humanitaire 
Stichting ‘SOCO’ op, een organisa-
tie die zich onder meer bezig houdt 
met het ondersteunen van Georgi-
sche gezinnen met lage inkomens. 
Roelofs is in Amstelveen vanwege 
haar grote affiniteit met de Geor-
gische (hedendaagse) cultuur. De 
tentoonstelling in het Cobra Muse-
um voor Moderne Kunst is de eer-
ste grote overzichtstentoonstelling 
van hedendaagse kunst uit Georgië 
die buiten de grenzen van Georgië 
plaatsvindt. 
Met ruim 70 kunstwerken van 27 
kunstenaars wordt een fascinerend 
beeld geschetst van de wijze waar-
op een nieuwe generatie kunste-
naars uit Georgië aankijkt tegen de 
ontwikkelingen in de hedendaagse 
kunst. Dat de huidige politieke situ-
atie hierin een rol speelt is evident, 
maar niet richtinggevend. De kunst 

past wat betreft uitdrukkingsvorm 
geheel binnen hedendaagse wes-
terse kunsttraditie, maar is inhoude-
lijk diep geworteld in regio waar de 
kunstenaars vandaan komen. ‘Born 
in Georgia. 
Hedendaagse kunst uit Georgië’ is 
voor het publiek met ingang van 24 
januari tot en met 14 juni te zien in 
het Cobra Museum voor Moderne 
Kunst Amstelveen. 
Bij de tentoonstelling verschijnt een 
uitgebreide tweetalige catalogus. 
De overzichtstentoonstelling wordt 
mede mogelijk gemaakt door het 
ministerie van Cultuur van Georgië 
en de ambassade van Georgië in 
Nederland. 
Voor meer informatie, zie www.co-
bra-museum.nl.

AJOC met optredens van 
Bertolf en Golden Earring
Mijdrecht - Het lijkt nog lang niet 
zo ver, maar toch is het AJOC Festi-
val 2009 sneller dan je denkt! Op 29, 
30, 31 mei en 1 juni zet het AJOC 
Festival weer een fantastisch pro-
gramma neer met diverse artiesten 
van Nederlandse bodem. Met trots 
meldt de organisatie dat op zondag 
31 mei Bertolf en de Golden Earring 
zich van hun beste kant zullen laten 
zien. Bertolf is bekend van de single 
‘Another Day’ die deze week met su-
perstip op nummer elf in de Neder-
landse top 40 staat. Hij maakte deel 
uit van de Zwolse band The Junes 
en heeft tot juni 2008 in de band van 
Ilse de Lange gespeeld. Nu staat hij 
als soloartiest onder andere op het 
podium van Noorderslag, speelt hij 
in het voorprogramma van James 
Morrison in de Heineken Music Hall 
en komt hij op 31 mei op het AJOC 

Festival optreden. Voor de 18e keer 
staat de Golden Earring op het pro-
gramma van het AJOC Festival. De 
vele hits die ze hebben gehad zul-
len deze avond de revue passeren 
en bieden garantie voor een gewel-
dige avond. Kaarten voor zondag 31 
mei kosten tijdens de voorverkoop 
op 14 maart slechts 20 euro! De 
kaartverkoop voor het AJOC Festi-
val 2009 start op zaterdag 14 maart 
om 11.00 uur in clubgebouw Immitsj 
aanWindmolen 75 in Mijdrecht. Tot 
18.00 uur is de verkoop. 
Wanneer er om 18.00 uur nog kaar-
ten beschikbaar zijn gaat de ver-
koop uitsluitend verder via www.
ajoc.nl. Je betaald dan wel 2 euro 
service kosten per kaart. Meer infor-
matie en de rest van het program-
ma zal bekend worden gemaakt op 
www.ajoc.nl.

Talk of the Town met Piet 
Bon en Carice van Houten

Piet Bon is een telg uit de bekende 
Aalsmeerse artsendynastie. Zijn va-
der en grootvader gingen hem voor 
als huisarts binnen de Aalsmeerse 
dorpsgemeenschap. Ook zijn broer 
Arend en diens dochter kozen dit 
vak. Bovendien deelde hij vroeger 
een praktijk met zijn inmiddels ge-
pensioneerde zwager C.C.Klicks. 
Piet Bon is een zeer enthousiaste en 

Aalsmeer - Zondag 25 januari vindt de maandelijkse praatshow Talk 
of the Town weer plaats in de bovenzaal van De Oude Veiling aan de 
Marktstraat. De aanvang is 15.30 uur en de toegang is gratis. Gasten 
zijn de Aalsmeerse huisarts, sportman en sportarts Piet Bon (62) en 
filmactrice en toneelspeelster Carice van Houten (32).

nog steeds buitengewoon actieve 
sportman. In 1968 maakte hij bij de 
Olympische Spelen in Mexico City 
deel uit van de Nederlandse equi-
pe. Hij behoorde tot de Hollandse 
acht en roeit – ruim veertig jaar later 
- nog steeds op veteranenniveau. 
Piet Bon begeleidde als arts de Ne-
derlandse hockeyploeg, op het mo-
ment dat dit team het wereldkam-

pioenschap behaalde. Daarna werd 
hij door de fameuze Amsterdam-
se voetbalvereniging Ajax gevraagd 
als clubarts. Deze functie bekleedt 
hij naast de huisartsenpraktijk, die 
hij momenteel met twee collega’s 
deelt.

Woman of the year
Carice van Houten is de belangrijk-
ste Nederlandse actrice van haar 
generatie. Zij is muzikaal en zong 
in de musicals Foxtrot en Ren Len-
ny Ren, en in Kurt Weills Driestui-
versopera. Op de middelbare school 
kreeg zij de titelrol in het drie uur du-
rende toneelstuk Thijl Uilenspieghel 
van Hugo Claus. Als studente aan 
de Kleinkunstacademie in Amster-
dam kreeg zij haar eerste rollen in 
televisie- en bioscoopfilms. Zij won 
het Gouden Kalf voor de film Suzy Q 
(1999). Haar grote doorbraak volg-
de in 2002 met de titelrol in Min-
oes. Zij ontving de Louis Pisuissse 
Prijs en de Colombina voor haar to-
neelwerk, en nog twee Gouden Kal-

veren voor Minoes en Paul Verhoe-
vens Zwartboek (2006), waarin zij 
een Joodse zangeres in de bezet-
tingstijd speelde. Daarnaast kreeg 
zij talloze andere onderscheidingen, 
zoals voor het beste ‘luisterboek’. 
Het dagboek van Anne Frank las zij 
integraal voor op CD. Inmiddels ac-
teerde zij in 22 films (onder andere 
Knetter, Lepel, Ik omhels je met dui-
zend armen, Alles is liefde) waar-
onder ook twee Hollywoodproduc-
ties. De film Valkyrie, waarin zij te-
genover Tom Cruise speelde, beleeft 
deze week de Nederlandse premiè-
re. Ook maakte zij films voor Britse 
en Franse producenten. Het toon-
aangevende glamourblad Vanity 
Fair uit New York koos haar in 2008 
als ‘woman of the year’. Haar agen-
da is bomvol. Zij is op veler verzoek 
en bij hoge uitzondering te gast in 
Talk of the Town, op uitnodiging van 
haar vader, de Aalsmeerse journa-
list Theodore van Houten. Hij is bij 
Talk of the Town gastheer in De Ou-
de Veiling.

Dia-lezing bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 26 janua-
ri verzorgt Willem Postma een diale-
zing over de vele facetten van aqua-
riums bij Viva Aquaria. Willem geeft 
al vele jaren lezingen door het hele 

land. Hij is een zeer ervaren aquaria 
en gaat vragen over deze  hobby ze-
ker niet uit de weg. De avond wordt 
gehouden in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3 en begint 
om 20.00 uur. De toegang is gratis. 
Iedereen is van harte welkom. Wie 
meer wil weten over Viva Aquaria 
kan contact opnemen met de heer 
C. Keim, tel. 0297-343854.

Bijzondere vondst in kaartenbak:
Krijttekeningen Jantien de Kogel
Aalsmeer - Wel 22 afbeeldin-
gen van Aalsmeerse plekjes wer-
den door tekenares Jantien de Ko-
gel in de kaartenbak in het Oude 
Raadhuis achtergelaten. In prach-
tige pastelkleuren op  wat ribbelig 
papier verbeeldt ze op geheel eigen 
wijze het dorp Aalsmeer. De her-
vormde kerk, de katholieke kerk, 
de verschillende molens, het Ou-
de Raadhuis, het Raadhuisplein en 
noem maar op. In 1996 tekende ze 
de Hervormde dorpskerk, vanaf de 
linkerzijflank gezien, met de boom-
pjes ervoor. In hetzelfde jaar leg-
de ze het uitzicht op deze kerk vast 
vanuit de Chrysantenstraat nummer 
3, het adres van opdrachtgeefster 
Jeanette Sparnaay. 
De Rooms-katholieke kerk op de 
Stommeerweg met het klooster er-
naast lijken haast wel lichtgevend, 
in geel en oker afgebeeld. Het 
Raadhuis en plein, gezien vanaf de 
van Cleeffkade krijgt met de ogen 
en handen van Jantien een geheel 
nieuw élan.
Een mooie compositie is door haar 
gemaakt van de overblijfselen van 
de korenmolen de Zwarte Ruiter 
aan de Jac. Tackade. Die zouden 
wat triest moeten stemmen, maar 
niet bij Jantien hoor, bij haar stráált 
de geamputeerde molen. Korenmo-
len de Leeuw staat wél geheel com-
pleet en in alle kleuren van de re-
genboog pront in het midden van 
de afbeelding. 
Jantien de Kogel laat weer eens 
een geheel andere visie op het 
Aalsmeerse zien, haar tekeningen 
maken zeer zeker nieuwsgierig. 

Permanent in Raadhuis       
De kaartenbak is een overblijfsel 
van de tentoonstelling ‘Een schil-
derachtig dorp’. Hij staat permanent 
achterin in het Oude Raadhuis. Tij-

dens de lopende tentoonstellingen 
kan iedereen nog een afbeelding 
van een Aalsmeerse / Kudelstaart-
se plek of persoon inleveren. Dit kan 
een afbeelding zijn van een schil-
derij, een tekening of een wand-
kleed, in een ver verleden of recent 
gemaakt. De steeds aangroeiende 
kaartencollectie kan een aanzet zijn 
tot een vervolgproject: een tweede 
boek met bijpassende tentoonstel-
ling, een speciale tentoonstelling 
van werk van kunstenaars, die spe-
cifiek de opdracht kregen plekken 
in Aalsmeer te schilderen, alles is 
mogelijk! Een kans nog voor een ie-
der die het afgelopen jaar de oproe-
pen in de plaatselijke kranten en in 
de KCA nieuwsbrief gemist heeft en 
haar of zijn werken niet heeft kun-
nen inleveren.
Het werk op A4-formaat kan af-
gegeven worden bij de suppoost 
van donderdag tot en met zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur. Voor meer 
nieuws uit de Kaartenbak: www.
kunstencultuuraalsmeer.nl 

Aalsmeer - Zaterdagavond 17 ja-
nuari werd voor de 35e keer het Ci-
nefleurfestival in Aalsmeer gehou-
den. 
Toen de voorzitter Gerard van Schie 
even over zeven het Cinefleurfesti-
val opende was de grote zaal van ’t 
Anker tot de laatste stoel bezet. 
Ruim 130 belangstellenden hadden 
de weg naar dit festival gevonden. 
Hij heette alle aanwezigen van harte 
welkom in het bijzonder de deelne-
mers aan het festival. 
Vervolgens introduceerde hij de la-
dyspeaker Tessa Westerhof bij het 
publiek. 
Zij heeft op een voortreffelijk wijze 
de makers van de films en hun vi-
deoproducten aangekondigd en na 
ieder blok de juryrapporten voorge-
lezen.  
De organ iserende v ideoc lub 
Aalsmeer oogstte veel waardering 
met de  openingsfilm ‘Welkom in 
Aalsmeer’ waarvoor vele clubleden 
op pad geweest waren om shots 
te vergaren in en rond Aalsmeer. 
Susan Griekspoor, Gerard van Schie 
en Henk Westerhof tekenden voor 
de samenstelling en montage. De 
onder de bezoekers aanwezige wet-
houder Berry Nijmeyer van de ge-
meente Aalsmeer was in z´n nopjes 
met deze film en zag hier wel moge-
lijkheden voor promotionele doel-
einden. 
Het programma bestond uit vier 
blokken van maximaal dertig minu-
ten welke door de deelnemende vi-
deoclubs werden ingevuld. In blok 1 
mocht de Haarlemse Smalfilm Liga 
zich presenteren. 
Onder andere werden de films ‘Riet 
leeft’ van Jan van Houten, ‘Dilemma’ 
van Peter van Spanje en ‘Draadloos’ 
van Marcel Greve en Jan van Hou-

ten getoond. In blok 2 was het de 
beurt aan de Noordwijkse Film- en 
Videoclub. ‘Herfst in Tirol’ van Aad 
van Polanen, ‘Cruise Noorse fjor-
den in IJsland’ van Hans van Eijken 
en animatiefilm ‘Facelift’ van Aad 
van Polanen kregen de bezoekers 
te zien. 
In blok 3 was het filmdoek voor Am-
fi’66 en deze club trakteerde op 
‘Flappie the Movie’, ‘Kleur en trans-
parantie in de architectuur’ van Thijo 
van Beek en ‘Gescheurde verdeler’. 
In het vierde en laatste blok moch-
ten de leden van de Leidse Video 
en Smalfilm Liga hun films tonen. 
Het publiek kreeg ‘Pallieter in de 
beurtveer 2007’ van Arie de Ridder 
te zien, evenals ‘Aah, Ooh, Wee’ van 
E.R.W.T. en ‘Spiegels in het Groene 
hart” van Peter Versluis. 
Aan het einde van de avond bleek 
de Haarlemse Smalfilm Liga het 35e 
Cinefleurfestival met 691 punten te 
hebben gewonnen. Zij gingen we-
derom met de Cinefleurbokaal naar 
huis. 
De videofilm ‘Spiegels in het Groene 
Hart ‘ bleek met 44 voorkeurstem-
men de beste film van het 35e Ci-
nefleurfestival te zijn. Peter Versluis 
mocht terecht de zaalprijs in ont-
vangst nemen. 
Na afloop kregen alle inzenders het 
deelnamecertificaat plus juryrap-
port plus een prachtig boeket mee 
naar huis en bedankte de voorzitter 
iedereen voor hun medewerking. 

Sponsors
De Film- en Videoclub Aalsmeer 
dankt sponsors het Schipholfonds, 
Rabobank Aalsmeer, De Meerlan-
den en Kees Markman die middels 
hun bijdrage de organisatie van dit 
festival mogelijk hebben gemaakt.

Bokaal voor Haarlemse Smalfilm Liga
Cinefleurfestival groot succes
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Van de hak 
op de tak

Aalsmeer 
is Aalsmeer

Aalsmeer - Aan de Stommeerweg 
loopt een sloot voor de huizen langs, 
waardoor de bewoners via een brug-
getje hun huizen moeten bereiken. 
Een tijdje geleden constateerde een 
Stommeerweg bewoner dat er een 
nieuwe brug voor zijn huis moest ko-
men en hij vroeg daar een vergun-
ning voor aan. Op het formulier gaf 
hij aan dat de oude brug vervangen 
moest worden. Toen hij later kwam 
informeren op het gemeentehuis of 
de vergunning voor de nieuwe brug 
in orde was, kreeg hij van de ambte-
naar te horen dat hij geen vergunning 
voor een brug aldaar kreeg. “Waar-
om niet?”, vroeg hij aan de ambte-
naar. “Nou, daar mag geen brug ko-
men omdat het een doorvaart is”. 
Natuurlijk weten wij allemaal dat de 
Stommeerwegsloot geen doorvaart 
is. De ambtenaar wist dat niet om-
dat hij Aalsmeer niet kende, hij kwam 
zogenaamd van ‘buiten af’. De bewo-
ner van de Stommeerweg heeft na-
tuurlijk de vergunning voor een nieu-
we brug gekregen zodat ze hun huis 
kunnen bereiken.
Het is merkbaar dat er in het ge-
meentehuis van Aalsmeer de laatste 
tijd minder inwoners van Aalsmeer of 
Kudelstaart werken; laat staan de ge-
boren en getogenen. Een behoorlijk 
aantal ambtenaren buigen zich wel-
iswaar over Aalsmeerse zaken, maar 
weten daarnaast niet hoe het hier in 
elkaar steekt. Deze mensen zien de 
binnenkant van het gemeentehuis, 
maar vliegen er op tijd uit om tijdig 
in hun eigen, andere, woonplaats te 
komen. Ik bedoel dat deze mensen 
niet weten hoe of wat Aalsmeer is. 
Wat Bovenlanden zijn, wat een ke-
telhuis is, een schuilhut of paling met 
stroop. Voorts weet men niet van de 
cultuur-historische waarden, van on-
ze sloten en plassen en vooral niet 
van wat er buiten het gemeente-
huis gebeurt. Dat lijkt me een gemis. 
Ik hoorde laatst dat de nieuwe ge-
meente secretaris in Monnickendam 
woont en dat hij daar liever wil blijven 
wonen. Volgens mij kan dat niet. Hij 
moet hier wonen, hier de weg leren 
kennen, weten wie wie is.
Ed Duinkerken, die medio maart af-
scheid neemt als gemeente secreta-
ris; woont al jaren in Kudelstaart en 
is, door deel te nemen aan het maat-
schappelijk leven in dit dorp, allang 
vergroeid met alle dingen hier en je 
kunt dus rustig stellen dat Ed is mee-
gegroeid.
Door de groeiende samenwerking 
van de gemeente Aalsmeer en Uit-
hoorn, vooral op sociaal-maatschap-
pelijk gebied, zullen er eveneens heel 
wat dingen veranderen. Dat kan niet 
anders. Het is belangrijk dat in de sa-
menwerking de eigen identiteit be-
houden zal worden. Dat is door ons 
expliciet gesteld. Ondanks dat, vraag 
ik me af of dat zonder al te veel con-
cessies te doen, gaat lukken.
Aalsmeer groeit. Binnen afzienbare 
tijd zijn er 30.000 inwoners. De ‘ons-
kent-ons’ sfeer verdwijnt groten-
deels. Toch ben ik er van overtuigd 
dat dit nooit helemaal verdwijnen zal. 
Zeker niet zolang er geboren en ge-
togen Aalsmeerders en Kudelstaar-
ters zijn die de ‘ons-kent-ons’ men-
taliteit van binnen blijven voelen. Aan 
dat eigene, dat identieke, kan, on-
danks de oprukkende veranderingen, 
niet getornd worden.
Aalsmeer is Aalsmeer en dat moet je 
voelen en begrijpen.
                              
Coq Scheltens

Energie-subsidie
Besluiten B&W
Aalsmeer - Een kinderdagverblijf, 
peuterspeelzaal en buitenschoolse 
opvang komen in het oude gebouw 
van basisschool De Brug. Het pand 
aan de Machineweg wordt geschikt 
gemaakt om kinderopvang te laten 
plaatsvinden. Op 13 januari jl. heeft 
het college van B&W besloten om 
tijdelijk ontheffing te verlenen voor 
het gebruik van het pand. De perio-
de geldt tot 1 augustus 2011. 

Huiseigenaren die energiemaatre-
gelen willen treffen in de woning, 
kunnen aanspraak maken op subsi-
die van de gemeente. Op 13 januari 
jl. stelde het college hier een rege-
ling voor vast. De subsidie bedraagt 
maximaal 1.650 euro per aanvrager. 
Op de website aalsmeer.nl is meer 
informatie hierover te vinden.

Aalsmeer - De eerste stappen voor 
het opknappen van het Surfeiland 
zijn gezet en dat heeft niemand over 
het hoofd kunnen zien. Er is een 
complete kaalslag gepleegd op het  
schiereiland dat zomers zeer popu-
lair is. Alle bomen en struiken zijn 
geveld. De kapvergunning is begin 
december goedgekeurd en gepubli-
ceerd op 4 december. 
De tweede stap is het vinden van 
een horeca-ondernemer die op een 
plaats van circa 450 m2 een voor-
ziening wil exploiteren. Het gaat dan 
om ‘lichte horeca’ en gedacht moet 
dan worden aan een broodjeszaak, 
ijssalon maar ook een bistro valt 
daaronder. De gemeente heeft al in 
diverse bladen een advertentie laten 
zetten waarin een horeca-onderne-
mer wordt gevraagd. Deze zal eerst 
een plan moeten indienen alvorens 
de selectieprocedure van start gaat. 
De lunchroom of bistro (of wat an-
ders) wordt - zo is de afspraak - ge-

pacht van de gemeente en de kos-
ten bedragen omgerekend een euro 
per m2. Naast een voorspelde ruim-
te van 450 m2 voor een horecagele-
genheid is er ook nog zo’n 200 m2 
als terrasruimte in te vullen. Ook 
is de afspraak dat de ondernemer 
voor een openbaar toilet moet zor-
gen en alle gebouwen dienen rol-
stoeltoegankelijk te worden. Wie het 
ziet zitten om deze ‘publiekstrekker’ 
te gaan exploiteren, kan zijn of haar 
plan indienen bij een horeca-ad-
viesbureau in Woerden (zie voor in-
fo op de website aalsmeer.nl)
In de selectiecommissie hebben on-
der andere wethouders Nijmeijer en 
Fransen zitting. 

Op woensdag 28 januari is er in het  
gemeentehuis om 11.00 uur een in-
formatiebijeenkomst voor kandida-
ten horeca-ondernemers en op 1 
maart dit jaar is de slotdatum voor 
het indienen van de plannen. 

Lunchroom, ijssalon of bistro?
Inschrijving voor horeca 
op Surfeiland van start

Kudelstaart - Cees Kok, Dick Look-
man en Berry Philippa zijn in de bres 
gesprongen om de Bilderdammer-
weg minder gevaarlijk te maken. De 
drie Kudelstaarters - met uitzonde-
ring van Kok - wonend aan Geer-
land zijn de ‘lakse’ houding van de 
gemeente en politie met betrekking 
tot de ‘racebaan’ meer dan zat. Alle 
maatregelen ten spijt wordt nog al-
tijd te hard gereden. 
Voorrang verlenen op zijstraten, ver-
smallingen, aparte fietsstroken en 
paaltjes op de weg... het gevaar blijft 
erg aanwezig volgens de drie heren 
en daarom willen zij versneld actie 
van de gemeente. Ze hebben een 
lijstje voor de omwonenden opge-
steld waarin hen gevraagd wordt te 
reageren op een aantal vragen. Eén 
daarvan: “Wist u dat de politie niet 

mag bekeuren in de 30 km zone van 
de Bilderdammerweg?” De ingevul-
de lijsten zullen te zijner tijd worden 
aangeboden aan de fracties. 

Omdat het Verkeer- en Vervoersplan 
voor heel de gemeente nog niet is 
vastgesteld, wil wethouder Fransen 
nog niets doen aan de Bilderdam-
merweg. En dat nu, is een doorn in 
het oog van de drie. Zij willen juist 
nu al actie, misschien in de vorm 
van drempels of bekeuringen uit-
schrijven. “Aan deze wild-west ver-
keerssituatie moet een eind komen”, 
zeggen ze en daarom willen zij meer 
draagvlak voor maatregelen. “Als de 
gemeente dàn nog niet inziet dat er 
iets moet gebeuren, gaan we onze 
eigen maatregelen nemen”, aldus 
Cees Kok.

Draagvlak gevraagd tussentijdse maatregelen

Drietal wil oplossing ‘race-
baan’ Bilderdammerweg 

Inwoners nauw betrokken bij nieuw radioprogramma

Stamtafel Aalsmeer kent 
een veelbelovende start
Aalsmeer - Na diverse proefuitzen-
dingen is het programma Stamtafel 
Aalmeer donderdag 15 januari of-
ficieel van start gegaan in de klei-
ne bovenzaal van de Oude Veiling in 
de Marktstraat. In het tweewekelijks 
programma worden de inwoners 
van Aalsmeer en Kudelstaart tussen 
20.00 en 22.00 uur in de gelegen-
heid gesteld hun mening te geven 
over onderwerpen die door de poli-
tiek behandeld gaan worden of zelfs 
al zijn. De opzet van de presentato-
ren Rinus van Itterzon, Patricia Vo-
gels en Dirk Box is met bewoners 
over allerhande onderwerpen pra-
ten en het drietal wil een platform 
zijn voor en door Aalsmeerders. Voor 
de technische ondersteuning draagt 
Martijn Bouterse zorg. De politiek 
praat overigens niet mee. Zij kun-
nen dit op zaterdagmiddag tussen 
12.00 en 13.00 uur doen in het pro-
gramma Aalsmeer Actueel.

Eerste uitzending
Tijdens de eerste officiële uitzending 
waren Jan Millenaar (bestuurslid 
Pramenrace, voorzitter Programma-
raad Radio Aalsmeer en betrokken 
inwoner), Dick Kuin (oud raadslid 
en architect), Henk Siecker (voor-
zitter Wijkraad Stommeer), Gert Jan 
van de Lagemaat (inwoner vanwe-
ge het dorpse en groene karakter 
van Aalsmeer), Ilca van Houwelin-
gen (inwoonster Stommeerkade) en 
Nel Lanser (inwoonster Stommeer-
weg) de gesprekspartners, terwijl 
ook Willem Barendsen, presentator 
van Aalsmeer Actueel was aange-
schoven. Het dorpse karakter van 
Aalsmeer kwam de afgelopen week 
tot zijn recht tijdens de ijspret en 
iedereen heeft hier volop van ge-

noten. Terloops werd de herkomst 
van koek en zopie ook nog even uit 
de doeken gedaan. Ook de viering 
van Oud en Nieuw kwam nog even 
langs en met name het rustige ver-
loop werd opvallend genoemd. De 
twee branden waar Aalsmeer aan 
het einde van het jaar mee te ma-
ken kreeg, de Pollepels en Philip-
po, konden ook niet onbespro-
ken blijven en uiteraard werd nog 
even verwezen naar het benefiet-
concert op 7 februari aanstaan-
de in The Beach met twaalf bands, 
waarbij burgemeester Pieter Litjens 
de presentatie verzorgt. De recet-
te gaat naar de stichting Aalsmeer 
Helpt en is bestemd voor die bands 
die naast hun oefenruimte ook di-
verse instrumenten verloren zagen 
gaan en alle andere gedupeerden 
van de brand bij Schild. De samen-
werking met Uithoorn komt ook ter 
sprake en natuurlijk kon niet uit-
blijven dat ook de gevaarlijke ver-
keerssituatie rond de Brede School 
Mikado ter tafel kwam. Bij de Riet-
pluim is nog een tekort van 1,3 mil-
joen euro en dit aanvullend krediet 
zal er zeker komen nu de school bij-
na klaar is. Gezien de diverse aan-
vullende kredieten die de laatste tijd 
gevraagd zijn valt de opmerking dat 
projectontwikkelaars Aalsmeer aan 
het verkwanselen zijn. Maar is dat 
wel zo, was de vraag. Het is nog al-
tijd de gemeenteraad die het laat-
ste woord heeft. De volgende vraag 
was meteen: zijn gemeenteraads-
leden wel capabel genoeg om bij 
dergelijke grote projecten afgewo-
gen beslissingen te nemen. Natuur-
lijk stonden ook de Noordvork en 
de knip in de Burgemeester Kas-
teleinweg op de rol. De besluitvor-

ming is als onthutsend ervaren en 
dat gaat vele jaren terug. De nieu-
we N201 krijgt twee keer twee rij-
stroken terwijl in het oorspronke-
lijke plan nog twee keer drie rijba-
nen werd aangegeven. De angst dat 
de Noordvork een sluiproute wordt 
overheerst. Het wijzigen van het be-
stemmingsplan van de Noordvork 
is nooit met de wijkraad besproken 
en de vrees dat de Noordvork een 
tweede ontsluitingsweg voor Green-
Park zal worden staat eigenlijk bij 
voorbaat vast. Voor de inwoners van 
Kudelstaart zal gaan gelden dat zij 
niet de Noordvork, maar de route via 
de Stommeerweg, Van Cleeffkade, 
Oosteinderweg zullen gaan volgen 
met alle gevolgen van dien. Samen-
vattend kan gezegd worden dat er 
tijdens de eerste officiële uitzending 
van Stamtafel Aalsmeer nog vele 
vragen te beantwoorden zijn. 

Iets op ‘t hart?
De redactie van Stamtafel Aalsmeer 
hoopt dat de politiek de diverse 
noodkreten op hun waarde weten te 
schatten en roept inwoners op zich 
te mengen in de discussies en te re-
ageren. Voor die lezers die het pro-
gramma gemist hebben is er goed 
nieuws want zij kunnen via de web-
site www.radioaalsmeer.nl het pro-
gramma nog eens terug luisteren 
door te klikken naar uitzending ge-
mist. De eerstvolgende uitzending is 
op donderdag 29 januari van 20.00 
tot 22.00 uur. Inwoners die zich wil-
len mengen in de discussie of iets 
op hun hart hebben op het gebied 
van bijvoorbeeld verkeer en vervoer, 
bouwplannen, arkenbeleid worden 
verzocht zich vooraf te melden via 
stamtafel@radioaalsmeer.nl. I

Aalsmeer - Sinds enige tijd is het 
tweede gedeelte van de School-
straat naambordloos. Net na de 
kruising met de Marktstraat prijkt 
op het hoekpand rechts wel een 
straatnaambord, maar wie vanaf de 
Dorpsstraat de straat inkijkt zal niet 

ontdekken dat het hier de School-
straat betreft. 
Op het bord van verboden in te rij-
den rest slechts nog een klein hang-
punt waar eens trots ‘Schoolstraat’ 
prijkte. Enkele bewoners hebben al 
melding gemaakt bij de gemeen-

Waar is de Schoolstraat?

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
22 januari, is er een bijzondere wijk-
raadvergadering in de Hornmeer. 
De avond begint met een aparte on-
derdeel: voor de bewoners van de 
Waterhoenstraat is er de gelegen-
heid de ontwerpen te bekijken die 
zijn gemaakt naar aanleiding van de 
bewonersavond in oktober. De be-
woners kunnen het ontwerp kiezen 
en nog voorstellen doen voor klei-
ne aanpassingen. De avond begint 
om 19.30 uur in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. De ontwerpen 
zijn ook te zien op de website van de 
wijkraad: www.wijkraden-aalsmeer.
nl, zie onder Hornmeer/waterplan/

Waterhoenstraat. Daarna volgt de 
reguliere wijkraadvergadering, de 
eerste van 2009. De data voor 2009 
vindt u ook op de website van de 
wijkraad. De wijkraad stelt het op 
prijs ook uw mening te horen over 
zaken in de Hornmeer. Kom daarom 
ook in het volgende jaar regelma-
tig naar de wijkraadvergaderingen 
en blijf op de hoogte van het nieuws 
en ontwikkelingen in de Hornmeer. 
Stuur uw vragen en/of opmerkingen 
via een e-mail naar wijkraadhorn-
meer@hotmail.com of  een briefje 
naar het secretariaat van de wijk-
raad: Meervalstraat 4, 1431 WG  
Aalsmeer.

Vanavond herinrichting 
Waterhoenstraat Hornmeer

Aalsmeer - Over ruim een jaar zijn 
er gemeenteraadsverkiezingen en 
op de nieuwjaarsreceptie van PACT 
Aalsmeer gaat het over bijna niets 
anders. Dat PvdA, Groenlinks en 
D66 in de gemeente Aalsmeer één 
lijst vormen, is zelfs na zeven jaar 
samenwerking in PACT nog te wei-
nig bekend. En zeker aan de nieu-
we inwoners moet worden duidelijk 
gemaakt dat die bundeling resulta-
ten oplevert. PACT heeft aan dit col-
lege een wethouder geleverd in de 
persoon van Ronald Fransen en in 
zijn nieuwjaarsspeech kijkt deze te-
rug op wat er bereikt is. 
PACT Aalsmeer kan tevreden zijn 
over wat er met het surfeiland gaat 
gebeuren, over de inspraak van de 
burgers bij alle mogelijke plannen, 
over het aangenomen klimaatbe-
leidsplan en over het feit dat de be-
zuinigingen niet op de sociaal zwak-
keren zijn afgewenteld. “Maar”, zegt 
Ronald Fransen: “Er valt het komend 
jaar nog heel wat binnen te halen.” 
Hij denkt daarbij aan het verkeers- 
en vervoersplan, de gebiedsvisie, de 
wijksteunpunten en niet te vergeten 
de oprichting van de GEBA: het Ge-
meentelijk EnergieBedrijf Aalsmeer. 

Ook de dingen die niet zo goed zijn 
gegaan, moeten stevig worden aan-
gepakt, zoals het wijkgericht wer-
ken. En de overlast door Schiphol 
blijft bijna letterlijk een hoofdpijn-
dossier. PACT Aalsmeer ziet, on-
danks de sombere economische 
vooruitzichten, dit jaar optimistisch 
tegemoet. “2009 wordt een boei-
end jaar”, zegt fractievoorzitter  Ulla 
Eurich. “Denk met ons mee, ga met 
ons mee op werkbezoek, het veld in, 
of kom naar één van de vele PACT 
cafés om mee te discussiëren. Houd 
de website van PACT in de gaten, 
daar zullen we een en ander steeds 
aankondigen. 
En u mag ons natuurlijk altijd bel-
len, mailen, of kom eens langs bij 
een fractievergadering of gemeen-
teraadsvergadering. Dat ervaren wij 
als zeer wenselijk steuntje in de rug.” 
En er werd, onder het genot van een 
hapje en een drankje, nog zeer ge-
animeerd doorgepraat op de nieuw-
jaarsreceptie van PACT. Want over-
al over meepraten staat hoog in het 
vaandel geschreven bij de leden van 
PACT Aalsmeer.  

Door Pierre Tuning.

Hét gesprek op nieuwjaarsreceptie
PACT neemt aanloop naar
gemeenteraadsverkiezingen

Wethouder Ronald Fransen van PACT Aalsmeer.

te, maar vooralsnog is de straat nog 
naamloos. 
“Mogelijk is het naambord nog in 
de maak en krijgt de Schoolstraat 
binnenkort haar naam terug”, op-
pert een bewoner optimistisch. Wie 
weet…

Ledenvergadering 
van ‘De Dorper’
Aalsmeer - Wijkraad de Dor-
per komt ter vergadering bijeen op  
maandag 26 januari vanaf 19.30 uur 
in het gebouw van de Binding in de 
Zijdstraat 53. 
Het eerste half uur van de bijeen-
komst kunnen bewoners van het 
centrum  onderwerpen voor de 
wijkraad inbrengen en bespreken. 
De buurtregisseur van de politie en 
een ambtenaar van de gemeente 
zijn hierbij aanwezig. Op de agenda 
staat voorts de verkiezing van een 
nieuw bestuur. Iedere wijkbewo-
ner die minimaal 18 jaar is en in het 
dorp woont kan als lid van de ver-
eniging worden beschouwd en zich 
kandidaat stellen. Kandidaten kun-
nen zich aanmelden tot voor aan-
vang van de vergadering.

Aalsmeer - Het ijs op de Westeinderplassen is aan het smelten. Het bevro-
ren vlak valt uit elkaar in stukjes. “Al die stukjes ijs geven een prachtig gezicht 
en ook een hoop herrie als je bij de waterkant staat”, aldus Bert Pol uit Ku-
delstaart die deze mooie foto maakte voor de Nieuwe Meerbode.

Kruiend Westeinderijs...

Rondhangers 
op de bon
Aalsmeer - Diverse malen heeft 
de politie afgelopen week bonnen 
uitgeschreven voor rondhangende 
jeugd in de Ophelialaan. De jongens 
en meiden gedroegen zich volgens 
ondernemers en bezoekers hinder-
lijk. Ze klommen op winkelkarretjes 
en hielden zich onder andere op bij 
de pinautomaat. 

Knie uit de kom
Kudelstaart - Op vrijdag 16 januari 
rond half zeven in de avond heeft de 
politie hulp verleend na een onge-
luk in de sporthal in de Edisonstraat. 
Van een 14 jarige Aalsmeerse was 
de knie uit de kom geraakt tijdens 
het sporten. Ambulance-medewer-
kers hebben eerste hulp verleend. 
De vrouw is naar het ziekenhuis ver-
voerd. Inmiddels is weer thuis met 
haar knie in het gips.

Bekeuringen na
bromfietscontroles
Aalsmeer - Op woensdag 14 janu-
ari heeft de politie in de middag en 
in de avond bromfietscontroles ge-
houden op de Dreef en rond de Op-
helialaan. Vijftien bestuurders zijn 
op de bon geslingerd, onder ande-
re vanwege te hoge snelheid, door 
rood licht rijden en het negeren 
van een gesloten verklaring in de 
Spoorlaan.
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“We houden het aanbod actueel”
Muziekboeken voor elk wat 
wils bij Stage Music Service
Aalsmeer - De Gitaarstarter, Mijn 
eerste blokfluitliedjes, Dit songboek  
zocht ik, Easy Piano, Bass Tunes en 
Drumsolo’s. Slechts een kleine greep 
uit het enorme uitgebreide en geva-
rieerde assortiment muziekboeken 
bij Stage Music Shop in de School-
straat 7. De muziekwinkel verkoopt 
(les)-boeken voor alle instrumen-
ten, zoals gitaar, basgitaar, drums, 
blokfluit, saxofoon, trompet, maar 
ook voor viool, mandoline, ukele-
le, mondharmonica en piano. Na-
tuurlijk ook muziekboeken met lied-
jes van bekende bands en arties-
ten, boeken met hits uit de jaren ze-
ventig tot negentig en onder andere 
verzamelalbums van grote sterren. 
Vers van de drukker is bijvoorbeeld 
het muziekboek ‘Zien’ van Marco 
Borsato met totaal dertien liedjes 
waaronder de hits ‘Voorbij’ en ‘Af-
scheid nemen bestaat niet’.

Indrukwekkend
“Ik denk dat we rond de 1.000 boe-
ken hebben liggen”, vertelt eigenaar 
en muzikant Leen Mulder al wijzend 
naar de indrukwekkende wand en 
planken met allemaal boeken. “En 
als we iets speciaals niet in huis 
hebben, dan wordt het besteld en 
hebben we het binnen drie of vier 
dagen in huis.” Struinend tussen de 
boeken valt op dat het aanbod in-
derdaad heel gevarieerd is. Op zoek 

naar leuke liedjes rond het kamp-
vuur? Is een boek voor. Gechar-
meerd van Hollandse hits, smartlap-
pen of levensliederen? Diverse keu-
zes en voor beginners en gevorder-
den. Meer geïnteresseerd in rock-, 
country- of blues-muziek? Zoek uit, 
er is veel en voor elk wat wils. Voor 
wie liedjes sneller en makkelijker 
naspeelt met muziek, zijn er boeken 
met cd’s. En voor kinderen heeft Sta-
ge Music Shop aparte (les)-boeken 
in huis. Veelal wordt in deze overleg 
gepleegd met de verschillende mu-
ziekleraren en -scholen. 

Aanrader
Begrijpelijk dat eigenaar Leen Mul-
der, die zelf viool, gitaar, mandoli-
ne en mondharmonica speelt, trots 
is op zijn uitgebreide muziekboe-
ken-bestand en dat mensen uit 
Aalsmeer en omgeving regelma-
tig komen snuffelen in de boeken. 
Een aanrader ook trouwens, want 
zo besluit de Stage Music man: “We 
houden het aanbod actueel. Bijna 
wekelijks worden nieuwe uitgaves 
aangekocht.” Nieuwsgierig gewor-
den? U/jij bent welkom in de win-
kel in de Schoolstraat 7 in het cen-
trum. Het telefoonnummer is 0297-
328044 en de moeite waard is het 
om alvast een kijkje te nemen op de 
onlangs geheel vernieuwde website 
www.stagemusic.nl.

Mini-seminar 
over de islam
Aalsmeer - Op vrijdag 30 janua-
ri wordt in het gebouw van de Le-
vend Evangelie Gemeente aan de 
Boeingavenue in Schiphol-Rijk een 
mini-seminar georganiseerd over 
de islam. Hoe kijken mensen van de 
christelijke kerk aan tegen moslim-
medeburgers en hoe kijken zij naar 
christenen? 
Spreker is dr. Daniël Shayesteh en 

‘Back in Time over de top’ 
in The Beach was toppie!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17 
januari vond in The Beach aan de 
Oosteinderweg het ‘Back in Time-
Over de Top’-feest plaats. De or-
ganisatoren van het maandelijk-
se dance classics discofeest had-
den voor deze speciale editie ge-
kozen voor een groter opgezet ge-
heel met vele extra’s en een  the-
ma: Goed Fout! De locatie binnen 
in The Beach was sfeervol aange-
kleed. Een knots van een spiegel-
bol hing boven de dansvloer, de ro-
de loper lag uit voor de feestgan-
gers en zij kregen bij binnenkomst 
een heerlijk zoete welkomstcocktail 
aangereikt. Vanaf 21.00 uur klonk 
er al behoorlijk foute muziek uit de 
luidspeakers naast het verhoogde 
podium waar de exclusieve Back in 
Time-discobar al in het licht stond 
te pronken. Ondertussen stroomden 
de bezoekers in groten getale bin-
nen. De voorverkoop van de kaarten 
beloofde veel goeds en velen had-
den gehoor gegeven aan het ver-
zoek om een zo fout mogelijke outfit 
aan te trekken. Theaterworld moet 
goede zaken gedaan hebben vori-
ge week wat betreft kledingverhuur. 
Maar velen werden er ook van ver-
dacht het foute pak gewoon thuis 
in de kast te hebben hangen. Glit-
terjasjes, pruiken en zonnebrillen 
voerden de boventoon. De sfeer zat 
er daarmee vanaf het begin goed 
in. Dj’s en gastheren Cees van der 
Schilden en Ruud Vismans draaiden 
de eerste uurtjes van de avond de 
meest foute platen en dance clas-
sics. Tegelijkertijd werden de voor-
bereidingen getroffen voor het eer-
ste optreden van de avond. Rond 
23.00 uur betrad zanger en enter-
tainer Ben Sproet het tweede po-
dium om het publiek te vermaken 
met coverhits van onder andere The 
Trammps, Four Tops, Pointer Sisters, 
Blues Brothers en Tavares. Maar ook 
Nederlandstalige nummers behoor-
den tot zijn repertoire. Het publiek 

sprong en danste vrolijk mee op de-
ze toch wel foute combinatie. Na 
dit optreden schalden nog wat fou-
te dance classics door de hal waar-
na het tijd was voor het tweede op-
treden. Dit keer waren het De Sjon-
nies die het podium betraden. Maar 
waren het nou de echte? Lachwek-
kend was het in ieder geval wel en 
het publiek vond het prachtig. Het 
laatste gedeelte van de avond was 
weggelegd voor dj Meindert van der 
Zwaard. Dat de feestgangers er nog 
lang geen genoeg van hadden bleek 
uit het feit dat de dansvloer nog tot 
de laatste minuut stampvol stond. 
De feestavond werd afgesloten met 
de bekendmaking van de winnaar 
en winnares van het foute verkleed-
festijn. De jury had moeite om een 
keuze te maken uit het grote aan-
bod, maar uiteindelijk kwamen zij 
eensgezind tot een besluit. De dra-
ger en draagster van het meest fou-
te tenue kregen beiden een diner-
bon voor twee personen te beste-
den bij het naastgelegen restau-
rant Het Strandpaviljoen. Met nog 
een laatste discoknaller kwam er nu 
toch echt een einde aan deze ge-
slaagde avond. X-treme Showpro-
ductions zorgde deze avond voor 
fantastisch licht en geluid. Dank aan 
allen die dit foute feest mede moge-
lijk hebben gemaakt. Het ‘Back in 
time’-team kijkt al weer uit naar de 
volgende ‘gewone’ editie. Deze gaat 
plaatsvinden op zaterdag 21 febru-
ari en verder elke derde zaterdag-
avond van de maand, uiteraard ook 
in The Beach. Maar ‘Back in time’ is 
op zaterdag 7 februari ook aanwezig 
tijdens Beachpop, het grote beni-
fietconcert ten bate van gedupeer-
den van de grote brand in Aalsmeer. 
Bij het wisselen van de bands zor-
gen de Back in time dj’s voor de mu-
zikale overgangen. Kom kijken en 
luisteren naar de bands zodat zij de 
door de brand verloren spullen op-
nieuw aan kunnen schaffen. 

Velen hadden gehoor gegeven aan het verzoek om een zo fout mogelijke out-
fit aan te trekken.

Vrijdag 30 en zaterdag 31 januari
Akoestische Avonden met 
dertien acts in Bacchus
Aalsmeer - Het laatste week-
end van januari staat altijd garant 
voor een overvol Bacchus. In het 
Aalsmeerse café is dan weer een 
komen en gaan van bands. Twee 
avonden lang muziek van bekende 
en onbekende bands. Dit jaar kan 
genoten worden van liefst dertien 
acts: Op vrijdag 30 januari is het po-
dium voor Marjan van Houwelingen, 
de Binding Jeugd Band, Bill or Ge-
orge and the Stomme Jones, Dark 
Rosie, Janko’s Feestje en Ten Beers 

After. Op zaterdag 31 januari treden 
Steef & Co, Linda & Arjen, No Patrol, 
Oh!, Dennis Kivit, King Pelican en 
Als Je Maar Van De Straat Band op. 
Hou deze krant/rubriek in de gaten, 
want volgende week is er meer in-
formatie over de bands en de tijden. 
Uiteraard kun je ook op de websi-
te van Bacchus (www.cultureelca-
febacchus.nl) kijken voor alle infor-
matie. Bij beide Akoestische Avon-
den is de zaal open vanaf 20.00 uur 
en bedraagt de toegang 3,00 euro.

Zondagmiddagconcert 8 februari
Iain Matthews samen met 
Ad Vanderveen in ‘Ouwe’
Aalsmeer - De oprichter van Fair-
port Convention, Iain Matthews, ver-
zorgt samen met Ad Vanderveen op 
zondagmiddag 8 februari een luis-
terconcert in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. 
Iain Matthews behoort tot een van 
de levende pop legendes van on-
ze tijd.  In 1967 was hij één van de 
oprichters van Fairport Conventi-
on. Na twee jaar ruilde hij deze le-
gendarische groep in voor Matthe-
ws Southern Comfort. In 1972 ver-
scheen de eerste plaat van zijn toen 
nieuwe formatie Plainsong, met als 
thema liedjes over de eerste vrou-
welijke piloot Amelia Earhart die in 
1937 met haar vliegtuigje op myste-
rieuze wijze boven de Stille Oceaan 
verdween. Hier na verkaste Matthe-
ws voor een langere periode naar 
Los Angeles waar hij onder ande-
re nauw samenwerkte met Michael 
Nesmith van de roemruchte 60 ja-
ren show-pop band The Monkees.  
Naast diverse platen prachtige pla-

ten met Plainsong produceerde Iain 
in die periode ook nog vijftien so-
lo projecten.
Ad Vanderveen, deels Nederlander, 
deels Canadees behoort tot de top 
van de Europese singer-songwriters. 
Op 14 jarige leeftijd, begon de car-
rière van Vanderveen in de Rock & 
Roll scène. In de vroege jaren tach-
tig nam hij met z’n toenmalige band 
Personnel diverse albums op voor 
Polydor Records. Op deze in Nash-
ville opgenomen producties werd hij 
onder andere ondersteund door co-
ryfeeën als Al Kooper en Flaco Jime-
nez. De laatste twintig jaar werkt Ad 
aan solo projecten en werkte samen 
met Eliza Gilkyson and Iain Matthe-
ws in ‘More than a song’ en met de 
in Aalsmeer inmiddels befaamde 
David Olney en vele anderen. 
Kaarten reserveren voor dit concert 
kan van dinsdag tot en met zondag 
tussen 12.00 en 22.00 uur in De Ou-
de Veiling, Markstaat 19, tel. 0297– 
368378, info@deoudeveiling.nl.

Trots op Sonority 
in Paradiso
Aalsmeer - Een staande ovatie 
kreeg Sonority afgelopen weekend 
in Paradiso voor haar uitvoering van 
Queen’s Barcelona. 
“Het hele optreden was perfect, 
maar het  laatste nummer Barce-

Voor aantal cursussen nog plaats!
Gezellig druk tijdens open 
huis van De Werkschuit
Aalsmeer - Gezellig druk was het 
afgelopen zaterdag 17 januari tij-
dens het open huis van De Werk-
schuit. Al veertig jaar presenteert de 
stichting allerlei creatieve cursussen 
voor groot en klein in ‘t Stommeer-
kwartier aan de Baccarastraat. In 
het centrum konden de bezoekers 
kennis maken met De Werkschuit, 
het aanbod aan cursussen, de do-
centen en werken van deelnemers. 
Uiteraard konden de bezoekers zich 
ook gelijk opgeven voor een cursus. 
De open dag gemist, maar toch ge-
interesseerd? 
Op maandag 2 februari beginnen 
de creatieve najaarscursussen en er 
zijn nog plaatsen vrij bij een acht-
tal cursussen. Opgeven kan nog 
voor de cursussen Modelboetseren 
op de maandagavond van 19.45 tot 
22.15 uur, Keramiek op de maan-

dagavond van 20.00 tot 22.30 uur, 
Tegel en glasmozaïek op de maan-
dagavond 19.30 tot 22.00 uur, Aqua-
relleren op de dinsdagmorgen van 
9.15 tot 11.45 uur, Gemengde teken 
en schildertechnieken op de dins-
dagavond van 19.30 tot 22.00 uur en 
op de zaterdag van 10.00 tot 12.30 
uur, Beeldhouwen op de dinsdag-
avond van 19.45 tot 22.15 uur, Ab-
stract schilderen op de woensdag-
avond van 19.30 tot 22.00 uur en 
Glas in lood op de donderdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur. Voor infor-
matie, inlichtingen en opgave kan 
gebeld worden naar Margot Tepas, 
tel. 0297-340150 of stuur een email 
via www.gklein.org/wsa/. Folders 
zijn verkrijgbaar bij de bibliotheken 
in Aalsmeer en Kudelstaart, het ge-
meentehuis, zwembad De Waterlelie 
en de boekwinkels in Aalsmeer.

Foto Ronald van Doorn.

recensie
Herman Nijkamp Kwartet 
verrast publiek Bacchus!
Aalsmeer - Een goed bewaard ge-
heim. Een ongelofelijke verrassing. 
Een zanger zoals ik nog nooit had 
gehoord. Wat een swing. Wat een 
muzikaliteit. Waar komen die van-
daan? En die solo’s. Dat samenspel. 
Een gebeurtenis die ons nog lang 
zal heugen!
Zo werd het optreden ervaren van 
het Herman Nijkamp Kwartet, de af-
gelopen zaterdag in Bacchus. Het is 
niet goed voor te stellen dat de sfeer 
die dit jazzconcert wist op te roepen, 
ook op een andere locatie had kun-
nen ontstaan.
De muzikale oorsprong van de stijl 
van dit kwartet ligt in de West Coast 
Jazz van de jaren vijftig, zestig. Het 
thema wordt tweestemmig door 
trompet en sax gespeeld, waarna er 
door de verschillende instrumenten 
op wordt geïmproviseerd. Het uit-
gangspunt van de instrumentalis-
ten lijkt ook op de stijl van de Ame-
rikaanse musici uit die tijd. De virtu-
oos gespeelde altsax van Jacco van 
Santen doet denken aan Art Pepper, 
de trompet van Herman Nijkamp 
aan de jonge Chet Baker en de bas 
van Serge Bredewold aan Red Mit-
chell.
Alleen de weerbarstig gespeelde 
piano van Pieter van Santen heeft 

meer muzikale vaders dan je kunt 
opnoemen. Te denken valt aan de 
oude ‘stride-pianisten’, maar ook 
aan Thelonious Monk, Bud Powell 
en de Charles-Mingus-pianist Jac-
kie Byard.
Herman Nijkamp beheerst met zijn 
stem vele technieken: van schitte-
rend opgebouwde scat-vocals tot 
Al-Jarreau-achtige klak- en plofge-
luiden en expressieve ballads. Her-
man speelt behalve trompet veel bu-
gel met een fluwelen klank. Zo ont-
staan duetten van bugel-sax, voice-
sax, trompet-bas, trompet-piano, pi-
ano-bas enzovoort.
Tot ieders verrassing was het con-
cert na twee sets nog niet afgelo-
pen. Altsaxofonist Jacco van San-
ten, die in het begin van de twee-
de set afhaakte omdat hij niet meer 
kon staan van de griep, ervoer een 
wonderbaarlijke opstanding. Tegen 
twaalf uur blies hij zijn partij mee 
alsof er niets aan de hand was. Om 
kwart voor een hadden de muzikan-
ten er nog zo’n zin in, dat een toegift 
volgde. Zo eindigde het optreden 
van het Herman Nijkamp Kwartet 
als een heerlijk ouderwets Nacht-
concert.   

Pierre Tuning.

hij is een kenner van de islam van-
wege zijn voormalig lidmaatschap 
van de Hezbollah en is onder an-
dere afgestudeerd in de leer van de 
koran. Zijn kennis van de islam en 
zijn sprankelende getuigenis van 
zijn geloof in Jezus Christus is voor 
vele duizenden een inspiratie en ze-
gen geworden. Daniël is tevens au-
teur van een aantal boeken. De-
ze speciale bijeenkomst begint om 
19.45 uur en duurt tot rond de klok 
van 21.45 uur. 
De toegang is gratis, wel wordt een 
collecte gehouden. 

lona, gaf je kippevel-momenten! 
Daarom kregen ze daverend ap-
plaus en bovendien ging iedereen 
staan. Dat gebeurt bijna nooit tij-
dens de Korendagen. 
Ik ben blij dat ik dat heb mogen 
meemaken en ben héél trots op ons 
Aalsmeerse Sonority”, aldus Anna-
Marie Blommestein-Koudijs in een 
reactie.

Nog spullen thuis?
Rommelmarkt en verkoop 
planten in De Spil
Kudelstaart - Op zaterdag 7 februa-
ri houdt de Samen-op-Weggemeen-
te van 10.00 tot 15.00 uur een grote  
rommelmarkt in de Spil aan de Spil-
straat, zijstraat Bilderdammerweg. 
Aansluitend draait tot 16.00 uur het 
rad van fortuin. Op de rommelmarkt 
kunnen liefhebbers naar harte lust 
komen snuffelen tussen onder an-
dere de boeken, computer artikelen, 
serviezen, huishoudelijke artikelen, 
speelgoed en verlichting. De com-
missie is reeds gestart met het uit-
sorteren van de ingeleverde goede-
ren zodat het de bezoeker gemak-
kelijk gemaakt met hun zoektocht 
door de zaal. In de ontmoetingshal 
zal de groengroep van de Sow-ge-
meente zich presenteren met aller-
lei creaties van opgemaakte plan-
tenbakken. etc.

Mocht u thuis spullen hebben lig-
gen voor de rommelmarkt, dan 
houdt de organisatie zich van har-
te aanbevolen. Alles wordt aange-
nomen, met uitzondering van meu-
bilair wat niet in een personenauto 
past en kleding. Onnodig om te ver-
melden waarschijnlijk, dat de mate-
rialen wel in een redelijke tot goede 
staat moeten zijn. 
Elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 
uur staan mensen van de bazaar-
commissie aan de Hoofdweg 161 
klaar om uw spullen in ontvangst te 
nemen. Bent u niet in de gelegen-
heid om zelf te komen brengen dan 
kunt U ook contact opnemen via de 
telefoonnummers: 329920 (Roel de 
Rooij) of 342144 (Kees Vermeulen). 
In overleg worden de spullen bij u 
opgehaald.

Unieke muziekdocumentaires
Crossroads Festival met Eric 
Clapton in De Oude Veiling
Aalsmeer - De komende maan-
den worden er unieke muziek docu-
mentaires getoond in De Oude Vei-
ling. Op zondag 1 februari wordt het 
tweede Crossroads gitaarfestival 
met Eric Clapton en zeer vele gas-
ten getoond. 
Hier onder bevinden zich namen 
als  Jeff Beck, Sheryl Crow, Buddy 
Gay, BB King, Jarry Douglas, Albert 
Lee, Lohn McLaughlin, Willie Nel-
son, Robbie Robertson, Johnny Win-
ter, Steve Winwood, James Taylor en 
vele anderen. 
Alle betrokkenen in de documentai-
re treden gratis op voor het festival 
en de inkomsten kwamen ten goede 

aan het Clapton’s Crossroads Medi-
cal Centre in Antigia waar met name 
musici kunnen afkicken van drank 
en drugsgebruik. Dit festival vond 
plaats op 28 juli in 2007.   
Komende documentaires zijn onder 
andere concerten van Bela Fleck & 
The Flagtones, Primal Twang, de ge-
schiedenis van de gitaar door Dan 
Crary met diverse gasten waaronder 
Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger 
Baker en de Sam Bush Band.      
De documentaire wordt 1 februari 
vanaf 15.00 uur vertoond in het res-
taurant van De Oude Veiling in de 
Marktstraat. 
De toegang is gratis. 
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Tekensessie kids op Bali
Aalsmeer - Op de kinderkunstzol-
der van het Oude Raadhuis han-
gen momenteel kindertekeningen 
uit het oer-Hollandse dorp Oud-Be-
ijerland. Een groot contrast met de 
KCA voorbereidingen voor een ten-
toonstelling over Bali in 2010! Dan 
zal het Oude Raadhuis geheel ge-
wijd zijn aan kunst uit Bali. 
KCA medewerker Arie Buijs en zijn 
vrouw Marijke vertrokken onlangs 
naar het verre, exotische Bali en vol-
brachten een ware missie voor de 
kinderkunstzolder. Als kenners van 
het eiland vonden zij een geschik-

te dorpsschool in Sanggalangit, een 
plaats vlak bij de zee, waar vijftig 
kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 
jaar aan de slag gingen voor de mu-
seumzolder in Aalsmeer. 
Op de kleurrijke tekeningen is het 
dagelijks leven op Bali afgebeeld; 
huizen, de weg naar school, de tem-
pel met versieringen, een enkele vo-
gelverschrikker en vooral de bloe-
men. De tekensessie is door Marijke 
vastgelegd in een fraaie serie foto´s 
die gelijktijdig met de tekeningen 
getoond zal worden. Deze week al-
vast een voorproefje!

Juwelendoosje maken tijdens 
de Meidenmiddag 
Kudelstaart - Op woensdag 28 ja-
nuari  staat weer een meidenactivi-
teit gepland voor de tienermeiden 
in Kudelstaart en Aalsmeer. Op de 
Binding Zolder aan de Haya van So-
merenstraat gaan de meiden lek-
ker creatief aan de slag.  Heb jij ook 
zoveel sieraden?! Dan zeker naar 
de meidenmiddag komen, want de 
groep gaat een super leuk juwelen-
doosje maken, waar  in alle sieraden 
netjes opgeborgen kunnen worden. 
De meidenmiddag begint om 14.00 
en duurt tot 16.00 uur De middag 
is bedoeld voor tienermeiden vanaf 

10 jaar en de kosten zijn 3,50 euro. 
Lijkt het je leuk? Geef je dan op bij 
Kim en dat kan als volgt: Stuur een 
e-mail met daarin je naam, adres-
gegevens, leeftijd en telefoonnum-
mer. Je ontvangt dan een bevesti-
ging e-mail  terug. Je kan ook even 
bellen naar 0297-892091 op dins-
dag, woensdag en vrijdagmiddag 
tussen 14.00 en 17.30 uur. Opgeven 
kan tot en met dinsdag 27 januari 
17.00 uur.  Voor meer informatie over 
de activiteiten van Stichting de Bin-
ding kan een kijkje worden geno-
men op www.debinding.nl 

Knutselen bij Zolder 4 Kids 
Kudelstaart - Zit jij in groep 5 of 
6 van het basisonderwijs? Dan or-
ganiseert de Binding Zolder in Ku-
delstaart nu ook iets leuks voor jou! 
Op woensdag 4 februari wordt al-
weer de vierde  Zolder4Kids georga-
niseerd. Zolder4Kids is een speciale 
middag voor kinderen uit groep 5 en 
6 van het basisonderwijs, om kennis 
te maken met de Binding Zolder. El-
ke maand wordt er voor deze groep 
een leuke activiteit georganiseerd 
en dat kan van alles zijn; koken, 
spelletjes middag, knutselactiviteit, 
film kijken en noem het maar op. De 
Zolder4Kids middag staat dit keer in 
het teken knutselen. De groep gaat  
tijdens de middag, die van 14.00 tot 
16.00 uur duurt, iets leuks maken 

wat met carnaval te maken heeft! 
De kosten zijn 3,50 euro per kind in-
clusief al het knutselmateriaal. Van 
te voren opgeven is wel een vereiste 
en dit kan door aan je ouders te vra-
gen  of ze een mailtje willen sturen 
naar kim@debinding.nl met hierin 
je naam, adres, leeftijd en telefoon-
nummer. Ze krijgen dan een beves-
tigings e-mail terug. Natuurlijk kun-
nen ze ook bellen naar 0297-892091 
op dinsdag- woensdag en vrijdag-
middag tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Opgeven voor deze activiteit kan tot 
en met dinsdag 3 februari 17.00 uur. 
De Binding Zolder kan je vinden in 
het SJOK gebouw aan de Hoofdweg 
104, maar de ingang zit aan de Haya 
van Somerenstraat 35a.

Cowboy Billie Boem in P60
Amstelveen - Een kist vol verras-
singen zorgt voor avontuur, ver-
maak en heel veel muziek. Cowboy 
Billie Boem en de Indiaan hebben 
een echte liedjeskist gekregen met 
daarin allerlei geheimzinnige din-
getjes. Bart Pullens (Cowboy Bil-
lie Boem) en Marcel Sophie (de In-
diaan) verzorgen een enthousias-

te, muzikale en interactieve theater-
voorstelling voor kinderen en hun 
ouders op zondag 1 februari in P60 
in het stadshart van Amstelveen. De 
aanvang is 14.00 uur en de voorstel-
ling is geschikt voor kinderen vanaf 
4 jaar. De toegang is 10 euro en dit 
bedrag is inclusief gratis consump-
tie en garderobe. 

Foto’s Ronald van Doorn.

Open huis goed bezocht
Creatieve cursussen voor 
jeugd bij De Werkschuit
Aalsmeer - Open huis hield crea-
tief centrum De Werkschuit afgelo-
pen zaterdag. Het was gezellig druk 
en veel jeugdige bezoekers hebben 
zich vermaakt met schilderen, kleien 
en knutselen. De Werkschuit kreeg 
deze middag reeds een groot aantal 
meldingen voor de cursussen speci-
aal voor de jeugdige inwoners, maar 
er zijn nog plaatsen vrij in de cur-
sus creatieve vorming voor kinde-
ren vanaf 6 jaar op de dinsdagmid-
dag van 16.00 tot 17.30 uur en op 
de woensdagmiddag van 13.30 tot 
15.00 uur en om 15.30 tot 17.00 uur.
Ook kunnen creatieve jongens en 
meiden zich nog inschrijven voor het 
kinderatelier voor 6 tot en met 8 jari-
gen op woensdag van 13.30 tot 15.00 
uur, een half uur later, van 15.30 tot 
17.00 uur, begint vervolgens de cur-
sus kinderatelier voor kids van 9 tot 
en met 11 jaar. Voor tieners vanaf 9 
jaar is nog plek in de  cursus moza-
iek. Deze cursus wordt gehouden 

op donderdagmiddag van 16.00 tot 
17.30 uur. Het cursusseizoen start in 
de week van 2 februari.

Kinderpartijtjes
De Werkschuit organiseert ook crea-
tieve kinderpartijtjes. Deze partijtjes 
duren ongeveer 120 minuten. De ja-
rige mag zelf kiezen met wat voor 
materiaal de groep aan het werk wil, 
bijvoorbeeld met klei of mozaïek. Fi-
guurzagen, solderen of beeldhou-
wen behoort ook tot de mogelijk-
heid. Inlichtingen voor een kinder-
partijtje is verkrijgbaar via www.cre-
atieve-kinderpartijtjes.nl of bel Mar-
got Tepas, tel. 0297 340150. Nog op-
geven voor één der genoemde cur-
sussen kan eveneens telefonisch bij 
Margot Tepas of stuur een email via 
www.gklein.org/wsa/. Folders zijn 
verkrijgbaar bij de bibliotheken in 
Aalsmeer en Kudelstaart, het ge-
meentehuis, zwembad De Waterle-
lie en de boekwinkels in Aalsmeer.

Fietscrossen rond ‘t Fort
Aalsmeer - Zondag 18 januari is 
een veldrit verreden voor fietscros-
sers om het Fort in De Kwakel. De 
weersomstandigheden waren bij-
zonder slecht. Het was een natte dag 
met heel veel regen. De jeugd tus-
sen de 12 en 14 jaar gaf echter geen 

kik om dit slechte weer, er werd fel 
gestreden om de eerste plaats. Van 
de totaal twaalf deelnemers is Jef-
frey Groot als eerste geëindigd, 
plaats twee wordt bezet door Ettie-
ne Leuting en brons is behaald door 
Justin Bouter uit Aalsmeer.

Oosteinderschoolkids op 
vakantie in ruimtehotel!
Aalsmeer - Van 26 tot 30 janua-
ri bezoeken de groepen 3 tot en 
met 6 van de Oosteinderschool als 
ruimtetoerist het ruimtehotel Del-
ta. Zo ervaren zij dat de wereld zon-
der zwaartekracht heel anders in el-
kaar zit. Een raket brengt de leer-
lingen naar de lobby van het hotel, 
waar ze zichzelf in moeten checken. 
In de keuken stellen ze hun lieve-
lingsdiner samen en op zonnestoe-
len schrijven ze een kaartje naar het 
thuisfront op aarde. In de badkamer 
ondervinden ze hoe ruimtetoeristen 
hun tanden poetsen en haren was-
sen. Ruimtehotel Delta is een rond-
reizende tentoonstelling die van-
af 26 januari een week lang op de 
Oosteinderschool is gelokaliseerd. 
De aanwezigheid van het ruimteho-
tel Delta biedt scholen een kapstok 
om activiteiten te organiseren rond-
om ruimtevaart en/of sterrenkunde. 

Het lesmateriaal bij deze reizende 
tentoonstelling sluit aan bij taal en 
rekenen. 
De Oosteinderschool doet mee aan 
het Delta-project, dat door het Nati-
onaal Centrum voor Wetenschap en 
Technologie wordt uitgevoerd in op-
dracht van het Ministerie van OCW 
en de ruimtevaartorganisaties ESA 
en NASA. Het Delta-project brengt 
een koppeling tot stand tussen 
ruimtevaart en het (school)-leven 
van alledag. Doel is leerlingen van 
de basisschool te interesseren voor 
wetenschap en techniek via het the-
ma ruimtevaart. 
In totaal doen er op dit moment 38 
scholen verspreid over heel Neder-
land mee aan Delta. Deelnemende 
scholen krijgen drie jaar lang finan-
ciële ondersteuning (maximaal 5.000 
euro per jaar) om ruimtevaart in hun 
lesprogramma’s te integreren.

Film ‘Kung Fu Panda’ voor 
kids bij Binding Boven
Aalsmeer - Woensdag 28 januari 
is bij Stichting De Binding Aalsmeer 
de film ‘Kung Fu Panda’  te zien. Po, 
een onhandige en te dikke panda 
werkt bij zijn vader in een restau-
rant. Hij droomt er van om een ech-
te Kung Fu held te worden. Po weet 
zich bij een groep gevechtskunste-
naars aan te sluiten, ondanks zijn 
knuffelige uiterlijk. Hoe dat afloopt? 
Kom kijken! 

De filmvoorstelling begint om 15.30 
uur. De toegang is 2,50 euro. De film 
is geschikt voor kinderen vanaf  6 
jaar. De film is Nederlands gespro-
ken en duurt ongeveer 90 minuten. 
Stichting De Binding vind je aan de 
Zijdstraat 53. 
Voor meer informatie kan gemaild of 
gebeld worden naar Lenneke Heijjer 
via lenneke@debinding.nl of 0297-
326326. 

Film ‘Niko en de vliegende 
brigade’ in de bioscoop
Amstelveen - In cinema Amstel-
veen gaat aanstaande zaterdag 24 
januari de film ‘Niko en de vliegende 
brigade’ in première. Het jonge, na-
ieve en dappere rendier Niko gaat 
op zoek naar zijn biologische vader, 
die deel zou uitmaken van de my-
thische vliegende slee van de Kerst-
man. Ondanks hoogtevrees en dui-
zeligheid, trekt Niko er toch op uit 
om vlieglessen te krijgen van Juli-
us, een oudere vliegende eekhoorn. 
Tijdens zijn gevaarlijke zoektocht 
naar zijn vader, wordt Niko ook bij-
gestaan door de zingende nerts 
Wilma. Ze worden echter tegenge-

werkt door rendieretende wolven. 
Niko is een prachtig geanimeerd 
familieverhaal vol spanning en hu-
mor. Met de stemmen van onder an-
dere Cees Geel, Georgina Verbaan 
en Daniël Boissevain. De film duurt 
75 minuten en begint zaterdag om 
13.30 uur. Ook zondags om 11.30 
uur en woensdags om 13.30 uur te 
zien. Na afloop van de film op zon-
dag 1 februari om 11.30 uur mogen 
kinderen pannenkoeken versieren 
én opeten. Meld je hiervoor aan bij 
cinema Amstelveen op het Stads-
plein 100, tel. 020-5475175  of via 
www.cinemaamstelveen.nl.

Voorleesontbijt ‘Samen Een’
Aalsmeer - In het kader van de na-
tionale voorleesdagen, is gisteren, 
woensdag 21 januari, op Samen Een 
het voorleesontbijt gehouden. De 
kinderen  konden deze dag zo uit 
bed en in pyjama naar school!  In de 
klas stond een heerlijk ontbijt voor 
ze klaar, er kon zo aangeschoven 
worden. Sponsor van al dat heerlijks 
was bakker Vooges. Verder was er 
ook een kussen en een knuffel van 
huis meegenomen voor in het voor-

leestheater, waar alle groepen om 
de beurt een verhaal werd voorge-
lezen. Dit jaar niet door bekende in-
woners, maar door diverse ouders 
die een spannend verhaal voor de 
kinderen hadden opgezocht. Heel 
ontspannen werd aandachtig naar 
de voorlezers geluisterd. Op deze 
manier promoot ook Samen Een het 
belang van voorlezen aan jonge kin-
deren. Het liefst elke dag: volgens 
de slogan dit jaar bij de bibliotheek.
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Het team van Mika. Van links naar rechts Michel, Debby, Johan en Adriana.

Bij Tango Tankstation
Mika Carwash-Carcleaning 
opent winkel aan de Dreef
Aalsmeer - Maar liefst 35 jaar was 
Servicecentre Ton Koomen een be-
grip in Aalsmeer. De wasstraat en 
het tankstation Tango aan de Dreef 
in de Hornmeer zijn gebleven, maar 
nieuwe eigenaar Michel Kamer heeft 
wel het één en ander veranderd. De 
uit Lisse afkomstige Michel Kamer 
heeft in oktober 2008 alles gekocht 
van Ton Koomen en er zijn naam aan 
verbonden. Mika staat voor Michel 
Kamer. Aalsmeer is zijn derde vesti-
ging naast het tankstation/carwash 
in Woerden en op het industrieter-
rein Lage Weide in Utrecht. “Ik ben 
altijd op zoek naar nieuwe mogelijk-
heden en toen ik hoorde dat dit in 
Aalsmeer te koop stond, hoefde ik 
niet lang na te denken”, zegt de ge-
dreven eigenaar Michel Kamer. 
De winkel bij tankstation Tango is 
ruim vier jaar dicht geweest, maar 
sinds kort zijn de deuren van de 
shop weer geopend voor het pu-
bliek. Onder andere kunnen bezoe-
kers hier terecht voor snoepgoed, 
rookwaren, cadeauartikelen, tele-
foonkaarten, tijdschriften en, ook 
heel handig, vergeten boodschap-
pen. Maar uiteraard ook artikelen 
voor de auto zijn te koop, zoals rui-
tenvloeistof en olie. Voor het huren 
van een leuke dvd is Mika eveneens 
hét adres, want de shop verhuurt 
de nieuwste films van Movie Max. 
In samenwerking met Geni-Trading 
verkoopt Mika zelfs scooters. 
“Bij Tango kun je goedkoper tanken 
en veel mensen weten inmiddels de 

weg naar ons tankstation te vinden. 
Wij hopen natuurlijk dat ze even bij 
ons binnenlopen voor een vers bak-
je koffie, een snack of iets anders”, 
legt eigenaar Kramer uit.
De garageactiviteiten van Service-
center Koomen zijn stop gezet, maar 
de wasstraat en het  reinigen van 
auto’s zijn gebleven. De wasstraat 
heeft verschillende programma’s 
voor zowel personen- en bedrijfs-
auto’s en zelfs voor cabrio’s. Iede-
re ochtend en avond zijn er speci-
ale prijzen tijdens het happy hour. 
“Onze toegevoegde waarde zit in de 
service die wij bieden. Als klanten 
het bijvoorbeeld eng vinden om de 
auto in de wasstraat te rijden, dan 
doen wij dat voor ze,” vertelt Michel 
Kamer. 
Voor een aantal autodealers reinigt 
Mika de nieuw afgeleverde auto’s, 
maar ook particulieren kunnen hun 
auto professioneel laten poetsen. 
Johan Klein, die 7 jaar aan de Dreef 
werkte, is na de overname weer te-
rug gekomen bij het bedrijf. 
“Hij is voor veel klanten een ver-
trouwd gezicht en verstaat als geen 
ander het vak van autowassen. 
Aalsmeerders vinden vooral  kwali-
teit en service belangrijk en dat ho-
pen wij ze te kunnen geven.”  Het 
team van Mika Carwash-Carclea-
ning bestaat uit vijf medewerkers. 
Binnenkort gaat de winkel ook op 
zondag open. 

Tekst en foto Ilse  Zethof.

Eerste ledenvergadering 28 januari
Feestelijke start van O.V.A.K.
Aalsmeer - De onlangs opgerich-
te ouderenvereniging Aalsmeer-
Kudelstaart e.o. heeft zich direct al 
in januari aan haar leden gepre-
senteerd met een prachtig nieuw 
maandblad. 
Op de full-colour omslag, in de 
Aalsmeerse kleuren, prijken de wa-
tertoren en de molen aan de Molen-
vliet in de avondzon. Heel toepasse-
lijk voor een ouderenvereniging, ook 
al voelen velen zich nog in de kracht 
van hun leven en zijn vol initiatief.
Het blad kon dankzij diverse adver-
teerders in deze mooie uitvoering 
het levenslicht zien. 
Het interim-bestuur heeft heel veel 
positieve reacties van haar leden en 
sponsors ontvangen en is daar heel 
blij mee! Op de cover van de febru-
ari-editie zal, waar nu vraagtekens 
staan, de nieuw gekozen naam be-
kend worden gemaakt aan het gro-
te publiek.
In het januari-nummer wordt name-
lijk een oproep gedaan aan alle le-
den hun fantasie aan het werk te 

zetten voor een nieuwe prettig klin-
kende naam. Het bestuur is dan ook 
erg benieuwd naar de creativiteit 
van de O.V.A.K.-leden.
Als eerste zullen de leden, tijdens 
de eerste algemene ledenvergade-
ring op woensdag 28 januari in het 
Dorpshuis van Kudelstaart, vanaf 
14.00 uur de nieuw gekozen naam 
te horen krijgen. De agenda van de 
ledenvergadering is in het maand-
blad opgenomen.
Het interim-bestuur zal op deze le-
denvergadering haar bestuursver-
antwoordelijkheid aan het nieuw ge-
kozen bestuur overdragen. De voor-
gedragen bestuurskandidaten staan 
vermeld in het maandbad, maar de 
leden hebben ook vrijheid om nieu-
we kandidaten voor een bestuurs-
functie aan te dragen.
Het bestuur hoopt dat velen zullen 
komen om deze eerste vergadering 
bij te wonen en van de oprichting 
van de O.V.A.K., waaraan zich nog 
wekelijks nieuwe leden toevoegen, 
een feestelijke start te maken.

Uitreiking Epiphone gitaar
Aalsmeer - De Heer J. Wey uit 
Aalsmeer is de winnaar van de Epip-
hone gitaar, die Rob Ruijter Muziek 
in december onder de klanten heeft 
verloot. Notaris Geert Labordus uit 

de Schoolstraat verrichtte de trek-
king. Op de foto reikt Rob Ruijter 
van de gelijknamige muziekwinkel 
in de Dorpsstraat de gitaar uit aan 
de gelukkige winnaar. 

10.000ste Foto in beeld-
centrale FloraHolland
Aalsmeer - De beeldcentrale van 
FloraHolland vestiging Aalsmeer 
heeft de tienduizendste foto vast-
gelegd. Foto’s in de beeldcentrale 
worden geprojecteerd op de veiling-
klokken. Westmere Roses (Flower 
Update) uit Almere leverde de foto 
van de roos Maroussia! aan, waar-
mee de mijlpaal werd bereikt. De 
heren Wim en Remco van Heijnin-
gen van Westmore Roses kregen 
daarom uit handen van Sandra 
Moes (assortimentmanager roos 
FloraHolland Aalsmeer) en Wim 
Könst (veilingmeester FloraHolland 
Aalsmeer) een bijzondere oorkonde 
en een boeket Maroussia! 
De beeldcentrale is opgezet om ei-
gen productfoto’s van aanvoerders 
te projecteren op de klok. FloraHol-
land projecteert de beelden samen 
met partij-informatie (de numerie-
ke gegevens). Door de combina-
tie van beeld en partijgegevens is 
de informatie voor de inkoper com-
pleter. Ook is de betrouwbaarheid 
van de getoonde informatie groter. 

Beelden van producten zijn onder-
steunend voor inkopers. Dat geldt 
in het bijzonder voor inkopers die 
gebruik maken van Kopen Op Af-
stand (KOA). Ook wanneer de fy-
sieke producten niet meer voor de 
klok langskomen (zoals bij beeldvei-
len) is beeldondersteuning belang-
rijk. Steeds meer aanvoerders voe-
gen daarom foto’s van hun produc-
ten toe aan de beeldcentrale.

Veilproces steeds virtueler
Het afgelopen jaar is door FloraHol-
land vestiging Aalsmeer veel geïn-
vesteerd in commerciële, logistie-
ke en technische vernieuwing. Zo 
werd een virtuele klok geïnstalleerd 
en kon beeldveilen verder worden 
uitgerold. Ook is nieuwe kloksoft-
ware geïnstalleerd en kregen inko-
pers op tribune E een nieuwe inko-
perwerkplek. De vernieuwingen zijn 
van belang om nu, maar juist ook 
in de toekomst, flexibel in te kun-
nen spelen op de ontwikkelingen in 
de markt. 

Rabobank Regio Schiphol 
presenteert beleggingsvisie
Aalsmeer - Op 15 januari presen-
teerde IRIS, het onafhankelijke on-
derzoeksinstituut van de Rabobank, 
haar visie op het beleggingsjaar van 
2009. Aandelenspecialist Marc van 
der Holst bracht de verwachte ont-
wikkelingen op de beurs en de eco-
nomie in kaart voor beleggingsklan-
ten van Rabobank Regio Schiphol. 
Lex Vonk, manager Private Banking 
& Beleggingen van Rabobank Re-
gio Schiphol: “We organiseren deze 
avond om onze klanten persoonlijk 
te informeren over de verwachtin-
gen voor het komende beleggings-
jaar. Een avond op ons kantoor in 
Uithoorn en een avond in Hoofd-
dorp.” Voorafgaand aan de presen-
tatie maakte Vonk ook de hoofd-
prijswinnaar bekend van de AEX- 
eindejaaractie 2008. Met deze ac-
tie mogen beleggingsklanten van de 
Rabobank een gokje wagen met het 
raden van de eindstand, waarmee 
de AEX het jaar afsluit. De eindstand 
op 31 december jl. was 245,94. Win-
nares van de hoofdprijs was dit jaar 
mevrouw Thuijs-Aarsman met een 
stand van 245,67. 

Vooruitblik 2009
De wereldeconomie heeft voorlo-
pig nog wel last van de kredietcri-
sis. Door de effecten van de huizen-
marktcorrectie in de VS en de toe-
genomen leenkosten verwachten 
we dat de huidige recessie onge-
veer twee jaar zal duren voordat de 
economie zich blijvend weet te her-
stellen. Van der Holst: “Het jaar 2009 
kan vermoedelijk als een “verloren 
jaar” worden beschouwd waarin de 
economieën nog niet zullen opkrab-
belen. Binnen nu en een jaar wordt 
wel een aanvang van een structu-

reel beursherstel verwacht”. En hij 
vervolgt: “Risico’s kun je spreiden 
door in een fonds te beleggen met 
obligaties in meerdere bedrijven. 
Een goed gespreide beleggingspor-
tefeuille is het beste bestand tegen 
de grillen van de markt”. Zo’n porte-
feuille is opgebouwd uit de drie be-
leggingscategorieën aandelen, obli-
gaties en liquiditeiten. Voor aande-
len in de beleggingsportefeuilles 
en voor obligaties geeft IRIS een 
neutraal advies. Wat betreft de re-
gio’s wordt verwacht dat de beur-
zen in Noord-Amerika en de Paci-
fic beter zullen presteren dan Eu-
ropa. Voor de sectorspreiding advi-
seert IRIS een defensieve insteek. 
Sectoren die interessant zijn om in 
te beleggen zijn consument defen-
sief (voedingdetailhandel en voe-
ding & dranken) en de Telecom. Van 
der Holst: “Beide kennen een rela-
tief lage gevoeligheid voor de stand 
van de economie.” 

Aandelen Tips voor 2009
Aantrekkelijke nationale aandelen 
zijn dit jaar KPN, Nutreco en Else-
vier. Nutreco heeft een aantrekke-
lijke waardering en voldoende fi-
nanciën, waarmee ze in staat zijn 
om overnames te doen. De omzet 
van Elsevier is minder gevoelig, om-
dat ze niet meer in dagbladen zitten. 
Daarnaast hebben ze een hoog per-
centage abonnementenverlenging. 
Internationaal zijn de aandelen van 
Coca Cola, Johnson & Johnson en 
Exxon Mobil aantrekkelijk om in te 
beleggen. 
De verwachting is wel dat het nog 
jaren kan duren voordat de aande-
lenmarkten naar nieuwe hoogte-
punten kunnen stijgen. 

Lex Vonk van Rabobank Regio Schiphol feliciteert de prijswinnaar van de AEX 
actie: mevrouw Thuijs-Aarsman.

Ondertekening van het convenant door de heren E. van den Berg en H. Bem-
melmans van Roc Nova College, A.P. van Leeuwen van Ons Tweede Thuis, P. 
Kühn van Nieuw Unicum, J.W. Barzilay van Sein, J.E. Baeur van de Hartekamp 
Groep en J.P.C. Kroft van SIG.

Gezamenlijke inzet van kennis
Convenant Gehandicaptenzorg 
‘Opleiden doe je samen!’
Aalsmeer - De Hartekamp Groep, 
Nieuw Unicum, SIG, Ons Twee-
de Thuis, Stichting Epilepsie Instel-
lingen Nederland (SEIN), verbon-
den in de Vereniging Bedrijfstak 
Zorg, en ROC Nova College hebben 
15 januari een convenant onderte-
kend. Daarin hebben zij afgespro-
ken meer samen te werken bij het 
opleiden van personeel voor de ge-
handicaptenzorg in de regio Kenne-
merland, Amstelland en Meerlan-
den. De participanten in het conve-
nant willen de kwaliteit, kwantiteit 
en het rendement van de middelba-
re beroepsopleidingen voor aanko-
mend en zittend personeel voor de 
organisaties voor gehandicapten-
zorg in de regio optimaliseren. Dat 
vraagt om een gezamenlijke inzet 
van kennis en expertise. De organi-
saties gaan de opleiding inhoudelijk 
nog beter afstemmen op de behoef-

ten van de gehandicaptenzorg: wel-
ke competenties zijn belangrijk in 
dit werk? Kwantitatieve afstemming 
vindt plaats op basis van de regi-
onale vraag van de arbeidsmarkt: 
hoeveel mensen hebben de organi-
saties voor gehandicaptenzorg no-
dig? Door de cursisten zo goed mo-
gelijk te begeleiden, verhogen de 
organisaties het rendement van de 
opleiding: zoveel mogelijk cursisten 
behalen het diploma. 
Dit convenant is mede tot stand ge-
komen door de impuls die de Ver-
eniging Gehandicaptenzorg Neder-
land (VGN) heeft gegeven in het 
project ‘Samen Werken aan Leren’. 
Voor meer informatie over ROC No-
va College, website www.novacol-
lege.nl en de organisaties voor de 
gehandicaptenzorg verenigd in Ver-
eniging Bedrijfstak Zorg, website 
www.infopuntzorg.nl .

Mishandeling op 
Spoorlijnpad
Aalsmeer - Op donderdag 15 ja-
nuari tussen elf en half twaalf in de 
avond is een 24 jarige Aalsmeerder 
na een twist mishandeld door een 
35 jarige buitenlandse inwoner. Op 
het Spoorlijnpad raakten de heren 
slaags met elkaar. De 35 jarige pak-
te een ijzeren pijp en sloeg hiermee 
tegen de benen van de Aalsmeer-
der. De 24 jarige duwde daarop de 
man weg waardoor deze, onder in-
vloed van alcohol, ten val kwam. De 
35 jarige moest behandeld worden 
voor een gat in zijn hoofd. 

Aangehouden 
na vechtpartij
Aalsmeer - Rond drie uur in de 
nacht van zaterdag 17 op zondag 18 
januari is door een horecagelegen-
heid aan de Zwarteweg de hulp van 
de politie ingeroepen. Een bezoeker 
misdroeg zich ernstig, bedreigde de 
bewakers en wilde op de vuist met 
de mannen. 
De man, een 21 jarige Hoofddorper, 
is door agenten gearresteerd en 
meegenomen naar het bureau. De 
Hoofddorper bleek behoorlijk veel 
alcohol gedronken te hebben. Er is 
proces-verbaal opgemaakt.

Drie spiegels van auto’s af
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 17 op zondag 18 januari zagen 
bewoners van de Kerkweg een man 
langs een auto lopen en een spie-
geltje van een auto afbreken. De be-
woners besloten de man te volgen 
en zagen hem een woning aan de 
Oosteinderweg binnen gaan. De po-
litie is gealarmeerd. Agenten heb-
ben aangebeld, maar er werd niet 

open gedaan. Via de Officier is een 
bevel gekregen om de woning te 
betreden. Uit het gesprek bleek dat 
de man, een 62 jarige Aalsmeerder,  
niet bewust de vernieling had ge-
pleegd. Hij had te diep in het alco-
holglaasje gekeken en was enke-
le malen tegen auto’s aangevallen. 
Drie spiegels zijn hierbij gesneu-
veld.

Oog in oog met 
inbreker
Aalsmeer - Op woensdag 14 janu-
ari rond elf uur in de ochtend stond 
een bewoonster van de Oosteinder-
weg (rond 200 nummers) oog in oog 
met een inbreker. Een grote Negroï-
de man bonkte op een ruitje in haar 

achterdeur en maakte het glas stuk. 
De sleutels zaten in de achterdeur, 
maar de bewoonster heeft deze snel 
uit het slot kunnen halen. Daar op 
maakte de man zich uit de voeten. 
De man heeft een fors postuur, is 
bijna twee meter lang, ongeveer 40 
jaar oud en heeft een grof gezicht. 
Hij droeg een camelkleurige jas en 
had een muts op.

Sigaretten weg
Aalsmeer - In de nacht van donder-
dag 15 op vrijdag 16 januari is rond 
drie uur ingebroken in een winkel 
in de Zijdstraat. Via de achterzijde 
hebben de inbrekers zich toegang 
tot het pand verschaft. Gestolen zijn 

een grote hoeveelheid sigaretten en 
een laptop. Via de bouwplaats op 
het Praamplein hebben de inbrekers 
zich uit de voeten gemaakt. Op het 
terrein zijn enkele pakjes sigaretten 
gevonden. Mogelijk zijn de dieven 
vertrokken in een stationwagen.

Rijbewijs kwijt
Aalsmeer - Om half vier in de nacht 
van zondag 18 op maandag 19 janu-
ari is in de Spoorlaan een automobi-
list tot stoppen gemaand door agen-
ten. Het vermoeden bestond dat de 
bestuurder alcohol gedronken ge-

had, omdat hij slingerend reed. De 
automobilist, een 32 jarige man uit 
Amsterdam bleek inderdaad teveel 
gedronken te hebben. Op het bu-
reau stokte het ademanalyse-appa-
raat bij 675 Ugl. De hoofdstad-be-
woner heeft zijn rijbewijs in moeten 
leveren.

Hulp mocht niet 
meer baten
Aalsmeer - Op maandag 19 januari 
even voor twee uur in de middag is 
op de parkeerplaats bij het bos, na-
bij de Rietwijkeroordweg, een 54 ja-
rige man uit Italië onwel geworden. 
De man was aan het hardlopen. Een 
bosbezoekster had de man zien lo-

pen en zag hem bij terugkomst op 
de grond liggen. De vrouw is gelijk 
gaan reanimeren en heeft de politie 
en de ambulancedienst gebeld. He-
laas mocht alle hulp niet baten, de 
Italiaan is overleden. 
Via papieren in zijn auto is de identi-
teit van de man achterhaald. Hij ver-
bleef in een hotel in Aalsmeer en 
kwam regelmatig inkopen doen bij 
FloraHolland.

Graffitispuiters 
in kraag gevat
Amstelveen - Twee 18-jarige man-
nen uit Amstelveen zijn in de nacht 
van dinsdag 20 op woensdag 21 ja-
nuari aangehouden omdat ze wor-
den verdacht van het spuiten van 
graffiti bij metrohalte De Meent. 
Na een melding zagen agenten de 

twee fietsen waarna ze werden aan-
gehouden op de Gondel. De twee 
Amstelveners hadden rugtassen bij 
zich waarin verfspuitbussen werden 
aangetroffen. 
Op verschillende plaatsen zijn ‘tags’ 
aangetroffen die vermoedelijk door 
de verdachten zijn gemaakt. 

De politie onderzoekt ook het be-
kladden van een politieauto in Am-
stelveen, eerder op de avond.
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Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 13 januari.

Lijn A
1. Janny Tates en Nel Alders 60.42
2. Matje en Juul Wentzel 59.82
3. Jan van Ginkel en Cor Kroes 57.14
4. Krijnie en Jan Joore 55.36
5. Jan en Jaap Geleijn 54.17 
6. Rita en Wim Ritzen 50.00
7. Rita v. Leeuwen en F. Blommesteijn 48.81
8. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 48.81
9. Cristien Blom en Martin Lammers 48.21
10. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 47.32
11. Theo Blom en Ko van Es 46.73
12. Gonny en Pim van der Zwaard 44.35
13. Ger Lubbers en Willy Stokman 44.35
14. M. Joore en Herma Raggers  34.52

Lijn B
1. Jan en Henny Jooren 63.39
2. Agnethe v.d. Goot en Oege de Jong 58.63
3. Nelly Mul en Marry Tulp 57.14
4. Jasper Blom en Ton Leuven 55.06

5. Pieter en Erna Jongkind 53.27
6. Guus en Mieke van Neijenhof 52.08
7. Gré Aartse en Agatha Blom 50.00
8. Gladys Maarse en Tiny v. Zijverden 50.00
9. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 49.11
10. Tiny Bartels en Bea van Diemen 47.02
11. Maarten en Mary Jongkind 46.13
12. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 44.35
13. A. Korenromp en M. v.d. Laarse 41.37
14. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 32.44

Lijn C
1. Ingrid Smit en Trudy Stokkel 64.82
2. Leny Lubbers en Wil Oor 53.57
3. Martha en Theo Teunen 53.21
4. Corry Kuin en Carla Verwoerd 52.50
5. Anny en Sima Visser 50.71
6. Klaas Maarse en Adri Otto 49.82
7. R. Doornbos en Tineke Molenaar 48.93
8. Gerrit en Coby van Leeuwen 48.21
9. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 47.86
10. An Joore en Mien v.d. Laarse 45.36
11. H. Koperdraad en Jan v. Zwieten 43.75
12. L. Oosterwijk en A. Roodenburg 41.25

Kennis maken met dynamictennis
Aalsmeer - Dynamictennis begint 
populair te worden. De lichte rac-
ketsport wordt inmiddels fanatiek in 
Hoofddorp en Aalsmeer gespeeld. 
Dynamictennis Haarlemmermeer 
wil nog meer mensen enthousiast 
krijgen voor deze leuke en licht be-
lastbare racketsport. Dynamictennis 
is een lichte en laagdrempelige rac-
ketsport en daardoor ook zeer ge-
schikt voor 50- en 60-plussers. Ge-
speeld wordt met een lichtgewicht 
racket en superlichte foamballen 
over een laag tennisnet op een bad-
mintonveld. De foamballen hebben 
een flik stuiter effect en zijn volledig 
in te knijpen. Het materiaal is speci-
aal voor deze sport ontwikkeld. Be-
langrijk bij dynamictennis is dat er 
onderhands wordt geserveerd. Qua 
spelregels is dynamictennis een 
combinatie van tafeltennis en bad-
minton, waarbij de voordelen van 
beide sporten zijn gecombineerd. 
Hierdoor is het eenvoudig te leren. 
Er wordt meestal in dubbelspel ge-
speeld maar er is ook enkelspel mo-
gelijk. Je hoeft geen partner mee te 
nemen (maar mag natuurlijk altijd), 
want je speelt immers met elkaar. 
Tijdens de lessen wordt veel aan-
dacht besteed aan de techniek om 

zo blessurevrij mogelijk te spelen. 
Spelers hebben overigens weinig fy-
sieke kracht nodig om dynamicten-
nis te spelen en is daarom juist voor 
50-plussers en mensen met klach-
ten een zeer geschikte sport. Dyna-
mictennis wordt iedere vrijdag ge-
geven in sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg van 9.30 tot 10.30 uur. 
Iedereen is welkom om een kijkje 
te komen nemen en/of zelf aan de 
gang te gaan. Wie een clinic (de-
mo) wil organiseren voor een bij-
eenkomst, vrienden- of zakengroep, 
of als onderdeel van een sport/be-
weegcursus kan contact opnemen 
met  Yolanda Lippens, 06-18165913 
of via info@dynamictennishaarlem-
mermeer.nl Website is : www.dyna-
mictennishaarlemmermeer.nl

Baanloop bij AVA Aalsmeer
Overwinning Frans van Woerden
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
vond de eerste baanloop van het 
nieuwe jaar plaats bij Atletiekver-
eniging Aalsmeer. De schaatsen zijn 
weer terug in het vet gezet en de 
atleten waren vol frisse moed met 
de atletiekschoenen naar de atle-
tiekbaan getogen om snelle tijden 
neer te zetten in de eerste 5 kilo-
meter Florimex run van 2009. Na-
dat de kruitdampen van het start-
pistool opgetrokken waren, bleek al 
gauw dat het dit keer geen span-
nende wedstrijd voor om de eerste 
plaats zou worden. 
Wegens afwezigheid van zijn jonge-
re broertje Michael rook Frans van 
Woerden zijn kans en nam vanaf 
de eerste ronde de kop, om die niet 
meer af te staan.  Ook de strijd om 
de tweede plaats ontbrak. Ava-at-
leet Remco Metselaar nam al vroeg 
in de wedstrijd afstand van de rest 
van het peloton en liep onbedreigd 
naar een tweede plaats. 
De strijd om de derde plaats was 
wel heftig en werd gekenmerkt 
door een schitterende samenwer-
king. Ava-atleten Dick en Sjaak Ver-
hoef, Gerard Albers en John van het 
Hoen hadden de tactiek van de Ne-
derlandse Spoorwegen overgeno-

men, met een tempomakende ma-
chinist en drie treinstellen erachter. 
Men kwam nog net niet gezamen-
lijk over de finish, maar de puike sa-
menwerking leverde wel goede tij-
den op. 
Echter, de derde plaats werd net 
voor hun neus weggekaapt door 
Robert Vlug, die zijn achternaam eer 
aan deed en het kwartet lopers net 
voor bleef. 
Bij de vrouwen waren de verschillen 
groter. Mirjam Colijn won wederom 
met grote overmacht van haar riva-
len in een mooie tijd van 21.24.  
 Heeft u goede voornemens heb-
ben en wilt u meer bewegen? At-
letiekvereniging Aalsmeer nodigt u/
jou  uit om de volgende keer mee te 
doen en de conditie eens te testen.
Misschien gaat het de eerste keer 
nog niet zo soepel, maar u zult ver-
steld zijn hoe snel u uiteindelijk kunt 
lopen en hoe gezond het is. Leeftijd 
speelt geen rol, de trouwste deel-
nemer is 72 jaar en blaast iedere 
maand zijn partijtje mee. U/jij bent 
welkom bij de eerstvolgende 5 kilo-
meter Florimex loop, die gehouden 
wordt op woensdag 11 februari van-
af 20.00 uur op de atletiekbaan in de 
Sportlaan.

Linksboven en linksonder dubbelkampioenpaar Johan Berk en Tilly Faber.
In het midden en rechts het tweede dubbelpaar Tineke Nap en Mees v.d. 
Broeck. Foto: Bart Spaargaren.

Tafeltennis ATC Bloemenlust
Gelegenheidspaar Tilly Faber 
en Johan Berk dubbelkampioen
Aalsmeer - Het was pas de twee-
de woensdagavond van 2009 dat 
het nieuwe jaar bij ATC Bloemen-
lust geopend werd met het traditio-
nele dubbelkampioenschap. Vorige 
week 5 januari was er nog een han-
dicaptoernooi met tafeltennisvereni-
ging Rijsenhout waarin de finale ge-
speeld werd tussen Karel Hooijman 
van Rijsenhout en Tineke Nap van 
de Aalsmeerse tafeltennisclub Bloe-
menlust, waarbij Karel als winnaar 
uit de bus kwam. Aanvankelijk ging 
het dubbelkampioenschap met ze-
ven dubbels van start. De loting was 
werkelijk heel goed uitgevallen, er 
waren veel dubbels met goede kan-
sen. Helaas moest het dubbel Chris 
Plomp en Frans Ravesteijn door fa-
milieomstandigheden stoppen, zo-
dat na de tweede ronde nog zes 
koppels doorstreden. Toevalliger-
wijze was het kampioenspaar van 
2008 wederom door het lot aan el-
kaar gekoppeld.  Waarschijnlijk za-
ten de schaatskilometers Dirk Piet 
en Bart Spaargaren nog in de be-
nen, want vooral in het begin sloe-
gen ze nog geen deuk in een pakje 
boter: drie verliespartijen op rij.  Het 
waren vooral de dubbelparen Rob 
Faber en Ed Couwenberg en Tineke 
Nap met Mees v.d. Broeck die win-
nend van start gingen. Tilly Faber en 
Johan Berk waren vanwege het 7-
kampschema de eerste ronde vrij, 
maar daarna gingen ze ook voort-
varend van start. Weliswaar in drie 
games, maar ze walsten over Dirk 
en Bart heen en daarna over Irene 
Gerritsma en Ton de Hollander. Ook 

voor echtgenoot Rob en teamge-
noot Ed hadden Tilly en Johan geen 
pardon. In twee relatief makkelijke 
games werd wederom een overwin-
ning genoteerd. Irene en Ton verlo-
ren alleen in de eerste ronde ruim 
van Rob en Ed. 
Daarna volgde één winstpartij en 
vervolgens snoepten ze alleen nog 
games af, zodat het iedere keer heel 
spannend was. Het op papier sterke 
dubbelpaar Philippe Monier en Wil-
lem Visser pakte alleen puntjes te-
gen Irene en Ton en tegen Tineke en 
Mees. De zevende ronde zou span-
nend worden, want diverse dubbels 
stonden gelijk. Maar gelegenheids-
paar Tilly en Johan aasde heel dui-
delijk op de eerste plaats, en relatief 
heel makkelijk zette ze Philippe en 
Willem aan de kant. Tilly (en natuur-
lijk ook Johan) was met deze over-
winning heel blij, want ze wilde heel 
graag een beker. De kleur blauw zou 
namelijk goed in het interieur van 
haar woning passen.  Ook Tineke 
en Mees lieten in deze laatste ron-
de zien dat ze als tafeltennisduo pri-
ma bij elkaar pasten door te winnen 
van Rob en Ed. Dirk en Bart waren 
tenslotte eindelijk op stoom geko-
men en wisten toch nog een puntje 
te pakken tegen Irene en Ton.
Zo kon uiteindelijk de eindstand op-
gemaakt worden:
1. Tilly Faber-Johan Berk 4-9
2. Tineke Nap-Mees v.d. Broeck 3-7
3. Rob Faber-Ed Couwenberg 3-7
4. Philippe Monier-Willem Visser 2-5
5. Dirk Piet-Bart Spaargaren 2-4
6. I. Gerritsma-T. de Hollander 1-5

Handbal Eerste Divisie
Dames FIQAS Aalsmeer 
door in bekertoernooi
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer zijn doorgedrongen tot de 
achtste finales van het NHV beker-
toernooi. 
In de Bloemhof werd afgelopen 
donderdag DSS (een ploeg die vier-
de staat in de Eerste Divisie) met 
21-19 verslagen. Het begin van de 
wedstrijd was niet echt goed van 
Aalsmeer kant: de dames kwamen 
al snel drie en even later zelfs vier 
punten achter (1-5). 
Gaandeweg de eerste helft kwam 
de ploeg echter beter op stoom en 
kreeg meer controle over de wed-
strijd. Het leverde een 12-11 voor-
sprong op bij rust en de wedstrijd 
leek gekanteld. 
Omdat in deze fase van het beker-
toernooi nog geen time outs ge-
nomen mogen worden, had trai-
ner/coach Menno de Klerk de rust 
hard nodig om zijn ploeg te instrue-
ren hoe de tweede helft in te gaan: 
meteen verder afstand nemen. Dat 
lukte echter niet, maar omdat ook 
tegenstander DSS geen al te bes-
te wedstrijd speelde golfde het spel 
een tijdje op en neer en vielen ook 
de doelpunten om en om. 
Toch lukte het DSS weer het initi-
atief in de wedstrijd over te nemen 
en nu stonden zij weer drie punten 
voor. 
Uiteindelijk schudden de Aalsmeer-
se dames de zenuwen van zich af en 
pakten de draad goed op. Nu was 
het DSS dat foutjes maakte en FI-
QAS Aalsmeer dat profiteerde. Zo 
ontspon zich een spannende slotfa-
se, waarin FIQAS Aalsmeer knokte 
voor wat het waard was. 
In ondertal sitiuatie kon twee keer 
gescoord worden en dat bleken 
zeer belangrijke doelpunten, want 
het leverde FIQAS Aalsmeer een 
voorsprong op van drie punten met 
nog vier minuten te spelen. 
Vlak voor tijd kwamen de Aalsmeer-
se dames nog een keer in onder-
tal, maar door keihard te werken in 
de verdediging bleef de voorsprong 
gehandhaaft en was de uiteinde-
lijk 21-19 overwinning dik verdiend 
en behaald door een sterk collec-
tief. De dames van FIQAS Aalsmeer 
scharen zich hiermee bij de laatste 
zestien in het NHV bekertoernooi. 
Die achtste finales worden gespeeld 
in de periode 10-12 februari en bin-
nenkort is daarvoor de loting.     

Vergeten te winnen  
Na het sterke optreden in het be-
kertoernooi reisden de Aalsmeerse 
dames afgelopen zaterdag af voor 
de uitwedstrijd tegen Bentelo. On-
derweg ging er echter iets mis met 
de routeplanning want de ploeg 
belandde in een verkeerde sport-
hal (mét wel dezelfde naam maar 
60 kilometer van de eigenlijke be-
stemming). Dat werd terugrijden 
en uiteindelijk arriveerde de ploeg 
vijf minuten voor de aanvangstijd 
in de juiste hal. Het hinderde FI-
QAS Aalsmeer in de beginfase ech-
ter niet, want de ploeg begon sterk 
aan de wedstrijd en nam al snel een 
8-5 voorsprong. Daarna kregen de 
dames echter steeds meer moeite 
met de fysiek sterke tegenstander. 
Die rook haar kans en wist bij rust 
op een kleine marge te komen: 15-
14. Vervolgens kregen de Aalsmeer-
se dames wel de kansen om weer 
naast Bentelo te komen en zelfs te 
winnen, maar misten op dat mo-
ment een leider én de wilskracht om 
dat ook daadwerkelijk voor elkaar 
te krijgen. “Dan gaan de koppies 
hangen en zie ik hoe de speelsters 
het gelaten over zich heen laten ko-
men”, aldus trainer/coach Menno de 
Klerk. “En dat baart mij zorgen, want 
dat móet beter. Vanaf nu moeten er 
ook wedstrijden gewonnen gaan 
worden. Op papier zou dat moeten 
lukken, de komende weken, maar je 
moet het altijd eerst nog doen.” Aan-
staande zaterdag 24 januari spelen 
de dames thuis in De Bloemhof aan 
de Hornweg tegen KIA/HCV’90. De 
wedstrijd begint om 19.00 uur. 

Kaartavond bij 
De Kleine Poel
Bovenkerk - Vrijdagavond 23 ja-
nuari organiseert IJsclub De Klei-
ne Poel weer een kaartavond in het 
Noorddamcentrum in Bovenkerk. Er 
kan deze avond geklaverjast, ge-
bokst en bij voldoende belangstel-
ling gepandoerd worden. De kaart-
avond begint om 20.00 uur. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur. De kaart-
avond wordt besloten met een ver-
loting met vele prijzen.

Eredivisie handbal
FIQAS wint in Geleen
Aalsmeer - Na de onverwachte ne-
derlaag van vorige week bij Hellas, 
was het voor de heren van FIQAS 
Aalsmeer zaak de draad weer op te 
pakken tegen de Limburgse talenten 
(Limburg Wild Dogs). “De ploeg was 
flink aangeslagen en had toch een 
opdonder gekregen op het mentale 
vlak”, aldus trainer/coach Alex Cu-
rescu. “En het is best moeilijk om 
dat in een week weer om te draai-
en.” Toch speelden de Aalsmeerders 
veel beter dan een week eerder en 
deden het, gezien de omstandighe-
den dan ook aardig goed. Al werden 
in de eerste helft nog wel de nodi-
ge kansen gemist omdat de spelers 
wat te gehaast waren in de afron-
ding. Het leverde slechts een mi-
nimale voorsprong op bij rust: 14-
13. In de tweede helft bleef FIQAS 
Aalsmeer steeds goed bij. De dek-
king stond goed, maar toch kwam 
de ploeg (nog) niet lekker los van 
de Limburgers. Curescu: “Het is een 
jong team met veel talent, dus het 
was echt geen wedstrijd die ‘even’ 
gemakkelijk gewonnen werd. Op 

papier lijkt het simpel, maar je moet 
het altijd eerste nog doen. Vanaf 
een minuut of tien voor tijd kwam 
het klasseverschil toch naar boven 
en wisten de Aalsmeerders einde-
lijk een gaatje te slaan. Het leverde 
de uiteindelijke 31-25 zege op. Mark 
Roest was opnieuw topscorer. On-
danks de niet aanzienlijke winstcij-
fers was Curescu toch tevreden na 
afloop: “Ik heb weer de gretigheid 
en uitstraling gezien die we een 
paar weken kwijt waren en dat is 
positief. We moeten dit nu zien door 
te zetten. Eerst maken we ons voor 
de rest van de competitie en moeten 
er dan voor zorgen dat we er weer 
helemaal staan als de nacompeti-
tie van start gaat: want dan begint 
het pas écht.”  Aanstaande zater-
dag 24 januari speelt FIQAS thuis in 
De Bloemhof aan de Hornweg tegen 
Eurotech?Bevo. De wedstrijd begint 
om 20.30 uur en uiteraard is publiek 
van harte welkom. De week daarop, 
31 januari, staat voor de Aalsmeerse 
handbalheren de uitwedstrijd tegen 
HA R&O op het programma.   

Badmintoncompetitie
Flower Shuttle promoveert 
naar de landelijke competitie
Aalsmeer - Het eerste team van 
badmintonvereniging Flower Shuttle 
is ruim voor het einde van het com-
petitieseizoen winnaar van hun pou-
le geworden. Vanaf het begin van 
de competitie speelde het team heel 
sterk. De spelers lieten bijna geen 
wedstrijdpunten liggen. In Almere 
werd de beslissende wedstrijd ge-
speeld. Een ander team van Flower 
Shuttle, dat ook in Almere speelde, 
had op voorhand al een paar flessen 
champagne in de tas gestopt en zo-
als het een goede Aalsmeerse club 
betaamt, ontbraken ook de bloemen 
niet. Zoals van het team gewend, 
scoorde ze ook in deze wedstrijd te-
gen Almere genoeg punten om zich 
kampioen te mogen noemen. Uiter-
aard is Flower Shuttle heel trots op 
dit team dat inmiddels binnen 4 jaar 
drie keer kampioen geworden is. 
Flower Shuttle heeft naast het eer-
ste team nog vijf competitiespelen-
de teams. Deze teams spelen alle-
maal mee in de districtscompetitie. 
Ook de teams 3 en 4 hebben een 
goede kans om kampioen te wor-

den. Bij deze teams blijft het echter 
spannend tot het einde van de com-
petitie. Team 6 doet dit jaar voor het 
eerst mee en bestaat uit goed spe-
lende recreanten die het aandurf-
den om mee te spelen in de dis-
trictscompetitie. Dit is vaak een he-
le stap. Maar naar mate de competi-
tie vordert krijgen ze er steeds meer 
plezier in en blijkt ook dat ze niet 
weggespeeld worden. 
Ook kun je zien dat het spelniveau 
stijgt door het spelen van de wed-
strijden. Lijkt het u ook leuk om een 
keer een shuttletje te slaan? kom 
dan een keer meedoen. Badminton-
vereniging Flower Shuttle heeft na-
melijk ook een grote recreantenaf-
deling. Op de maandagavond wordt 
vanaf 20.00 uur gespeeld en ge-
traind in sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg.  Rackets en shuttles 
zijn aanwezig. De jeugd speelt van 
19.00 tot 20.00 uur, ook op maan-
dagavond. Jeugdleden mogen ook 
direct meespelen als ze komen kij-
ken. Meer informatie op www.flo-
wershuttle.nl.

Henk wint op 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het 

klaverjassen gewonnen door Henk 
de Jong met 5243 punten, gevolgd 
door Mary Poleij met 4959 punten. 
Op de derde plaats is Jan Weij ge-
eindigd met 4870 punten en vierde 
is Nico de Ron geworden met 4834 
punten. Bij het jokeren behaalde 
Annie Spring in ’t Veld de hoogste 
eer met 9 punten, plaats twee was 
voor Bets Teunen met 81 punten.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 24 januari

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Amstelveen 1   (Vr) 1430 u
Aalsmeer 2 – Amstelveen 2   (Vr) 12.00 u
CSW 3 - Aalsmeer 3 12.00 u
Aalsmeer 5 – Buitenveldert 3 14.30 u
Arsenal 5 - Aalsmeer 6 12.30 u

Junioren
NSV’46 A1 - Aalsmeer A1   (Vr) 14.30 u
Aalsmeer A2 – Bl.Wit(W) A1 12.00 u
Sportlust’46 C1 - Aalsmeer C1 12.45 u
DIOS C2 - Aalsmeer C2 14.30 u

Pupillen
Aalsmeer D1 – AFC D6 12.00 u
DSS D7 - Aalsmeer D2 12.45 u
Aalsmeer E1 – DSS E1 10.00 u
Aalsmeer E2 – Diemen E4   9.00 u
RKDES E2 - Aalsmeer E3   9.30 u
Aalsmeer E4 – RKAV E5   9.00 u
Aalsmeer F1  - VVA/Spartaan F1   9.00 u
Vlug en Vaardig F1 - Aalsmeer F2   9.30 u
Aalsmeer F4 – Abcoude F8 10.00 u

Dames
P en T  DA.1 - Aalsmeer DA.1 14.00 u

R.K.A.V.
VVGA 2 - RKAV 2 15.00 u
Breukelen Vet.2 - RKAV Vet.2 14.30 u

Junioren
RKAV C2 – Olympia Haarlem C3 14.30 u
Hoofddorp C7 - RKAV C3 12.30 u

Pupillen
Ouderkerk D2 - RKAV D1 10.30 u
RKAV D2 – Pancratius D6 11.30 u
RKAV D3 – AFC D12 11.30 u
TABA E1 - RKAV E1 11.15 u
RKAV E2 – VVA/Spartaan E2 11.30 u
KDO E3 - RKAV E3 12.00 u
RKAV E4 – Zeeburgia E5 11.30 u
Aalsmeer E4 - RKAV E5   9.00 u
RKAV F1 – Pancratius F3 10.15 u
TOB F1 - RKAV F2 10.00 u
RKAV F3 – SCW F2   9.00 u
RKAV F4 – Roda’23 F6   9.00 u
NFC/Brommer F2 - RKAV F5   9.00 u
Amstelveen F6 – RKAV F6   9.00 u

Meisjes
RKDES MC.2 - RKAV MC.1   9.30 u
RKAV MD.1 – Zandvoort MD.1 10.15 u
RKAV MD.2 – VSV MD.2 11.30 u
RKAV ME.1 – GeuzenM’meer ME.1 10.15 u
RKAV MF.1 – De Dijk  F8 10.35 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 – Roda’23 D3 11.00 u
Roda’23 D5 - RKDES D2 11.30 u
Hillegom D3 - RKDES D3 10.00 u
RKDES E1 – Ijmuiden E1 11.00 u
RKDES E2 – Aalsmeer E3   9.30 u
Pancratius E6 - RKDES E3 10.15 u
Pancratius E 15 - RKDES E5 11.30 u
RKDES E6 – Nw.Sloten E8 11.00 u
GeuzenM’meer F1 - RKDES F1   9.00 u
Roda’23 F4 - RKDES F2   9.00 u

RKDES F3 – De Meer F2   9.30 u
AMVJ F2 - RKDES F4   9.30 u
RKDES F5 – Roda’23 F11   9.30 u
RKDES F6 – Roda’23 F 15   9.30 u
RKDES F7 – Aarlanderveen F1 11.00 u
RKDES F8 – Kickers F4 11.00 u
VVC F12 – RKDES F9   8.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Sp.Martinus DA.1 13.00 u
RKDES MA.1 – CSW MA.1 11.00 u
RKDES MB.1 – Terrasvogels MB.1 11.00 u
RKDES MC.1 – DSS MC.1   9.30 u
RKDES MC.2 – RKAV MC.1   9.30 u
RKDES ME.1 – AMVJ E3   9.30 u

S.C.W.
SCW Vet.1 – Kon.HFC Vet.1 14.30 u

Junioren
SCW A1 – WSV’30 A2 11.30 u
Buitenveldert MC.1 - SCW C1 14.30 u
SCW C2 – VEW C2 11.30 u

Pupillen
SCW D1 – VVC D2   9.00 u
SCW D2 – SDZ D6   9.00 u
DCG E3 - SCW E1   9.30 u
SCW E2 – CTO’70 E2   9.00 u
SCW E3 – Sloterdijk E6   9.00 u
SCW F1 – Bloemendaal F4 10.30 u
RKAV F3 - SCW F2   9.00 u
SCW F3 – SDZ F11 10.30 u
SCW F4 – Alkmania F5 10.00 u
Alkmania F4 - SCW F5 10.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – DEVO’58 DA.1 15.00 u
SCW MB.1 – Pancratius MB.1 12.30 u
Roda’23 MD.1 - SCW MD.1 10.15 u
SCW ME.1 – Overbos ME.2 10.00 u
Diemen F9 - SCW MF.1 11.00 u

Zondag 25 januari
R.K.A.V.
RKAV 1 – DOSR 1 14.00 u
DOSR 2 – RKAV 2 11.00 u
RKAV 3 – TOB 2 11.30 u
DIOS 5 - RKAV 4 11.00 u

Junioren
RKAV A1 – Pancratius A5 11.30 u
KDO A2 - RKAV A2 10.00 u
RKAV B1 – DSS B2 11.30 u

Dames
Buitenveldert DA.7 – RKAV DA.1 12.00 u

R.K.D.E.S.
‘s Graveland 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 4 – AFC 5 12.00 u
RKAVIC 3 - RKDES 5 11.30 u
Sp.Martinus 5 - RKDES 6 12.00 u
Abcoude 9 - RKDES 7 14.30 u
RKDES 8 – Arsenal 8 14.00 u

Junioren
AS’80  A 3 - RKDES A1   9.45 u
RKDES B1 – Sloterdijk B1 12.00 u
RKDES B2 – Kon.HFC B4 10.00 u
RKDES C1 – Abcoude C1 10.00 u
RKDES C2 – Bl.Wita’dam C4 10.00 u
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Gouden en zilveren medailles voor Natasja Rommerts, Britt Wagenaar en Mel-
lissa Lagerberg.

Sportvereniging Omnia 2000
Medailleregen tijdens regio 
rg-wedstrijd B niveau 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17 
januari vond in Loosdrecht de Re-
gio wedstrijd voor het B niveau rit-
mische gymnastiek plaats. 
Het was voor dit niveau de eerste of-
ficiële wedstrijd in het seizoen. Ook 
de ritmsiche gymnastes van SV Om-
nia 2000 deden aan deze wedstrijd 
mee. Vroeg in de ochtend moesten 
Britt Wagenaar (categorie 4) en Na-
tasja Rommerts (categorie 3B) aan-
wezig zijn. 
Evenals Annelotte Vos en Ilse Huis-
kens (categorie 1B). Britt en Natasja 
moesten samen een duo-oefening 
met knots en een duo-oefening met 
linten laten zien. 

Op de inturnvloer, vlak voor zij hun 
oefeningen op de wedstrijdvloer 
moesten laten zien, waren zij nog 
volop met elkaar in discussie. De 
knotsen lieten zij helaas een aantal 
keren vallen en in één van de linten 
kwam een knoop. 
Het was duidelijk dat er nog wel 
enige oefening nodig is. Uiteinde-
lijk eindigden Britt en Natasja bij de 
duo’s in categorie 3B als tweede. Zij 
kregen beide een zilveren medaille 
omgehangen. 
Later in de ochtend volgde voor Na-
tasja ook nog haar individuele wed-
strijd. Hierbij moest ze een oefening 
met touw en een oefening zonder 

materiaal laten zien. Dit ging alle-
maal wel wat beter dan de duo-oe-
feningen. Ook individueel eindigde 
Natasja als tweede dus was er voor 
haar nog een zilveren plak. 
Tussen en na de duo oefeningen 
van categorie 3B was het de beurt 
aan 1B om hun beste RG beentje 
voor te zetten. 
Voor hun stonden de oefeningen 
met touw, hoepel, lint en bal op  
het programma. Annelotte doet dit 
seizoen voor het eerst op B niveau 
wedstrijden en dat doet zij zeker 
niet slecht. Ook voor Ilse was het 
een doop. 
Door problemen met haar gezond-
heid heeft zij niet heel veel kunnen 
trainen en waren oefeningen pas 
afgelopen week af. Het doel van Il-
se was om in ieder geval haar vier 
oefeningen te kunnen doen en dat 
doel is zeker bereikt. Zij eindig-
de uiteindelijk toch nog op een ze-
vende plek. Annelotte eindigde net 
naast het podium. 
Voor haar was een mooie vierde 
plek weggelegd. In de loop van de 
ochtend kwamen ook de gymnastes 
van categorie 2B en categorie 4 bin-
nen in Loosdrecht. Bij categorie 2B 
deden voor SV Omnia2000 Domini-
que Ramp en Lotte Brouwer mee. 
Voor deze categorie zijn er geen 
duo-oefeningen, maar vier stuks 
individuele oefeningen met touw, 
knotsen, hoepel en bal. Bij categorie 
4 waren voor SV Omnia 2000 Melis-
sa Lagerberg, Elise Wanner en Britt 
aanwezig. Voor hun zijn er, net als 
bij categorie 3B, duo en individue-
le oefeningen. Zij moesten een duo 
oefening met hoepel en een indivi-
duele oefening zonder materiaal la-
ten zien. 
De eerste wedstrijdronde was een 
ronde  categorie 2B touw afgewis-
seld met categorie 4 duo’s met hoe-
pel. Elise, doet dit seizoen voor het 
eerst mee en vormt samen met Me-
lissa een heel mooi duo. 
Zij lieten een goede duo-oefening 

met hoepel zien welke goed was 
voor een mooie vijfde plek. Tevens 
is er in deze categorie een duo van 
Britt en Melissa. 
Deze combinatie verging het nog  
beter. Zij eindigden op de zeer ver-
diende eerste plek en mochten dus 
het goud in ontvangst nemen. Voor 
de individuele gymnastes Lotte en 
Dominique was er uiteindelijk res-
pectievelijk een zevende en een elf-
de plaats weggelegd. 
Iedereen kan terug kijken op een 
geslaagde dag. Zowel de trainsters 
al de gymnastes weten waar zij aan 
moeten werken om op de eerste 
landelijke voorwedstrijd, op 7 maart 
in Franeker, nog beter voor de dag 
te komen.

Knie verdraaid
In categorie 2B hoort ook Lisanne 
van den Nouland voor SV Omnia 
2000 mee te doen. 
Echter moest zij de vrijdag voor de 
wedstrijd met een ambulance bij de 
sporthal vandaan naar het zieken-
huis worden gebracht. Zij probeer-
de tijdens de training op zeer on-
gelukkige wijze op te staan waarbij 
ze haar knie dusdanig verdraaid dat 
haar knieschijf niet meer op haar 
knie maar ernaast kwam te zitten. 
Dit is onderweg naar het ziekenhuis 
wel weer recht gezet, echter voor 
haar was er  helaas zaterdag geen 
wedstrijd mogelijk. 
Voorlopig zal zij met haar been in 
het gips zitten. Uiteraard wenst de 
hele productgroep ritmische gym-
nastiek (leden, ouders, trainsters 
enz.) Lisanne een voorspoedig her-
stel toe en hopen zij allemaal dat Li-
sanne weer snel bij de trainingen 
aanwezig kan zijn. 
Meer weten over Ritmisch Gymnas-
tiek of wil uw dochter eens een les 
meedoen? 
Kijk dan op de website www.svom-
nia.nl of neem contact op met het  
Sportpunt van SV Omnia 2000, tel. 
0297-322312.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Geen Poel ijs meer, maar 
wel Poel’s Eye!
Kudelstaart - Terwijl er op de Poel 
ijs lag, werd er bij de Poel’s Eye vol-
op gedart om de prachtige rozen 
van EZ Flowers. Op de Poel liep men 
risico om door het ijs te zakken, bij 
de Poel’s Eye was dat onmogelijk. 
De gezelligheid voerde namelijk de 
boventoon, al bleven uiteindelijk de 
twee sterkste darters van de avond 
op de been. Voor de finale was al 
zeker dat er wederom een nieu-
we winnaar zou komen. Alle eerde-
re acht speelavonden leverden na-
melijk tot dusver verschillende win-
naars op. Johan Meijer stond wel-
iswaar voor de tweede keer dit sei-
zoen in de finale, maar verloor de 
eerste keer jammerlijk. En ook de-
ze keer trok hij aan het kortste eind. 
Roy de Jong won uiteindelijk voor 
de tweede keer ooit. Misschien le-
vert de volgende speelavond, mor-
gen vrijdag  23 januari, weer een 
nieuwe winnaar. En waarom ook 
niet. In de gemeente zijn tegen-
woordig meer dan 28.000 inwoners. 
Tussen alle nieuwkomers in Nieuw 
Oosteinde, de Rietlanden en overige 
nieuwbouwwijken zijn vast en ze-
ker enkele bezitters van drie dart-
pijlen te vinden. Meer is er niet voor 
nodig om een keer bij de Poel’s Eye 
binnen te komen vallen. Bij de Poel’s 
Eye zijn nieuwkomers geen vreemd 
verschijnsel. Bijna elke speelavond 
zijn er wel weer één of meer nieu-
welingen. En dat is prima. Zoals 
schaatsers persé het Poel-ijs op-
gaan, moeten darters minimaal één 
avondje Poel’s Eye hebben mee-
gemaakt. Overigens waren er op 
de afgelopen speelavond ook en-
kele oud speelavondwinnaars voor 
de eerste keer dit seizoen aanwe-
zig. Ruud Nieuwenhuyzen won wel-
iswaar in het (verre) verleden geen 
speelavond, maar stond zes seizoe-
nen geleden in de allereerste fina-
le ooit! De dit seizoen debuteren-
de Marco Cornelisse won daaren-
tegen wel vele speelavonden. Ster-
ker nog, met 25 speelavond over-
winningen grossiert hij in de meeste 
overwinningen aller tijden. Ook Tjit-
te Miedema (5 speelavondoverwin-
ningen) en Hubert Jurka (2) kwa-
men even terug op het oude nest. 

En zo loopt bij de Poel’s Eye het he-
den en verleden door elkaar. Samen 
met de nieuwkomers vormen zij ho-
pelijk ook de toekomst. 
Bij de Poel’s Eye wordt ook een 
stand bijgehouden. Voor de toeval-
lige passant bijzaak, voor de regel-
matige deelnemer echter een be-
langrijk item. De afgelopen speel-
avond was de negende van de in to-
taal twintig. Het seizoen is dus bij-
na halverwege. Aan kop gaat de-
gene met de meeste finaleplaat-
sen dit seizoen. Danny Zorn stond 
drie keer in de finale, maar won er 
dus één. René Kruit volgt echter op 
kleine afstand. Er wordt bij de Poel’s 
Eye niet alleen gestreden voor het 
kampioenschap, maar ook voor een 
Top Tien notering. De stand van za-
ken op dit moment: 1. Danny Zorn, 
2. René Kruit, 3. Bak, 4. Floor van 
Zanten, 5. Gerard Klijn, 6. Nick van 
der Linden, 7. Gert Jan van de Wolf, 
8. Roy de Jong, 9. Lex Nijp, 10. Arie 
van de Eijkel en Steffan Kokkeling, 
12. Johan Meijer en Tim Maas, 14. 
Christopher Brouwer.

Moniek Goeman op dreef
Drie dames wonnen dit seizoen na 
vele pogingen voor het eerst een 
speelavond ooit. Op de afgelopen 
speelavond voegde Moniek Goe-
man zich bij Ans Engel en Ange-
lique Maarse. Moniek had ook nog 
eens met een knappe worp van 112 
de hoogste uitgooi. Met het maxi-
male aantal punten (overwinning 
plus hoogste uitgooi) naderde zij de 
nummer drie in de ranglijst, al deed 
Joyce Kommers zelf, met haar vijfde 
halve finale plaats dit seizoen, waar-
van nu alweer drie op rij, ook goede 
zaken voor de ranglijst.
De stand aan kop na negen speel-
avonden: 1. Marieke van Zanten, 
2. Ans Engel, 3. Joyce Kommers, 4. 
Moniek Goeman, 5. Ireen van Graas, 
6. Jolanda Heysteeg, 7. Louise Jurka, 
8. Henny Taal. Het Poel ijs is gesmol-
ten, maar ‘op’ de Poel’s Eye is ieder-
een van harte welkom. De volgende 
speelavond is morgen, vrijdag 23 ja-
nuari. De inschrijving sluit om 19.45 
uur, deelname kost drie euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar.

Moniek en Vanessa spelen de Poel’s Eye finale!

Afzwemfeest in Waterlelie
Aalsmeer - Zaterdag 17 januari was 
een feestelijke dag voor 96 kinderen 
van de zwemlessen van zwembad 
De Waterlelie. De kinderen zwom-
men af voor diploma A en B. Vele 
ouders, opa’s en oma’s, broertjes en 
zusjes waren ook naar De Water-
lelie 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 na-
tuurlijk een minuut gewatertrap-
peld. Het afzwemmen is prima ver-
lopen en alle kinderen gingen dan 
ook met hun welverdiende diploma 
naar huis. Omdat een aantal kinde-
ren er zaterdag niet bij konden zijn, 
word er op dinsdag 20 januari en op 
zaterdag 24 januari nog een klein 
afzwemfeestje gehouden voor 11 
kinderen voor A en B diploma.
Het volgende afzwemfeest is op za-
terdag 31 januari voor het C diplo-
ma. 
Voor het A-diploma zijn ge-
slaagd:
Young Ho Braakman, Robin Bran-
cart, Floor Capiteijns, Sarah-Lee van 
Dam, Maroua Elhadji, Mieke Ezink, 
Vera Gerritsen, Wessel van Gilst, 
Florerns Hemstede, Alina Marlène 
Huisman, Elin de Jong, Faas Kaaijk, 
Jaden van Rijswijk, Dylana Roxy van 
Rooijen, Michiel Simons, Jafeth van 
Steeden, Lesley Stevens, Boy Veel-
enturf, Hidde Verspoor, Senza Ver-
steeg, Sander van Weerdenburg, 
Tess Wijkstra, Nada Zagougui, San-
ne van der Zee, Nienke Alkema, 
Roos de Beij, Sem van den Berg, 
Scott Bos, Fher Brilleman, Robin van 
Dijk, Lisa Evers, Celine van der Graaf, 
Quinten Havinga, Harold Hofland, 
Rachel Katjee, Daan van Koeverin-
ge, Tessa Kuil, Estelle Meerwaldt, 
Bram Muller, Nikki Noordam, Dan-
te Oudshoorn, Sky Persoon, Adriaan 
Roos, Ben Roubos, Wout Schipper, 

Wessel Schriemer, Julia Verlaan, Iris 
de Weij, Casper Wiersma, Connor 
Wies, Wout Scheper, Laure Beek.
Met het B-dploma naar huis 
mochten:
Lars van Beek, Tommy van Ben-
nekom, Jordy Bouwmeester, Liam 
Breebaart, Anne Mille Broekman, 
Inger van Dok, Kelly Drory, Bob-
by de Groot, Koen de Haan, Brad 
van Halm, Gijs Hockx, Jelle Lissen-
burg, Rick Luesken, Danny Offer-
man, Tim Pappot, Michèl van San-
ten, Julia Siemer, Jade van Veen, 
Martijn Verwoert, Naomi Visser, Ra-
mon Baas, Jet van Beek, Lieke de 
Boer, Denice Bonte, Mink Hendriks, 
Jonas Hendriks, Floor van der Hoe-
ven, Joren Hofmeester, Casper Hoo-
geveen, Famke van der Hoorn, Wil-
co Kool, Joshua Lamprecht, Karlijn 
Luttikhuis, Dylan Nieuwendijk, Jordy 
Nieuwendijk, Isabelle Oost, Kes Op-
pelaar, Eline Iris Reitsma, Krijn van 
Rhee, Joost Sassen, Eline Stokman, 
Joram van de Velde, Isa Verzeilberg, 
Brendan Boersma. 

2 Bridgedrives 
in De Kwakel
De Kwakel - Op de zondagmid-
dagen 29 januari en 15 februari zal 
in het Dorpshuis in De kwakel een  
vrije bridgedrive worden georgani-
seerd. Beide middagen beginnen 
om 14.00 uur. Voor de bridgedrives 
kan nog worden ingeschreven.  De 
kosten voor 29 januari bedragen 12 
euro per paar inclusief koffie bij bin-
nenkomst en snert na afloop. Kos-
ten voor 15 februari zijn slechts 8 
euro per paar. Opgeven per telefoon 
bij Cor Hendrix 0297-531674 of per 
email bacu@ymail.com.

Handbal jeugdcompetitie
Jongens A1 winnen van Houten
Aalsmeer - Zondag 18 januari 
speelden de jongens A1 van FIQAS 
Aalsmeer tegen Houten. De eer-
ste helft leek het een zeer moeilij-
ke wedstrijd voor Aalsmeer te gaan 
worden, waarin de jongens in het 
geheel niet in de wedstrijd konden 
komen. 
Met een ruststand van 10-9 in het 
voordeel van Aalsmeer was dan 
ook niemand tevreden. Maar na de 
rust pakten de jongens van FIQAS 
Aalsmeer de wedstrijd goed op. Er 
werd verdedigend goed gewerkt, 
waardoor het aanvallend ook beter 
ging lopen. 
Een tweetal onderscheppingen in 
de verdediging die in een break-out 
omgezet werden in een doelpunt, en 
er werden aanvallende wissels ge-
speeld waardoor Aalsmeer na ze-
ven minuten spelen een voorsprong 
had genomen van vier doelpunten, 
stand 16-12. 
Na 16 minuten spelen was dit ver-
schil al omgezet in acht doelpun-
ten in het voordeel van Aalsmeer, 
stand 25-17. Tot een stand van 28-
20 werd er over en weer gescoord 
door beide ploegen. Maar vanaf de 
21ste minuut wist Aalsmeer de voor-
sprong goed uit te bouwen, door zes 
keer op rij te scoren zonder een te-
gendoelpunt te krijgen, tussenstand 
34-20. 
In de laatste minuten van de wed-
strijd wist Houten nog wel drie doel-
punten te maken, maar met in de 
laatste minuut nog een doelpunt 
van Aalsmeer, wist FIQAS Aalsmeer 
toch nog met een ruim verschil de 

wedstrijd in hun voordeel te beslis-
sen, eindstand 35-23.
 
Meiden D positief gestreden
Op zondagmorgen vroeg moes-
ten de FIQAS meiden D van FIQAS 
Aalsmeer aantreden tegen TOP/
DSS. 
Deze ploeg uit Heemskerk staat in 
de bovenste regionen en heeft een 
drietal schreeuwende coaches om 
zich heen. 
Helaas hielp de scheidsrechter de-
ze wedstrijd ook niet echt mee. Toch 
bleven de FIQAS meiden positief 
strijden voor elk punt. Dat leverde 
een ruststand op van 3-2 voor TOP/
DSS. In de tweede helft probeer-
den de FIQAS meiden er alles aan 
te doen, maar het lukte deze keer 
niet om dichterbij te komen. En zo 
werd de eindstand 5-8 in het voor-
deel van DSS. 

Veel remises in Jeugdcompetitie 
van Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Maar liefst vier partijen 
eindigden afgelopen vrijdag in re-
mise in ronde 12 van de Jeugdcom-
petitie van Schaakclub Aalsmeer. 
Meestal is er bij de jeugd alleen re-
mise bij een onverwachte patstel-
ling, maar nu waren veel spelers zo 
aan elkaar gewaagd dat de partijen 
in een gelijkspel moesten eindigen. 
In de Jeugdcompetitie spelen ook 
veel broer- en zuscombinaties mee, 
en deze week was er geen enkele 
familie die allemaal wisten te win-
nen op de familie Beentjes na: Ilse 
en haar broertje Sietse wonnen al-
lebei knap hun partij.
Meisjes en jongens vanaf 6 jaar die 
willen leren schaken of nog beter 
willen leren schaken zijn van harte 
welkom in ‘t Stommeerkwartier aan 
de Baccarastraat 15. Iedere vrijdag 
wordt van 19.00 tot 19.30 uur les ge-
geven door ervaren trainers, waar-
na om 19.30 uur de Jeugdcompe-
titie begint.

Uitslagen ronde 12:
Arlette Maarse - Pepijn Kuijpers  rem
Olivier Veenemans - Marielle Hooijman rem
Inge de Haan - Stefan Meijer  0-1
Tim Man - Alexander de Kok  rem
Tom Korenwinder - Rick Veenemans  rem
Ilse Beentjes - Koen Korenwinder  1-0
Joris Roos - Ruan Heeren  1-0
Daniel van Dijk - Mathijs van der Drift  1-0
Sietse Beentjes - Kamil Nakad  1-0

Julia van der Drift - Cariel Heeren  0-1
Fouad Nakad - Alexander Mantel  1-0
Florence de Kok - Arthur Mantel  0-1

Koen Korenwinder wil net zo goed 
gaan schaken als zijn vader. 
Foto J. Kuperov.

Prijzenbingo in 
Proosdijhal
Kudelstaart - Op donderdag 29 ja-
nuari gaan de ballen weer rollen in 
het café van de Proosdijhal in de 
Edisonstraat. 
De prijzenbingo begint om 20.30 
uur en iedere liefhebber van dit spel 
is welkom. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Kom op tijd voor alvast een drankje 
en natuurlijk het beste plekje!

Schaatsers ijsclub De Blauwe 
Beugel weer goed bezig
Rijsenhout - Bij de marathons op 
maandagavond 19 januari is Mats 
Stoltenborg uitstekend tweede ge-
worden in de C2 categorie, waar-
bij hij 5 extra punten kon pakken 
door samen met zijn medevluchter 
het peloton één ronde in te lopen. 
Vanaf het begin werd er weinig ini-
tiatief getoond door het peloton, de 
snelheid was laag en alleen bij de 
eerste tussensprint was er een ople-
ving. Mats Stoltenborg meldde zich 
hier de eerste keer vooraan om al-
vast wat premiepunten mee te pak-
ken voor het tussensprintklasse-
ment. Doordat er niet echt gereden 
werd, waren er verschillende ont-
snappingspogingen van de minder 
gevaarlijke rijders uit het klassement 
die een keer een gokje waagden. De 
mannen uit de top van het klasse-
ment hadden enkel oog voor elkaar 
en stonden ook toe dat er diverse 
ongevaarlijke ontsnappingen wa-
ren. Mats Stoltenborg en Roy van Es 
maakten vervolgens handig gebruik 
van de tweede tussensprint om weg 
te komen. De jongens werkten pri-
ma samen. Een paar ronden voor 
het einde konden de twee, door 
goed doortrekken van Stoltenborg, 
aansluiting vinden bij het peloton en 
was de ronde voorsprong veilig ge-
steld. Bij de eindsprint van het pe-
loton eindigde Bart van der Vlugt 
na een bekeken race op de derde 
plaats en consolideerde daarmee 
zijn eerste plaats in het algemeen 
klassement. Bij de eindsprint van de 
twee ontsnapte rijders leek het er-
op dat Mats Stoltenborg de sprint 
ging winnen, maar tot verrassing 
van velen werd er toen pas gebeld 
en moest er nog een ronde gere-
den worden. Helaas had hij hiermee 
zijn krachten verspeeld en kon voor 
een tweede keer de sprint niet nog 
een keer aangaan. Toch een knap-
pe tweede plaats met veel punten 
en een enorme sprong in het klas-
sement naar de zesde plaats. Grote 
afwezige bij de C1’s was Stef Zwit-
ser die naar de Weissensee was, 
wat hij zich door zijn riante koppo-
sitie in het klassement gemakkelijk 
kan veroorloven. De naaste concur-
renten pakten echter wel hun pun-
ten en zijn zo wat dichter bij geko-
men. Bij de Masters marathons van 
vorige week maandagavond 12 ja-
nuari werd er ook prima gepres-

teerd door de rijders van De Blauwe 
Beugel. Thom de Klerk, Jacques ‘t 
Hoen, Nico Coenen en Peter van der 
Stelt pakten weer hun puntjes mee 
en bezetten nu samen de plaatsen 
twaalf tot en met vijftien in het alge-
meen klassement.
Afgelopen weekend zijn tijdens di-
verse langebaan wedstrijden op de 
ijsbaan in Haarlem behoorlijk wat 
persoonlijke records gereden. Op 
vrijdagavond 16 januari reed Erik 
Kramer in een wedstrijd voor de IJs-
konijncup een nieuwe persoonlijk 
record op de 300 meter in 36.22. 
Deborah en Annet van der Stelt 
mochten deelnemen aan het drie-
banen pupillentoernooi wat zater-
dagavond 17 januari werd gereden. 
Deborah kwam op de 1000 meter 
tot een nieuw persoonlijk record in 
1.51.37 terwijl haar zus Annet op de-
zelfde afstand een persoonlijk re-
cord neerzette in 1.41.88. Tenslotte 
was er afgelopen zondag een groep 
4 wedstrijd waar veel rijders van De 
Blauwe Beugel aan meededen. De 
ijsmeester had eindelijk weer eens 
een aardige ijsvloer neer weten te 
leggen en dat leverde in totaal maar 
liefst tien persoonlijke records op. 
Persoonlijke records waren er voor 
Sophie Ravestijn met 15.08 op de 
100 meter en 41.74 op de 300 meter, 
George Ravestijn met 46.62 op de 
300 meter en 1.16.26 op de 500 me-
ter, Samantha Meijer met 38.80 op 
de 300 meter en 1.04.40 op de 500 
meter, Erik Kramer met 36.49 op de 
300 meter en 56.97 op de 500 me-
ter, Deborah van der Stelt met 31.82 
op de 300 meter en 50.56 op de 500 
meter en Annet van der Stelt met 
30.86 op de 300 meter en 48.10 op 
de 500 meter. 
Bij de junioren C en B konden de 
volgende tijden worden genoteerd; 
Moniek Langhout 50.77 (500 me-
ter) en 2.42.98 (1500 meter), Bart 
van der Vlugt 42.67 (500 meter) en 
2.12.20 (1500 meter), Sanne Smit 
49.75, persoonlijk records op de 500 
meter en 2.41.56 op de 1500 meter, 
Mats Stoltenborg 46.75 (500 meter) 
en 2.17.23 (1500 meter), Sara Colijn 
49.56 (500 meter) en 2.39.05 (1500 
meter), Shanna Herweijer 53.36 op 
de 500 meter) en 2.50.13 (1500 me-
ter), Crissie de Jeu met een per-
soonlijk record van 50.30 op de 500 
meter en 2.34.02 (1500 meter).

Nico Besselsen en Nel 
Weij prima kaartkoppel
Aalsmeer - De kogel is door de 
kerk, er komt een poedel-kampioen-
schap voor kaarters bij buurtvereni-
ging Hornmeer. Het klinkt misschien 
wel raar, maar ook de minder goede 
kaarters verdienen het om eens in 
het zonnetje gezet te worden. Met 
slechts 3130 behaalde punten heb-
ben afgelopen vrijdag  Sonja Visser 
en Geesje Hulsegge de toon gezet. 
Het was overigens superdruk tijdens 
de wekelijke klaverjasavond in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan. 
Als het zo door gaat, zal er wellicht 
in twee gedeeltes gekaart moeten 

gaan worden. De hoogste eer is be-
haald door het duo Nico Bessel-
sen en Nel Weij met 5589 punten. 
Op twee zijn George en Jaap Lem-
merzaal geëindigd met 5458 pun-
ten, op drie Bert en Joke Buis met 
5315 punten, op vier Essy van Es en 
Marja van Schip met 5275 punten 
en op vijf Nico Bekkers en Jan Me-
ijer met 5110 punten. 
Aanstaande vrijdag 23 januari is er 
weer gewoon klaverjassen bij buurt-
vereniging Hornmeer vanaf 20.00 
uur in het buurthuis Roerdomplaan 
3.
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ZABO speelronde 9:
Ruime winst voor MiDi’s
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO 
zaalvoetbalcompetitie is afgelopen 
zaterdagavond 17 januari voortgezet 
met de negende speelronde van het 
huidige zaalvoetbalseizoen. Plaats 
van strijdtoneel was hal 1 van sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg 
en de vier wedstrijden werden op 
uitstekende wijze gearbitreerd door 
de scheidsrechters Peter Meyer en 
Mike van Miltenburg.
De openingswedstrijd ging tussen 
Sportcafé de MiDi’s en het team 
van LEMO-Gaat-Los. Eerstgenoem-
de ploeg won het zaalvoetbalduel 
met de zeer ruime cijfers van 14-
0. Vervolgens trad Easy Beveiliging 
aan tegen De Jet Set BV. Deze wed-
strijd eindigde na een 3-4 ruststand 
in een 3-8 zege voor De Jet Set BV. 
De derde wedstrijd van het avond-
je ZABO ging tussen Piller Sport en 
koploper Mantel Makelaars. On-
danks dat Piller Sport goed liep te 
zaalvoetballen wist Mantel Make-
laars de wedstrijd volledig onder 
controle te houden. De ranglijstaan-
voerder had bij de wissel een ruime 

voorsprong opgebouwd van 1-5. In 
de tweede helft kwam Piller Sport 
terug tot 3-5 waarna Mantel Make-
laars driemaal op rij scoorde en uit-
liep naar 3-8. Tijdens de laatste tien 
minuten werd het nog spannend 
omdat de ploeg van coach Richard 
Piller viermaal doel trof. De tijd was 
vervolgens tekort voor de gelijkma-
ker waardoor de wedstrijd eindig-
de met een eindstand van 7-8. Een 
verdiende overwinning voor Man-
tel Makelaars. Het slotduel in sport-
hal de Bloemhof ging tussen DGL 
en LEMO en eindigde met 0-3 voor 
LEMO. Het team van Accon was vrij 
voor speelronde 9.

Stand na ronde 9:
Mantel Makelaars 8-21. Sportcafé 
de MiDi’s 8-19. De Jet Set BV 8-18. 
Piller Sport 8-15. Easy Beveiliging 8-
12. DGL 8-8. Accon 8-7. LEMO 8-6
LEMO Gaat Los 8-0.
De tiende speelronde van de ZABO 
zaalvoetbal is op zaterdag 31 janu-
ari in de Proosdijhal in Kudelstaart, 
aanvang 18.30 uur.

Rintje Ritsma reikte de prijzen uit aan onder andere Menno Kramer (geheel 
links) van IJsclub De Blauwe Beugel.

IJsclub De Blauwe Beugel
Menno Kramer tweede bij 
NK kortebaan op natuurijs
Rijsenhout - Op donderdag 8 ja-
nuari heeft het Nederlands kam-
pioenschap kortebaan op natuur-
ijs plaatsgevonden in Lemmer. Voor 
de Junioren C wedstrijd was Men-
no Kramer van IJsclub De Blauwe 
Beugel uitgenodigd om deel te ne-
men. De wedstrijd startte met 34 ju-
nioren waarbij er twee keer gesprint 
werd over een afstand van 160 me-
ter. Doordat de wedstrijd in de vorm 
van een afvalrace georganiseerd 
was, gingen telkens de snelste ju-
nioren van de bovenste helft van de 
uitslag door naar de volgende ron-
de, net zolang totdat er vier rijders 
overgebleven waren. De overgeble-
ven rijders streden tegen elkaar in 
een spannende finale over drie rit-
ten om de podiumplaatsen. Menno 
Kramer eindigde in deze wedstrijd 
op een prachtige tweede plaats. Tij-
dens de huldigingceremonie werd 
het Wilhelmus gespeeld, nadat de 
medailles, bloemen en een envelop 
met inhoud waren uitgereikt door 
niemand minder dan Rintje Ritsma. 

Veel talent
Vrijdagavond 9 januari werden op 
de landijsbaan te Rijsenhout kor-
tebaan wedstrijden verreden door 
de dorpsjeugd. Onder het toeziend 
oog van de scheidsrechters en on-
der professionele speaker begelei-
ding van Jan Schrama werd met vol-
le inzet gestreden om de hoofdprij-
zen. De opkomst van de jeugd was 
bijzonder goed te noemen en ook 
het publiek was uitstekend verte-
genwoordigd. Onder de Rijsenhout-
se jeugd blijkt zich veel talent te be-
vinden, en zo zijn er misschien weer 
wat nieuwe schaatstalenten opge-
staan die zich bij IJsclub De Blau-
we Beugel aanmelden. De uitslagen 
in de diverse categorieën: Meisjes 
groep 2: 1. Mirjam van der Luit en 
2. Lianne van Weerdenburg. Meis-
jes groep 3/4: 1. Isabel van Opzee-
land, 2. Maren de Ron en 3. Sharon 
van de Dool. Meisjes groep 5/6: 1. 

Naomi Verkerk, 2. Liselot Bosce en 
3. Bonita de Goede. Meisjes groep 
7/8: 1. Danisha de Goede en 2. Ben-
te de Ron. Jongens groep 3/4: 1. 
Owen Geleyn, 2. Luke Kooy en 3. 
Abel van Es. Jongens groep 5/6: 1. 
Patrick de Lange, 2. Leon Buis en 
3. Rutger Vries. Jongens groep 7/8: 
1. Minze de Vries, 2. Levi Reurekas 
en 3. Sten Stoltenborg. In het week-
end van 11 januari vonden er diver-
se langebaanwedstrijden plaats op 
de baan in Haarlem. Ondanks het 
mooie natuurijs kwamen er toch 
nog aardig wat schaatsers opdagen 
bij de Groep 4 wedstrijd van zon-
dagavond. Het zal waarschijnlijk aan 
de ‘zware’ benen gelegen hebben 
en anders wel aan de ijs- (hard!) en 
weersomstandigheden (veel wind!), 
want er werden weinig goede tijden 
op de klokken gezet. Op een enkele 
positieve uitzondering na dan. Mats 
Stoltenborg kwam zaterdagavond 
op de 5 kilometer tot een nieuw per-
soonlijk record in 8.04.07 en Cris-
sie de Jeu wist in een spannende 
race opnieuw een prachtig persoon-
lijk record te rijden op de 3 kilome-
ter in 5.25.69. Eerder op de avond 
had Samantha Meijer in een pupil-
lenwedstrijd haar persoonlijk record 
op de 500 meter al verbeterd naar 
1.08.46. Tot slot konden er ook weer 
nieuwe clubrecords bijgeschreven 
worden. Bij wedstrijden afgelopen 
vrijdag in Heerenveen heeft Nicky 
van Leeuwen een nieuw clubrecord 
meisjes Junioren C gereden op de 
1000 meter. Haar tijd 1.32.42 bete-
kende een verbetering van een be-
hoorlijk oud clubrecord uit 2001. Bij 
de Groep 4 wedstrijd van zondag-
avond 18 januari verbeterde Annet 
van der Stelt het clubrecord bij de 
meisjes Pupillen op de 300 meter in 
een tijd van 30.86. IJsclub De Blau-
we Beugel heeft een actieve website 
boordevol (schaats) nieuws, uitsla-
gen en algemene informatie over de 
club en is te raadplegen via: http://
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl

Zwemcompetitie Oceanus
Ondanks misser toch nog vijfde 
in landelijke competitie 
Aalsmeer - Het begon allemaal 
niet zo goed in de derde ronde van 
de landelijke zwemcompetitie voor 
Oceanus. Bij het eerste nummer, de 
vier keer 200 meter vrijeslag-esta-
fette voor dames, ging een van de 
overnames fout: te vroeg overge-
nomen, met als gevolg dat een ge-
realiseerde tijd van 9.11 minuten 
werd omgezet in een vervangen-
de tijd van 11.48 minuten. Een bij-
telling dus van 157 punten (secon-
den). Dat was een fikse streep door 
de rekening. 
Nadat alle punten waren geteld, 
bleek dat de vijfde positie in het to-
taalklassement niet in gevaar was 
gekomen. De verschillen in deze 
derde ronde waren erg groot, maar 
het uitzicht op de vierde positie, die 
recht geeft op een extra wedstrijd 
tussen de hoogste uit de A-klas-
se en de laagste uit de hoofdklas-
se, is verdwenen. Het verschil met 
de nummer vier bedraagt nu zo’n 
175 punten en dat is in één wed-
strijd niet meer te overbruggen. Ge-
lukkig waren er ook positieve resul-
taten voor de zwemmers van Ocea-
nus. Zo bleek de jongste jeugd weer 
eens onverslaanbaar. Zowel bij 
de meisjes als bij de jongens wa-
ren de eerste plaatsen steeds voor 
de Aalsmeerse zwemmers. Bij de 
schoolslag jongens waren zelfs de 
eerste vier aankomenden van Ocea-
nus. Ook bij de daaropvolgende 
leeftijdsgroepen (junioren) waren er 
verschillende overwinningen; in to-
taal waren het er negen. Voor het 
enige clubrecord deze middag zorg-

de Istvan Spaargaren, die als start-
zwemmer van de wisselslagestafet-
te de nieuwe recordtijd voor de 100 
rug jongens 15 jaar op 1.03.48 zette. 
De grootste vooruitgang in tijd de-
ze wedstrijd werd geboekt door Lisa 
de Jong. Op de 200 wissel en de 100 
vlinder samen ging er zo’n 25 secon-
den vanaf. Voor Kelsey Gielen was er 
11 seconden vooruitgang op de 200 
wissel, Jeffrey Reijnders pakte 12 
seconden winst op de 200 school, 
Chantal Grove 13 seconden op de 
400 wissel en Bastiaan Waanders 8 
seconden op dezelfde afstand. Maar 
ook kleinere tijdsverbeteringen ga-
ven reden tot vreugde. Zo zwom 
Gijsbert van Wijk een persoonlijk re-
cord op de 200 school, was Aman-
da Berendrecht zeer te spreken over 
haar 50 vlinder en vooral haar 100 
vrij, zo ook Ilona Cats met haar 100 
vrij en Rick de Mercado met twee 
persoonlijke records. Net als Marie-
ke Spitteler, die twee leeftijdsgroe-
pen doorgeschoven, prima werk le-
verde en Fernando Moolhuijsen, die 
voor het eerst het zware nummer 
400 wissel zwom. Ook Tessa van 
der Zwaard lijkt op tijd in vorm voor 
de NJK over twee weken met twee 
persoonlijke records. Robin Hofman 
keek tevreden na zijn 200 wissel in 
persoonlijk record-tijd en ook de ja-
rige Robert Rohaan vertoonde een 
flinke glimlach na zijn 200 rug. Ook 
voor de jongens die over twee we-
ken het NJK zwemmen was er goed 
nieuws. Op de afsluitende estafette 
waren zij ruim drie seconden sneller 
dan hun inschrijftijd.

Grote vooruitgang deze wedstrijd 
voor Lisa de Jong.

Fernando Moolhuysen zwom voor 
het eerst de 400 wissel.

Schaakclub Aalsmeer
Mooie score van Nederlands 
kampioene Peng bij simultaan
Aalsmeer - Schaken blijft altijd nog 
een denksport waar voornamelijk 
mannen aan meedoen dus schoven 
vrijdag 16 januari twintig Aalsmeerse 
schakers aan in een poging de Ne-
derlandse vrouwenkampioene Peng 
te verschalken. In een voortreffelijk 
sfeer speelde Peng een simultaan, 
twintig partijen tegelijk tegen twin-
tig tegenstanders. Peng is internati-
onaal schaakgrootmeester en deed 
het uitstekend. In een vlot tempo 
voerde ze de zetten uit en ondanks 
dat de Aalsmeerse schakers onge-
veer twintig keer zoveel bedenktijd 
hadden, keken de meeste al snel 
tegen een moeilijke stelling aan. 
Ook onderling overleg kon meest-
al niet veel aan de stelling verbete-
ren. Peng liet haar klasse zien door 
in op het oog gelijke stellingen toch 
steeds een verborgen voordeeltje te 
halen. Zo dachten Koen Beentjes, 

Hans Pot, Ron Klinkhamer, Clemens 
Koster en Ger Lubbers het aardig 
voor elkaar te hebben en hielden 
het ook lang vol. Zonder het te be-
seffen bleken ook zij echter achter-
af al langer verloren te hebben ge-
staan. Tussen de volhouders bleken 
toch een paar schakers uitzicht te 
hebben op een goed resultaat. El-
ham Wasei en Peter Buis wisten de 
gelederen gesloten te houden en 
boekten een remise. Ook de partner 
van Peng was aangeschoven en kon 
een remise noteren. De Aalsmeerse 
schakers wisten toch de eer te red-
den doordat Erik Korenwinder zijn 
partij wist te winnen. Na een pion-
winst voor Erik kwam er een gefor-
ceerde zettenreeks van vijftien zet-
ten op het bord waarna een gewon-
nen eindspel overbleef. Peng haalde 
zo een zeer verdienstelijk score van 
87,5 procent.

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD 1 wint met grote cijfers
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag moest het eerste van VZOD/
Victory aantreden tegen Altius uit 
’s-Gravenland. De spelers van Al-
tius, die de wedstrijd van een aan-
tal weken geleden nog in hun hoofd 
hadden zitten, hoopten op een he-
le andere wedstrijd dan die thuis-
wedstrijd. De wedstrijd werd geflo-
ten door scheidsrechter Jan Brou-
wer. Allereerst werden de pupillen 
van de week aan het publiek voor-
gesteld, Joëlla Pol en Esmee Buijs, 
en er was een kersverse basisde-
butant bij VZOD/ Victory 1, Wouter 
Vermeulen. Ook dit maal waren de 
twee erevoorzitters aanwezig, Cees 
Tichelaar en Arie de Vos. Zij moch-
ten de door hen gesponsorde ballen 
afgeven aan beide pupillen die bei-
den de eerste worp mochten doen! 
De wedstrijd was nog geen 15 mi-
nuten aan de gang of er was al een 
duidelijk verschil tussen beide ploe-
gen. Het begon al te lijken op de 
stunt die VZOD/Victory 1 een aan-
tal weken geleden leverde. De stand 
luidde toen al 9-3 in het voordeel 
van VZOD/Victory 1, dus het beloof-
de nog een hele leuke wedstrijd te 
worden. Wat Altius ook probeerde, 
altijd was daar het goede verdedi-
gen van VZOD/Victory met de snel-
le omschakeling. 
Zo luidde de ruststand ook 13-7 
voor VZOD/Victory. Na tien minu-
ten rust, waar iedereen zijn of haar 
kopje koffie of een lekker bakkie 
thee kon nuttigen en de trainers 
hun toespraak hielden, ging ieder-
een er weer voor zitten om te kijken 
of tweede helft net zo spetterend 
zou verlopen als de eerste. De twee-
de helft was een kopie van de eer-
ste helft. VZOD/Victory, dat aan het 
aanvallen was en af en toe had Al-

tius een kans. Hierbij werd de voor-
sprong dus ook flink vooruit gezet. 
Met name in het tweede deel van 
de tweede helft vlogen de doelpun-
ten je om de oren. Het publiek wat 
op deze wedstrijd was afgestroomd 
had een wedstrijd gezien die vooral 
voor de aanhang van VZOD/Victory 
een leuk spektakel gaf.  Na een wel-
verdiende overwinning van het team 
van Wim Schaap, blies de scheids-
rechter voor het laatst op zijn fluit-
je. En stond een mooie 25-9 op het 
scorebord en hier waren de spe-
lers van VZOD/Victory heel blij mee. 
Naast doelpunten van Bertus Buijs, 
Maaike Heil, Bart Verheul, Don-
ja Passies, Maurice Klop, Michelle 
van Leeuwen en Arjan de Boer ook 
twee doelpunten van de debuteren-
de Wouter Vermeulen.

Ook winst VZOD 2
Het tweede van VZOD Victory heeft 
ook een overwinning in de wacht we-
ten te slepen. Zij wonnen van Tempo 
uit Alphen aan den Rijn met 12-9. 
Dat was goed voor hun derde zaal-
overwinning van dit seizoen. VZOD 
3 speelde weer een avondwedstrijd 
en het beeld van de dag, met wed-
strijden die tot het eind spannend 
waren, was hier ook van toepassing. 
In de laatste minuten moest een 9-8 
voorsprong worden weggegeven en 
werden de punten verdeeld. Ook bij 
de A1-junioren was het tot het eind 
spannend maar zij mochten beide 
punten houden.
Alle uislagen op een rijtje: VZOD 1-
Altius 1  25-9, VZOD 2-Tempo 4  12-
9, VZOD 3-EKVA  9-9, VZOD A1-
Thor A1 8-7, VIDO A1-VZOD A2  12-
8, VZOD D1-Atlantis D1  6-5, VZOD 
D2-Thor D1  1-6, VZOD E1-Tempo 
E2  0-10, VZOD F1-OVVO F3  6-0.

Van links naar rechts: Bart Verheul, Bertus Buijs, pupil Esmée Buijs, Marice 
Klop, Wouter Vermeulen, Michelle van Leeuwen, Donja Passies, Maaike Heil, 
Dorien van Leeuwen, pupil Joëlla Pol en scheidsrechter Jan Brouwer.

Aalsmeerse Tamara wint 
indoor menwedstrijd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
17 januari deed Tamara Groene-
veld mee aan de indoor menma-
rathonwedstrijd bij stal Wennekers 
aan de Jac. Takkade. Dit jaar was 
er voor het eerst een categorie voor 
de jeugd. Tamara reed met haar po-
ny Guus voor de wagen en haar zus 
Samantha stond achter op de wa-
gen als groom. De wedstrijd speelde 
zich af in een manegebak waar al-
lerlei hindernissen waren opgesteld, 
bestaande uit strobalen, kegels met 
balletjes er op, enz. Tamara stuurde 
haar pony Guus perfect en zo hard 
mogelijk door de hindernissen en 
haar groom 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. Na twee rondes gereden 

te hebben, bleek zij de snelste tijd 
te hebben met de minste strafse-
conde. Na de wedstrijd werden al-
le deelnemers verwacht in de wed-
strijdbak en liepen zij achter elkaar 
aan, met voorop lopend de jury, om 
vervolgens met hun pony’s en wa-
gentjes naast elkaar te gaan staan 
voor de prijsuitreiking. Dit allemaal 
met gezellig muziek op de achter-
grond. De winnaars mochten allen 
een ereronde rijden en dit gebeurde 
onder luid applaus van het publiek.  
De derde plaats werd gehaald door 
de Aalsmeerse Eveline de Wit met 
haar tweespan pony’s en op plaats 
vijf is de Aalsmeerse Lisa Kunst met 
haar enkelspan pony geëindigd. Zo-
wel de deelnemers als de organi-
satie kijken tevreden terug op een 
sportieve en gezellige dag.

Foto Ronald van Doorn.

Schaatstrainingsgroep VZOD
Vlagvertoon op natuurijs
Aalsmeer - Het beeld ligt nog bij 
iedereen vers in het geheugen: de 
Grote Poel na vele ijsvrije jaren ein-
delijk weer eens helemaal dichtge-
vroren. Dat vele liefhebbers hier met 
volle teugen van genoten hebben, 
dat is een ding dat zeker is. Ook de 
schaatstrainingsgroep van VZOD 
heeft twee trainingszaterdagen de 
ijsbaan in Haarlem niet bezocht en 
het natuurijs opgezocht. De eer-
ste keer was dat op zaterdag 3 ja-
nuari: de training voor de wat ou-
dere jeugd werd gehouden op het 
ijs van de Banken, terwijl de jongste 
jeugd het ijs rondom de skeelerbaan 
in Kudelstaart opzocht. Zaterdag 10 
januari bleek het ijs op de Westein-
der sterk genoeg om als trainingsijs 
te gebruiken.Verzameld werd er bij 
Kempers Roef. Het krioelde er van 
de frisse AB-trainingsjacks. De le-
den die in Haarlem normaal op de 
buitenbaan rijden, gingen groeps-
gewijs één of meer rondjes Poel rij-
den. Onder de bezielende begelei-
ding van  de jeugdtrainers Gertru-
de Brommer en Richard Pannekoek 
bleven de ‘jonkies’ schaatsen op het 
ijs tussen de watertoren en de kerk 
van Kudelstaart. Laatstgenoemde 
had een grote dubbele Aalsmeer-
se/Nederlandse vlag meegenomen 
om de juiste schaatsrichting aan te 
geven. Het was een prachtig gezicht 
om al die jonge schaatsers zo achter 
elkaar te zien schaatsen. Voor ve-
len was het de eerste keer dat ze op 

een plek konden schaatsen waar ze 
’s zomers varen of zwemmen. Ge-
wend zijnde aan het gladde ijs zon-
der scheuren van de kunstijsbaan, 
hadden de jeugdige VZOD-ers toch 
opmerkelijk weinig last van de hob-
beltjes of scheuren die juist zo ken-
merkend zijn voor natuurijs. De we-
kelijkse training bleek nu zijn vruch-
ten af te werpen. Eerst nog wat on-
wennig maar allengs steeds beter 
werd er heel wat heen en weer ge-
schaatst. Zelfs het pootje over, één 
van de moeilijkste onderdelen van 
het schaatsen, kon uitgebreid ge-
oefend worden. Het mooiste onder-
deel was wel het onderdeel: volg 
de vlag! Als een volleerde vaandel-
drager reed jeugdtrainer Richard 
Pannekoek diverse rondjes waar-
bij de jeugd zijn spoor moest vol-
gen. Prachtige fotomomenten lever-
de dit op voor de vele op de schaats 
meegekomen ouders. Al met al was 
het een schitterende ervaring dat 
schaatsen op de Poel. Nu de dooi 
weer is ingetreden werd afgelopen 
zaterdag door STG VZOD weer vol-
op gebruik gemaakt van het ijs in 
Haarlem. Het vizier is nu gericht op 
het jaarlijkse clubkampioenschap 
dat dit jaar gehouden wordt op za-
terdag 7 februari van 19.30 tot 23.00 
uur op de ijsbaan in Haarlem. Wie 
meer foto’s en verslagen van de af-
gelopen natuurijsperiode wil zien of 
lezen kan een kijkje nemen op de si-
te: www.stgvzod.nl. 


