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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

g-star

esprit

pall mall

only

Jack & Jones

cars

garcia

vero moda

Big l. maak Je keuze

sale
vanaf vriJdag 28 Januari
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Big l aalsmeer
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
www.Bigl.nl

openingstiJden 
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

Service & Onderhoud voor alle merken

Anth. Fokkerweg 16-20  1422 AG Uithoorn   0297-566000
www.catsman.nl

Compleet, goed, betaalbaar

Bosch Car Service Catsman ACTIEBANDEN

ABO
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28   T 0297 328 221
Nieuw-Vennep, Pondweg 2  T 0252 62 11 22

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN, COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

www.profiletyrecenter.nl

Staat uw maat of merk er niet bij: Ga naar onze webshop www.profile.nl

*  Prijzen geldig t/m 5 februari 2011. Prijzen incl. btw en montage.  
Excl. balanceren, stikstof en afvalbeheersbijdrage.

EN OOK WEER 

OP VOORRAAD: 

WINTERBANDEN!

155/70R13  75T    Interstate Touring IST-1   29,-
195/50R15  82V    Toyo PXT1-R     54,-
195/65R15  91H    Goodyear Excellence     75,-
205/55R16  91H    Bridgestone ER300            95,-
225/45R17  91W    Michelin Primacy HP     153,-

AL 
VANAF 

29,-*

Verlengen Teelmanstraat voor betere ontsluiting
Wethouder Verburg: “Bedrijventerrein 
moet weer ‘place to be’ worden”
Aalsmeer - De revitalisering van 
bedrijventerrein Hornmeer is weer 
een stap verder. In een met name 
door ondernemers goedbezochte 
bijeenkomst in het gemeentehuis 
op woensdag 19 januari zijn door 
Pilotbureau Herstructurering Bedrij-
venterreinen (PHB) en stedenbouw-
kundig adviesbureau Urhahn een 
drietal varianten voor de herinrich-
ting van de Hornmeer toegelicht. De 
aanwezige ondernemers en leden 
van Trade Centre Aalsmeer hebben 
een duidelijke voorkeur uitgespro-
ken voor de variant waarbij de ont-
sluiting van het gebied op de N201 
wordt verbeterd via een verlengde 
Teelmanstraat richting de huidige 
burgemeester Kasteleinweg. Daar-
naast is er ook een uitgesproken 
voorkeur voor een gemengd bedrij-

venterrein met onder meer perife-
re detailhandel. Toegezegd is door 
PHB dat deze variant verder uitge-
werkt gaat worden. De volgende 
werksessie gaat in de eerste week 
van februari plaatsvinden. Ook de 
gemeente heeft het bedrijventer-
rein volop in het vizier. Wethouder 
Ad Verburg was 1 van de sprekers 
op de regionale bijeenkomst over 
herstructurering van bedrijventer-
reinen de volgende dag, donderdag 
20 januari. Wethouder Verburg: “Ik 
ken het bedrijventerrein Hornmeer 
al sinds de jaren zeventig, omdat ik 
hier vanuit mijn vorige functies vaak 
kwam. Hornmeer was ‘the place to 
be’ voor alle veilinggerelateerde be-
drijven. Door de jaren heen heb ik 
het terrein zien verkleuren tot wat 
het nu is, een terrein op zoek naar 

Bedrijventerrein Hornmeer kent mooie en bruisende ondernemingen, maar ook plekken die voor een verpauperde in-
druk zorgen met leegstaande bedrijfspanden. Duidelijk is dat dit industrieterrein een opkikker of te wel een herstruc-
turering kan gebruiken. 

zijn eigen identiteit met veel gedre-
ven ondernemers. Ik ben heel blij 
met het feit dat ik nu in mijn posi-
tie kan bijdragen aan de toekomst 
van dit terrein. De gemeente zal de 
komende jaren blijven samenwer-
ken met ondernemersvereniging 
TCA, een goede en actieve partner 
trouwens, en de individuele onder-
nemers op het bedrijventerrein om 
van Hornmeer opnieuw een ‘place 
to be’ te maken.” 

Deelprojecten
De gemeente Aalsmeer heeft in-
middels een aantal grotere subsi-
dies binnen voor het project bedrij-
venterrein Hornmeer. PHB heeft van 
de gemeente de opdracht gekregen 
om met de revitalisering van het be-
drijventerrein aan de gang te gaan 
en stedenbouwkundig adviesbu-
reau Urhahn ontwikkelt momenteel 
een masterplan. Dit plan zal uitge-
werkt worden in deelprojecten, die 
er voor moeten zorgen dat het pro-
ject zijn vaart behoudt. Deelprojec-
ten zijn onder andere de bewegwij-
zering, verduurzaming van het riool-
systeem en het invoeren van park-
management. 
De gemeenteraad wordt binnenkort 
over de voortgang van het project 
geïnformeerd. Het is de intentie om 
het masterplan nog voor de zomer 
openbaar in de vergadering van de 
Raad te brengen. 

Boekenbon kerstpuzzel
Fantastisch nieuwjaar voor 
S. Rijnders uit Aalsmeer
Aalsmeer - ‘Een fantastisch nieuw-
jaar’ was de oplossing van de kerst-
puzzel in de Nieuwe Meerbode van 
23 december. Gelijk na het kerst-
weekend stroomden de oplossin-
gen binnen en werd duidelijk dat de 
oplossing voor nagenoeg niemand 
een probleem was geweest. En dat 
was ook eigenlijk wel de bedoeling: 
Een kerstpuzzel voor de hele fami-
lie, voor jong en oud. Trots toonde 
de redactie in de laatste krant van 
het jaar de reeds binnengekregen 
stapel oplossingen. In het verhaal-
tje er bij zat een foutje wat de da-
tum betreft. De bedoeling was om 

oplossingen in te laten leveren tot 
30 december, maar vermeld stond 
30 januari. Vandaar dus deze enigs-
zins late uitslag. Er is keurig ge-
wacht, maar de laatste twee weken 
zijn geen oplossingen meer bij de 
redactie gearriveerd. Klaar dus, de 
winnaar van de boekenbon van 25 
euro kan bekendgemaakt worden. 
Uit de doos vol goede oplossingen 
is 1 winnaar getrokken. En deze ge-
lukkige is: S.Y. Rijnders van de Vlin-
derweg 308. Gefeliciteerd, de boe-
kenbon van Boekhuis is onderweg. 
De Nieuwe Meerbode wenst u veel 
leesplezier!

Plannen voor groener dorp 
in wijkraadvergadering 
Aalsmeer - De afdeling Groei en 
Bloei Aalsmeer van de KMTP heeft 
het plan opgevat ons dorp groener 
en kleurijker te maken. Hiervoor is 
contact gezocht met wijkraad De 
Dorper. Gezamenlijk is nu besloten 
om dit project te starten in de Serin-
genstraat en op het Weteringplant-
soen. Door enkele leerlingen van de 
hoveniersopleiding aan de Middel-
bare Tuinbouwschool zijn hiervoor 
voorstellen uitgewerkt. Uit de voor-
stellen is een aantal geselecteerd. 
Deze plannen zullen tijdens de wijk-
raadvergadering van aanstaande 

maandag 31 januari door de leerlin-
gen worden gepresenteerd. Hierbij 
nodigt het bestuur van wijkraad De 
Dorper belangstellenden van har-
te uit om de vergadering en de pre-
sentatie van de plannen bij te ko-
men wonen. De bijeenkomst is in De 
Binding in de Zijdstraat 53 en begint 
om 19.30 uur. Overigens is het ook 
mogelijk ‘dorpse’ zaken in te bren-
gen tijdens de vergadering. Op de 
agenda tevens: Zaken voor de poli-
tie, actiepunten en ingekomen post. 
Met een rondvraag wordt de avond 
afgesloten.

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

1911 - 2011

100-jarig bestaan
Bij aanschaf van een 

Fissler RVS-koekenpan 
een Fissler anti-aanbaklaag 

koekenpan kado
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Verschijnt donderdag

EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht

124e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 17.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of 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 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

ALArmNummer
Centraal alarmnr. voor spoedeisende 
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.

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 inloopspreeku. is wo. 
van 10.00-12.00 u.

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

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

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

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

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

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

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

sLAChtOFFerhuLp
NederLANd

Slachtofferhulp biedt gratis 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. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

iNFOrmAtieF

Vermist:
- Uiterweg: Donker cyperse poes met een klein wit vlekje op de 

borst en een zwarte rug. Noesjka is 2,5 jaar oud. 
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug: Zwarte gecastreerde, ge-

chipte langharige kater. Kruising Maincoon en Noorse boskat. Wit 
plekje op zijn buik. 

- Uiterweg: Cypers bruine kater, witte bef en wit neusje. Zijn naam 
is Takachav.

- Margrietstraat: Zwart hangoor konijntje. Flappie is bijna 1,5 jaar 
oud. 

- Schweitzerstraat in Kudelstaart: Kater. Noorse korthaar. Zwart, 
mager en schuw.

Gevonden:
- Sportlaan: Poes. Noorse Boskat. Beige met grijze ondervacht. Erg 

aanhankelijk. 
- Uiterweg: Cyperse poes met wit vlekje op de borst en wit neusje. 

De kat loopt daar al een langere tijd.
- Oosteinderweg: Zwarte kat.
- Bilderdammerweg in Kudelstaart: Grote cyperse kater.
- Aalsmeerderweg: Donkergrijs katertje met lichte voetjes.

Goed tehuis gezocht:
- Voor een oude kat.

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

Genezingsavond 
in Dorpshuis 
Kudelstaart - Net zoals zoveel 
mensen alles al geprobeerd om ge-
nezen te worden van ziekte, de-
pressie, onrust of welk lichamelijk 
of geestelijk ongemak dan ook? En 
heeft het allemaal niet geholpen? 
“God helpt wel. God geneest, ook 
vandaag nog. Genezing is niet iets 
van verhalen uit de bijbel toen Je-
zus Christus op aarde was”, aldus de 
organisatoren van de maandelijkse 
genezingsavond in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Aanstaande don-
derdag 3 februari vindt deze weer 
plaats. De aanvang is 20.00 uur en 
de toegang is gratis. 

Oud Papier in 
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 29 janua-
ri gaan leden van Drumfanfare Me-
lomanie en Target weer oud papier 
ophalen in de straten in Rijsenhout. 
De jongens en meiden hopen weer 
op veel medewerking. Aan bewo-
ners wordt gevraagd het papier in 
niet al te zware dozen aan de rand 
van de weg te plaatsen.

Open huis nu in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Wegens verbouwing 
van de Open Hof kerk en het Baken 
is het wekelijkse open huis voorlo-
pig verplaatst naar het Parochie-
huis aan de Gerberastraat 6, achter 
de Karmelkerk. Iedereen is ook daar 
van harte welkom om koffie te ko-
men drinken op de dinsdagen 1 en 
15 februari, 1, 15 en 29 maart en 12 
en 26 april van 10.00 uur tot 11.30 
uur. De koffie wordt geheel gra-
tis verstrekt. Het doel is een plek te 
creëren waar mensen elkaar kun-
nen ontmoeten en spreken over al-
ledaagse dingen. U wordt van har-
te uitgenodigd. Het verplicht u tot 
niets. Iedereen, van welke kerk 
of religie dan ook, is hier van har-
te welkom. Wie geen mogelijkheid 
heeft om op eigen gelegenheid te 
komen, kan contact opnemen met 
Panc Eikelenboom, via 0297-327915 
of e-mail: eikel026@tele2.nl, Annie 
Stoof via 0297-328326, Annie Vijf-
huizen via 0297-322131 of Bertha 
van der Linden via 0297-326940.

Verkiezingen bij Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 2 februari is 
er van 9.30 tot 11.30 uur gelegen-
heid voor ontmoeting bij Oost-Inn. 
In maart zijn de Provinciale verkie-
zingen en vandaar dat van 10.00 tot 
11.00 uur de heer Hermen de Graaf 
als speciale gast aanwezig is. De 
heer de Graaf uit Kudelstaart is kan-
didaat bij de Provinciale verkiezin-
gen voor het CDA. 
Hij komt vertellen over de Provinci-
ale Staten. Het belooft een interes-
sante ochtend te worden. 

Gedichten
’s Avonds is er van 19.30 tot 21.30 
uur een literaire avond met als the-
ma: gedichten. 

De één leest graag poëzie, voor 
een ander is het tamelijk onbekend. 
Misschien maakt u zelf wel gedich-
ten over geboorte, geloof of vriend-
schap. 
U wordt uitgenodigd om een zelf 
gekozen of gemaakt gedicht of het 
tegeltje aan de wand met een ge-
dicht met speciale waarde, mee te 
nemen. Iedereen is harte welkom bij 
beide activiteiten. 
De Oost-Inn is te vinden in de Mika-
do aan de Catharina-Amalialaan 66, 
bibliotheekingang. 

Inlichtingen zijn te krijgen via 0297-
345413 en te vinden op website van 
de kerk: www.oosterkerk.info .

Cyperse kater zoekt baas
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
de grote Cyperse kater op bijgaan-
de foto? Het dier loopt rond op de 
Bilderdammerweg in Kudelstaart. 

Wie het dier herkent, wordt verzocht 
contact op te nemen met de Dieren-
bescherming Aalsmeer via telefoon-
nummer 0297-343618.

Bingo met De Zonnebloem 
Aalsmeer - Zaterdag 22 januari 
is voor gasten van de Zonnebloem 
weer een gezellige middag gehou-
den in het parochiehuis. Deze keer 
stond bingo op het programma, zeer 
geliefd bij veel gasten.
De vele cadeautjes waren beschik-
baar gesteld door de middenstand 
van Aalsmeer. Dankzij deze gaven 
konden de gasten een keuze ma-
ken uit vele leuke presentjes. En 
omdat er zoveel cadeautjes waren, 
was het moeilijk kiezen. Het resul-
taat was wel dat alle gasten een ge-
schenk naar hun zin konden uitzoe-
ken. Ook kon deze middag kennis 
gemaakt worden met enkele nieu-
we vrijwilligers, die een Zonne-

bloem-middag in het parochiehuis 
voor het eerst meemaakten. Ook 
op zondag 23 januari was er iets te 
doen. De Zonnebloem Regio Am-
stelland organiseerde deze middag 
de Theatertournee in De Meijert in 
Mijdrecht en Zonnebloem Aalsmeer 
mocht hiervoor 24 gasten uitnodi-
gen. De voorstelling bestond vóór 
de pauze uit Hollandse liedjes, ge-
zongen door Willeke D’estell en Er-
win Fillee, begeleid door accordeon-
duo De Carsellis. Na de pauze was 
er cabaret en liedjes door ’t Ploege-
ske’ uit Breda. Wie meer informatie 
wilt over Zonnebloem Aalsmeer, kan 
contact opnemen met Tineke Zelen, 
tel. 0297-341739.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 2 fe-
bruari houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop in 
gebouw De Spil aan de Spilstraat, 
zijstraat Bilderdammerweg. De aan-
vang is 10.00 uur, de toegang is gra-
tis en iedereen is welkom. Natuur-
lijk staat voor de bezoekers kof-
fie klaar. Ook zijn er mogelijkheden 
om een kaartje te schrijven voor zie-
ke mensen of om een gesprek van 
mens tot mens te hebben. U/jij komt 
toch ook?!

KERKDIENSTEN
Zondag 30 januari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Om 10u. spreker Paul Wesselius. 
Crèche, peuterdienst en Metamor-
fose. 

Alphakerk Amstelland. 
Dorpshuis Kudelstaart. Om 10u. 
spreker Jan Berger. Speciaal pro-
gramma voor kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds W.J. Plantinga. 
Om 16.30u. ds. W.J. Plantinga; GD in 
NGK. Gemeentezondag. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Om 10u. ds. Henriette 
van Dunné. Vijfde zondag. Extra col-
lecte: LEPRA-zending. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Om 19u. br. C. Terpstra, H.I. Am-
bacht. Bijbelstudie dinsd. 1/2: om 
20u. in Seringenhorst, Parklaan 26a.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Om 10u. mw. ds. F.G.W. Hordijk-vd 
Zwaag, Nieuw-Vennep. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. dhr. A. van Heusden, Drie-
bergen. V.H.A. Organist: W. Spaar-
garen. Oost: Oosteinderweg. Geen 
opgaven ontvangen.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116. Om 10u. ds. 
W.H.Th. Moehn, Hilverrsum. 18.30u. 
kand. B. van Assen, Emst. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertol-
king en vertaling in Engels. Apar-
te bijeenkomst voor kinderen. Zon-
dag 10u. Samenkomst met spreker. 
(geen opgave ontvangen)

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. ds. K. Muller. 16.30u. ds. 
W.J. Plantinga, Zoetermeer. Gez. 
dienst met CGK.

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. in Zorg-
centrum Aelsmeer woorcomm. vie-
ring met A. Blonk. Zaterdag 17u. 
in Kloosterhof euch. viering met L. 
Seeboldt. Zondag 10.30u. in Kar-
melkerk karmelviering met karme-
lieten en samenzang. Om 14.30u. 
Poolse dienst. Christoff.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag: geen viering. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. ds. J. Vrijhof, jeugddienst 
clubs. 

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg Om 
10.30u. woordcomm. viering met A. 
Blonk. Mmv kinderkoor Kudelkwet-
ters. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijbel-
studie maandag 31 januari om 20u. 
met dhr Sven Leeuwestein. 
 
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. 

Kerkdienst en 
boekenmarkt
Aalsmeer - Op zondag 30 janua-
ri wordt in de Oud Katholieke kerk 
aan de Oosteinderweg 394 een 
kerkdienst gehouden met na af-
loop koffie én deze keer een gratis, 
veelzijdige, religieuze boekenmarkt 
voor iedereen. De dienst staat on-
der leiding van pastor Jacob Spaans 
en begint om 16.00 uur. Tijdens de 
dienst wordt een collecte voor de 
instandhouding van de kerk en bij 
de uitgang staat een ton voor een 
vrijwillige gift voor de zeer hoge re-
novatiekosten (dak) van de bijna 
150 jarige kerk in Oost. Na afloop 
van deze dienst zijn ruim 500 oude 
en nieuwe boeken over religie, in de 
breedste zin van het woord, van een 
ex-boekhandelaar en verzamelaar, 
voor iedereen gratis te verkrijgen. 
Iedere belangstellende is welkom. 

Thema-avond bij Begra 
over vervolgde kerk
Aalsmeer - Op maandag 31 janua-
ri houdt de stichting Begra een the-
ma-avond over de Vervolgde Kerk. 
Wereldwijd worden miljoenen men-
sen gediscrimineerd, mishandeld 
of achter de tralies gezet, omdat ze 
christen zijn. Een spreker van Open 
Doors geeft, mede aan de hand van 
zijn eigen reiservaring, tijdens de 
bijeenkomst uitleg over christen-
vervolging. In veel landen, waar-
onder Noord-Korea en China, zijn 
christenen hun leven niet altijd ze-
ker. Maar ook in de Moslimlanden 
worden steeds meer christenen ver-
volgd. Veel christenen in moslimlan-
den kunnen hun geloof niet openlijk 

belijden, maar moeten het geheim 
houden. Zij zijn letterlijk gehei-
me gelovigen en hebben de steun 
van geloofsgenoten in de ‘vrije we-
reld’ heel hard nodig. Open Doors 
is een interkerkelijke organisatie, 
die sinds 1955 praktische en more-
le steun biedt aan vervolgde chris-
tenen. Open Doors daagt christenen 
in Nederland uit om in de schoenen 
van geheime gelovigen te stappen. 
Kijk voor meer informatie op www.
stapindeschoenenvan.nl. De bijeen-
komsten de Begra wordt gehouden 
in gebouw Heliomare aan de Zwar-
teweg 98 en begint om 20.00 uur. Ie-
dereen hartelijk welkom. 

Bijeenkomst belastingaangifte
Aalsmeer - MEE Amstel en Zaan 
organiseert op donderdag 3 febru-
ari een informatieavond over belas-
tingaangifte over het jaar 2010. De 
avond is bestemd voor mensen met 
een beperking of chronische ziekte 
in de regio Amstelland en Meerlan-
den. Volwassenen en kinderen met 
een beperking of chronische ziekte 
kunnen in aanmerking komen voor 
belastingteruggaaf. Uitleg wordt ge-
geven door mevrouw M. Van Koot-
en van belastingdienst regio Hol-
land Midden. Tijdens deze avond 
worden geen belastingformulieren 

ingevuld. Wel is gelegenheid voor 
het stellen van uw persoonlijke vra-
gen. MEE Amstel en Zaan kan na-
tuurlijk wel meedenken bij het in-
vullen van belastingformulieren. De 
bijeenkomst vindt plaats in Activitei-
tencentrum Heliomare aan de Zwar-
teweg 98 en begint om 19.30 uur. 
De zaal is open vanaf 19.15 uur en is 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
De avond duurt tot ongeveer 22.00 
uur. Voor inlichtingen kan contact 
opgenomen worden met MEE Am-
stel en Zaan, telefoonnummer 023-
5563300.



Voor de Hornweg, tussen de T-kruising Hornweg-Zwarteweg-
Molenvlietweg en de kruising Hornweg-Machineweg, bestaat 
de opwaardering, conform bijlage I van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv 1990), uit het aan-
brengen van de volgende verkeerstekens:
• viermaal een verkeersbord met het verkeersteken C19 

‘Hoogtebeperking’ met een doorrijhoogte van 2,5 meter;
• tweemaal een onderbord met de tekst: ‘Hoogtebeperking 

van kracht over 600 meter voor verkeer richting de 
Hornweg-Machineweg’;

• tweemaal een onderbord met de tekst: ‘Hoogtebeperking 
van kracht over 400 meter voor verkeer

  richting de Hornweg-Zwarteweg’;
• viermaal een verkeersbord met het verkeersteken A1 

(zone) met de snelheid 30 km per uur;
• viermaal een verkeersbord met het verkeersteken A2 

(zone) einde snelheid 30 km per uur;
• realiseren van een 30km-zone poortconstructie bij de 

T-kruising Hornweg-Zwarteweg-Molenvlietweg;
• realiseren van een 30km-zone poortconstructie bij de 

kruising Hornweg-Machineweg.

Voor de Hornweg, tussen de kruising Hornweg-Machineweg 
en de verbinding Hornweg-Palingstraat, bestaat de opwaar-
dering, conform bijlage I van het Rvv 1990, uit het aanbren-
gen van de volgende verkeerstekens:
• tweemaal een verkeersbord met het verkeersteken A1 

(zone) met de snelheid 30 km per uur;
• tweemaal een verkeersbord met het verkeersteken A2 

(zone) einde snelheid 30 km per uur;
• tweemaal een verkeersbord met het verkeersteken C7 

‘Gesloten voor vrachtauto’s’;
• tweemaal een onderbord met de tekst: ‘Over 500 meter 

Palingstraat gesloten voor vrachtverkeer langer dan 12 
meter’;

• tweemaal een onderbord met de tekst: ‘Palingstraat 
gesloten voor vrachtverkeer langer dan 12 meter’.

• tweemaal een verkeersbord B6 ‘Verleen voorrang aan 
bestuurders op de kruisende weg’;

• tweemaal een onderbord met de tekst ‘Over 20 meter’ 
onder het verkeersbord B6.

Voor de Hornweg, tussen de kruising Hornweg – Machine-
weg en de verbinding Hornweg – Palingstraat, bestaat de 
opwaardering, conform bijlage I van het Rvv 1990, uit het 
verwijderen van de volgende verkeerstekens:
• tweemaal een verkeersbord met het verkeersteken A1 

(zone) met de snelheid 30 km per uur;
• tweemaal een verkeersbord met het verkeersteken A2 

(zone) einde snelheid 30 km per uur;
• verwijderen van een 30km-zone poortconstructie.

Voor de aansluiting Hornweg-Palingstraat bestaat de opwaar-
dering, conform bijlage I van het Rvv 1990, uit het aanbren-
gen van de volgende verkeerstekens:
• tweemaal verkeersbord met het verkeersteken B6 

‘Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’;
• tweemaal verkeersbord met het verkeersteken G11 

‘Verplicht fietspad’;
• eenmaal verkeersbord met het verkeersteken J2 
 ‘Bocht naar rechts’;
• eenmaal verkeersbord met het verkeersteken J3 
 ‘Bocht naar links’;
• blokmarkering op het wegdek;
• voorrangsdriehoeken op het wegdek;
• drempelmarkering op het wegdek;
• tweemaal een verkeersbord met het verkeersteken C7 

‘Gesloten voor vrachtauto’s’;

Tevens wordt middels dit besluit de officieel vastgesteld 
hoogtebeperking hersteld van 2,6 meter naar 2,5 meter, 
zoals reeds is ingesteld met de daartoe behorende verkeer-
stekens.

De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalin-
gen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te vinden onder 
registratienummer 2010 / 15704 – MR. Dit besluit ligt gedurende 
een periode van zes weken ter inzage bij de Afdeling Publieksza-
ken van de Gemeente Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 te Aals-
meer. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken 
na publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen 
bij: Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Verkiezingen ProVinciale Staten

Op woensdag 2 maart 2011 worden de verkiezingen voor Pro-
vinciale Staten gehouden. 

Volmachtbewijs aanvragen 
Indien u op de dag van de verkiezingen niet zelf uw stem uit 
kunt brengen, dan kunt u een andere kiezer machtigen om 
dit voor u te doen. De meest eenvoudige manier is om aan 
de achterzijde van de stempas een kiezer uit Aalsmeer te 
machtigen. Dit kan tot op de dag van de verkiezingen. Wilt 
u echter iemand anders buiten Aalsmeer machtigen, of wilt 
u iemand machtigen voor dat uw stempas ontvangen is, dan 
kan dit via formulier wat u bij de afdeling Dienstverlening 
kunt verkrijgen. Het formulier is ook te downloaden via de 
website: www.aalsmeer.nl De uiterste datum van aanvraag is 
16 februari 2011. Let op: de gemachtigde dient in dit geval 
een kiezer te zijn die in Noord-Holland woonachtig is.

Kiezerspas aanvraag 
Indien u op de dag van de verkiezingen niet in Aalsmeer 
uw stem uit kunt brengen, maar u wilt wel zelf stemmen, 
dan kan dit door het aanvragen van een Kiezerspas. Door 
invulling van een formulier wat verkrijgbaar is bij de afdeling 
Dienstverlening kunt u een verzoek daarvoor indienen. Uw 
stempas wordt dan omgezet in een Kiezerspas. Dit kan tot ui-
terlijk 16 februari 2011. Het formulier is ook te downloaden 
via de website: www.aalsmeer.nl
let wel: u kunt met een kiezerspas voor deze verkiezing 
uitsluitend stemmen in een gemeente in noord-Holland.

SubSidie aanVragen Voor 2012?

Doe dat vóór 1 april 2011!
Op 25 januari 2011 heeft het college van Burgemeester en 
Wethouders de “beleidsregels 2012 Algemene Subsidieveror-
dening Aalsmeer” definitief vastgesteld. De beleidsregels zijn 
een nadere invulling van het subsidiebeleid van de gemeen-
te. In de periode van 26 januari tot en met 9 maart 2011 lig-
gen de beleidsregels 2012 ter inzage bij de publieksbalie van 
de Gemeente Aalsmeer. Zoals elk jaar kunnen organisaties 
in Aalsmeer subsidie aanvragen voor het komende jaar. De 
subsidie moet ten goede komen aan activiteiten die door or-
ganisaties in het gemeentelijk of gemeenschappelijk belang 
worden uitgevoerd. Dus vóór 1 april 2011 moet de aanvraag 
voor het jaar 2012 worden ingediend. 

Voorwaarden en kaders
De gesubsidieerde activiteiten moeten passen binnen het ge-
meentelijke beleid. Er is een Algemene Subsidieverordening 
vastgesteld door de gemeenteraad en er zijn beleidsregels 
vastgesteld door het college van burgemeester en wethou-
ders voor het betreffende subsidiejaar. In die verordening en 
beleidsregels staat nader omschreven aan welke voorwaarden 
uw aanvraag en activiteiten moeten voldoen. Zo moet er een 
aantoonbaar Aalsmeers belang zijn en mag het verzoek er 
niet alleen op gericht zijn om een maximaal aantal financiële 
ondersteuners te krijgen. Een subsidie wordt alleen verleend 
door de gemeente Aalsmeer als er sprake is van een aantoon-
bare financiële noodzaak. Een dergelijke noodzaak kan blij-
ken uit een door de organisatie overlegde begroting, waarin 
wordt aangetoond dat voortgang van de activiteit(en) niet 
kan(kunnen) plaatsvinden zonder subsidie. Verder kunt u pas 
in aanmerking voor subsidie komen als u kunt aantonen dat 
ook via sponsoring contributie of andere wegen een deel van 
de kosten worden betaald.

Aanvragen
De Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2000, de be-
leidsregels 2012 zijn ook te downloaden van de website van 
de gemeente www.aalsmeer.nl. De aanvraagformulieren zijn 
vanaf 28 januari 2011 te downloaden van de website van 
de gemeente. Bij vragen kunt u contact opnemen met de 
afdeling Maatschappij en Ruimte gemeente Aalsmeer, via te-
lefoonnummer 0297-387575.

VerkeerSbeSluit 2010/15704

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel 15, 
eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), om 
conform het vastgesteld Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan 
(AVVP) de verkeerskundige inrichting van de Hornweg op te 
waarderen.

Voor meer informatie: www.aal Smeer.nl

officiële mededelingen
27 januari 2011

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

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning onder-
trouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak 
te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen te-
lefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

wiJkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

afSPraken burgemeeSter 
en wetHouderS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met 
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het be-
stuurssecretariaat. 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
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 1 en 15 februari 2011.

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

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:                     
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Be-
reikbaar via het hoofdnummer:  0297-381777.

ScHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

SerVicePunt beHeer en uitVoering 
ProVincie noord-Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
tel. 0800-0200600  of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

wet algemene bePalingen omgeVingSrecHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
• Baanvak 54, het vergroten van de woning;
• Herenweg 32, het bouwen van een woning;
• Hornweg 149, het kappen van een boom;
• Kudelstaartseweg 45, het kappen van bomen;
• Oosteinderweg 132a, het kappen van 11 bomen;
• Oosteinderweg 380, het vervangen van een schuur;
• Snoekbaarsstraat 27, het plaatsen van een dakkapel.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tus-
sen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en 
handhaving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de 
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
• Cyclamenstraat 33, het plaatsen van een dakopbouw;
• Dorpshaven, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Kudelstaartseweg 16, het plaatsen van een 
 erfafscheiding;
• Legmeerdijk, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Roerdomplaan 91, het vergroten van de woning.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 27 januari 2011.

welStandScommiSSie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling ver-
gunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de 
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsver-
gunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken. 

ter inzage biJ de afdeling dienStVerlening, 
week 4

t/m 27 jan  Herinrichting Van Cleeffkade, Adviesnota 
B&W 2010/12039, de informatie staat ook 
op de website van gemeente Aalsmeer, www.
aalsmeer.nl;

t/m 27 jan  Evenementenvergunning: Lunchroom Marcon, 
Chrysantenstraat 45, voor het plaatsen van een 
luxe partytent i.v.m. het vieren van de laatste 
werkdag op 30 december 2010;

t/m 28 jan Verkeersbesluit 2010/10292 en 2010/12559;
t/m 17 feb Drank en Horecawet: Exploitatie 

Sportaccommodaties Aalsmeer BV, Proosdijhal, 
Edisonstraat 6, Kudelstaart;

t/m 4 mrt Exploitatievergunning: Straq, Marktstraat 38;
t/m 4 mrt Exploitatievergunning: Blitzz, Marktstraat 22;
t/m 10 mrt Beleidsregels 2012: Algemene 

Subsidieverordening Aalsmeer 2000;
t/m 10 mrt Verkeersbesluit: 2010/15704.

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 ziens-
wijze indienen.

Inzagetermijn tot vrijdag 25 februari 2011
• Uiterweg 253, het bouwen van een botenhuis, zwembad 

en toegangshek.

Inzagetermijn tot vrijdag 4 maart 2011
• Boerhavehof, Nobelhof en Stevinhof het bouwen van 117 

appartementen.

pagina 6 Nieuwe Meerbode - 27 januari 2011

Met uitgebreid scala aan instrumenten en muziek

Akoestische avonden dit 
weekend in Bacchus!
Aalsmeer - De befaamde akoes-
tische-muziekavonden vinden dit 
weekend weer plaats in cultureel 
café Bacchus. In dit laatste week-
end van januari passeren op vrij-
dag 28 en zaterdag 29 januari meer 
dan tien akoestische acts de revue. 
Een uitgebreid scala aan instrumen-
ten (akoestische gitaren, ukelele, 
tenorsaxofoon, piano, baritonsaxo-
foon) zal dit weekend weer te be-
luisteren zijn. Kom naar de Akoes-
tische Avonden en laat je verrassen. 
Op vrijdag 28 januari is eerst het po-
dium voor Otto Cepella. De van oor-
sprong uit Canada afkomstige gita-
rist heeft zijn eigen muziekstijl ont-
wikkeld. Diepe klanken brengt hij 
voort uit zijn gitaar. Hij heeft zich la-
ten beïnvloeden door gitaristen als 
bijvoorbeeld Tommy Emmanuel en 
Steve Howe. De tweede act is Mees 
Borgman. Na haar examens ging 

Mees deze zomer naar Noorwegen 
en nam haar ukelele mee waar ze 
nummers mee begon te schrijven. 
Terug in Nederland werkte ze de 
nummers uit met gitarist Ward Re-
ijmerink. In Bachhus zullen ze sa-
men met bassist Robert Peters en-
kele nummers spelen. 

Upstairs en John F. Klaver
Upstairs is act nummer drie op vrij-
dag. De band is na de zomer in 2010 
ontstaan en bestaat uit Jacqueline 
Kuperus op zang, Stefan Dekker op 
gitaar en Serge Willemse op bas-
gitaar. Upstairs” richt zich voorna-
melijk op jazzy geörienteerde num-
mers, of nummers die een beetje 
jazzy worden gemaakt. Geen moei-
lijke kost, maar vooral redelijk mak-
kelijk in het gehoor liggende num-
mers. Daarna is het de beurt aan gi-
tarist en zanger John F Klaver. Hij 

bespeelt de gitaar al vanaf zijn elf-
de levensjaar. In Bacchus speelt 
hij samen met Dennis Kivit. Deze 
voorheen wandelende midlife cri-
sis deelt zijn spirituele antwoor-
den, raakt de gevoelige snaar, maar 
vertegenwoordigt ook nog steeds 
de oversekste rock and roll-pu-
ber in ons allen! De laatste muzika-
le presentatie op vrijdag wordt ge-
bracht door King Pelican. De band 
bestaat de uit vijf bevriende muzi-
kanten: Nicolette Pecht (zang), Erik 
Veldkamp (drums), Kim Veltman 
(basgitaar), Sander de Vries (gi-
taar) en Ruy Kortbeek (gitaar/zang). 
De band speelt hedendaagse pop/
rockcovers, maar schuwt ook zeker 
de ‘golden oldies’ niet! Sinds 2010 
speelt King Pelican regelmatig met 
saxofonist Boris Bouwense, welke 
met zijn swingende geluid een ech-
te aanwinst is voor de band. 

Frank en Nicky en Goodtillnow
De tweede akoestische avond, za-
terdag 29 januari, wordt geopend 
door een nog pril duo. Frank Chris-
tian-Clark begeleidt op gitaar zan-
geres Nicky Niele. Tweede act is 
Goodtilnow, een akoestisch kwar-
tet uit Amsterdam en Amersfoort 
dat repertoire brengt in het gen-
re Roots, Americana en NewFolk. 
De band bestaat uit zangeres Linda 
van der Meulen, Nathalie Lam-Strij-
ker op akoestische gitaar en zang, 
Rik Verdenius op akoestische gitaar, 
elektrische gitaar, dobro en zang en 
Herman van der Veer op contrabas 
en banjo. 

Merel, Britt en John
Daarna gaan de spots aan voor Me-
rel, Britt en John. Wat ooit begon als 
een grap, heeft inmiddels al de no-
dige voeten in de aarde om als een 
serieus muziek duo door te gaan. 
Met John op gitaar en Merel op 
zang, brengen ze een diverse col-
lectie bekende en minder bekende 
nummers, gegrepen uit overwegend 
de popmuziek. 
Na het geslaagde debuut optre-
den in december van zangeres Britt, 
wordt het podium tijdens de akoes-
tische avond door hun drieën be-
klommen.

Chris C., Marco en Daniel
Een spektakel wordt vast het vol-
gende optreden van Chris C. Cle-
mens en Marco van der Peet .Dit 
duo heeft al een lange band ge-
schiedenis samen. Van Hasty Mar-
riage via Rock Nuts naar Blues ses-
sies bij Rooie Kees en niet te ver-
geten de Horny Avenue Blues expe-
rience. Voor de akoestische avon-
den houden beiden zich een spie-
gel voor en gooien het over een ge-
heel andere boeg. Zij spelen name-
lijk ‘akoestische versies van num-
mers die akoestisch zijn of niet’. Na 
dit optreden is het podium voor Da-
niël Roos. De zeer talentvolle en jon-
ge pianist, zanger en componist Da-
niël Roos is geboren in 1987 en ge-
togen te Gorinchem. Als jonge mu-
zikant heeft hij zijn muzikale horizon 
al flink verbreed, door vele stijlen te 
spelen, variërend van nederpop en 
rockmuziek tot funk en zelfs we-
reldmuziek. Zaterdagavond brengt 
Daniël samen met bassist Ronald 
Maas en drummer Ferdi Schaap 
warme soulklanken en mooie pop- 
en jazzy liedjes. 

Men in Black
Vorig jaar tijdens de akoestische 
avonden werd het plan gevat om 
voor de akoestische avonden 2011, 

een fris en vrolijk optreden neer te 
zetten met verschillende zangeres-
sen en muzikanten. In september 
zijn de zangeressen, Do, Ingrid, Le-
nie en Mieke bij elkaar gekomen 
om te overleggen hoe en wat. Muzi-
kanten werden gevraagd uit diverse 
bands en na een enkele ‘vergade-
ringen’ ontstond Men in Black. Trek 
je dansschoenen aan voor lekkere 
onvervalste disco uit de zeventiger 
en tachtiger jaren en feest mee met 
Do, Ingrid, Lenie, Mieke, Jan, Leo, 
Ab, John, Martijn, Pieter en Anne 
Kee. Cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat gaat beide avonden 
open om 20.00 uur. Aanvang eerste 
act: 21.00 uur. De entree is 3 euro 
per avond. Meer info op www.cultu-
reelcafebacchus.nl
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Muziek
Vrijdag 28 januari:
* Optreden Hint Big Band in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 21.30u.
* Feest met stichting Free-dom in 
Bon Ami, Dreef voor jeugd vanaf 
13jr. Van 20.30 tot 01u.
* Opening opnamestudio N201, 
Zwarteweg met optreden band The 
Jackies. Vanaf 21u.
28 en 29 januari:
* Akoestische avonden in Bacchus, 
Gerberastraat met diverse optre-
dens. Vrijdag en zaterdag v/a 21u.
Zaterdag 29 januari:
* 25-Meter feest met dj René Piet in 
café de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Afscheidsconcert zangeres band 
Got It! in café Sportzicht v/a 21.30u.
Zondag 30 januari:
* Concert Show- en Jachthoorn-
korps Kudelstaart in clubgebouw 
Bilderdammerweg. Aanvang: 13.30u
* Optreden zanger Kelly ter Brug-
gen in De Walrus, Aalsmeerderdijk, 
Aalsmeerderbrug, 16.30-19u.
* Band B-Loose live in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 19.30u.
Woensdag 2 februari:
* Jamsession in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 21u. Iedere woensdag.

Exposities
Vanaf 15 december:
* Educatieve tentoonstelling over 
slechtvalken op kinderboerderij 
Boerenvreugd, Beethovenlaan.
Zaterdag 29 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u. 
Aalsmeerderdijk 460. 
Vanaf 27 januari:
* Schilderijen van Wil Bouthoorn 
en Marijke Verschoor in Het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u. 
Opening zaterdag 29 januari om 
16u. Op Kinderkunstzolder kinder-
tekeningen.
Zondag 30 januari:
* Nieuwe expositie met glaskunst 
en schilderijen in galerie Sous Terre, 
Kudelstaartseweg, tegenover water-
toren. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. Zondag opening met 
act van 13-17u.
Januari en februari:
* Schilderijen van Monique van 
Veen in zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad, Centrum.
5 en 6 februari:
* Huiskamermuseum met Mokum 
collectie open, Van Cleeffkade 12a. 
Zaterdag en zondag 12-17u.

Diversen
Donderdag 27 januari:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 14u.
* Thema-middag voor ouderen 
OVAK en politie in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan, 14-16u.
* Klaverjassen bij Oude Spoorbaan  
in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a. 
Aanvang: 19.30u.
* Gedichtenavond in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 20u.
* Start sjoelcompetitie in de Praam, 
Zijdstraat vanaf 20.30u.
* Sjoelavond BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 19.45u
Vrijdag 28 januari:
* Kaartavond bij buurtver. Hornmeer 
in buurthuis Roerdomplaan 3 van-
af 20u.
Zaterdag 29 januari:
* Feestavond vogelvereniging De 
Rijsenvogel in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat vanaf 20u.
Zondag 30 januari:
* Talk of the Town met gastheer Pier-
re Tuning in De Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 15.30u. Gasten Katelijne 
van Otterloo en Pieter Groenveld.
Maandag 31 januari:
* Film- en Videoclub bijeen in ‘t An-
ker, Oosteinderweg 273a v/a 20u.
* Speelavond buurtver. Allen Weer-
baar in Middelpunt, Wilhelmina-
straat. Aanwezig 19.45u. Start 20u.
Dinsdag 1 februari:
* Koffie-ochtend in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 10 tot 11.30u.
* Koffieochtend voor vrouwen in Ire-
ne, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 2 februari:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u. 
* Koffie-ochtend in De Spil, Ku-
delstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 3 februari:
* Sjoelcompetitie in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 27 januari:
* Nieuwjaarsbijeenkomst VVD met 
gedeputeerde Elisabeth Post in 
Westeinderpaviljoen, Kudelstaartse-
weg vanaf 20u.
Maandag 31 januari:
* Vergadering De Dorper over o.a. 
groen in Centrum. Vanaf 19.30u. in 
De Binding, Zijdstraat 53.
Donderdag 3 februari:
* Vergadering beraad en raad in ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.

AGENDA

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn

En O.A. MUzIEkbOEkEn!

Officieuze reünie zaterdag
25 Meter feest in de Praam!
Aalsmeer - De winnaar van de 
Boezemschop, de meest spraak-
makende praam van 2010, 25 meter 
feest, ziet haar kans schoon om de 
maandelijks draaiavond van DJ Re-
né Piet  in danscafé de Praam aan-
staande zaterdag 29 januari te ge-
bruiken om de unieke belevenissen 
van de afgelopen pramenrace na te 
beschouwen. Andere pramenrace 
deelnemers zijn daarbij natuurlijk 
van harte uitgenodigd! Het thema 
‘De 25 meeste…’ van de pramen-
race vorig jaar was voor de teams 
Abracahadiba en Tuuteblik de uit-
gelezen kans om een droom waar 
te maken. Door twee bokken aan 
elkaar te verbinden kon met meer 
dan 25 man op een boot van  25 
meter lang de pramenrace worden 
beleeft. Tuuteblik had speciaal voor 
deze gelegenheid een nieuwe bok 
aangeschaft en deze laten opha-
len uit Giethoorn. Plannen werden 
gesmeed en ieder bemanningslid 
kreeg een taak. Zo was er een on-
derhoudsploeg, een penningmees-
ter, als ook de pr was geregeld. De 
catering was goed verzorgd en de 

kleding en versiering waren even-
eens tot in de puntjes geregeld. Wie 
niets te doen had, zorgde er voor op 
de klusavond aanwezig te zijn om 
over de aankomende race te filoso-
feren. De proefvaart was de natuur-
lijk heel belangrijk en dit was me-
de door het schitterende weer een 
zeer gezellige dag waarbij ‘25 Meter 
feest’ voor het eerst aan het grote 
publiek werd getoond. Op de sport-
avond hoefde de teams niet aan te 
treden, want het startnummer was 
al bekend: Nummer 25 natuurlijk. 
Nog groter was de eer om als eerste 
praam te mogen starten. Al met al 
voor ’25 Meter feest’ een onvergete-
lijke pramenrace. Eén om herinne-
ringen over op te halen en dit gaat 
aanstaande zaterdag gebeuren in 
café de Praam in de Zijdstraat. Be-
manningslid René Piet verzorgt als 
dj Trinety dat de voetjes van de vloer 
kunnen. Alle deelnemers aan de 
pramenrace en liefhebbers van dit 
evenement op de tweede zaterdag 
in september zijn van harte welkom. 
De toegang is gratis en de aanvang 
is 22.00 uur.

Met gastoptreden Renske Taminiau
De Hint Big Band vrijdag 
live in De Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 28 
januari presenteert De Oude Vei-
ling een spetterend optreden van de 
Hint Big Band met zangeres Rens-
ke Taminiau. De Hint Big Band is 
een heftig swingend gezelschap 
dat alweer ruim vijftien jaar bestaat. 
In die tijd zijn ze op de meest uit-
een lopende locaties aangetroffen: 
De Bloemhof, theaterbegleiding in 
Mijdrecht, kroegen, festivals, feest-
tenten, de kinderboerderij, de vei-
ling en in de succesvolle productie 
‘de Lichtemaankweker’. Vijftien bla-
zers en een vier koppige ritme sectie 
worden strak in de hand gehouden 
en af en toe ook los gelaten door de 

dirigent Leon van Mil. Het repertoire 
varieert van soepel swingende basic 
stukken, ophitsende Latin tot dam-
pende rock. Voor deze avond heb-
ben zij ook nog eens een heel bij-
zondere gast uitgenodigd: Rens-
ke Taminiau. Deze aan het Amster-
damse Conservatorium afgestu-
deerde jazz-zangeres heeft al een 
goed ontvangen debuut cd ‘Waiting 
to be Told’ uitgebracht en heeft on-
der andere opgetreden tijdens het 
North Sea Jazz Festival.
Kortom, thuis blijven lijkt geen optie.
Aanvang 21.30 uur en de toegang is 
gratis. De Oude Veiling is te vinden 
in de Marktstraat 19. 

Katelijne van Otterloo en Pieter Groenveld

Muzikale ontmoeting 
in Talk of the Town 
Aalsmeer - Een interessante mu-
zikale ontmoeting wordt het aan-
staande zondag 30 januari in Talk 
of the Town. Pierre Tuning ontvangt 
zondagmiddag twee Aalsmeerse 
makers en producers van heel ver-
schillende soorten van muziek, die 
eerder van elkaars bestaan nauwe-
lijks iets afwisten: Katelijne van Ot-
terloo en Pieter Groenveld. Talk of 
the Town begint om 15.30 uur en 
is in De Oude Veiling in de Markt-
straat.
Pieter Groenveld is de drijven-
de kracht achter het boek ‘Muzi-
kaalsmeer’ dat met DVD en CD de 
muziekgeschiedenis van Aalsmeer 
bevat, van De Vrolijke Vrijbuiters 
tot Con Amore en van Hemelpop 
1972 tot Jan Leliveld met Davanti. 
Hij is in 1950 geboren in De Kwa-
kel (nu Kudelstaart) en heeft als gi-
tarist en mandolinespeler heel wat 
van de wereld gezien. Van 1973 tot 
1977 woonde hij in Australië, daar-
na maakte hij een paar jaar deel 
uit van de Belgische bluegrass for-
matie Smoketown Strut en speel-
de hij mandoline in zijn eigen Ne-
derlandse band Jerrycan. Hij heeft 
opgetreden in Amerika en in Euro-
pa, van het noorden van Noorwe-

gen tot Noord-Afrika. Nu heeft hij 
zijn eigen CD label en is organisa-
tor van optredens en festivals voor 
akoestische muziek, zoals de Euro-
pean World Of Bluegrass.
Katelijne van Otterloo is niet alleen 
een fantastische jazz-zangeres, zij 
heeft ook sinds 2005 een eigen ar-
tiestenbureau, dat zetelt aan de Ui-
terweg. Van 1994 tot 1998 was zij 
lid van de meidengroep Exposure, 
maar na een onstuimige R&B peri-
ode keerde zij terug naar de pop-
jazz en de jazz. Nu treedt zij op met 
een jazzkwartet, met haar echtge-
noot Bas van Otterloo (oudste zoon 
van componist/arrangeur Rogier 
van Otterloo) op bas. Samen met 
Bas schreef zij in 2004 de pop-jazz 
songs voor haar debuutalbum Full 
Color en produceerde zij haar eigen 
CD’s, zoals Colors Of Jazz. Haar ar-
tiestenbureau levert passende mu-
ziek en entertainment voor eve-
nementen. Kortom, zowel Pieter 
als Katelijne zullen veel te vertel-
len hebben over hun belevenissen 
met de muziek, met de muzikanten 
en met, wat tegenwoordig wel ge-
noemd wordt, de ‘muziekindustrie’. 
De toegang is gratis. Iedere belang-
stellende is welkom.

Concert Jachthoornkorps
Kudelstaart - Het show en jacht-
hoornkorps uit Kudelstaart geeft 
aanstaande zondag 30 januari hun 
jaarlijkse concert. De leden van het 
korps willen laten horen wat ze het 
afgelopen jaar hebben ingestu-
deerd en zullen dit ten gehore bren-
gen samen met de jeugdleden. 
De jachthoornmuziek begint in Ne-
derland steeds zeldzamer te worden 
en wordt momenteel nog maar door 
twaalf korpsen gespeeld. Het korps 

krijgt gelukkig nog elk jaar nieuwe 
jeugdleden, die met veel enthousi-
asme zich het instrument eigen wil-
len maken. 
Samen met de meer ervaren leden 
heeft het korps daarmee een groep 
van 26 muzikanten in de leeftijd van 
8 tot 65 jaar. Zij nodigen U van uit 
om te komen luisteren naar hun 
concert in het clubgebouw aan de 
Bilderdammerweg. De aanvang de-
ze zondag is 13.30 uur.

Opening opnamestudio in 
N201 met The Jackies
Aalsmeer - Vrijdag 28 januari vindt 
de officiële opening plaats van de 
opnamestudio van de N201! Vanaf 
nu is het mogelijk om in het jonge-
rencentrum aan de Zwarteweg op-
names te maken van optredens in 
de zaal, maar ook van de er naast 
gelegen oefenruimte. Om dit fees-
telijk te vieren, worden belangstel-
lenden uitgenodigd om een kijkje te 
komen nemen. Bovendien is er een 
optreden van de rock ’n roll en roc-
kabilly band The Jackies om voor de 
nodige de stemming er in te hou-
den! De studio maakt het mogelijk 
om de bands die in N201 optreden 
een 2-track opname van de avond 
mee te kunnen geven. Bands, die 
tevreden zijn over de opname, kun-

nen de opnames nog opnieuw la-
ten mixen. Ook is het mogelijk om 
overdag op te nemen, zowel vanuit 
de naast gelegen oefenruimte als 
vanuit de zaal. De studio wordt be-
mand door Niels van Pelt en Philip 
ten Brink.  

Kelly zondag in De Walrus
Aalsmeerderbrug - Een geweldig 
succes was het optreden van zan-
ger Edo afgelopen zondag in De 
Walrus. Al heel snel had hij de zaal 
mee en voor de in groten getale ge-
komen bezoekers heeft hij  een op-
treden van ruim een uur gegeven. 
“Het was helemaal top”, aldus een 
bezoeker. Zondag 30 januari komt 
Kelly ter Bruggen zingen in De Wal-
rus. Deze ras artiest uit Amsterdam, 
die ook bekend staat onder Mo-
kumse Kel zit al ruim 40 jaar in het 
vak. Van country zangeres is zij uit-

gegroeid naar een zangeres, die al-
le stijlen beheerst. Kelly gaat zowel 
Jordaans en Hollands als Engels re-
pertoire voor de bezoekers zingen. 
De warmte en de gemoedelijkheid 
in combinatie met haar geweldi-
ge stem aan het optreden zondag-
middag vast en zeker onvergetelijk 
maken. Iedereen is van harte wel-
kom in De Walrus aan de Aalsmeer-
dijk 452 vanaf 15.00 uur.Van half vijf 
tot zeven uur gaat zangeres Kelly 
ter Bruggen optreden. De toegang 
is gratis.

Uitnodiging aan kunstliefhebbers
Een ets voor een tekst
Aalsmeer - De KCA-tentoonstel-
ling ‘Schilderkunst uit Siberië’ in Het 
Oude Raadhuis heeft meer dan vijf-
tig schriftelijke reacties opgeleverd. 
De kunstliefhebbers waren uitgeno-
digd in een tekst of gedicht aan te 
geven welk schilderij ze het meest 
aanspreekt en waarom. De meest 
aansprekende tekst maakte kans 
op het winnen van een ets van Na-
talia Dik (geboren in 1961 in Sibe-
rië), een van de twee exposerende 
kunstenaars. Een jury, bestaande 
uit Leni Paul en Pierre Tuning, heeft 
de teksten gelezen en constateerde 
dat de tentoonstelling bij de bezoe-
kers een grote indruk heeft achter-
gelaten. Er moest een keuze worden 
gemaakt en ‘na ampel beraad’ zijn 
er twee winnaars uit de bus geko-
men. In de eerste plaats Kaat Slog-
gatt uit Aalsmeer, die in een ge-
dicht het schilderij ‘Picking Straw-
berries’ beschreef: ‘De aarde bolt, 
zacht en vol. Een vrouw, met bol-
le rug knielt, buigt en bidt. Aanbidt 
een aardbei. Een grijze sluier trekt 
over de lucht; de vrouw, haar brui-
ne huid gesluierd door een dun tu-
niek, is omarmd. Door warme aarde. 
De aardbeien lichten op.’ Maar ook 
Aart Stijntjes uit Kudelstaart is win-

naar van een ets geworden, met zijn 
reactie op het schilderij ‘The Garde-
ner’: ‘Het schilderij symboliseert le-
ven in aandacht, en ook verganke-
lijkheid. Door met aandacht zonder 
verwachtingen in de natuur bezig te 
zijn, weet de oude man zich verbon-
den met alles rondom hem. De ou-
de handen omvatten het nieuwe le-
ven.’ Het bleek een goed idee van de 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
om een schrijfwedstrijd te verbinden 
aan een tentoonstelling. Misschien 
een idee dat navolging verdient?

Nieuwe expositie Oude Raadhuis
Vanaf vandaag, donderdag 27 janu-
ari, is in Het Oude Raadhuis alweer 
een nieuwe expositie te bewonde-
ren. Schilderijen en tekeningen van 
Wil Bouthoorn en Marijke Verschoor 
sieren de muren van de gemeen-
telijke expositieruimte in de Dorps-
straat op. De nieuwe expositie wordt 
aanstaande zaterdag 29 januari om 
16.00 uur officieel geopend door 
kunstenares Marijke Verschoor. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom. De tentoonstelling is tot en 
met 13 maart iedere donderdag tot 
en met zondag gratis te bezichtigen 
tussen 14.00 en 17.00 uur.

Bijzonder optreden Got iT! 
zaterdag in café Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 29 januari is 
er in café Sportzicht aan de Sport-
laan een bijzondere happening van 
de band Got iT! Na jaren de podia 
te hebben bestormd, heeft zange-
res Carolien Goeman besloten een 
stapje terug te doen. Daar hebben 
de bandleden alle begrip voor en 
dus krijgt zij zaterdagavond een ge-
past afscheid. 
Wie Carolien nog éénmaal wil zien 
vlammen, is welkom. Gelijk kan ook 
kennis gemaakt worden met de 
nieuwe zangeres: Fabiënne Dallau. 
Door de bandleden Faboulous Fab 
genoemd: Ze is klein, maar dapper 

en vol energie. Got iT! bestaat ver-
der uit Leen Alderden op elektrische 
en akoestische gitaar, Humphrey 
Teerlink op leadgitaar, Johan van 
der Neut achter de drums en Bart 
Koster op bas. 
Rockband Got iT! zet met veel ple-
zier een partij krakers neer waar 
liefhebbers van het stevige pop/rock 
repertoire graag even hun biertje 
voor neerzetten om eens lekker los 
te gaan. Van U2 tot Pink en van Ka-
ne tot Anouk. Het speciale optreden 
zaterdag in café Sportzicht in de 
Sportlaan begint om 21.30 uur  en 
de toegang is gratis.

B-Loose live in café Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
30 januari is er weer een live band 
te zien en te horen in Joppe. In het 
gezellige café in de Weteringstraat 
gaat de vijfmansformatie B-Loose 
een optreden verzorgen. B-Loose is 
een coverband, die het levenslicht 
zag in 1995, met al snel een eer-
ste optreden in juli van dat jaar. De 
toon was gezet! In het begin werd 
sterk geleund tegen de blues, maar 
tegenwoordig is pop, en rock ’n roll 

de hoofdmoot. Maar wel klinkt hier 
en daar nog een swingende blues-
noot. B-Loose speelt covers van Rol-
ling Stones, Status Quo, Robbie Wil-
liams, U2, The Scene, De Dijk en ve-
le anderen en bestaat uit Gerard op 
zang, Arjan op drums, Guido op gi-
taar, Rond op bas en zang en Mark 
achter de toetsen. Het optreden in 
Joppe zondag begint om ongeveer 
19.30 uur en de toegang is zoals al-
tijd gratis.

Freedom vrijdag in Bon Ami
Aalsmeer -  Aanstaande vrijdag 28 
januari organiseert discotheek Bon 
Ami samen met de stichting Free-
dom een knalfeest voor de jeugd 
vanaf 13 jaar. Freedom is de nieuw-
ste vorm van uitgaan en biedt alles 
wat een leuke avond nodig heeft: 
Muziek, entertainment, games, fris-

drank, etc. Uitgaan is nog nooit zo 
leuk geweest! Alles wordt gratis 
aangeboden. Iedereen van 13 jaar 
en ouder is welkom. Het feest be-
gint om 20.30 uur en het einde is 
om 01.00 uur. Voor meer informa-
tie: www.bonami.nl of www.free-
dom.nu.
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recensie
Niels presenteert: Geheel op stoom!
Aalsmeer - Gelukkig beginnen de 
inwoners te begrijpen dat eens per 
maand op de zondagmiddag in de 
bovenzaal van De Oude Veiling iets 
bijzonders gebeurt als Niels presen-
teert en optreedt. Afgelopen zondag 
was het de vierde keer dat Niels van 
der Gulik en zijn onvolprezen band 
bestaande uit Jos Kolenberg, Emile 
Boellaard, Auke Haaksma, Erik Bo-
gers, Emanuel van der Ven en gast-
drummer Robin Visser voor een 
middag van gezongen poëzie zorg-
de.
Ooit was hij hovenier, trok er op uit 
met zijn bus, reisde naar interessan-
te landen om zijn blik te verbreden 
tot hij van het een op het andere 
moment besloot: ‘Het is genoeg ge-
weest.’ Hij liet zijn voertuig ter plek-
ke staan, stapte op het vliegtuig en 
Niels kwam weer thuis in Neder-
land. Hij ontmoette Ramses Shaffy 
en raakte bevriend met deze zanger. 
Niels zong zijn liedjes, Ramses luis-
terde naar hem tot tranen geroerd. 
Een gezamenlijk optreden zat er niet 
meer in, want Ramses ging dood. 
Maar Niels wist wat hij de komen-
de jaren wilde gaan doen. Optreden!
Hij koos voor een uitgebreid Neder-
lands repertoire, teksten van onder 
andere 
Toon, de Dijk en Doe Maar weet hij 
een eigen kleur te geven. Om tel-
kens een gast uit te nodigen die hij 
heeft ontdekt op een talentenjacht 
of gehoord tijdens een van de les-
sen op de kleinkunstacademie in 
Amsterdam, is een leuke vondst. 
De gedichten van Emanuel van der 
Ven blijven verrassen en zijn even-
als het speelplezier van de band een 
streling voor het oor. Het zijn mu-
zikale vrienden voor het leven! Tij-
dens de intermezzo’s laten de band-
leden horen waartoe zij allemaal in 
staat zijn. Mooie solo’s en prach-
tig samenspel. Sabine Balk was dit 
maal te gast bij Niels presenteert. 
Zij heeft een stem met veel moge-
lijkheden, beweegt zich gemakkelijk 
op het podium en praat haar pro-
gramma op een ontspannen ma-

nier aan elkaar. Teksten en muziek 
heeft zij voornamelijk zelf geschre-
ven, soms wel heel erg privé.

Roos 
Mag Niels een feest zijn om naar te 
luisteren, Roos, de jongste van alle 
aanwezigen, is een feest om naar te 
kijken. In kleermakerzit, zoals alleen 
kinderen dat kunnen, zit zij met haar 
flesje prik. Zij vergeet te drinken als 
Niels een mooi verstilde tekst zingt. 
Bijna hemels kijkt zij naar hem om-
hoog. 
Er wordt gegiecheld zoals alleen 
meisjes van deze leeftijd kunnen 
doen, bij het horen van een grappi-
ge tekst. Stralend geniet zij van de 
sfeer, de muziek, speelt denkbeeldig 
gitaar mee wanneer Jos Kolenberg 
een van zijn solo’s speelt. Als tij-
dens haar optreden zangeres Sabi-
ne van haar publiek wil weten: “Ver-
langen jullie ook zo naar de lente?”, 
steekt Roos haar vinger op zegt luid 
en duidelijk: “Ja, want elf april word 
ik acht jaar.” 
Voor haar heeft het leven vast nog 
mooie dingen in petto! De polonai-
se, die Niels het publiek bij aanvang 
van de middag beloofde, kwam er 
niet van, maar er werd wel bij het 
laatste nummer uit volle borst mee-
gezongen. Toch bleek niet iedereen 
tevreden over het enthousiasme van 
het publiek. “Dat moet veel beter”, 
verklaarde een van de aanwezigen. 
“Volgende keer kan ik niet, maar 
daarna neem ik mijn eigen vrien-
den mee, zullen wij eens wat laten 
zien.” Nog twee keer is Niels pre-
senteert, georganiseerd door KCA 
en De Oude Veiling, te zien en te ho-
ren. Zondag 20 februari en zondag 
20 maart, de voorstellingen begin-
nen om 15.30 uur. Kaarten kunnen 
besteld worden bij de Oude Veiling 
via 368378. Daarna trekt Niels met 
zijn band het land door met zijn pro-
gramma Onstuimig. Op de website 
www.nielsvandergulik.nl meer infor-
matie hierover.

Janna van Zon

Feestavond bij 
De Rijsenvogel
Rijsenhout - Aanstaande zaterdag 
29 januari organiseert Vogelvereni-
ging De Rijsenvogel een feestavond 
waar de prijzen worden uitgedeeld 
die de leden gewonnen hebben tij-
dens de jaarlijkse tentoonstelling. 
Ook worden leden gehuldigd, die 
25 en of 40 jaar lid zijn, en staan 
drie rondes kienen op het program-
ma. Tevens vindt een grote verloting 
plaats. 
De feestavond wordt gehouden 
in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat en begint om 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Gedichtenavond 
in Bacchus
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
27 januari, is het gedichtendag in 
Nederland en Vlaanderen. Het the-
ma van deze dag is “Nacht”, één van 
de meest bezongen onderwerpen 
in de poëzie. Dichters uit Aalsmeer 
en omgeving dragen hun gedichten 
over dit thema voor op donderdag-
avond in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat. De avond wordt 
muzikaal begeleid door Robbert 
Tuinhof op piano en saxofoon. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom. Aanvang van de avond is 20.00 
uur en de toegang is gratis.

Zondag opening nieuwe expositie
Spectaculaire performance 
bij galerie Sous-Terre 
Aalsmeer - Op zondag 30 janua-
ri presenteert Sous-Terre een over-
zichtsexpositie met glassculpturen 
van de gerenommeerde kunstena-
res Fredy E. Wubben. Daarnaast 
kan kennis gemaakt worden met de 
mooie glaswerken van Simsa Cho 
en Ellen Urselmann en de prachtige, 
nieuwe schilderijen van Anky Essink 
en René van der Hoofd. Glaskunste-
naar Simsa Cho zal om 14.30 uur sa-
men met twee dansers en een mu-
zikant zijn performance ‘A Space of 
Compassion 2’ uitvoeren. Laat u be-
toveren door deze bijzondere ge-
beurtenis. Kom 30 januari tussen 
13.00 uur en 17.00 uur naar de ope-
ning van deze verrassende exposi-
tie. Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn: De expositie loopt nog tot en 
met 27 maart.
Fredy E. Wubben (1940) heeft als 
beeldend kunstenaar een lange 
staat van dienst. Zij heeft vele op-
drachten uitgevoerd. In diverse ge-
meenten staan van haar monumen-
tale sculpturen in onder meer brons, 
staal en ijzer. Simsa Cho is in 1962 
geboren in Japan. Na opleidingen in 
zijn geboorteland heeft hij aan de 
Rietveld Academie in Amsterdam 
gestudeerd. Hij geniet bekendheid 
in binnen- en buitenland. Simsa is 

een veelzijdig kunstenaar. Naast 
glassculpturen maakt hij installa-
ties en creëert hij performances. El-
len Urselmann (1978) kreeg haar 
opleiding aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten in Maastricht 
en aan de afdeling glasvorming van 
de Rietveld Academie. Zij exposeer-
de in diverse musea en verwierf in 
2006 internationale erkenning met 
het winnen van de European Young 
Artist Prize. 
Anky Essink en René van der Hoofd 
(1957) vormen een kunstenaars-
echtpaar. Zij delen de liefde voor 
het vak en in hun gezamenlijk ate-
lier geven zij workshops schilderen. 
Bij Anky staat de poëtische waar-
de van een kunstwerk voorop. Haar 
gemengde technieken zijn groten-
deels gebaseerd op intuïtie. René 
heeft eerder bij Sous-Terre geëxpo-
seerd Hij heeft zijn reputatie verwor-
ven met zijn collages en gemengde 
technieken op paneel. Galerie en 
beeldentuin Sous-Terre is iedere za-
terdag en zondag open van 13.00 tot 
17.00 uur en is te vinden aan de Ku-
delstaartseweg 1, tegenover de wa-
tertoren. Bezoeken op afspraak, kan 
door te bellen naar 0297-364400 of 
te mailen naar info@galerie-sous-
terre.nl.

Schilderen en tekenatelier 
bij Werkschuit Aalsmeer
Aalsmeer - Dinsdagavond 1 febru-
ari start bij De Werkschuit weer het 
schilder- en tekenatelier. Tijdens 
deze cursus werken de deelne-
mers met eigen materialen. Er kan 
vrij, naar eigen inzicht, gewerkt wor-
den of per les aan een thema ge-
werkt worden. Aan het einde van el-
ke les wordt afgesproken wat vol-
gende week gedaan gaat worden. 
Materialen, waarmee gewerkt kan 
worden, zijn acryl-, aquarel-, goua-
cheverf, ecoline, oliepastel, softpas-
tel, potloden, houtskool en onder 

andere inkt. Alle materialen moe-
ten de cursisten zelf meebrengen. 
Schildersezels kunnen tijdens de les 
van De Werkschuit gebruikt wor-
den. Bepaalde materialen van de 
Werkschuit zijn tegen een vergoe-
ding te gebruiken, na overleg met 
de docent. Thema voor de eerste les 
is: Vakantie herinneringen. De cur-
sus bestaat uit totaal 8 lessen en de 
kosten zijn 80 euro exclusief materi-
aal. Opgeven en/of inlichtingen kan 
via de website www.gklein.org/wsa 
of bij Margot Tepas: 0297 340150.

Videofilms analyseren bij 
Film- en Videoclub
Aalsmeer - Het clubjaar van de 
Film en Videoclub Aalsmeer staat in 
het teken van het thema Speelfilm. 
Maandagavond 31 januari wordt 
nogmaals het analyseren van een vi-
deofilm behandeld. Verschillende vi-
deoproducties, die hebben meege-
daan aan het Filmfestival 2010, zul-
len vertoont worden. Het zijn ama-
teurfilms maar ook semi-professi-
onele videoproducties, die geana-
lyseerd gaan worden. De aanwezi-
gen krijgen de kans om via een be-
oordelingsstaat in de schoenen van 
een filmjury te gaan staan, door de 
films te beoordelen op onder ande-

re cameravoering, verhaallijn, mon-
tage en geluid. Uiteraard zullen ook 
de vertoonde videoproducties be-
sproken worden. 
Wie eens een clubavond van de 
F&VA bijwonen, is van harte wel-
kom. Wel wordt verzocht eerst con-
tact op te nemen met het secreta-
riaat via 0297– 326344. De club-
avonden van de F&VA worden om 
de veertien dagen gehouden in ge-
bouw ’t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a en beginnen om 20.00 
uur. Informatie over de F&VA ook 
via de website www.videoclub-
aalsmeeer.nl.

Zaterdag in sporthal De Bloemhof
Dance Event in Aalsmeer
Aalsmeer - De landelijke dans-
organisatie voor amateurs, Co-
lor Guard Nederland (CGN) houdt 
op zaterdag 29 januari haar der-
de voorronde van het competitie-
seizoen in Aalsmeer. In sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg doen 32 
groepen uit heel Nederland en zelf 
één uit Duitsland mee. De compe-
titietour brengt vele voordelen met 
zich mee voor de deelnemers. Het 
zijn allemaal op zich staande ver-
enigingen die zich kunnen verbete-
ren door optreedervaring op te doen 
en te luisteren naar het commen-
taar van een deskundig juryteam. 
Anders dan bij So You Think You 
Can Dance en Idols vallen de groe-
pen pas af op de laatste dag in Eind-
hoven. Overdag volgt daar de selec-
tie en ‘s avonds worden de winnaars 
gekozen uit de selecte groep. De 

groepen zijn helemaal vrij in wat ze 
doen. Alles van Callas tot Kane mag 
uitgevoerd worden. De groepen krij-
gen ongeveer 5 minuten om zich te 
presenteren. De tournee start is in 
januari gestart en duurt tot de laat-
ste dag van maart. Plaatsen als Aal-
meer, Leeuwarden, Goes, Waalwijk, 
Almere, Drachten, Eindhoven en 
Leeuwarden worden aangedaan. De 
wedstrijd in Aalsmeer start om 15.00 
uur, de zaal en kassa gaan om 14.30 
uur open. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de deur en kosten 11 euro. De 
hele middag en avond strijden de 
groepen. Op de website van Color 
Guard Nederland staat meer uitleg 
over hetgeen bezoekers zullen gaan 
zien, videobeelden van eerdere pro-
ducties en informatie over kaartver-
koop. Surf naar www.colorguard.org 
voor informatie.

Mozaïekcursus bij De Werkschuit
Aalsmeer - Op maandag 31 janua-
ri start een nieuwe cursus Mozaïek 
bij De Werkschuit. In zes lessen van 
19.30 tot 22.00 uur maken de cursis-
ten zelf een prachtig mozaïekwerk-
stuk en leren ze alles wat ze moeten 
weten om daarna zelf allerlei leu-
ke projecten aan te pakken. Altijd al 
dat tafeltje willen maken voor in de 
tuin? Of zo’n leuk randje willen ma-
ken in de badkamer of in de toilet? 
Geef je nu op via info@diggelsen-
zo.nl en begin volgende week al! De 

cursus is geschikt voor beginners 
en gevorderden en wordt gegeven 
door Bettine Clemens en Annemie-
ke Hollander. Gekozen kan worden 
uit tegel- of glasmozaiek. De deel-
nemers hoeven niets mee te nemen, 
maar het mag wel. 
Wie bijvoorbeeld zelf een leuk ta-
felonderstel of een leuk dienblad 
heeft, mag dit meenemen naar de 
eerste les of bel eerst om te overleg-
gen. Voor vragen kan gebeld wor-
den met 0297-343650.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 31 januari 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar een speelavond in buurthuis ‘t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma. Liefheb-
bers van een gezellige kaartavond 
zijn welkom. Zij worden verzocht 
om 19.45 uur aanwezig te zijn. Het 
klaverjassen tijdens de vorige speel-
avond is gewonnen door de heer P. 
Konst met 5441 punten, gevolgd 
door mevrouw T. Buwalda met 5355 
en de heer F. Dolk met 5283 punten. 
Bij het jokeren wist mevrouw R. Tulp 
de hoogste eer te behalen met 269 
punten, op twee eindigde mevrouw 
R. Schuit met 325 punten.

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 1 februa-
ri houdt buurtvereniging Ons Ge-
noegen de volgende speelavond. 
Er wordt gekaart in de OTT aan de 
Hortensialaan. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur, de 
spelletjes starten vervolgens om 
19.30 uur. 
Wie komt de heer Overdijk verslaan, 
die met klaverjassen liefst 5574 
punten bijeen wist te kaarten? 
Op twee en drie zijn de heren Buys 
met 5135 en Voorn met 4909 pun-
ten geëindigd. 

Bij het rummicuppen was de winst 
voor mevrouw Hoving met 18 pun-
ten, gevolgd door mevrouw Tuiten 
met 30 punten.

Sjoelcompetitie 
in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 3 fe-
bruari komen de spelers van Sjoel-
club Rijsenhout weer bijeen voor 
een gezellige en sportieve sjoel-
competitie. 
Het sjoelen begint om 20.00 uur en 
is in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Nieuwe leden zijn 
welkom. Het sjoelen op 20 januari 
is in de hoofdklasse gewonnen door 
Dirkjan Baardse met 1862 punten, 

gevolgd door Jan Joore met 1786 
punten. In klasse A pakte Arnold 
van der Linden met 1690 punten 
de winst, net voor Bertus Baas met 
1632 punten. 
In klasse B behaalde Leo van Faas-
sen de hoogste eer met 1653 pun-
ten, gevolgd door Rien Ravensber-
gen met 1637 punten. In klasse C 
eindigde Charles Kuite op 1 met 
1600 punten, op twee Els van der 
Linden met 1590 punten. In klas-
se D wist Joke Eickhoff de meeste 
punten bij elkaar te sjoelen, 1541, 
gevolgd door Martje de Graaf met 
1513 punten.

Swingen dit weekend in de Praam
Sascha wint snowboard!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
is tijdens de druk bezochte Flugel-
avond in café de Praam het Flugel 
snowboard verloot. Na een span-
nende trekking is Sascha de uitein-
delijke winnaar geworden. Met veel 
enthousiasme nam zij het Snow-
board in ontvangst.
 
Vanavond sjoelen 
Vanavond, donderdag 27 januari, 
begint de sjoelcompetitie 2011! Tij-
dens deze gezellige avond zijn er 
leuke prijzen te winnen. Meedoen 
kan altijd! Schrijf je in of kom ge-
woon op tijd binnenlopen en je hebt 
grote kans dat er nog een plekje is 
voor jou en je team. Een team be-
staat uit 4 personen. De avond is 
kosteloos en begint om 20.30 uur. 
Aankomende vrijdag komt feest DJ 
Joost draaien in de Praam. Met zijn 
ruime ervaring weet Joost er vast 
weer een mooi feestje van te ma-
ken in de Praam. Zaterdag 29 janu-
ari staat geheel in het teken van de 

pramenrace! Vanaf 16.00 uur komt 
pramenraceteam de Raketjes draai-
en in café de Praam. Uiteraard ben 
jij van harte welkom met, maar ook 
zonder, je Pramenraceteam. De 
Kidsboetclub is deze middag ook 
geopend Sarah maakt er een leuke 
middag van voor de kids in de Boet.
In de avond is het tijd voor 25 me-
ter feest. Team Abr CaHaDiBa en 
Tuuteblik geven een groots feest 
in de Praam. René Piet komt plaat-
jes draaien en er zijn komen diverse 
acts en artiesten optreden. De en-
tree is geheel gratis en iedereen is 
welkom.
 
Krokodillenavond
Volgende week zaterdag is het Kro-
kodillenavond in de Praam! Tijdens 
deze avond is de krokodil in de aan-
bieding en is er een loterij waar 
DJ Jochem van Leeuwen altijd een 
waar feest van weet te maken. De 
entree is geheel gratis. En wie weet 
win je wel een leuke prijs!

Aalsmeerse band naar de finale?
Zondag play-offs Clash of the 
Cover Bands met The Stirrrs
Aalsmeer - Aanstaande zondag 30 
januari  vindt de landelijke play-offs 
plaats van de grootste bandcompe-
titie van Nederland ‘The Clash of the 
Cover Bands 2010/2011’ in De Hee-
ren van Aemstel in Amsterdam. De 
zeven bands die tijdens de regio-fi-
nales het hoogste gescoord hebben 
bij zowel de vakjury als het publiek, 
ná de winnaars, gaan de muzika-
le strijd met elkaar aan voor de al-
lerlaatste tickets naar de landelijke 
halve finales  op zondag 27 februa-
ri en zondag 6 maart in Poppodium 
013 in Tilburg. Daar strijden alle re-
gionale winnaars om een plaats in 
de landelijke finale waar de hoofd-
prijzen worden verdeeld. Met in de 
prijzenpot onder andere een CD-
contract met videoclip, distributie 
en plugging in de gehele Benelux 
en een tour van twintig optredens 
gaat het nu echt spannend worden.
The Stirrrs met de Aalsmeerse saxo-

fonist Joran van Liempt is één van 
de bands die  zondag 30 januari een 
laatste gooi gaan doen om hun re-
gio te vertegenwoordigen in de 
play-offs. Mede-finalisten van deze 
easty tunes coverband zijn Bad Me-
dicine uit Nederweert, Hooter Tooter 
Band uit Amsterdam, Liptease & the 
Backstreet Crack Bangers uit Rot-
terdam, Rockband Sâus: Rock uit 
Deventer, Strike 2 uit Oss en Wood-
star uit Vorden Zaal open zondag: 
14.00 uur. De entrée bedraagt 12,50 
euro aan de kassa en 10 euro via de 
voorverkoop op de website www.
theclashofthecoverbands.com, waar 
ook meer informatie over de deel-
nemende bands en het evenement 
te vinden is. 
Coverbands kunnen zich tot 1 maart 
aanstaande inschrijven voor ‘The 
Clash of the Cover Bands, The Be-
nelux Edition 2011’ via bovenge-
noemde website.
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Inzamelingsactie 4 februari met bingo!
Aalsmeerders gaan sportvelden 
aanleggen bij school in Oeganda
Aalsmeer - Walter Anema, Mi-
chael Henschel en Dietger Engel 
uit Aalsmeer vertrekken op 22 ju-
ni voor zes weken naar Oeganda. 
Het drietal gaat daar voor stichting 
Heart4Children sportvelden aanleg-
gen. Het project van de Aalsmeer-
ders heet toepasselijk Sports4Child-
ren. De stichting heeft in Oeganda 
(Osia vlakbij Tororo) een schoolpro-
ject waar momenteel 48 weeskin-
deren wonen en naar school gaan. 
Dit zal in de loop van februari toe-
nemen naar 96 kinderen. Het doel 
van dit schoolproject is om uitein-
delijk plaats te bieden aan 1000 
kinderen. De kinderen (van wie de 
helft wees is) betalen samen voor 
hun school om deze draaiende hou-
den. In Oeganda wordt een school 
pas officieel erkend als het sportvel-
den heeft. Pas dan mag de school 
een opleiding aanbieden waar de 
ouders voor moeten betalen. Het 
schoolproject van Heart4Children 
heeft slechts een klein veldje waar 
gevoetbald kan worden. Op het mo-
ment zijn de faciliteiten niet zoals 
het officieel hoort. Erger nog, er is 
geen geld om de bestaande facili-
teiten te kunnen financiëren. Daar-
om hebben Walter, Michael en Diet-

ger enthousiast dit project op zich 
genomen. “Wij zijn momenteel hard 
bezig met de voorbereidingen hier-
voor. Wij hebben ons project opge-
deeld in fasen, bestaande uit een 
voetbalveld, basketbalveld, volley-
balveld en een netballveld. Hoe 
meer geld wij ophalen, des te meer 
velden en middelen wij kunnen ge-
ven. De vliegtickets zijn al geboekt 
en onze eerste inzamelingsactie 
zit er al aan te komen! Ons doel is 
om ongeveer 6.000 euro op te ha-
len. Daar zit ook een gedeelte van 

onze reiskosten en overnachtingen 
bij. Dit is rond de 800 euro per per-
soon”, aldus het drietal enthousi-
ast. De eerste actie zit er inderdaad 
aan te komen. Op vrijdag 4 febru-
ari organiseren Walter, Michael en 
Dietger een bingoavond in het ge-
bouw van de LEG aan de Boeinga-
venue in Schiphol-Rijk (net over de 
Aalsmeerbrug). De afgelopen we-
ken is aan verschillende onderne-
mers in Aalsmeer en Hoofddorp ge-
vraagd prijzen beschikbaar te stel-
len en hier is massaal gehoor aan 

gegeven. Zo’n 400 prijzen zijn te 
winnen tijdens de bingo. Meedoen 
aan de bingo kost 5 euro per per-
soon en uiteraard is de volledige 
opbrengst voor het project in Oe-
ganda. Kom ook en help mee! De 
bingo vrijdag 4 februari begint om 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
Verder is het drietal voornemens 
nog een fietstocht te gaan organi-
seren waarvoor uiteraard ook spon-
sors gezocht worden. Walter, Mi-
chael en Dietger gaan 100 kilome-
ter fietsen. Wie biedt? Uiteraard kan 
ook ‘gewoon’ een bijdrage overge-
maakt worden door een bedrag te 
storten op rekening 4498782 van 
stichting Heart4Children o.v.v. bij-
drage sportvelden. Voor meer in-
formatie: sports4children.waarben-
jij.nu en voor vragen: walter_ane-
ma@hotmail.com, michael.h.1988@
hotmail.com of dietgerengel@hot-
mail.com.

Nieuwe tentoonstelling in Crash museum:

Buiklanding bommenwerper 
‘No Balls at All’ in IJtocht
Aalsmeerderbrug - In het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 is de komende maanden een 
tentoonstelling te zien over de B-17 
bommenwerper ‘No Balls at All’ die 
op 24 februari 1944 neerstortte in 
de IJtocht bij Vijfhuizen. Het is een 
bijzonder verhaal, samengesteld op 
basis van informatie die door de kin-
deren van Art Starratt, de bommen-
richter van het vliegtuig, bijeen is 
gebracht.
In 2010 ontdekte Crash dat de kin-
deren van Starratt in 2002 een web-
site hadden gemaakt over de bele-
venissen van hun vader tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Uit die web-
site bleek dat Starratt nog in leven 
was en inmiddels 93 jaar oud. De 
bezoekers werden opgeroepen hem 
eens een mailtje te sturen. 
Crash besloot die oproep te beant-
woorden en kreeg antwoord. Star-
ratt was heel verrast en verheugd 
dat mensen en organisaties, zo-
als Crash, nog steeds bereid zijn de 
verhalen te vertellen en de herin-
nering aan de Tweede Wereldoor-
log ter nagedachtenis aan omge-
komen bemanningsleden levend te 
houden. Door de ontdekking van de 
website werd het verhaal weer ac-
tueel. Er was veel uniek fotomateri-
aal op de site te vinden en door het 
contact met Starratt is het ook dui-
delijk dat hij er geen bezwaar tegen 
heeft dat dit wordt gedeeld met een 
groter publiek. Van het materiaal en 
met aanvullende informatie uit het 
dossier van de heer Joost Klootwijk 
is nu een speciale tentoonstelling 
samengesteld. 
Deze vindt plaats in februari omdat 
de missie die leidde tot de crash, 
plaatsvond in februari 1944. Tussen 
20 en 25 februari werd door de geal-
lieerden Operation Argument uitge-
voerd, een groot offensief gericht te-
gen de Duitse oorlogsindustrie. Gi-
gantische stromen bommenwerpers 
gingen die dagen richting Duitsland. 
De No Balls at All vloog op 24 febru-
ari met het 511ste Squadron van de 
351ste Bomb Group van de Engelse 
Basis Polebrook naar Schweinfurt 
waar een grote kogellager fabriek 
gevestigd was. Het toestel ‘No Balls 
at All’ vloog 24 missies. De laatste 
eindigde in de IJtocht bij Vijfhuizen. 
Het toestel was nog redelijk in tact 
en werd naar Utrecht afgevoerd en 
later ontmanteld en het materiaal 
waarschijnlijk hergebruikt. Het ver-

haal van de No Balls at All is vrij be-
kend in Haarlemmermeer. Met na-
me door foto’s die destijds door de 
Duitsers werden gemaakt van het 
toestel met de neus in de IJtocht. De 
foto’s werden door een slimme Ne-
derlandse fotowinkelmedewerker 
dubbel afgedrukt en ze kwamen bij 
het verzet terecht. Ze werden jaren 
later gebruikt in verschillende Haar-
lemmermeerse publicaties en ten-
toonstellingen over de Tweede We-
reldoorlog. Geallieerden die de fo-
to’s na de bevrijding bij de Duitsers 
aantroffen, namens deze in beslag 
en stuurden ze aan de bemannings-
leden van de No Balls at All. Joost 
Klootwijk, die al sinds de jaren 70 
onderzoek doet naar de luchtoorlog 
boven Haarlemmermeer en omstre-
ken, correspondeerde om meer te 
weten te komen over de toedracht 
van verschillende crashes, ook met 
de mannen van dit toestel en zij 
stuurden op hun beurt weer afdruk-
ken van de Duitse foto’s aan hem. 
Ze zijn nu ook te zien in de perma-
nente expositie in het Crash muse-
um. In de tentoonstelling is te zien 
wat er aan deze crash vooraf ging 
en wat daarna volgde.

Bezoek Floriade 
Regelmatig werden voor Ameri-
kaanse veteranen tours georgani-
seerd zodat zij nogmaals de plaat-
sen konden bezoeken waar zij 
vochten of een krijgsgevangen-
schap doorbrachten. Starratt ging 
in 2002 terug naar Europa. Het was 
in het jaar dat in Haarlemmermeer 
de Floriade werd gehouden en Star-
ratt en zijn familie wilden die in-
ternationale tuinbouwtentoonstel-
ling graag bezoeken. Helaas was er 
geen tijd meer om naar de plaats te 
gaan waar zijn vliegtuig, de B-17 No 
Balls at All destijds een buiklanding 
maakte. Hij was er zich toen blijk-
baar niet van bewust dat het Flori-
adeterrein slechts een steenworp 
verwijderd is van de crashplaats van 
zijn Flying Fortress. 
In de tentoonstelling wordt een deel 
van het verhaal van Art Starratt ver-
teld. Het hele verhaal komt aan de 
orde tijdens een lezing die op za-
terdag 26 februari om 13.30 uur op 
het programma staat. Het Crash ’40-
’45 museum is geopend op zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Meer infor-
matie over de stichting en het mu-
seum: www.crash40-45.nl.

Lezingen over theoloog Dietrich 
Bonhoeffer in Openhof kerk
Aalsmeer - Op de maandagen 31 
januari en 14 februari wordt een le-
zing gegeven over Dietrich Bon-
hoeffer. Deze vooraanstaande Duit-
se theoloog (1906-1945) is aan het 
einde van de oorlog na een gevan-
genschap van 2 jaar door de nazi’s 
vermoord. Tijdens zijn gevangen-
schap, maar ook daarvoor, heeft hij 
veel nagedacht over de theologie en 
de kerk. De eerste avond wordt zijn 
leven besproken en hoe hij zich ver-
zet heeft tegen de opkomst en glo-
rie van het nazisme in het toenmali-
ge Duitsland. De tweede avond ko-
men zijn brieven aan de orde. De 
brieven werden uit de gevangenis 

gesmokkeld tijdens zijn detentie. Na 
de oorlog heeft zijn vriend Bethge 
deze verzameld en gepubliceerd in 
een boek met de titel: Widerstand 
und Ergebung. Waarschijnlijk is dit 
het invloedrijkste theologische boek 
van de 20e eeuw, waarvan de actu-
aliteit ook voor deze eeuw nog niet 
verdwenen is. De avonden worden 
geleid door Wilken Veen. Predikant 
van de Protestantse Gemeente te 
Amsterdam, die in 1991 promoveer-
de op een proefschrift over de Duit-
se Kerkstrijd tijdens de Tweede We-
reldoorlog. Gestart wordt met koffie 
in Het Baken aan de Sportlaan 68. 
De lezingen beginnen om 20.00 uur. 

23 Kersverse EHBO-ers!
Aalsmeer - In augustus 2010 start-
ten 23 cursisten (in de leeftijd van 
23 tot 64 jaar!) de opleiding E.H.B.O. 
in Aalsmeer. Een enthousiaste groep 
mensen met allemaal een eigen mo-
tivatie, bijvoorbeeld het werken met 
kleine kinderen of omdat men in de 
naaste omgeving iemand kent met 
hartproblemen. Wekelijks kregen ze 
les, waarin eerst de theorie en daar-
na in het aansluitende praktijkuur 
direct de daarbij behorende hande-
lingen werden geoefend. In tal van 
onderwerpen verdiepten de cursis-
ten zich: kennis van het menselijk li-
chaam, verslikking, vervoersgrepen, 
verbrandingen, botbreuken verban-
den aanleggen en heel veel meer. 
Reanimeren met daarbij de toepas-
sing van de AED (Automatische Ex-
terne Defibrillator) is een van de be-
langrijkste onderdelen van het exa-
men. Na langdurig oefenen en le-
ren en kwamen de examenavon-

den in zicht. Op 14 en 15 december 
legden de soms nerveuze cursisten 
hun examen af en gelukkig slaag-
den ze allemaal. Dinsdag 18 januari 
vond de diploma-uitreiking plaats in 
een ontspannen en gezellige sfeer 
met een hapje en een drankje. Ka-
derinstructeurs Linda en Thea wer-
den bedankt voor hun inspanning 
en gefeliciteerd met het mooie re-
sultaat van 23 geslaagde kersverse 
E.H.B.O.-ers! Gefeliciteerd worden: 
Ricardo v.d. Berg, Hans de Boer, 
Stiny de Boer, Mathilde Buijs, Ans 
Cabout, Susan Griekspoor, Sandra 
Joustra, Sjaak Kempers, Anja Koek, 
Ilse Koek, Rianne Koelewijn, Anne-
marie Leegwater, Dorien van Leeu-
wen, Renata van Leeuwen, Cora 
Noordhoek, Jan Noordhoek, Don-
ja Passies, Han van Popering, Mari-
na Rekelhof, Brenda Starreveld, Kim 
Stokkel, Betty Tichelaar en Claudia 
Vermaat.Zumba-les van Kenny in 

sportzaal De Roerdomp
Aalsmeer - Op opzwepende mu-
ziek wordt er flink in het zweet ge-
werkt bij de Zumbales op zaterdag-
morgen. Zumba is een fitnesspro-
gramma dat is gebaseerd op La-
tijns-Amerikaanse danstechnie-
ken waarbij je fitnessoefeningen 
doet, vergelijkbaar met aerobics. De 
naam Zumba komt uit het Colombi-
aans-Spaans, waar het zoveel bete-
kent als snel bewegen en lol heb-
ben. Wereldwijd zijn er gediplo-
meerd Zumba-instructeurs die een 
licentie moeten aanschaffen om les-
sen te mogen geven. Zo ook Ken-
ny Thompson. Kenny is hiernaast 
ook Fitness instructeur en Perso-
nal Trainer. Hij vertelt hoe het zo 
gekomen is: “Ik begon als 18 ja-
rige als freelance danser bij ver-
schillende artiesten. Om een voor-
beeld te noemen, ik heb in een uit-
verkochte Rotterdamse Kuip in het 
voorprogramma van Madonna ge-
staan en in Engeland in het voor-
programma van C&C Music Facto-
ry. Ook danste ik onder andere bij 
T-Spoon, 2Unlimited en ik trad over 
de hele wereld op. Ik heb vier jaar 
lang bij het Internationale Dansthe-
ater gedanst én getourd met illusio-
nist Hans Klok. Via via kwam ik te-
recht bij de dansschool van de al-
om bekende Lucia Marthas. Vanaf 
dat moment ging er een hele nieu-
we wereld voor me open. Ik werd 
gevraagd om te dansen en choreo-
grafieën te maken voor de grote te-
levisieshows van wat later Endemol 
zou worden. Echt, ik heb zoveel ge-
zien en meegemaakt. Aan het einde 
van mijn actieve danscarrière ben ik 
voornamelijk als streetdance docent 
werkzaam geweest en verzorgde ik 
workshops en lessen op scholen en 
bedrijven. Na mijn danscarrière en 
het werken in de entertainment in-
dustrie ben ik als bedrijfsleider in 
een sportwinkel gaan werken. Hier-
door werd mijn interesse in de Fit-
ness sport gewekt en besloot ik om 
mijn eigen bedrijf ‘Ken’s Fitness’ te 
beginnen. Het bruggetje naar Zum-
ba was zoals je begrijpt snel ge-
maakt.”

Introductieaanbieding 
Kenny geeft les op scholen, bij be-
drijven, in sportscholen en sinds 
kort ook in Aalsmeer op woensdag-
avond en zaterdagochtend in sport-

zaal De Roerdomp in de Hornmeer. 
Hij vertelt: “Zumbales is een ener-
gieke pittige les voor jong en oud. 
Het is goed voor je uithoudingsver-
mogen, vetverbranding, conditie en 
pakt al je spiergroepen aan. Bij mij 
betaal je geen inschrijfgeld of admi-
nistratiekosten, ik werk niet op ba-
sis van jaarcontracten en de lessen 
zijn vrij opzegbaar zonder kosten. Je 
betaalt nu als introductieaanbieding 
slechts zes euro per les op basis van 
een tienrittenkaart die drie maanden 
geldig is. Een losse les is ook mo-
gelijk en bedraagt zeven euro.” De 
les van zaterdagmorgen is ten ein-
de en de groep die vermoeid maar 
voldaan de vloer afkomt, om even 
op de foto te gaan, is zeer enthou-
siast. Een deelneemster vertelt dat 
de persoonlijke aandacht die Ken-
ny geeft erg prettig is. “De krachti-
ge manier van lesgeven werkt aan-
stekelijk. Je zou het gewoon moeten 
ervaren, kom een keer kijken of ei-
genlijk, doe meteen een lesje mee, 
want stil blijven zitten aan de kant 
op deze muziek is toch bijna niet te 
doen?” 
Tussenkop: Zumba Experience 
Kenny Thompson zit vol ideeën, 
zo wil hij in de toekomst Zumba-
les gaan geven aan kinderen. Hier 
heeft hij ook een speciaal ‘Kids cer-
tificaat’ voor behaald. Ook organi-
seert Kenny vier keer per jaar de 
Zumba Experience. Dit is ‘the Ulti-
mate Zumba Workout’ en wordt ge-
houden in Sporthal Ookmeer in Am-
sterdam. Op zondag 6 februari staat 
dit spektakel op de agenda en een 
ieder kan zich inschrijven. Kijk op 
de website voor de exacte locatie, 
het programma en de artiesten. Het 
is een middagvullend sportief eve-
nement. Raadpleeg tevens eens de 
website om meer te weten te komen 
over Kenny: www.kensfitness.nl of 
bel 06-10079906. Naar sportzaal De 
Roerdomp komen in de Roerdom-
plaan 1 op woensdagavond van half 
negen tot half tien en op zaterdag-
morgen van half twaalf tot half een 
is natuurlijk ook mogelijk. Iedereen 
is welkom. Kenny tot slot lachend: 
“Wie wil er voor de zomer een slan-
ke taille? Precies! Kom langs en hup, 
schudden met die billen van links 
naar rechts!”

Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Zaterdag 29 janua-
ri gaat de eerste seringenvaar-
tocht van 2011 van start. Om 13.30 
uur vertrekt de rondvaartboot van-
af de steiger aan het Praamplein. 
Eerst zet de boot koers naar de ei-
landen aan de Westeinderdijk waar 
sinds mensenheugenis de serin-
genstruiken van Aalsmeerder kwe-
kers staan. Vandaar wordt de koers 
verlegd naar de kwekerij van K. Jo-
ren Gzn., alwaar men wordt ont-
haald met koffie en thee alvorens 
een rondleiding wordt gegeven op 
de kwekerij met uitleg van de se-
ringenkweker zelf. Een voorproef-
je is alvast te krijgen op de websi-
te: www.seringen.nl . Dat de eerste 
seringentocht plaats vindt op za-

terdag 29 januari heeft te maken 
met de oogsttijd. Dit is de toptijd 
voor de seringen in de kassen van 
de Aalsmeerse kwekers. Opgeven 
voor deze unieke winter vaartocht is 
nog mogelijk Dit kan telefonisch of 
per e-mail bij de Westeinder Rond-
vaart: 0297-341582 of info@west-
einderrondvaart.nl. De totale excur-
sie duur zal ongeveer twee uur be-
dragen. De kosten bedragen 11 eu-
ro per persoon inclusief een heerlijk 
kopje koffie. De volgende seringen-
tochten vinden plaats op 26 februa-
ri, 26 maart en 9 april. Verdere data 
op afspraak. Natuurlijk is het moge-
lijk om bij de kweker zelf zowel wit-
te als blauwe seringen te kopen, een 
uniek Aalsmeers product. 

Winterse seringentocht zaterdag 

Kinderhof-directeur Miekje 
Hoffscholte neemt afscheid
Aalsmeer - Na 22 jaar verbonden 
te zijn geweest aan de organisa-
tie is Miekje Hoffscholte-Spoelder 
per 1 januari teruggetreden als di-
recteur van Kinderhof Aalsmeer. De 
kinderopvangorganisatie neemt de-
ze week met een aantal feestelijke 
activiteiten afscheid van de direc-
teur. Na de oprichting van de Stich-
ting Kinderdagverblijven Aalsmeer 
(SKA) was Miekje Hoffscholte van 
1989 tot 1996 voorzitter. In 1996 
kwam zij in dienst van de SKA, eerst 
als secretariaatsmedewerker en 
vanaf 1999 als interim-manager. In 
oktober 1999 is zij aangesteld als 
directeur van de SKA (later Kinder-
hof Aalsmeer). Deze functie heeft zij 
ruim 11 jaar vervuld. Van een kleine 
instelling, die eind jaren 80 de eerste 
stappen zette in de kinderopvang, is 
Kinderhof gegroeid naar een orga-

nisatie met 9 vestigingen verspreid 
over alle wijken van Aalsmeer. Kin-
derhof heeft op dit moment onge-
veer 100 medewerkers. In 2011 zet 
Kinderhof een nieuwe stap door een 
fusie met de Stichting Uithoornse 
Kinderopvang. De toekomst van de 
sociale kinderopvang in Aalsmeer is 
hiermee gewaarborgd. Miekje Hof-
fscholte-Spoelder heeft deze ont-
wikkelingen gestimuleerd en mede 
vorm gegeven. Haar grote betrok-
kenheid, enthousiasme en deskun-
digheid hebben er toe bijgedragen 
dat Kinderhof al vele jaren een be-
grip is in Aalsmeer. Kinderhof neemt 
deze week afscheid met een recep-
tie voor genodigden in Galerie Sous-
Terre. Het komende half jaar bege-
leidt Miekje voor Kinderhof nog pro-
jecten en zal de nieuwe directeur 
Monic van Diemen inwerken.
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Evelyn Heyligers: 
“Altijd een beetje 
op vakantie”

Lex Vonk, Marjos Rinders, de prijswinnaars, de heren Voor den Dag en Pos-
no, en Frans Kroon, Rubina Paul, Sjoerd Bal en de derde prijswinnaar, de heer 
Van den Heuvel.

Rabobank trakteert beleggers
Aalsmeer - Rabobank Regio Schip-
hol heeft de Beleggingsvisie 2011 
gepresenteerd aan haar beleg-
gingsklanten in theater Het Oude 
Raadhuis in Hoofddorp. 
Het theater was tot op de laatste 
stoel gevuld met geïnteresseerden. 
Tevens werden drie prijswinnaars 
in het zonnetje gezet. Zij raadden 
nagenoeg de eindstanden van de 
AEX-Index, Dow Jones 30 en Nikkei 
225 per 31 december 2010. 
Uit handen van Lex Vonk, manager 
Private Banking bij Rabobank Regio 
Schiphol, namen de winnaars hun 
prijzen in ontvangst. De heer voor 
den Dag, ontving, voor de stand 
van de AEX, een cheque voor een 
avondje uit naar Soldaat van Oranje, 
de heer Van den Heuvel mag, voor 
de stand van de Dow Jones, een 
avond gaan genieten in het casi-
no en de heer Posno gaat, voor de 

stand van de Nikkei, dineren in een 
Japans restaurant. Lex Vonk, mana-
ger Private Banking & Beleggingen 
heette iedereen van harte welkom. 
Daarna gaf hij het woord aan Mau-
rice Lemans, senior Beleggingsstra-
teeg van Rabobank Nederland. Sa-
men met de aanwezigen keek hij 
vooruit op het beleggingsjaar 2011. 
Het belangrijkste advies is om sprei-
ding aan te brengen in de beleg-
gingsportefeuille en hierbij over de 
grenzen te kijken. 
Een wereldwijde spreiding verkleint 
de risico’s. Met name in de emer-
ging markets wordt een groei ver-
wacht. 
Voor advies en tips kan contact op-
genomen worden met de beleg-
gingsspecialisten Marjos Rinders, 
Frans Kroon, Rubina Paul of Sjoerd 
Bal van Rabobank Regio Schiphol, 
bereikbaar via 023–5498280.

Wintersale bij Big L Jeans
Aalsmeer - Big L gaat zich klaar 
maken voor het nieuwe seizoen. De 
eerste nieuwe leveringen van de di-
verse merken zijn al binnen. Vrolijke 
kleuren van het merk Desiqual, voor 
zowel de dames als de kindjes, het 
knallende geel van het merk Gar-
cia voor de heren tot aan de tren-
dy schoenen van het populaire merk 
G-star. Verder staat Big L natuurlijk 
bekend om een groot aanbod aan 
sterke merken waaronder Levi’s, 
Jack&Jones, EDC, Pall Mall en Indi-
an Rose. Om genoeg ruimte te ma-
ken voor de nieuwe collecties gaat 
Big L eerst afscheid nemen van de 
wintercollectie. Vanaf aankomende 

vrijdag 28 januari begint namelijk de 
start van de wintersale met kortin-
gen tot maar liefst vijftig procent. Zo 
aan het begin van het nieuwe jaar 
is dat toch lekker meegenomen. Big 
L is 500 vierkante meter shopple-
zier, dus voor iedereen is er vast wel 
wat te vinden. De meest trendy mo-
de voor de kids en dames bevindt 
zich op de eerste verdieping, de be-
gane grond is ingericht voor de he-
ren. Vrijdag is de winkel geopend 
van 10.00 tot 21.00 uur en zater-
dag opent de winkel om 10.00 uur 
en sluiten de deuren om 17.00 uur. 
Wees er snel bij, want bij de winter-
sale geldt: Op is op! 

Vrolijke gezichten bij Van 
der Schilden Lingerie 
Aalsmeer - Voor mevrouw Van 
Leeuwen uit Aalsmeer is het nieu-
we jaar goed begonnen. Zij heeft de 
Pink Bike van Fleexes Maidenform 
gewonnen welke eind vorig jaar ver-
loot werd bij Van der Schilden Lin-
gerie. Wanneer er tussen 18 en 31 
december een artikel gekocht werd 
uit de collectie van Fleexes, maak-
ten de klanten kans op de Pink Bike. 
Mevrouw Van Leeuwen is de ge-
lukkige winnares! Fleexes van Mai-

denform heeft een uitgebreid as-
sortiment corrigerend ondergoed. 
Van licht corrigerende hemdjes, die 
mooi afkleden onder een soepel val-
lend shirt of jurk, tot zwaardere cor-
rigerende body’s en broekjes. 
Zo is er voor iedereen wel een pas-
send artikel. 
Geïnteresseerd? Bij van der Schil-
den Lingerie op het Raadhuis-
plein informeren de medewerkers u 
graag over de mogelijkheden.

Van Kouwen en Beach Team 
Aalsmeer gaan voor goud!
Aalsmeer - Afgelopen week zijn 
de spelers en speelsters van Beach 
Team Aalsmeer verrast door spon-
sor Van Kouwen uit Aalsmeer met 
twee nieuwe auto’s. De Opel Cor-
sa Ecoflex is de auto waarmee de 
beachvolleyballers het komende 
seizoen naar wedstrijden zullen rij-
den. De reeds jarenlange samen-
werking tussen The Beach en Van 
Kouwen heeft, met de komst van 
TopSportLease Nederland als derde 
partner, geresulteerd in de perfecte 
oplossing voor het vervoer van het 
snel groeiende beachvolleybalteam 
uit Aalsmeer. Het eerste commerci-
ele beachteam van Nederland, heeft 
in de voorbije maanden een pro-

fessionaliseringsslag gemaakt en 
het begeleidingsteam uitgebreid. In 
overleg met de sportieve autodealer 
kwam de Opel Corsa als beste uit 
de bus. Lex Hendrikse van Van Kou-
wen: “Dat we voor de ecoflex heb-
ben gekozen, was geen verrassing, 
want het is een zuinige en schone 
uitvoering van de Opel familie en 
zeker voor sporters is het schone A 
Label niet onbelangrijk.” Van Kou-
wen was met de speciale shuttle 
service tijdens het CEV top tournooi 
afgelopen periode ook al een gro-
te steunpilaar voor de beachvolley-
ballers uit heel Europa. Volg de ver-
richtingen van de beachtoppers op 
www.beachteamaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Evelyn Heyligers werkt 
sinds 1998 bij bloemenveiling Flora-
Holland in Aalsmeer. 
Ze is teamleider bij de bezoekers-
dienst, dat onderdeel is van de af-
deling Communicatie. De bezoe-
kersdienst organiseert rondleidin-
gen voor officiële binnen- en bui-
tenlandse werkbezoeken van minis-
teries, belangen- en werkgeversor-
ganisaties. Daarnaast komen veel 
scholen (van basisschool tot univer-
siteit) op bezoek. 
De rondleidingen worden georgani-
seerd in samenwerking met de af-
deling Human Resource Manage-
ment vanuit arbeidsmarktcommu-
nicatie. “Zo laten wij zien dat Flo-
raHolland een hele aantrekkelijke 
werkgever is”, vertelt Evelyn. Flora-
Holland is dé bloemenveiling van 
de wereld: Groot, dynamisch en de 
bloemen en planten gaan de he-
le wereld over. Ook heeft Flora re-
gelmatig pers en fotografen in huis, 
die door Evelyn en haar team bege-
leid worden. Een heel leuk onder-
deel van haar werk vindt Evelyn het 
dagelijks mogen verwelkomen van 
toeristische bezoekers van verschil-
lende nationaliteiten. “Jaarlijks in to-
taal zo’n 100.000 toeristen. Elke dag 
is anders”, aldus Evelyn enthousi-

ast. De bezoekersdienst van Flora-
Holland is voor publiek geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 7.00 
tot 11.00 uur. 
Evelyn tot slot: “Ik ga altijd met veel 
plezier naar de veiling. Door de ve-
le bezoekers van verschillende nati-
onaliteiten moeten we verschillende 
talen spreken. Daardoor voel ik mij 
altijd een beetje op vakantie.” 
Kijk op www.beleefaalsmeer.nl of 
www.floraholland.com voor meer 
informatie over de Bloemenveiling.

Succesvolle actie vernieuwd
Profile Tyrecenter geeft 
ook dit jaar ‘Money Back’
Aalsmeer - De ‘Money Back’ actie 
van Profile Tyrecenter gaat verder 
in een compleet nieuwe uitstraling. 
De Hyperspecialist geeft een ver-
volg aan de succesvolle actie van-
wege het enthousiasme en de gro-
te waardering van de klanten voor 
‘Money Back’. Elke maand ontvangt 
een particuliere rijder het volledige 
factuurbedrag terug en een lease-
rijder wint een vakantie cadeaubon 
ter waarde van 350 euro. Met ‘Mo-
ney Back’ 2011 rolt het geld letter-
lijk naar de klanten van Profile Tyre-
center toe. Harm Nieboer, Directeur 
Retail van Profile Tyrecenter Neder-
land: “De ’Money Back’ actie is een 
blijk van waardering naar onze klan-
ten toe. Dat onze klanten dat waar-

deren blijkt uit de massale deelna-
me in 2010. Ruim 40.000 klanten 
vulden het online actieformulier in! 
Daarom hebben we besloten om 
deze actie in een nieuw jasje te ste-
ken en te verlengen tot en met 31 
december 2011.” Klanten van Profile 
Tyrecenter kunnen zich inschrijven 
om kans te maken op de maandprij-
zen via www.profile.nl/moneyback. 
Elke maand worden twee winnaars 
bekendgemaakt: een particuliere 
rijder verdient zijn volledige factuur-
bedrag terug en een leaserijder die 
een vakantie cadeaubon ter waarde 
van 350 euro ontvangt. Alle inschrij-
vers krijgen in elk geval een troost-
prijs in de vorm van een gratis Car-
Check of 50% korting op een APK.

De heer Wil Maas van Auto Maas proost met Warrie en Els Bosscher.

Seat-dealer 100 jaar
Familie Bosscher klant van 
de maand bij Auto Maas
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
22 januari heeft Auto Maas in ver-
band met het 100 jarig bestaan van 
de Seat dealer de familie Bosscher 
in het zonnetje gezet. Zo wil Auto 
Maas graag haar waardering uit-
spreken over de loyaliteit die klan-
ten tonen ten aanzien van aankoop, 
service en reparatie. Ondanks dat 
Auto Maas een commercieel bedrijf 
is, is de filosofie al 100 jaar onver-
anderd, namelijk op een sociale ma-
nier en met respect omgaan met el-
kaar. Service is daarbij een factor die 
al 100 jaar een grote rol speelt. Want 
wat is service? De familie Bosscher 
weet inmiddels wat de term service 
in houdt bij Auto Maas. Onder het 

genot van een glaasje champagne 
vertelt de heer Bosscher: ”Ik heb in 
het verleden wel meegemaakt dat ik 
bij een pech geval eerst Auto Maas 
ging bellen en niet de ANWB. En als 
er dan vervolgens binnen no-time 
een monteur aan komt rijden, geeft 
me dat een héél goed gevoel. Echt 
service met een hoofdletter.” De fa-
milie Bosscher heeft diverse auto’s 
aangeschaft, waaronder Renaults, 
Volkswagens, Audi’s en Seats. Het 
merk was minder belangrijk, als 
hij maar door Auto Maas geleverd 
werd. Auto Maas ‘beloonde’ de loy-
aliteit deze maand met een prachtig 
TW Steel horloge en een mooie bos 
bloemen voor mevrouw Bosscher.

Gerard Joling zet Desiré 
van Kessel in zonnetje
Aalsmeer - Gerald Joling heeft 
woensdag 19 januari Desiré uit 
Aalsmeer (rechts) en haar vader 
Hennie van Kessel een onvergetelij-
ke dag in Volendam bezorgd. Ter ere 
van het 35-jarig bestaan trakteerde 
een drogisterijketen haar klanten op 
maar liefst één miljoen prijzen. Desi-

ré is, samen met een aantal andere 
fans, de gelukkige winnaar van deze 
wel heel bijzondere hoofdprijs. Na 
een bochttocht over het IJsselmeer 
naar Marken sloot zij de dag fees-
telijk af met een diner in het gezel-
schap van de populaire zanger en 
presentator.

Zaterdag gezellige borrel voor afscheid

Fietsenbedrijf Bon wordt Balk
Kudelstaart - Per 1 februari aan-
staande gaat fietsenbedrijf Bon 
Tweewielers overgenomen wor-
den door Wilco en Armando van 
der Hoorn. De zaak gaat verder on-
der de naam Balk Rijwielen. Huidig 
eigenaar Rick Bon is verheugd dat 
deze twee jonge ondernemers de 
fietsenzaak aan de Kudelstaartse-
weg willen continueren en is er van 
overtuigd dat het bedrijf met nieuwe 
elan voorgezet gaat worden. En Wil-
co en Armando hebben gegaran-
deerd dat ook bij hen service in een 
hoog vaandel zal staan. Ruim 92 jaar 
hebben vier generaties Bon met veel 

plezier gewerkt in de fietsenbran-
che. Overgrootvader Rinus heeft de 
zaak opgezet, opa Hein nam vervol-
gens het stokje over, ook vader Ri-
nus bleef trouw aan de tweewielers 
en tot slot nam zoon Rick de leiding 
van de zaak op zich. Nu komt er dus 
een einde aan de combinatie Bon 
en detailhandel fietsen. 
De familie Bon wil het afscheid niet 
onopgemerkt voorbij laten en no-
digt klanten en vrienden uit voor 
een gezellige borrel aanstaande za-
terdag 29 januari van 16.00 tot 18.00 
uur in de fietsenwinkel aan de Ku-
delstaartsweg.

Veilcentrum in gebruik!
Aalsmeer - De afgelopen maan-
den is er hard gewerkt door klan-
ten en de veiling om de bloemen-
inkoop van FloraHolland Aalsmeer 
van veilcentrum A/B te verhuizen 
en te centraliseren op het moder-
ne en innovatieve veilcentrum E/F. 
Donderdag 20 januari heeft Flora-

Holland samen met de inkopers het 
veilcentrum Bloemen officieel in ge-
bruik genomen. Marcel Claessen, 
vestigingsmanager Aalsmeer: “Flo-
raHolland is trots op het bereikte re-
sultaat en bedankt alle klanten voor 
hun inzet om de verhuizing moge-
lijk te maken.”

Marcel Claessen, vestigingsmanager Aalsmeer opent tribune E/F.
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Excursie groep 3 van De 
Brug naar Klankspeeltuin
Aalsmeer - Groep 3 van basis-
school De Brug is op woensdag 19 
januari voor een educatief program-
ma naar de Klankspeeltuin in het 
Muziekgebouw aan ’t IJ in Amster-
dam geweest. 
De Klankspeeltuin is geen gewo-
ne speeltuin. In de Klankspeeltuin 
staan installaties, waarop de kinde-
ren kunnen componeren met bewe-
ging, dans, tekeningen, verhalen, di-
rigenten, goed luisterende oren en 
ga zo maar door. Als voorbereiding 
op deze excursie gaf de leerkracht 

een les, waarin de leerlingen onder 
andere te weten zijn gekomen wat 
muziek kan zijn. Ook wat een diri-
gent is en wat hij doet. In de Klank-
speeltuin werkten de kinderen on-
der leiding van mensen van de 
Klankspeeltuin aan diverse klankin-
stallaties, zoals de geluidenpadde-
stoel en een dansvloer met lichten 
waar geluid aan gekoppeld is. De 
kinderen van groep 3, de begelei-
dende ouders en de juf waren zeer 
enthousiast over de leuke en leerza-
me ochtend! 

Opgeven vanaf nu mogelijk!
Weekaatje heeft Aalsmeers thema
Aalsmeer - Weekaatje, het leuk-
ste pinksterweekend , heeft dit jaar 
een Aalsmeers thema: Bloemen-
festijn. De voorbereidingen voor 
dit altijd gezellige weekend vol ac-
tiviteiten zijn alweer in volle gang. 
Het weekaatje is van vrijdag 10 ju-
ni 19.00 uur tot en met maandag 13 
juni 15.00 uur. 
Kinderen van 6 jaar tot en met 12 
jaar mogen deelnemen. De jongens 

en meiden hoeven geen lid te zijn 
van Jong Aalsmeer United, want ie-
dereen mag meedoen! Inschrijven 
kan vanaf nu en wacht niet te lang, 
want en vol is vol. Een inschrijffor-
mulier is te downloaden via www.
rkav.nl en www.jongaalsmeerunited.
nl. Wie nog vragen heeft, kan mai-
len naar weekaatje@hotmail.com of 
bel naar José: 06-40298352 of Aster: 
06-54914288.

Voorleesontbijt op Samen Een
Aalsmeer - In het kader van het 
nationale voorleesontbijt werd ook 
op baisschool Samen Een afgelo-
pen woensdag 19 januari voorge-
lezen aan alle kinderen. Het doel is 
het belang van het voorlezen te pro-
moten en te ondersteunen. Aan de 
kinderen was gevraagd deze och-
tend in pyjama naar school te ko-
men en om thuis niet te eten. Want, 
een heerlijk gevarieerd ontbijt stond 
klaar in de klas. Op vers brood trak-
teerde bakkerij Vooges uit de Zijd-
straat. De kinderen schoven lekker 

knus in hun pyjama aan en gingen 
lekker eten! En ondertussen werd 
door een ouder of de juf of meester 
een verhaal voorgelezen. Op school 
was ook een voorleestheater inge-
richt. Met een paar groepen tege-
lijk werd ook hier voorgelezen aan 
de leerlingen. 
Het theater was helemaal in 
droomsfeer, met een meegebracht 
kussen kon heel ontspannen geluis-
terd worden. Het was voor de kin-
deren een bijzondere en leuke och-
tend op school.

Fiqas mini’s winnen eerste 
handbaltoernooi in Bloemhof
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
22 januari vond het eerste hand-
baltoernooi voor de mini’s plaats 
in sporthal De Bloemhof. Fiqas 
Aalsmeer was goed vertegenwoor-
digd. Van de negentien teams die 
in totaal meededen, waren er drie 
van Fiqas Aalsmeer. Aalsmeer 1 be-
staande uit Cody, Matt, Joyce, Fleur 
en Thijs speelde hun eerste wed-
strijd om 10.00 uur tegen KDO 1. 
De wedstrijd werd door goed sa-
menspel met 6-0 gewonnen. Ook de 
tweede wedstrijd tegen Volendam 1 
werd gewonnen en wel met 4-1. De 
laatste wedstrijd werd gespeeld te-
gen Havas 1, een gelijkwaardige te-
genstander. 
Dit was een leuke en spanende 
wedstrijd om te zien. Ook deze werd 
gewonnen, echter met maar 1 doel-
punt verschil: 6-5. Aalsmeer 2 speel-
de de eerste wedstrijd tegen HVN 
op veld twee. Suze, Luuk, Collin, Ni-
na en Kymani speelden een goe-
de wedstrijd, die in gelijk spel ein-
digde: 4-4. De tweede wedstrijd te-
gen WeHaVe werd gewonnen met 
7-1. De derde wedstrijd tegen West-

site eindigde in een 7-4 voordeel 
voor Aalsmeer 2. Om 10.00 uur be-
gon ook Aalsmeer 3 het toernooi en 
wel tegen Vido. Deze keer bestond 
dit team uit Jort, Noa, Lesley, Dani-
la en Maik. De wedstrijd werd net-
jes gewonnen met 7-1. De tweede 
wedstrijd ging iets minder goed. Van 
Zeeburg werd verloren met 10-6. De 
derde wedstrijd speelde Aalsmeer 3 
tegen DSOV. Aalsmeer speelde de 
tegenstander van het veld en de uit-
slag was liefst 11-0 voor Aalsmeer. 
Tussen de wedstrijden door was er 
de mogelijkheid om zeven meter 
worpen te nemen. Tijdens de wor-
pen was het verschil duidelijk te 
zien tussen de mini’s, die volgende 
jaar naar de D-klasse gaan, en de 
mini’s die dit seizoen net begonnen 
zijn. Het was een heel leuk toernooi 
waar de mini’s goed hebben kun-
nen oefenen hoe handbal gespeeld 
wordt. 
De mini’s, kinderen van 4 tot 7 jaar, 
trainen elke vrijdag van 16.00 tot 
17.00 uur bij sporthal De Bloemhof. 
Iedereen in deze leeftijd is welkom 
om mee te komen trainen.

Wethouder Ulla Eurich leest voor
Aalsmeer - In heel Nederland wordt 
deze periode veel aandacht besteed 
aan de Nationale Voorleesdagen, 
die van 19 tot en met 29 januari ge-
houden worden. Omdat voorlezen 
ook voor baby’s en peuters erg be-
langrijk is, stond kinderdagverblijf 
Snoopy in Kudelstaart uitgebreid stil 
bij deze leuke bezigheid. Donder-
dag 22 januari was het extra feest bij 
Snoopy, want een groep kinderen 
ging naar de bibliotheek en wethou-
der Ulla Eurich kwam naar het kin-
derdagverblijf om de kinderen voor 
te lezen. Ze las voor uit het pren-
tenboek van het jaar ‘Fiet wil ren-
nen’ van Bibi Dumon Tak en Noëlle 
Smit. Een groep kindjes zat gezellig 
op kussens rond de wethouder en 
luisterde aandachtig naar het leuke 
verhaal over een eigenwijze struis-
vogel die alleen maar wilde rennen. 
Natuurlijk mochten de kinderen la-
ten zien dat zij zelf ook goed konden 
rennen en blazen als de wind. Er 
was veel interactie en leuk was dat 
het verhaal ‘ondersteund’ werd door 
handpop Fiet, die gezellig meedeed 
met de kindjes. Wethouder Ulla Eu-
rich had ook al voorgelezen op de 
Mikado en vond het leuk om te zien 
dat er zoveel aandacht aan voorle-
zen besteed wordt. Als wethouder 
van onder andere onderwijs, ziet zij 
als geen ander het belang in van de-
ze nuttige en gezellige activiteit en 
hoopt dat ouders hier veel tijd en 
aandacht aan besteden. “Je kunt er 
niet vroeg genoeg mee beginnen, 
want het prikkelt de fantasie en ont-

wikkelt het taalgevoel. En kinderen 
beleven er veel plezier aan”, aldus 
de wethouder. Dit is ook de reden 
dat KDV Snoopy regelmatig nieuwe 
leuke kinderboeken aanschaft. 
In de bibliotheek werd die och-
tend ook het verhaal van struisvo-
gel Fiet voorgelezen en dertien ou-
dere Snoopy-kinderen hebben er 
eveneens van genoten. Ze von-
den het allemaal erg spannend en 
mochten meehelpen met blazen. 
Want Fiet rende tegen de wind in, 
maar uiteindelijk ging het natuurlijk 
beter met de wind in de rug. Daar-
na gingen de kinderen dieren onder 
een doek wegblazen en moesten ze 
raden welk dier er steeds weg was. 
Ze werden getrakteerd op limona-
de en een lekker koekje, waarna ze 
met z’n allen gingen dansen op het 
leuke liedje van Fiet en mochten ze 
een Fiet-kleurplaat kleuren. Als toe-
tje werd nog één verhaaltje voorge-
lezen, maar toen was het toch echt 
tijd om weer naar Snoopy te gaan. 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen 
kunnen kinderen van 0 tot 6 jaar 
gratis lid worden van de bibliotheek. 
Want ook na deze feestelijke voor-
leesdagen is het zeker de moeite 
waard om een bezoekje te brengen 
aan de bieb en er leuke (voorlees)-
boeken te halen. Meer informatie 
over de Nationale Voorleesdagen, 
het boek ‘Fiet wil rennen’ en handi-
ge tips over voorlezen is te vinden 
op www.nationalevoorleesdagen.nl. 

Door Ilse Zethof

Geslaagd concert zing- en 
swinggroep in Oude Veiling
Aalsmeer - Vrijdagavond gaven 
vijftien meiden van de Zing- en 
Swinggroep van muziekschool Spe-
lenderwijs uit Kudelstaart een swin-
gend optreden in De Oude Vei-
ling. Voor een enthousiast publiek 
brachten de leerlingen leuke en 
vrolijke liedjes ten gehore van on-
der andere ‘Kinderen voor Kinde-
ren’. Docente Irma Hogenboom-Zet-
hof had samen met haar leerlingen 
een nieuw repertoire ingestudeerd 
en dit mochten ze voor het eerst la-
ten horen aan hun ouders, opa’s en 
oma’s, familieleden en vrienden. Ir-
ma had er een professionele show 
van gemaakt en de meiden hadden 
de afgelopen maanden hard gestu-
deerd op alle teksten en de dans-
passen. De meisjes, variërend van 
zeven tot twaalf jaar, kregen het pu-
bliek mee aan het zingen en zelfs 
aan het dansen, want bij twee num-
mers mocht iedereen gaan staan en 
de danspasjes meedoen. De leerlin-
gen gaan iedere vrijdag met plezier 
naar Muziekschool Spelenderwijs 
aan de Bilderdammerweg om daar 
met elkaar te zingen. Ze repeteren 
in twee groepen die ingedeeld zijn 
op leeftijd. Er zijn groepen voor ba-
sisschoolkinderen van groep drie tot 
en met vijf en van groep zes tot en 
met acht. Ook middelbare school-
leerlingen kunnen zangles krijgen 
op andere tijden. Dit heeft als voor-
deel dat het muziekrepertoire goed 
aansluit bij hun interesse. Tijdens de 
lessen wordt naast het zingen en in-
studeren van leuk nieuw liedreper-
toire regelmatig aandacht besteed 

aan zangtechniek en stemvorming. 
Ook komt het oefenen met een mi-
crofoon wel eens aan bod en dat 
was vrijdagavond te merken op het 
podium, want het klonk goed. Irma 
is in 2008 haar eigen muziekschool 
begonnen, nadat ze veel ervaring 
had opgedaan met het geven van 
muziekles aan kinderen op scho-
len. Ze vindt het prettig om kinde-
ren spelenderwijs een goede basis 
mee te kunnen geven in de muziek. 
Kinderen hebben op verschillende 
leeftijden de kans om met muziek 
bezig te zijn op de muziekschool in 
Kudelstaart. En dat begint al heel 
vroeg, want voor de allerkleinsten 
van nul tot vier jaar geeft Irma de 
leuke cursus ‘Muziek op schoot’. De 
jonge kinderen maken samen met 
een volwassene spelenderwijs ken-
nis met muziek. Er wordt veel ge-
zongen, met muziekinstrumentjes 
geëxperimenteerd, muziekspelletjes 
gedaan en bewogen op muziek. Als 
de kinderen de kleuterleeftijd heb-
ben bereikt kunnen ze deelnemen 
aan de cursus ‘Muziek in de kring’, 
waarna ze vanaf groep drie kun-
nen kiezen voor de ‘Zing en Swing’-
lessen, het leren bespelen van een 
blokfluit, keyboard of piano of noten 
leren lezen (muzikale vorming) met 
behulp van een cimbaal. De meiden 
van de ‘Zing- en Swinggroep’ kun-
nen een in ieder geval terugkijken 
op een geslaagd optreden en gaan 
weer hard oefenen op nieuwe lied-
jes voor een volgende uitvoering. 

Door Ilse Zethof

Jong Aalsmeer United 3 
kampioen najaarscompetitie 
Aalsmeer - De boys van de E3 
van Jong Aalsmeer United moes-
ten donderdag aan de bak om na 
de overwinning op Hoofddorp het 
kampioenschap veilig te stellen. Na 
acht overwinningen en een neder-
laag wisten de jongens van Jong 
Aalsmeer door de overwinning op 
Hoofddorp vorige week de aan-
sluiting te herpakken. De jongens 
moesten met minimaal drie doel-
punten verschil winnen van VVC 
om Hoofddorp voorbij te gaan en de 
najaarscompetitie af te sluiten met 
een kampioenschap. Jong Aalsmeer 
begon erg zenuwachtig en had het 
lastig in het begin door de spannin-
gen. Na 10 minuten werd het zelfs 
1-0 voor VVC door een schoon-
heidsfoutje. Jong Aalsmeer ging er 
vol tegen aan, op zoek naar een ge-
lijkmaker, want er moesten nu in-
eens vier goals gemaakt worden. 
Doordat de bal gewoon niet lekker 
viel en de E3 voetballers van JAU te 
zenuwachtig waren bleef de gelijk-
maker lang uit. Na een kleine om-

zetting viel eindelijk de bevrijdende 
1-1. Mooi samenspel voorin werd 
afgemaakt door Justin met een dro-
ge knal. Jong Aalsmeer was bevrijd 
van de druk en ging vrijuit spelen 
met als gevolg dat de doelpunten 
elkaar snel opvolgden met de 1-2 
door Bart en voor rust maakte Rick 
daar nog 1-3 van. De jongens wa-
ren totaal bevrijd van de spanning 
en speelde in de tweede helft vrij 
uit. Gretig en met mooie samenspel 
werd in de tweede helft VVC totaal 
weggespeeld. Na de 1-4 door Jus-
tin volgde de doelpunten elkaar snel 
op en liep JAU uit naar een prach-
tige 1-12 overwinning door goals 
van Rowan, Bart, Mike, Bram, Rick 
en Steyn (2x). Na het laatste fluit-
signaal was het echt feest en zou 
het nog lang onrustig blijven in de 
kantine van VVC met (kinder)cham-
pagne, bloemen en een zeer trotse 
coach en aanhang. Door de mooie 
reeks overwinningen, maakt de 
E3 tevens promotie naar de eerste 
klasse.

Vl.n.r.: Justin, Danny (trainer), Rowan, Leen (coach), Mike, Thomas, Bart, Rick, 
Lucas, Jorik, Steijn, Roy en Bram.

Humor en fantasie in het 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 29 janu-
ari brengen de poppenspelers van 
Feikes Huis hun voorstelling Baron 
von Münchhausen, een verhaal over 
heldendom, reizen, dromen en kom-
kommerbomen in het Amstelveens 
Poppentheater. 
Welkom in het laboratorium van 
Chirurg von Schleckentahler. Hij 
snijdt, samen met zijn assistente, 
dieren open om de werkelijkheid 
te bestuderen. Hierdoor wordt alles 
helder en overzichtelijk. Een enor-
me walvis staat op het programma 
en het dier blijkt een wonderlijke in-
houd te hebben. Baron von Münch-
hausen is een humoristische, beel-
dende familievoorstelling met pop-
pen waarin een ode aan de fantasie 
het wint van de harde werkelijkheid, 
voor iedereen vanaf 8 jaar, aan-
vang 20.30 uur. Op zondag 30 janu-
ari speelt Connie de la Mar de voor-
stelling Luca, Heer van Wol. Luca, 

een jongetje van zes jaar, woont 
samen met zijn vader op het scha-
peneiland Slowinski. Luca heeft een 
speciale vriend: de Onbeweeglijke 
Knot Wol, die hem beschermt, ver-
warmt en heel dicht bij zijn moeder 
brengt. Op een goede dag, twee da-
gen voordat Luca zeven jaar wordt, 
sluit zijn vader een weddenschap af 
met een chauffeur van een kiepau-
to: zijn zoon Luca kan de vuurtoren 
weer maken, want hij is net als zijn 
moeder verschrikkelijk handig met 
wol. Hoe redt Luca zich hier uit? In-
tiem theater over fantasie, vriend-
schap en een opschepper, voor ie-
dereen vanaf 3,5 jaar, aanvang 14.30 
uur. Toegangsprijs beide voorstellin-
gen is 8,50 euro. Telefonisch reser-
veren kan op donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 10.00 tot 
14.00 uur via 020-6450439 of tot de 
dag voor de voorstelling via www.
amstelveenspoppentheater.nl.



pagina 18 Nieuwe Meerbode - 27 januari 2011

Vrouw overleden 
na val met fiets
Aalsmeer - Een 72-jarige vrouw is 
dinsdagochtend 25 januari overle-
den aan de gevolgen van haar ver-
wondingen, die zij op donderdag 
20 januari opliep. De vrouw fietste 
donderdagochtend rond 10:45 uur 
over de Kamperfoeliestraat, toen zij, 
vermoedelijk door de gladheid, ten 
val kwam. De vrouw is met hoofd-
letsel overgebracht naar het zie-
kenhuis, waar zij dinsdagochtend is 
overleden.

Scooter onderuit
Aalsmeer - Een 59-jarige scooter-
rijder is donderdag 20 januari rond 
7.00 uur in de ochtend onderuit ge-
gaan op de Dreef. Mogelijk had zijn 
val te maken met gladheid op de 
weg. De man is voor controle over-
gebracht naar een ziekenhuis.

Mantelconvenant 
huiselijk geweld
Aalsmeer - Het Mantelconvenant 
Aanpak huiselijk geweld en kin-
dermishandeling Regio Amsterdam 
en Amstelland 2010-2014 is vorige 
week gepresenteerd. Burgemees-
ter en wethouders willen een sa-
menwerkingsovereenkomst sluiten 
met convenantpartners in de regio 
Amsterdam en Amstelland om te 
komen tot een integrale aanpak in 
de bestrijding van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Wethouder 
Ad Verburg is gemachtigd om de 
overeenkomst namens de gemeen-
te Aalsmeer te gaan ondertekenen. 
Met dit convenant vindt een verster-
king plaats van de integrale sluiten-
de aanpak in de bestrijding van hui-
selijk geweld en kindermishande-
ling.

Aalsmeer - De afgelopen jaren 
hebben de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn intensief samengewerkt 
op de beleidsterreinen belastingen, 
sociale en Wmo. In 2009 is een ge-
meenschappelijke regeling (G2) op-
gericht die naar tevredenheid werkt. 
De beoogde verdieping van de sa-
menwerking kwam sindsdien echter 
onvoldoende uit de verf en de oor-
zaken hiervan zijn verkend in een 
onderzoek. De uitkomsten van dit 
onderzoek hebben geleid tot een 
principebesluit in mei 2010 van bei-
de colleges om een ambtelijke orga-
nisatie op te bouwen die vanaf 1 ju-
li 2012 werkt voor beide gemeenten. 
Tevens werd besloten om na te gaan 
of andere gemeenten in de regio in-
teresse hadden om deel te nemen. 
De gemeente Amstelveen heeft 
aangegeven als derde partij te wil-
len deelnemen in het onderzoek om 
te komen tot één ambtelijke organi-
satie. De centrale vraag aan Bureau 
Berenschot in de offerteaanvraag 
luidde: Onderzoek of verregaande 
ambtelijke samenwerking tussen de 
twee of drie gemeenten voordelen 
kan opleveren ter borging van de 
continuïteit en kwaliteit van de be-
drijfsvoering en dienstverlening en 
ter ontlasting van de financiële huis-
houding van de gemeenten. 

Aalsmeer met Uithoorn
De eerste variant ter beoordeling is 
de samenwerking van Aalsmeer met 
Uithoorn en dit leidt tot een struc-
turele (jaarlijkse) besparing van 
2,1 miljoen euro. De te verwachten 
transitiekosten (op elkaar inwerken-
de en versterkende ontwikkelingen) 
bedragen bijna 3,8 miljoen euro en 
hiermee is de terugverdientijd circa 
1,8 jaar. De beide gemeentesecreta-
rissen vormen gezamenlijk de direc-
tie. In de beoordeling worden nog 
diverse zaken aangedragen die er-
toe leiden dat de onderzoekers zich 
afvragen of deze variant wel leidt tot 
de beoogde duurzame verbetering 
van de dienstverlening.

Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn
De variant met samenwerking tus-
sen Aalsmeer, Amstelveen en Uit-
hoorn leidt tot een structurele (jaar-
lijkse) besparing van 4 miljoen eu-
ro. De stijging ten opzichte van de 
samenwerking van Aalsmeer en Uit-
hoorn is met name het gevolg van 
extra besparingen op het terrein van 
ICT en huisvesting en veel minder 
het gevolg van extra besparingen 
op formatie, beleid en uitvoering. 
Dat komt omdat Amstelveen als ge-
meente efficiënt is. Deze variant le-
vert structureel circa 2 miljoen eu-
ro extra op ten opzichte van de eer-
ste variant. De te verwachten tran-
sitiekosten bedragen bijna 8,7 mil-
joen euro en hiermee is de terugver-
dientijd circa 2,2 jaar. Voor de inwo-
ners in Aalsmeer en Uithoorn leidt 
deze variant vrij direct tot een ver-
betering van de kwaliteit en conti-
nuïteit in de dienstverlening en mo-
dernisering van de dienstverlening. 
Voor de gemeente Amstelveen le-
vert de samenwerking op dit terrein 
weinig op.

Centrumconstructie Amstelveen
Als alternatief is nog een derde va-
riant onderzocht onder naam cen-
trumconstructie Amstelveen voor 
Aalsmeer waarbij de ambtelij-
ke organisatie van Amstelveen in 
stand blijft en gaat, zoveel moge-
lijk in mandaat, de taken uitvoe-
ren voor Aalsmeer. Het college van 
Amstelveen blijft bevoegd gezag 
van de ambtelijke organisatie. Tus-
sen de colleges van Amstelveen en 
Aalsmeer is bestuurlijk overleg over 
de uitvoering, maar er is geen ge-
zamenlijk bestuurlijk orgaan. Tus-
sen de gemeenten Amstelveen en 
Aalsmeer wordt een dienstverle-
ningshandvest gesloten waarin de 
afspraken op hoofdlijnen. Deze vari-
ant met samenwerking tussen Am-
stelveen en Aalsmeer leidt tot een 
structurele (jaarlijkse) besparing 
van 2,6 miljoen euro. Dit is op zich 
geen onaantrekkelijk perspectief en 

ook de verdeling van de opbrengs-
ten via een evenwichtige kostenver-
deelsleutel moet mogelijk zijn. De te 
verwachten transitiekosten bedra-
gen circa 5 miljoen euro en hiermee 
is de terugverdientijd 1,9 jaar. De 
gewenste bestuurlijke autonomie 
wordt wel enigszins beperkt, aan-
gezien er vanuit gegaan wordt dat 
er nog een beleidsvrijheid is van 30 
procent. Voor de medewerkers van 
Aalsmeer zal de verandering groot 
zijn, aangezien zij van werkgever 
zullen moeten veranderen. Mocht 
de gemeente Uithoorn op een later 
moment willen aanhaken, dan biedt 
deze variant daarvoor alle ruimte. 

Dorpsraad in Aalsmeer?
Het onderzoek is een opmaat naar 
besluitvorming, niets meer en niets 
minder en de fracties werden in de 
gelegenheid gesteld vragen te stel-
len aan de heer Ben Kokx van Bu-
reau Berenschot. Uitdrukkelijk werd 
gesteld dat dit geen politieke vragen 
mochten zijn. Dat hoofdstuk komt in 
een later stadium pas in beeld. De 
fractie van AB wilde weten of variant 
drie betekende dat voor Aalsmeer 
een soort dorpsraad werd ingesteld. 
De CDA-fractie vroeg zich af of het 
mogelijk was elders te gaan winke-
len als de derde variant niet beviel 
en hoe wordt met de G2 omgegaan. 

Bestuurlijke wil
Eén van de voornaamste voorwaar-
den om tot samenwerking te ko-
men is de bestuurlijke wil. Aalsmeer 
en Uithoorn blijven veel met elkaar 
te maken houden. De PACT-fractie 
geeft aan dat er letterlijk op afstand 
wordt bestuurd en dat komt wel erg 
dichtbij. De VVD fractie wilde weten 
wat het gaat kosten als blijkt dat het 
niet gaat en hoe lang duurt het dan 
weer om de zaak weer op te tuigen?. 
Er zal nog heel veel verkeer over de 
Burgemeester Kasteleinweg razen 
voordat daadwerkelijk besluitvor-
ming kan plaatsvinden.
Door Jan Peterse

Aalsmeer en Amstelveen of ook Uithoorn er bij?

Onderzoek samenwerking 
ambtelijke organisaties

Beraad en Raad in vogelvlucht

Publieksavond bespreking 
begroting van gemeente
Aalsmeer - De eerste bijeenkomst 
van het Beraad in het nieuwe jaar 
stond donderdag 20 januari onder 
voorzitterschap van Joop van der 
Jagt (AB). Na de opening, de vast-
stelling van de agenda en het resu-
mé van het Beraad van 16 december 
stelde hij de heer Ben Kokx van Bu-
reau Berenschot in de gelegenheid 
toelichting te geven op het rapport 
‘Onderzoek regionalisering ambte-
lijke organisatie Aalsmeer, Amstel-
veen en Uithoorn’. De leden van het 
Beraad werden na de toelichting in 
de gelegenheid gesteld vragen te 
stellen. Met nadruk werd gesteld 
dat dit geen politieke vragen moch-
ten zijn. De behandeling van het 
onderwerp beslissing op bezwaar 
onttrekkingsbesluit Hornweg-Leg-
meerdijk is gericht op het overne-
men van het advies van de bezwaar-
schriftencommissie 11 november 
was een hamerstuk. De bezwaren 
waren ontvankelijk en ongegrond 
verklaard en het bestreden besluit 
om de verbinding tussen de Horn-
weg en de Legmeerdijk te onttrek-
ken aan de openbaarheid, waarmee 
wordt beoogd de verkeersveiligheid 

en de doorstroming op de Legmeer-
dijk te verbeteren blijft in stand. Na 
het onttrekken van de verbinding 
tussen de Hornweg en de Legmeer-
dijk is de Hornweg verbonden met 
de Palingstraat in Nieuw-Oosteinde. 
De behandeling van het onder-
werp instemmen met de Budgetten 
Greenport Aalsmeer en het Econo-
mische Uitvoeringsprogramma riep 
weinig vragen op. De fracties van 
CDA, PACT en VVD hadden zelfs 
helemaal geen vragen en AB wil-
de nog iets meer duidelijkheid over 
de financiën zodat op 3 februari be-
sluitvorming kan plaatsvinden. 

Externe adviseurs
De behandeling van het onderwerp 
Uitwerkingsprogramma Spoor 2 ge-
richt op het instemmen met het aan 
de bestemmingsreserve frictiekos-
ten onttrekken van een bedrag dat 
dient voor de uitwerking van de 
voorstellen kon niet op de steun van 
de VVD-fractie rekenen, met name 
het bedrag voor het inhuren van ex-
terne adviseurs wordt hoog gevon-
den. De CDA-fractie gaf aan dat bij 
eventuele calamiteiten het gehele 

bedrag aan de reserve frictiekosten 
onttrokken is. Aangegeven wordt 
dat op woensdag 16 februari aan-
staande een publieksavond zal ko-
men waarin de begroting besproken 
zal worden. 
In de Raad werd de onderwerpen 
gericht op het kennisnemen van de 
notitie versterking sturingsrelaties 
Green Park Aalsmeer Gebiedsont-
wikkeling B.V. en herbevestiging en 
uitbreiden van taken van het audi-
toverleg ter besluitvorming voorge-
legd. De fracties van AB (mondeling 
amendement om voor het zomerre-
ces een korte evaluatie te houden 
en in het najaar een lange), PACT en 
CDA gingen akkoord met de voor-
stellen. De fractie van de VVD wil-
de de voorstellen niet behandelen 
en gelijke tred houden met de ge-
meente Uithoorn en had al in een 
eerder stadium aangegeven dat 
naar de mening van de fractie de 
gedelegeerde aandeelhouders ver-
schillende belangen hadden. Maar 
dit orde voorstel werd niet gesteund 
en de VVD-fractie kon vervolgens 
geen steun aan de voorstellen ge-
ven. 

Aalsmeer eerste gemeente 
met officiële Hyvespagina
Aalsmeer - Per 1 januari is de offi-
ciële Hyves pagina van de Gemeen-
te Aalsmeer in de lucht. Aalsmeer is 
daarmee de eerste gemeente die, in 
samenwerking met Hyves, een der-
gelijke pagina heeft ontwikkeld. Op 
Hyves profileert en onderscheidt 
Aalsmeer zich als werkgever, het is 
een manier om op een interactieve 
manier met potentiële werknemers in 
contact te komen. 

Vacatures onder de aandacht
Met de pagina hoopt Aalsmeer een 
grote schare ‘vrienden’ te krijgen, die 
regelmatig de pagina bezoeken. Bo-
vendien kan Aalsmeer gebruik ma-
ken van het uitgebreide netwerk van 

Hyves om relevante vacatures onder 
de aandacht van potentiële kandida-
ten te brengen. Hyves maakt het mo-
gelijk kandidaten actief te benade-
ren, dit in tegenstelling tot het wer-
ven via vacaturesites.  Er zijn meer 
organisaties die Hyves inzetten als 
werving- en selectie instrument. 
Aalsmeer is de eerste gemeente die 
Hyves inzet als arbeidsmarktcommu-
nicatietool. Voor Hyves is het interes-
sant om te onderzoeken of het voor 
een gemeente ook interessant is om 
een officiële Hyves pagina te hebben. 
Op Hyves is een pilotproject voor een 
jaar, dat eventueel verlengd kan wor-
den. De Aalsmeerse Hyves pagina 
ziet er in eerste instantie net zo uit als 

andere Hyves. Er wordt een sfeerimp-
ressie gegeven van Aalsmeer, van het 
werken bij Aalsmeer en er zijn links 
met de website van Aalsmeer. 

Collega’s stellen zich voor
Ook wordt elke week een blog van 
de burgemeester geplaatst. De va-
catures worden getoond, maar het 
leukste is dat acht Aalsmeerse col-
lega’s zich voorstellen. Zij vertellen 
iets over hun werk, hun achtergrond 
en hun carrière. Dat geeft met recht 
een kijkje in de keuken van de Ge-
meente Aalsmeer. De hyves profiel-
pagina van Aalsmeer is via de link  
http://gemeenteaalsmeer.hyves.nl/ te 
bezoeken.

Aalsmeer - Het bestuur en de frac-
tie van VVD Aalsmeer heet belang-
stellenden van harte welkom op 
haar, wat verlate, nieuwjaarsbijeen-
komst vanavond, donderdag 27 ja-
nuari, in Het Westeinder Paviljoen 
op het recreatie-eiland aan de Ku-
delstaartseweg. De ontvangst is 
vanaf 20.00 uur. Hoofdthema van de 
avond is de Provinciale Statenver-
kiezingen van 2 maart. Een uiterst 
interessante spreker is uitgenodigd, 
namelijk lijsttrekker en huidige Ge-
deputeerde Elisabeth Post. Elisabeth 
is onder andere portefeuillehouder 
van verkeer en vervoer, vaarwegen 
inclusief bagger, zeehavens en mas-
terplan Noordzeekanaalgebied, en 
financiën. Ook regiovertegenwoor-
digster van de VVD, Petra Kirch zal 
aanwezig zijn. Petra is woordvoer-
ster verkeer en vervoer. Beide da-

mes hebben genoeg raakvlakken 
met Aalsmeer om een goede dis-
cussieavond te hebben.

Nieuwjaarsbijeenkomst VVD

Voor- en 
tegenstand 
speelplek 
Aalsmeer - De inloopavond voor 
een mogelijke nieuwe speelplek in 
het Dorp afgelopen donderdag 20 
januari is goed bezocht. Ongeveer 
50 personen hebben van de gele-
genheid gebruik gemaakt om hun 
ideeën naar voren te brengen. Voor 
wethouder Ulla Eurich en de aan-
wezige raadsleden is duidelijk ge-
worden dat er veel verschillende 
ideeën bestaan over de wenselijk-
heid, de locatie en de inrichting van 
een nieuwe speelplek. 
Ulla Eurich: “Ik ben positief ver-
rast door het grote aantal mensen 
dat bereid is mee te denken over 
de mogelijk nieuwe speelplek in het 
Dorp. Duidelijk is dat er veel voor-
standers zijn van een speelplek voor 
de jongste jeugd aan het Wetering-
plantsoen, maar dat er ook mensen 
zijn die minder gelukkig zijn met de-
ze locatie.” 
De gemeente gaat nu alle idee-
en, meningen en argumenten in-
ventariseren, zodat deze meegeno-
men kunnen worden in de verdere 
besluitvorming door de gemeente-
raad. Aan de gemeenteraad zal een 
uitgewerkt plan voorgelegd worden 
waarin alle mogelijkheden worden 
aangegeven en de voor- en tegen-
argumenten zijn afgewogen. Wet-
houder Ulla Eurich: “Tijdens de in-
loopavond heb ik een goed beeld 
gekregen van de ideeën die leven 
bij de bewoners van het Dorp. Ook 
is mij duidelijk geworden dat het re-
aliseren van een nieuwe speelplek 
voor een aantal mensen een gevoe-
lig onderwerp is. Daarom wil ik er-
voor zorgen dat alle belangen van 
de bewoners van het Dorp zo zorg-
vuldig mogelijk tegen elkaar wor-
den afgewogen.” 
Op basis van het uitwerkingsplan 
zal de gemeenteraad begin april 
een besluit nemen of er ook daad-
werkelijk een nieuwe speelplek in 
het Centrum gerealiseerd zal wor-
den.

ingezonden
Platanen niet te dicht op elkaar!
Afgelopen vrijdag viel bij de bewo-
ners van de Rietgorsstraat een brief 
van de gemeente op de mat. In hui-
ze Vreeken gaat dan altijd een ge-
juich op. Post van onze burgerva-
der! De man die wij zo goed kennen 
vanwege zijn vele optredens in de 
plaatselijke krant. Nerveus scheu-
ren wij de envelop open: “Aalsmeer 
is een groene gemeente”, staat te le-
zen in de brief. Dat kunnen wij be-
amen! Zeker in de zomermaanden 
als het onkruid welig tiert tussen de 
stoeptegels! Maar nee, dat bedoelt 
de gemeente niet. Wanneer wij, ar-
geloze lezers, namelijk verder le-
zen, blijkt de gemeente besloten te 
hebben vier prachtige grote plata-
nen in de straat te willen verwijde-
ren. De reden: de platanen zorgen 
voor overlast! Overlast? Het zijn in-
derdaad ondeugende rakkers, de-
ze oude platanen. Ze laten je re-
gelmatig schrikken door een blaad-
je te laten vallen als je nietsver-
moedend voorbij loopt. En ze ma-
ken veel herrie (het valt mij trou-
wens op dat zij dit alleen doen als 
het stevig waait). Maar om dit over-
last te noemen? Overlast geven de 
jongeren die in de zomermaanden 
tot diep in de nacht aan het schom-
melen en wippen zijn in het speel-
tuintje onder de platanen. Hier kan 
de gemeente toch niet de bomen de 
schuld van geven? Of wil de burger-
vader klein beginnen met zijn voor-
nemen om te gaan handhaven in 
2011? Eerst maar eens die vervelen-
de bomen aanpakken en hierna de 
hangjongeren? Maar het probleem 
blijkt groter, lezen wij verder in de 

brief. Ook voor de kwaliteit van de 
bomen is het het beste als er een 
paar uit het straatbeeld verdwijnen. 
De bomen staan namelijk te dicht 
op elkaar....Te dicht op elkaar? De 
huidige nieuwbouw in Oost staat 
dicht op elkaar, maar niet deze bo-
men, toch? Misschien moet onze 
burgervader eens, samen met zijn 
ambtenaren, de omgeving gaan be-
kijken. Uiteraard per fiets, want we 
zijn tenslotte een groene gemeente! 
Aan het eind van de Oosteinderweg 
staan de bomen pas dicht op elkaar. 
Wij noemen dit in de volksmond het 
Amsterdamse Bos. Veel bomen hier 
hebben hun 75-jarig jubileum ge-
vierd en zien er kwalitatief nog zeer 
goed uit. Nog een tip voor tijdens 
de fietstocht: kijkt u alstublieft eens 
goed om u heen in uw gemeente. Ik 
begrijp dat ons belastinggeld in uw 
zak brandt, maar misschien krijgt 
u tijdens uw fietstocht wel goede 
ideeën waaraan u dit beter kunt be-
steden dan aan het nutteloos snoei-
en van een paar prachtige bomen. 
Gevaarlijke, ongelijke trottoirs, ka-
potte straatverlichting, stukgesla-
gen bierflesjes in het water van het 
surfeiland en zo zijn er ongetwij-
feld meer zaken op te noemen als 
u daar naar vraagt. Als u tenslot-
te moe, maar voldaan na uw fiets-
tocht weer bent teruggekeert in uw 
kamer, wil ik u vragen het volgende 
woord op te zoeken in de Dikke Van 
Dale: Kandelaberen. Schijnt uitste-
kend te werken bij platanen!

Robert Vreeken Rietgorsstraat 2,
1431 VW Aalsmeer

Papiercontainer vat vlam!
Aalsmeer - Donderdag 20 janua-
ri is brand uitgebroken in een con-
tainer op een terrein aan de Oost-
einderweg. De brand was voor de 
spuitgasten lastig te blussen, om-
dat de container afgesloten was. 
Al het karton binnen in de contai-
ner was fors in elkaar gedrukt. De 
brandweer moest veel spierkracht 

gebruiken om al het karton uit el-
kaar te krijgen. Middels een kraan is 
de container leeg gegooid en heeft 
de brandweer alles kunnen blussen. 
De brandweer is ruim twee uur be-
zig geweest met deze klus. Hoe is 
brand is ontstond, wordt nader on-
derzocht. 
Foto: Ronald van Doorn

Aalsmeer - Het gedeelte van de 
Machineweg tussen de Oosteinder-
weg en de Aalsmeerderweg gaat 
gerepareerd worden. De asfaltrepa-
raties zijn nodig in verband met di-
verse schades aan het asfalt en is 
onderdeel van het reguliere onder-
houd dat de gemeente Aalsmeer 
aan haar wegen verricht. De inrich-
ting van de straat wordt niet veran-
derd. De werkzaamheden begin-
nen aanstaande maandag 31 ja-
nuari en duren tot en met 7 febru-
ari. De Machineweg zal tot en met 
vrijdag deels afgesloten worden. 
Het verkeer wordt omgeleid via de 
N201, Zwarteweg en Middenweg. 
Het verkeer in de andere richting 
kan nog wel gebruik maken van 
de Machineweg. Het is in de ge-
hele week verboden om auto’s te 
parkeren op en langs de Machine-
weg. Op maandag 7 februari wordt 

de Machineweg tussen de Oostein-
derweg en de Aalsmeerderweg ge-
heel afgesloten. Op deze dag wordt 
de deklaag van het asfalt aange-
bracht. Vanaf dinsdag 8 februari is 
de Machineweg weer open voor al-
le verkeer. Uiteraard is op maandag 
7 februari ook verboden om auto’s 
te parkeren op en langs de Machi-
neweg. Het verkeer wordt deze dag 
weer omgeleid via de N201, Zwar-
teweg en Middenweg. Het fiets- en 
voetgangersverkeer kan geduren-
de de uitvoering van het werk wel 
gebruik blijven maken van de weg. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met de heer H. 
van Kernebeek van het cluster be-
heer, telefoon 387575 of per email 
info@aalsmeer.nl. Er is overleg ge-
weest met de bedrijven in de om-
geving en de bewoners krijgen een 
bewonersbrief.

Machineweg tijdelijk afgesloten 
wegens reparaties en nieuw asfalt

Ben Saunders in 
Blitzz 25 maart
Aalsmeer - Chris Bosse, eigenaar 
van Blitzz in de Marktstraat, is er 
snel bij! Op vrijdag 25 maart komt 
The Voice of Holland winnaar Ben 
Saunders naar Blitzz. De immens 
populaire Saunders schreef vrijdag 
21 januari jl. de finale van TVoH op 
zijn naam. De zanger zal het on-
getwijfeld erg druk krijgen, maar 
is over een kleine maand dus al in 
Aalsmeer te bewonderen. De flink 
getatoeëerde Saunders komt uit 
een muzikale familie; broer Dean 
won ook al een talentenjacht, na-
melijk Popstars. De twee zijn dins-
dag jl. gehuldigd in hun woonplaats 
Hoorn.



Met ingang van 3 januari 2011 zijn de uurtarie-
ven van de zorgaanbieders voor huishoudelijke  
verzorging in natura gewijzigd. Op basis van de  
gemiddelde loonkostenstijgingen van de CAO 
Thuiszorg (VTT)  zijn door het Samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn de uurtarieven met 
2,35% verhoogd. Vanaf 3 januari 2011 gelden de 
volgende uurtarieven per zorgaanbieder:
Algemeen Thuiszorgbureau € 20,98
Tzorg € 21,75
Thuiszorg Aelsmeer € 21,80
Axxicom Thuishulp € 22,01
Amstelring € 22,93
Flexicura € 23,03
Thuiszorg Service Nederland € 23,03

De inning van de eigen bijdrage voor Huishoude-
lijke Verzorging vindt plaats via het Centraal Admi-

nistratie Kantoor (CAK). Betaald u reeds de maxi-
male periode bijdrage? Dan merkt u weinig van 
de wijziging van de uurtarieven. Indien u de hoog-
te van uw eigen bijdrage wilt berekenen, kunt u  
gebruik maken van de rekenmodule op de website 
van het CAK; www.hetcak.nl. Wij maken u erop  
attent dat de uitkomst van de berekening van de  
eigen bijdrage via de site van het CAK slechts een 
indicatie geeft van de eigen bijdrage die u gaat  
betalen. Met ingang van 1 juli 2011 zullen de uur-
tarieven van de zorgaanbieders voor huishoude-
lijke verzorging opnieuw met 0,75% stijgen. Heeft 
u vragen over de uurtarieven voor huishoudelij-
ke verzorging en de mogelijke gevolgen voor uw  
eigen bijdrage? Neem dan contact op met het  
Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Telefonisch zijn zij 
dagelijks te bereiken van 8.30 tot 12.00 uur. Het  
telefoonnummer is (0297) 51 31 31.

Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeentes  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden 
loket Wonen, Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

gewijzigde uurtarieven zorgaanbieders 
huishoudelijke verzorging

Op zaterdag 12 februari 2011 is er een Open 
Dag in het gemeentehuis in Uithoorn. Het  
gemeentehuis is geopend van 10.00-14.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom om het totaal  
vernieuwde gemeentehuis te bewonderen. 

nieuwe inrichting
Het gemeentehuis heeft een nieuwe, frisse  
inrichting gekregen. De publiekshal heeft 
een metamorfose ondergaan, de hal is groter  
geworden. Er is een ruime zithoek en extra  
zitgelegenheden. Ook de informatiehoeken en 
de balies zijn veranderd. Bent u benieuwd naar 

de veranderingen, twijfel dan niet en kom zater-
dag 12 februari 2011 een kijkje nemen! Er zullen 
ook verschillende rondleidingen plaatsvinden.

g2 en andere afdelingen 
Veel verschillende clusters van de gemeente 
zijn vertegenwoordigd tijdens de Open Dag. 
Ook de G2 is ruim vertegenwoordigd, dus als 
u geïnteresseerd bent in een van onze clusters, 
kom dan gerust langs tijdens de Open Dag. Ook 
zijn er voldoende andere activiteiten tijdens de 
Open Dag, benieuwd wat er precies gaat ge-
beuren? Hou www.uithoorn.nl goed in de gaten! 

Kom naar de 
open Dag van 
de gemeente 

Uithoorn!
Bereken uw recht
Wilt u berekenen of u in aanmerking komt voor 
gemeentelijke voorzieningen zoals bijzonde-
re bijstand, langdurigheidstoeslag, collectieve 
ziektekostenverzekering, gehandicaptenpar-
keerkaart, kwijtschelding van gemeentelijke be-
lastingen of een bijdrage voor chronisch zieken, 
gehandicapten en ouderen? Ook kunt u bere-
kenen of u recht heeft op landelijke voorzie-
ningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of een  
studietoelage. Kijk op de website van bereken 
uw recht, dit kan via www.berekenuwrecht.nl. 
Hier u kunt u direct bekijken of u in aanmerking 
komt voor de bovenstaande voorzieningen. 

ter inzage
 De concept-Afstemmingsverordening Ioaw 
en Ioaz Aalsmeer 2010 is vastgesteld. In de-
ze concept-verordening wordt het gemeen-
telijk beleid met betrekking tot het verla-
gen van de Ioaw- of Ioaz-uitkering vanwege  
verwijtbare gedragingen vastgelegd. 

 Inzageperiode: 31 december 2010 tot en met 
vrijdag 11 februari 2011 in het gemeentehuis 
Aalsmeer. Gedurende deze periode kunnen 
zienswijzen met betrekking tot de concept-
verordening ingediend worden. 

 De concept-Wijzigingsverordening Werk en 
Inkomen Aalsmeer 2010 vastgesteld. Via 
deze concept-verordening wordt een aantal 
verordeningen gewijzigd wegens wijzigingen 
in wet- en regelgeving. Het betreffen de vol-
gende verordeningen: 

•  Verordening Handhaving Wet Werk en  
Bijstand en Wet Investeren in Jongeren  
gemeente Aalsmeer 2010;

•  Afstemmingsverordening Wet Werk en  
Bijstand Gemeente Aalsmeer 2007;

•  Verordening Toeslagen en verlagingen Wet 
werk en bijstand 2007 gemeente Aalsmeer;

 Inzageperiode: 31 december 2010 tot en met 
vrijdag 11 februari 2011 in het gemeentehuis 
Aalsmeer. Gedurende deze periode kunnen 
zienswijzen met betrekking tot de concept-
verordening ingediend worden. 

Bekendmaking 
In zijn openbare vergadering van 20 
januari 2011 heeft de gemeenteraad 
van de gemeente Uithoorn de con-
cept-Afstemmingsverordening Ioaw 
en Ioaz Uithoorn 2010 vastgesteld. 
In deze concept-verordening wordt 
het gemeentelijk beleid met betrek-
king tot het verlagen van de Ioaw- of 
Ioaz-uitkering vanwege verwijtbare 
gedragingen vastgelegd. 
De concept-verordening ligt van 
vrijdag 28 januari 2011 tot en met  
vrijdag 12 maart 2011 ter inzage in 
het gemeentehuis Uithoorn. Gedu-
rende deze periode kunnen zienswij-
zen met betrekking tot de concept-
verordening ingediend worden. 
 
Bekendmaking 
In zijn openbare vergadering van 20 
januari 2011 heeft de gemeenteraad 
van de gemeente Uithoorn de con-
cept-Wijzigingsverordening Werk en 
Inkomen Uithoorn 2010 vastgesteld. 
Via deze concept-verordening wordt 
een aantal verordeningen gewijzigd 
wegens wijzigingen in wet- en regel-
geving. Het betreffen de volgende 
verordeningen: 

 Verordening Handhaving Wet 
Werk en Bijstand en Wet Inves-
teren in Jongeren gemeente Uit-
hoorn 2010;

 Afstemmingsverordening Wet 
Werk en Bijstand Gemeente Uit-
hoorn 2007;

 Verordening Toeslagen en verla-
gingen Wet werk en bijstand 2007 
gemeente Uithoorn;

De concept-verordening ligt van vrij-
dag 28 januari 2011 tot en met vrij-
dag 12 maart 2011 ter inzage in het 
gemeentehuis Uithoorn. Geduren-
de deze periode kunnen zienswijzen 
met betrekking tot de concept-veror-
dening ingediend worden. 

hoofddorpwinkelstad.nl

*Kijk voor de actievoorwaarden op www.hoofddorpwinkelstad.nl

KOOPZONDAG
VAN 12.00 - 17.00 UUR30

J A N U A R I

BETAAL MET UW PINPAS
EN MAAK KANS OP VELE PRIJZEN*

WWW.PINENWINhOOfDDORP.NL

Johan Enschedeweg 17 * 1422 DR Uithoorn 
T 0297513070 * F 0297513079 

I ASNGROEP.NL * E goosenuithoorn@asnmail.nl

 “ijzersterk in 
schadewerk”

Vanaf januari: 

 Geopend van 9.30 t/m 13.30 uur 

Om dit toch een beetje te vieren, 
hebben wij speciaal voor

die op een zaterdagochtend 
in januari een herstelafspraak maken,

klaarliggen! 
(www.wellnessbon.nl)

hebben wij hebben wij speciaal voorspeciaal voor
de eerste 50 klanten

Vanaf januari:Vanaf januari:Vanaf januari:Vanaf januari:

Geopend van 9.30 t/m 13.30 uurGeopend van 9.30 t/m 13.30 uur
ook op zaterdag open!

in januari een herstelafspraak maken,in januari een herstelafspraak maken,

klaarliggen! 
een wellness-bon

 t.w.v. €35.00
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Kees wint bij 
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmid-
dag wordt er gekaart in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Klaverjassen, jo-
keren en ook biljarten staan op het 
programma. Mensen, die graag wil-
len rummikubben of hartenjagen, 
zijn ook van harte welkom. Op don-
derdag 20 januari is het klaverjas-
sen gewonnen door Kees van der 
Meer met 5454 punten, gevolgd 
door Henk van Wichen met 5208 
punten en Willem Buskermolen met 
5098 punten. Bij het jokeren wist 
Janny Lubbert met 108 punten de 
hoogste eer te behalen, Jaap Weij is 
met 184 punten tweede geworden.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 28 januari is 
er weer individueel klaverjassen bij 
buurtvereniging Hornmeer. Vanaf 
20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Iedereen is van har-
te welkom. Het koppelkaarten op 21 
januari is gewonnen door Is Huyk-
man en Martin v/d Laarse met 5652 
punten, gevolgd door Piet van Zij-
verden en Jaap Combee met 4949 
punten en Ans Doeswijk en Wil ter 
Horst met 4845 punten. De poedel-
prijs is uitgereikt aan Riet Hoekman 
en Nel de Koning met 3552 punten.

Voetbal zaterdag 
TOB en Aalsmeer in evenwicht: 2–2 
Aalsmeer - Vooraf aan het du-
el Aalsmeer tegen TOB op 22 janu-
ari werd door beide teams één mi-
nuut stilte in acht genomen voor de 
op 21 januari overleden oud-voor-
zitter van VV Aalsmeer, Joop Win-
ters. Aalsmeer speelde in verband 
met het overlijden met rouwbanden. 
Aalsmeer weet dat TOB in de loop 
der jaren nooit een ‘makkie’ was. Zo 
ook deze editie. Aalsmeer in de eer-
ste helft sterk acterend, zonder de 
met vakantie zijnde Jeffrey Bliksla-
ger en de geschorste Ilker Yildiz, 
kwam al snel op 0–1 voorsprong 
en kreeg vele kansen op een grote-
re score. Maar met de rust was het 
nog maar 1–2. 
In de tweede helft bepaalde TOB de 
wedstrijd. Tenslotte kwam Aalsmeer 
nog goed weg bij de stand 2–2 na 
het laatste fluitsignaal van scheids-
rechter Sander Terweel. Al in de 1e 
minuut van de wedstrijd was Sa-
lih Yildiz ongrijpbaar voor rechts-
back Donny Bos en dicht bij een 
doelpunt. Keeper Dennis de Wolff 
voorkwam met een goede actie de 
0–1. Op aangeven van Dirk Jan v.d. 
Meer, samen met de teruggekeerde 
Dion Bogaard in het midden acte-
rend, liep Peter Neuvel zijn tegen-
stander eruit en schoot onder de 
vallende Dennis de Wolff de 0–1 
in de touwen. TOB probeerde het 
spel te verzetten richting Aalsmeer 
doel, maar had niet het vernuft om 
het de defensie moeilijk te maken. 
Via Peter Neuvel kreeg Tim Mil-
lenaar in de 13e minuut een vrije 
kans. Dit keer zat Dennis de Wolff 
er goed bij.. Op aangeven van Pe-
ter Neuvel, overal aanwezig deze 
wedstrijd, kwamen achtereenvol-

gend Thomas Harte en Stefan v.d. 
Dussen vrij voor de keeper met een 
ideale kans op 0–2, maar beide ke-
ren was de keeper de baas op de 
afstand schoten. Een pass door het 
midden van de Aalsmeer defensie in 
de 27e minuut werd te laconiek op-
gevat en bracht Hans Oosterga die 
zich goed vrij draaide voor Sander 
Bakker. Die had geen kans bij het 
droge schot, 1–1. Het antwoord van 
Aalsmeer kwam snel. In de 29e mi-
nuut werd een doorkopbal van Pe-
ter Neuvel door Thomas Harte di-
rect op de schoen hoog in het dak 
achter doelman Dennis de Wolff ge-
schoten. Een ‘beauty’ en 2-1 voor 
Aalsmeer. En met deze stand werd 
de rust ingegaan. Aalsmeer be-
gon wel goed aan de tweede helft. 
Een uitgelezen kans van Peter Neu-
vel in de 50e minuut op de 1-3. De 
spits werd door Robby Schuitema-
ker in het strafschop gebied goed 
opzij gezet. Een vrije trap in de 54e 
minuut door Peter Neuvel werd 
pas in tweede instantie door Den-
nis de Wolff gestopt. Vanaf dit mo-
ment nam TOB de regie over. Uit 
een tegenaanval van TOB in de 58e 
minuut schoot Ferry Sarabi tussen 
een woud van benen met als laatste 
een Aalsmeer been de 2-2 binnen. 
Ook bij deze bal was Sander Bak-
ker kansloos. Een vrije trap van TOB 
spits Ferry Noordhuis in de 73e mi-
nuut ging via de lat over. Aalsmeer 
had geen grip meer op het spel van 
TOB en zo eindigde deze spannen-
de wedstrijd in 2–2. Zaterdag 29 ja-
nuari speelt Aalsmeer thuis tegen 
Jong-Hercules. Aanvang wedstrijd 
14.30 uur. 
Jack van Muijden

AAS 1 uitgeschakeld in 
bekercompetitie schaken
Aalsmeer - Het KNSB beker team 
van schaakclub AAS is er niet in 
geslaagd om de volgende ronde 
te bereiken van de knock-out be-
ker competitie. De uitwedstrijd te-
gen en in Soest werd met 3-1 verlo-
ren. Geen schande, de Azen moes-
ten op elk bord een flink ratingver-
schil overbruggen. Bob Feis was in 
de opening een pion kwijtgeraakt, 
maar er leek nog enige compensa-
tie te zijn in de vorm van actief stuk-
kenspel tegen de zwarte koning. 
Bob kon echter geen gaatje vin-
den in de verdediging, hierdoor kon 
zwart zich geleidelijk aan ontwik-
kelen en verwaterde de compensa-
tie. Bob moest lijdzaam toezien hoe 
zwart de aanval langzaam maar ze-
ker tot beslissende proporties wist 
uit te bouwen. 
Door een aardig dameoffer werd 
de partij beslist. De partij van Henk 
Noordhoek werd gespeeld op het 
scherpst van de snede. De spe-
lers hadden op de tegenovergestel-
de vleugel gerokeerd, dus was het 
zaak om de aanval zo snel moge-
lijk te openen. Henk leek daarin de 
snelste te zijn, maar hij moest toch 
ook wat tijd in de verdediging ste-
ken. Door een opstoot in het cen-
trum probeerde hij het witte spel 
te ontregelen maar wit laveerde 
zich correct door de verwikkelin-
gen. Hierdoor kon Henk ook niet 
anders dan af te wikkelen naar een 
eindspel waarin voor beiden weinig 
meer te behalen viel en de remise 
was dan ook een logisch resultaat. 

Jasper van Eijk was vanuit de ope-
ning onder druk komen te staan. 
Zwart had een flinke voorsprong in 
ontwikkeling in ruil voor een geïso-
leerde pion. Het initiatief dat Jasper 
moest doorstaan leek hem in zware 
problemen te brengen, maar Jasper 
gaf geen krimp en bleef de juiste 
zetten vinden. Meer dan een eind-
spel met zware stukken met allebei 
één verzwakking viel er niet te be-
reiken, waardoor hier ook een (be-
nauwde) remise viel te noteren. AJ 
Keessen maakte net na de opening 
een foutje waardoor hij de hele par-
tij tegen een nare druk moest op-
boksen. In de fase tussen het mid-
denspel en eindspel kwam AJ weer 
wat terug door zijn d-pion het bord 
over te sturen, maar hier reageerde 
wit alert en ruilde deze tegen de ge-
vaarlijke witte a-pion. AJ had daar-
bij overzien dat zijn koningsstelling 
daarbij flink verzwakt zou worden, 
dit werd hem uiteindelijk ook fataal 
toen de witte toren en dame deze 
koningsstelling binnenvielen. Dat 
betekende de eindstand van 3-1, op 
zich nog een redelijke uitslag maar 
het verschil tussen de twee teams 
was te groot; een nieuwe stunt zat 
er niet in. Schaakclub AAS schaakt 
van begin september tot eind mei 
op de vrijdagavond in de Doopsge-
zinde kerk in de Zijdstraat 53. Trai-
ning en les wordt gegeven van 19.00 
tot 20.00 uur, daarna volgt de com-
petitie tot 01.00 uur. Voor informatie: 
0297-324459 of 0297-268954. Ho-
mepage: http://www.aas.leisb.org.

Fleur en Maryse naar landelijke 
competitie toestelturnen
Aalsmeer -Zondag 23 januari na-
men de Kudelstaartse Fleur Brom-
mer en de Aalsmeerse Maryse van 
Balen deel aan de tweede voorwed-
strijd Turnen Dames, ditmaal in Am-
sterdam. 
Ze komen beiden uit voor PAX Haar-
lemmermeer. Fleur turnt bij de seni-
oren, niveau 3, en Maryse turnt bij 
de junioren, niveau 4. Fleur had nog 
steeds last van haar hamstringbles-
sure en kon mede daardoor minder 
goed presteren. Haar vloeroefening 
ging redelijk. 
Op balk was ze helaas uit balans 
en viel er twee keer vanaf. Sprong 
ging deze keer wel goed. Ze turn-
de een overslag hele draai. Ze heeft 

zich gelukkig weten te plaatsen voor 
deelname aan de landelijke compe-
titie. De komende tijd moet ze hard 
trainen en blessurevrij worden. Ma-
ryse deed een nieuw onderdeel op 
de brug, waardoor ze een hoge-
re uitgangswaarde heeft. De oefe-
ning werd met een 11.00 gewaar-
deerd. Op balk raakte ze helaas uit 
balans na de combinatie radslag – 
arabier waardoor ze van de balk viel. 
Dit werd hard afgestraft. 
De rest van de wedstrijd turnde ze 
stabiel. Ze behaalde uiteindelijk de 
tiende plaats waarmee ze zich ook 
heeft geplaatst voor het districts-
kampioenschap en deelname aan 
de landelijke competitie.

Fleur Brommer in actie op de brug. Foto: M. van der Meer.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 29 januari

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Jong Hercules 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – GeinoordN’Gein 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – Vlug en Vaardig 2 14.30 u
VEW 3 - Aalsmeer 4 14.30 u
Roda’23 4 - Aalsmeer 5 14.30 u
Argon 6 - Aalsmeer 6 15.00 u

Dames
Odysseus ’91 DA.6 - Aalsmeer DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
Zandvoort 3 - RKAV 2 12.00 u
Legm.vogels Vet.1 - RKAV Vet.2 14.00 u

Meisjes
Sp.Martinus MB.1 - RKAV MB.1 13.00 u

Jong Aalsmeer United

Junioren
Maarsen A1 - J.A.United A1 14.30 u
Hellas Sport B2 - J.A.United B1 12.15 u
A’land United B1 - J.A.United B2 12.15 u
J.A.United B3 – SCW B2 14.30 u
J.A.United C1 – Alliance’22 C1 12.30 u
J.A.United C2 – DSS C2 14.30 u
J.A.United C3 – Amstelveen C3 14.30 u

Pupillen
GeuzenM.meer D1 - J.A.United D1  9.00 u
Onze Gazellen D2 - J.A.United D2 11.30 u
J.A.United D3 – DSK D2 13.00 u
BSM D2 - J.A.United D4 11.00 u
J.A.United D5 – Ouderkerk D5 11.15 u
J.A.United D6 – Hoofddorp MD.1 11.15 u
J.A.United E1 – RAP E1 11.00 u
J.A.United E2 – Velsen E1 11.00 u
DIOS E2 - J.A.United E3  11.00 u
RKAVIC E1 - J.A.United E4 11.30 u
Stormvogels E1 - J.A.United E5 10.00 u
J.A.United E6 – DSS E5  9.30 u
DIOS E8 - J.A.United E7 11.00 u
Kon.HFC E 17 - J.A.United E8 11.30 u
SIZO E2 - J.A.United E9  9.30 u
J.A.United F1 – Chabab F1 11.15 u
J.A.United F2 – VVC F4 11.15 u
J.A.United F3 – Hoofddorp F5  9.00 u
Roda’23 F5 - J.A.United F4 10.15 u
Pancratius F4 - J.A.United F5  9.00 u
Nw.Sloten F3 - J.A.United F6  9.00 u
J.A.United F7 – Concordia F4  9.00 u
Schoten F4 - J.A.United F8  9.00 u
J.A.United F9 – Overbos F9  9.00 u
J.A.United F10 – Legm.vogels F15M  9.00 u
J.A.United F11 – B’veldert F 11M  9.00 u
Diemen F9 – J.A.United F 12  9.00 u

Meisjes
J.A.United MC.1 – ‘ T Gooi MC.1 12.30 u
J.A.United MC.2 – Concordia MC.1 11.00 u
J.A.United MC.3 – ADO’20 MC.1  9.30 u
Zw’burg MD.3 - J.A.United MD.1 10.30 u
SVIJ ME.1 - J.A.United ME.1 10.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 - Roda’23 D3 11.00 u
RKDES D2 – Vogelenzang D1 13.00 u
KDO D2 - RKDES D3 14.00 u
Zwanenburg D6 - RKDES D4 10.30 u
RKDES E1 – NFC E1 11.00 u
RKDES E2 – AFC E6  9.30 u
RKDES E3 – AFC E 11 11.00 u
RKDES E4 – Arsenal E8  9.30 u
ZSGO/WMS E4 – RKDES E5  9.30 u
RKDES F1 – Legm.vogels F3  9.30 u
RKDES F2 – KDO F1  9.30 u
Bl.Wit F3 - RKDES F3  9.00 u

RKDES F4 – Arsenal F1  9.30 u
KDO F3 - RKDES F5 12.30 u
Portugal Amsterdam F1 -RKDES F6 10.00 u
RKDES F7 – Arsenal F7 11.00 u
DWV F9 - RKDES F8  9.00 u
RKDES F9 – TABA F6  9.30 u
RKDES F 10 – ZSGO/WMS F4  9.30 u

Dames en meisjes
Buitenveldert DA.2 - RKDES DA.1 14.15 u
Texel’94 MA.1 - RKDES MA.1 13.00 u
RKDES MB.1 – Limmen MB.1 13.00 u
RKDES MC.1 – DSS MC.2 13.00 u
RKDES MD.1 – Kadoelen MD.1  9.30 u
RKDES ME.1 – Buitenveldert ME.2 11.00 u

S.C.W.
Vlug en Vaardig 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 2 – AFC 5 12.00 u
SCW 3 – Amstelveen 7 11.30 u
SDW Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Amstelveen Vet.1 14.30 u
AFC Vet.1 - SCW Vet.3 14.45 u
SCW Vet.4 – RCH Vet.3 14.30 u

Junioren
SCW A1 – SDO A1 14.30 u
SCW B1 – DIO B2 12.15 u
J.A.United B3 – SCW B2 14.30 u
SCW C1 – Zandvoort C2 10.30 u
DSK C4 - SCW C2 12.30 u

Pupillen
Olympia Haarlem D1 - SCW D1 11.00 u
SCW D2 – Nw.Sloten D5  9.00 u
Zeeburgia E4 - SCW E1  9.00 u
SCW E2 – Alliance’22 E5 10.00 u
SCW E3 – Overbos E 12  9.00 u
VVC F6 - SCW F1  9.00 u
SCW F2 – Alliance’22 F7  9.00 u
Zwanenburg F4 - SCW F3  9.00 u
SCW F4 – Meteoor F4  9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Benschop DA.3 10.15 u
Alliance’22 MC.1 - SCW MC.1 13.00 u
Alliance’22 MD.1 - SCW MD.1  8.30 u
VVC ME.1 - SCW ME.1 10.00 u
SCW MF.1 – DSS F 20M  9.00 u

Zondag 30 januari

R.K.A.V.
DSK 1 - RKAV 1 14.00 u
RKAV 2 – Sloterdijk 2 11.30 u
RKAV 3 – Roda’23 4 11.30 u
RKAV 4 – WV-HEDW 5 11.30 u
RKAVIC 3 - RKAV 5 12.30 u
NFC/Brommer 4 - RKAV 6 14.00 u
RKAV 7 – Overamstel 4 14.00 u

Dames
H’cules Zaandam DA.3 - RKAV DA.1 12.15 u

R.K.D.E.S.
Legm.vogels 1 - RKDES 1 14.00 u
Swift 2 - RKDES 2 13.00 u
RKDES 3 – Zwanenburg 2 14.00 u
RKDES 4 – De Dijk 2 12.00 u
RKDES 5 – Ouderkerk 3 14.00 u
Abcoude 7 - RKDES 7 14.30 u

Junioren
Pancratius A2 - RKDES A1 11.30 u
RKDES A2 – Swift A2 12.00 u
RKDES B1 – Legm.vogels B1 10.00 u
RKDES B2 – TABA B2 12.00 u
RKDES C1 – Diemen C2 10.00 u
Overbos C5 - RKDES C2 11.30 u

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - Op woensdag 2 febru-
ari wordt weer de wekelijkse OVAK-
soos gehouden. Er wordt gekaart 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat vanaf 14.00 uur. 
Leden en kaartliefhebbers zijn wel-

kom. Het klaverjassen op 19 januari 
is gewonnen door Gerrit Kraan met 
5363 punten, gevolgd door Daan 
Sandee met 5143 en Antoon van 
Rijn met 5140 punten. 
Bij het pandoeren wist Kees van de 
Meer de hoogste eer te behalen met 
725 punten. 
Op twee is Dora Wittebol geëindigd 
met 575 en op drie Tom Verlaan met 
570 punten. 

DAW masters halen goud, zilver 
en brons op NK Zwemmen 
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
hebben de DAW masters, in het 
nieuw gestoken door Harmony ver-
mogensbeheer uit Aalsmeer, bijzon-
der goed gepresteerd op de Neder-
landse Masters Kampioenschappen 
Zwemmen in Heerenveen. 
Op de verschillende zwemonderde-
len behaalden zij 13 gouden, 15 zil-
veren en 5 bronzen medailles. Op 
de 200 meter schoolslag verbeterde 
Laura Badoux het Nederlands Mas-
ter record 25+ naar 2.44.91. Tijdens 
de laatste afstand op vrijdag be-
haalde het estafette team bestaan-
de uit Wieteke Elzinga, Ron Langel-

aan, Kars Luttik en Laura Badoux 
op de 4x100 meter wisselslag mixed 
goud en hun eindtijd was goed voor 
wederom een Nederlands Master 
record. 
Op zaterdag behaalde ook het he-
ren estafette team bestaande uit 
Fred Heemstra, Hans Schoenma-
kers, Kars Littik en René de Boer op 
de 4x100 meter vrije slag 160+ goud 
na een spannende race en hun tijd 
was voor een nieuw Nederlands 
Master record. 
Ook Fysiotherapie Amstelhof en 
Amstelhof sport & healthclub spon-
soren het DAW team.

Volgende week zaterdag T53 darttoernooi

Jonny Nijs verslaat Poule 
C bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was er een dartavond van Poel’s 
Eye. De goedbezochte vorige speel-
avond werd overtroffen. Was de vo-
rige speelavond al goed voor 51 
deelnemers, nu vonden 54 darters 
de weg naar het Dorpshuis. Weder-
om waren er weer ‘oude bekenden’ 
en nieuwelingen die een pijltje kwa-
men gooien. 
Bij binnenkomst werd gelijk ‘geloot’ 
voor de poule indeling. Dat leverde 
wat betreffende de sterkte weer wis-
selende poules op. Poule C was dui-
delijk een zeer sterke poule. Zo kon 
het gebeuren, dat de persoon, die 
dit jaar op weg lijkt naar zijn derde 
kampioenschap op rij, laatste werd 
in deze poule. Danny Zorn verloor 
drie maal met het kleinst mogelijke 
verschil: 1–2. De rest van de avond 
zou Danny echter niet meer verlie-
zen. In de halve finale van de Scon-
eronde kreeg hij de kans zich te re-
vancheren tegen Andre van de Niet, 
één van de kwelgeesten uit Poule C. 
Heel Poule C deed het trouwens uit-
stekend. De nummer twee van Pou-
le C, Perry Noordermeer, bereikte 
de finale van de winnaarronde. Er 
was maar één factor die de leden 
van Poule C te baas was: Jonny Nijs. 
Onderweg naar de finale had hij al 
gewonnen van Ben Blokhuizen (de 
winnaar van Poule C) en als slot-
stuk wist Jonny in de finale te win-
nen van Perry. Ook de hoogste uit-
gooi kwam in handen van de sterk 
bezette poule. Andre gooide welis-
waar 92, 99, 121 en 130 uit, maar 
de hoogste uitgooi ging naar Danny 

met een zeer hoge 160 finish. And-
re had dus vier kansen om de Mys-
tery Out geldpot te winnen. Bij de 
Mystery Out werd één euro per fi-
nish hoger dan 90 in de pot gedaan, 
waarna aan het eind van de avond 
aan een soort rad van fortuin werd 
gedraaid door degene met de hoog-
ste finish. Op deze avond dus Dan-
ny, hij miste op een kraaltje na zijn 
eigen uitgooi. Het geld en de namen 
op de lijst bleven dus staan.
 Een compleet overzicht van de 
speelavond: Winnaar van de speel-
avond: Jonny Nijs, finalist: Perry 
Noordermeer, zij kregen een prach-
tige bos rozen. Halve finalisten: Floor 
van Zanten en Gerard van de Wey-
den. Kwartfinalisten: Bak, Tim Maas, 
Rob Broekhof en Arnold Sluys. Win-
naar van de Sconeronde: Danny 
Zorn. Finalist: Rene Kruit. Halve fi-
nalisten: Andre van de Niet en Joost 
Remmerwaal. Kwartfinalisten: Ilo-
na Bak, Dimitri Poncin, Gilbert van 
Eijk en Tjitte Miedema Winnaar van 
de Eronde: Willem Monsees. Fina-
list: Wilco van Det. Halve finalisten: 
Hans Lok en Bertus Krijgsman. Vol-
gende week, zaterdag 5 februari, is 
de volgende activiteit bij de Poel’s 
Eye. Het is op zaterdag, dus geen 
gewone speelavond, maar een spe-
ciaal toernooi. 
Het is een toernooi met drie spel-
soorten door elkaar. Het zogenaam-
de TacTic, het bekende 501 en het 
beruchte 301 dubbel in, dubbel uit. 
De inschrijving sluit om 19.45 uur, 
deelname kost drie en halve euro en 
de minimum leeftijd is 15 jaar.

Gezellig en fit de week beginnen 
Aalsmeer - Kent u dat gevoel? Je 
wil wel weer wat aan sport doen, 
maar je weet niet precies wat. Je 
bent inmiddels de 40 gepasseerd 
en geen sportschooltype. Wedstrijd-
sport hoeft ook niet, maar je houdt 
wel van een sportief spel. En als 
je er toch bent dan is het ook wel 
leuk om te winnen. Buiten trimmen 
heb je wel eens geprobeerd, maar 
dat is altijd maar tijdelijk. Voor man-
nen, die zich in bovenstaande her-
kennen, is er mogelijk een oplos-
sing. Al vele jaren wordt op maan-
dagavond van 19.45 tot 21.15 uur in 
de gymzaal aan de Thysselaan ge-
sport door ‘de trimmers’. Dit is een 
groep die zich niet aan een vereni-
ging verbonden heeft en al jaren 
onder leiding van een fysiothera-
peut 1,5 uur per week in het zweet 
werkt. Het ‘natuurlijk verloop’ heeft 
er voor gezorgd dat er op dit mo-
ment beperkt ruimte is voor nieu-
we instroom. De training bestaat uit 
een ‘warming-up’, een klein half uur 
zaalvoetbal, 20 minuten kracht- en 
behendigheidstraining en een half 
uur volleybal. Het voornaamste doel 
van de avond is lekker zweten en 
lachen. Dat betekent dat iedereen 
zich binnen zijn mogelijkheden en 
ambities uitleeft, maar daarbij ook 
ruimte geeft aan die ander of net 
die bal de hoek in tikt. En oh ja, een 

beetje spierpijn de volgende dag 
mag ook. Belangstellenden kunnen 
langs komen op maandagavond om 
19.45 in de gymzaal aan de Thyssel-
aan. Bij vragen kan contact opgeno-
men worden met Edwin Geleijn via 
edwin.geleijn@gmail.com.

Zwemsterren Oceanus op NJK!
Aalsmeer - Zwemvereniging Ocea-
nus is goed vertegenwoordigd op 
NJK in Terneuzen Aankomende 
vrijdag 28 januari begint het Ne-
derlands junioren kampioenschap 
zwemmen korte baan 2011 in Ter-
neuzen. Het NJK duurt tot en met 
zondag. Oceanus reist met vijftien 
zwemsterren af richting Zeeland. De 
ploeg bestaat uit: Maxime van den 
Heuvel, Simone Huisman, Eva van 
der Born, Lucca Ebbinge, Wessel de 
Jong, Rick en Martijn de Mercado, 

Michelle Meulenbroek, Fernando 
Moolhuijsen, Anouk van Noord, Jef-
frey Reijders, Bart Sommeling, Tho-
mas Verouden, Fabienne Vork en 
Martijn van der Zwaard. 
De zwemsterren verblijven onder 
begeleiding van zwemcoaches Pe-
ter van de Woning en Paul Zirkzee 
in een gezamenlijk huis waar van-
daan zij richting zwembad gaan. 
Volgende week meer over de pres-
taties van de Aalsmeerse zwemmers 
op het NJK.
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Voetbalwedstrijd tegen Geinburgia
RKDES laat kans liggen
Kudelstaart - RKDES heeft afge-
lopen dinsdagavond de inhaalwed-
strijd tegen Geinburgia niet in winst 
kunnen omzetten, het werd uitein-
delijk 2-2. RKDES startte de eerste 
wedstrijd in het nieuwe jaar zon-
der de half fitte Edwin van Maris 
en Ivo Lentjes en de zieke Sander 
Boshuisen. Voor hen speelde Mar-
co v/d Jagt, de weer herstelde Mark 
Schut en Jeffrey Stravers. De eerste 
helft waren beide ploegen behoor-
lijk aan elkaar gewaagd. Af en toe 
werden pittige overtredingen ge-
maakt, waarvan slecht 1 met geel 
bekroond werd. Misschien is dit ook 
wel terecht als je ziet dat spelers 
schreeuwend neerstorten, zodat je 
denkt dat ze minstens een paar ki-
lo gips nodig hebben, maar won-
derwel weer heel snel staan. 0-1 
Werd het op een vreemde manier. 
Een hoekschop van Mounhir Ghan-
noen werd na een overstap van Roy 
Endhoven via een Geinburgia spe-
ler in het doel gewerkt: 0-1. Toch 
bleef de wedstrijd in deze fase aar-
dig in evenwicht. Geinburgia gooide 
er veel energie in, wat leidde tot een 
kans van de Geinburgia spits. Hij liet 
deze niet onbenut en lobte de bal 
over doelman Ivo Peters heen: 1-1. 
In de laatste minuut voor het rust-
signaal werd de jarige en net vader 
geworden Roald Pothuizen gevloerd 
en dus een penalty voor RKDES. 
Mounhir Ghannoen zorgde met een 
strakke bal in de rechter beneden-
hoek voor de 1-2 oorsprong. Pikant 

detail was wel dat de verdediger, 
die Roald vloerde, geen gele kaart 
kreeg, De tweede helft begon de 
Afas/van Berkel brigade als een zak 
aardappelen, wat ook leidde tot de 
2-2. Een misser van Robin van der 
Steeg gaf een speler van Geinburgia 
de kans om de bal in het DES-doel 
te schieten. Het laatste half uur was 
weer voor RKDES. Geinburgia was 
compleet leeg gespeeld, de spelers 
vielen bij bosjes op de grond. Ze 
wilden vast graag behandeld wor-
den door hun fraaie verzorgster. De 
plaatselijke Fc had in deze fase de 
winst voor het grijpen, maar divers 
kansen van onder andere Marco v/d 
Jagt (op de keeper) en Roy Endho-
ven (over) werden niet verzilverd. 

Verlies op Concordia
RKDES is er zondag niet in ge-
slaagd om de punten in Kudelstaart 
te houden, eerder deze week werd 
er nog een punt bij Geinburgia in 
Driemond opgehaald door daar met 
2-2 gelijk te spelen, maar afgelopen 
zondag is met 1-2 verloren van het 
Hillegomse Concordia. In de eer-
ste helft, vijf minuten voor rust, wist 
Concordia twee keer te scoren. In 
de tweede helft speelde RKDES fel-
ler en dit resulteerde in 2-1. Tot 2-2 
kwamen de Kudelstaarters niet, al-
hoewel er wel enkele prachtige kan-
sen waren. Komende zondag wacht 
de wedstrijd tegen de Legmeervo-
gels.

Zaalkorfbalcompetitie
DKV maatje te groot voor VZOD
Kudelstaart - Nadat de reserves 
van VZOD met 14-9 hun meerde-
re moesten erkennen in het twee-
de team van DKV, was het de beurt 
aan het eerste team om zich te re-
vancheren. Met Nils van Os in de 
basis, voor de zieke Martijn Ver-
vark, startte VZOD/vdBoon aan de 
wedstrijd. Direct na het eerste fluit-
signaal, ging DKV furieus van start. 
Binnen 2 minuten keek VZOD tegen 
een 2-0 achterstand aan. Daarna re-
aliseerden de bezoekers zich dat de 
wedstrijd begonnen was en schoot 
de kersverse vader Willem Mast 
vanaf de middellijn de aansluitings-
treffer binnen. De volgende minu-
ten een gelijk opgaande strijd, met 
mooie acties van beide kanten, die 
resulteerde in een 5-5 stand na 7 
minuten. Kortom, een zeer veelbelo-
vend begin van deze wedstrijd, tus-
sen de nummer 2, DKV, en het op 
de vijfde plaats staande VZOD. Het 
leek echter wel of VZOD na dit flit-
sende begin haar kruit verschoten 
had. DKV ging verder op de inge-
slagen weg en wist door zeer con-
sequent voorverdedigen onder de 
korf het aanvalsvak VZOD lam te 
leggen. Uitgespeelde kansen waren 
in deze fase zeldzaam aan de kant 
van de Kudelstaarters, vaak werd er 
geschoten zonder goede rebound 
met balverlies als resultaat. Nils van 
Os speelde zeker niet onverdienste-
lijk, maar het scorend vermogen van 
Martijn Vervark werd zeker in deze 
fase node gemist. Het gevolg was 
dat in de daaropvolgende 18 mi-
nuten de ploeg uit Kudelstaart niet 
wist te scoren. DKV liet zich ech-
ter niet onbetuigd en na 25 minu-
ten spelen was de stand 11-5. In de 
laatste 5 minuten van de eerste helft 
herpakte VZOD zich en wist door 
doelpunten van Bart Verheul en Jo-
sine Verburg een nog enigszins dra-
gelijke 11-7 ruststand op het bord 
te zetten. Na de thee werden twee 

momenten van onoplettendheid in 
de VZOD defensie direct afgestraft 
door de thuisploeg met doelpun-
ten. Bij een stand van 13-7 werd 
de jonge Wouter Vermeulen door 
coach Klaas Bosman ingezet voor 
Erik Spaargaren. In deze periode zat 
het VZOD niet mee. Met twee om 
onduidelijke redenen afgekeurde 
doelpunten, drukte ook de scheids-
rechter een voor VZOD ongunstig 
stempel op de wedstrijd. Bij een 
stand van 16-9 na 48 minuten leek 
VZOD de rug nog eenmaal te rech-
ten. Via doelpunten van Bart Ver-
heul en Donja Passies komt VZOD 
op 5 punten. Als er dan twee dubi-
euze strafworpen worden gegeven, 
is het verzet gebroken en staat er na 
60 minuten een 20-12 eindstand op 
het bord. Al met al een terecht over-
winning voor DKV ondanks het feit 
dat de scheidsrechter niet zijn bes-
te dag had. Volgende week het be-
langrijke duel tegen het op de zesde 
plaats staande KIOS uit Nieuw-Ven-
nep om 18.50 uur in de Proosdijhal.

Bart Verheul, vaste waarde voor 
VZOD.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
18 januari.

Lijn A:
1. Jan en Jaap Geleijn 62.93
2. Marianne Joore en Herma Raggers 60.36
3. Juul en Matje Wentzel 60.29
4. Gré Aartse en Jasper Blom 51.64
5. Ger Lubbers en Willy Stokman 50.79
6. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 50.29
7. Theo Blom en Ko van Es 49.00
8. Jan Oor en Martin van der Laarse 46.64
9. Jan en Krijnie Joore 45.14
10. Jan van Ginkel en Trees de Jong 43.36
Lijn B

1. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 56.79
2. Pieter en Erna Jongkin 56.43
3. Marthe en Theo Teunen 56.07
4. Oege de Jong en A. Korenromp 55.00
5. A. v. Verseveld en Tiny v. Zijverden 52.86
6. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 52.50
7. Guus en Mieke van Neijenhof 50.36
8. Joke Delfos en Alex Pannekoek 50.00
9. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 46.79
10. An Joore en Mien van der Laarse 43.21
Lijn C:
1. Piet Vis en Jan van Zwieten 62.86 
2. Hans en Lia Vreeswijk 61.43
3. Nelly Mul en Marry Tulp 61.43
4. Wil Groot en Trudy Stokkel 52.86
5. Coby en Gerrit van Leeuwen 52.14
6. Rob Raggers en Martin Lammers 49,64
7. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 48,93
8. F. Blommestijn en Harry v. Mastwijk 45.71
9. Ruud Doeswijk en Ton Peperkoorn 45.36
10. Tiny Neij en Gladys Maarse 43.57

Zaalvoetbal
DGL uitgesloten, Bosman 
nieuwe deelnemer bij ZABO 
Aalsmeer - Naar aanleiding van 
ongeoorloofde ongeregeldheden 
tijdens speelronde 8 heeft het ZA-
BO-bestuur unaniem besloten om 
het team van DGL uit te sluiten van 
verdere deelname aan de competi-
tie. De plaats van DGL wordt inge-
nomen door een nieuwe team die 
de sponsornaam Bosman draagt. 
Alle deelnemende teams gaven een 
blijk van waardering voor het kor-
date optreden van het bestuur. Een 
avondje ZABO moet gezellig blij-
ven en door het aantrekken van een 
nieuwe team gaat de competitie ge-
woon verder met tien ploegen. Dit is 
gewenst, want zo blijven er vijf wed-
strijden per speelavond. Uiteraard 
heeft het royeren van DGL ook ge-
volgen voor de ranglijst van de ZA-
BO. Hoe de nieuwe stand er uit komt 
te zien, zal binnenkort bekend wor-
den gemaakt. Zaterdag 22 janua-
ri is de ZABO zaalvoetbalcompetitie 
in sporthal de Bloemhof voortgezet 
met speelronde 9. De openingswed-
strijd ging tussen LEMO en Bosman 
en deze partij eindigde met een 10-
4 zege voor LEMO. Vervolgens trad 
koploper Sportcafé de Midi’s aan 
tegen LEMO-gaat-los. Tien minuten 
voor tijd stond het 6-1 en in de slot-
fase zag het publiek fraaie doelpun-
ten. De mooiste goal werd gescoord 
door Joey Resoort die vanaf de mid-
denlijn met een prachtige boogbal 
de keeper van De Midi’s verschalk-

te. Einduitslag 8-2 voor Sportcafé 
de Midi’s. Vervolgens speelde Am-
sec Beveiliging tegen Café Johnny’s. 
Deze wedstrijd bleef spannend tot 
het rustsignaal (3-2). In de tweede 
helft liep Amsec Beveiliging uit en 
won tenslotte met 6-2. De doelpun-
ten van Amsec werden gescoord 
door Lex, Andy, Jordy van Dort 
(twee keer) en Mike van Bommel 
(twee maal, waarvan 1 penalty). Het 
vierde duel van ronde 9 ging tussen 
Piller Sport en Sporting Uithoorn. In 
de beginfase kwam Piller Sport op 
een 0-2 achterstand en bleef daar-
na achter de feiten aanlopen. Bij de 
rust gaf het scorebord 2-5 aan. In de 
tweede helft leek het nog spannend 
te worden bij de standen 4-6 en 5-7. 
Sporting Uithoorn scoorde makke-
lijker en won verdiend met de cijfers 
van 5-11. Voor Piller Sport scoorden 
Casper Verschueren, Bram Elhadji 
en Jordy Smit, elk twee maal. Het 
slotduel was de partij tussen Schijf 
Grondboringen en Accon. Het bleef 
lang 0-0 en bij de wissel stond Schijf 
met 2-0 voor. Na rust toonde Accon 
sterk zaalvoetbal en zorgde voor de 
2-1. Deze stand bleef gehandhaafd 
tot 5 minuten voor tijd. In de slotfase 
scoorde Schijf twee maal en zege-
vierde met 4-1. In dit duel was Rob 
Overvliet ‘Man of the Match’. De 10e 
ronde van de ZABO vindt plaats op 
zaterdag 5 februari in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg.

Meiden D1 van JAU kampioen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
hebben de meiden D1 van Jong 
Aalsmeer United de wedstrijd te-
gen Buitenveldert met 201 gewon-
nen. Dankzij deze laatste winstpartij, 
mag de MD1 van JAU zich najaars-
kampioen noemen. 
Met louter gewonnen wedstrijden 
en slechts één tegendoelpunt heb-

ben de meiden de voetbalcompeti-
tie overtuigend afgesloten. 
De D1 gaat de voorjaarscompetitie 
nu als C3 voort zetten in de C-com-
petitie. 
De tegenstand zal een stuk zwaar-
der worden. Heel benieuwd of de 
meiden zich in deze competitie 
staande weten te houden.

Foto: Cobi Neeft.

Handbal Eredivisie
FIQAS Aalsmeer dicht bij 
stunt in Volendam
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer moesten donder-
dag 20 januari naar Volendam voor 
een inhaalwedstrijd tegen de koplo-
per uit de eredivisie. De thuiswed-
strijd, eerder dit seizoen, was ruim 
door de Volendammers gewonnen, 
dus de verwachting was dat het een 
zeer zware opgave zou worden. Bei-
de ploegen maakten er echter een 
boeiend en spannend duel van. FI-
QAS Aalsmeer speelde uitstekend, 
kwam prima uit de startblokken en 
bleef zelfs lange tijd de baas over de 
landskampioen en koploper. Voor-
al keeper Imre Obbens was gewel-
dig op dreef. Het resulteerde in een 
13-14 ruststand en daarmee mocht 
Kras/Volendam zich in de han-
den wrijven, want het verschil in 
Aalsmeers voordeel had veel groter 
kunnen en moeten zijn. Na de pauze 
maakte Joey Duin en Niels Reijgers-
berg bij de thuisclub echter het ver-
schil. Duin bemoeide zich meer 
met de aanval en kwam uiteinde-
lijk tot acht treffers terwijl Reijgers-
berg zich met elf treffers topschut-
ter mocht noemen. Daar hadden de 
Aalsmeerders, hoewel ze fanatiek 
partij bleven bieden, niet voldoen-
de antwoord op. De wedstrijd duur-
de voor FIQAS Aalsmeer net iets te 
lang en zo ging de zege uiteindelijk 
toch naar Volendam: 32-29. Trainer 
Romeijn was na afloop echter niet 
ontevreden: “Er was strijd en inzet 
en dan zie je dat het beter loopt. Zo 
moeten we eigenlijk het hele jaar 
handballen!” 

Broodnodige punten 
Twee dagen na de wedstrijd in Vo-
lendam reisden de Aalsmeerse 
handballers al weer naar Venlo voor 
een treffen met Loreal. De eerste 

helft speelde de ploeg uitstekend 
en dat leverde na een 3-8 tussen-
stand, al een 4-14 voorsprong op 
bij rust. Na de pauze verslapte het 
spel enigszins, waardoor Loreal in 
de wedstrijd kon blijven. De over-
winning kwam echter niet in gevaar: 
21-26. En doordat Eurotech/Bevo 
verloor bij de Limburg Lions, staat 
FIQAS Aalsmeer nu op een zes-
de plaats in de eredivisie. De eerste 
zes plaatsen zich voor de nacompe-
titie om een plek in de finale voor 
de landstitel. Bevo heeft weliswaar 
evenveel punten, maar een minder 
goed doelsaldo: -20 tegenover 0 van 
FIQAS Aalsmeer. De strijd is echter 
nog niet gestreden, want er wach-
ten nog drie competitiewedstrijden 
en de verschillen zijn klein! Komen-
de zaterdag 29 januari wacht FI-
QAS Aalsmeer allereerst de lastige 
uitwedstrijd bij Quintus (een ploeg 
die vierde staat en waar thuis van 
werd verloren). Deze ontmoeting in 
de v.d.Voorthal in Kwintsheul begint 
om 21.00 uur. 

Bekerloting
Maandag 24 januari is geloot voor 
de achste finales van het NHV be-
kertoernooi, waaraan zowel het eer-
ste als het tweede herenteam van FI-
QAS Aalsmeer deelnemen. Het eer-
ste krijgt het tweede team van E&O 
als tegenstander en speelt op don-
derdag 24 februari een uitwedstrijd 
in Emmen. FIQAS Aalsmeer 2 loot-
te het Haagse Hellas en speelt op 
dinsdag 1 maart thuis in De Bloem-
hof. De andere wedstrijden: AHV 
Swift – Kras/Volendam; Limburg Li-
ons 2 – Loreal; Kras/Volendam 2 – 
Limburg Lions, DIOS – Quintus; Pals 
groep/E&O – HA R&O en Kremer/
Hurry Up – Eurotech/Bevo. 

Handbal Eerste Divisie
Bevrijdende zege dames FIQAS 
Aalsmeer - Na een serie wedstrij-
den met een minder goed resul-
taat, vier nederlagen en een gelijk-
spel op rij, hebben de dames van FI-
QAS Aalsmeer zich zaterdag 22 ja-
nuari goed hersteld: In De Bloemhof 
werd ruim van Westlandia gewon-
nen: 33-25. 
De opluchting bij de speelsters was 
duidelijk zichtbaar. De Aalsmeer-
se dames wisten vooraf wat hen 
te doen stond wilden ze niet ver-
der afzakken in de Eerste Divisie en 
ze begonnen dan ook geconcen-
treerd. Binnen vijf minuten stond er 
al een 4-0 voorsprong op het score-
bord, door fraaie treffers van Nico-
le van Schie vanaf de cirkel en Nic-
ky Tier van afstand. De marge werd 
zelfs vergroot naar 6-1. De dekking 
stond goed, met af en toe een sto-
rende Sarah Bartling ervoor en een 
ijzersterk keepende Bianca Schijf er 
achter (die uiteindelijk vijf strafwor-
pen zou stoppen!). Door een paar 
slordigheidjes kon Westlandia iets 
terugkomen (6-4), maar daarna liet 
FIQAS Aalsmeer weer zien de bete-
re ploeg te zijn. Opnieuw werd Nico-
le mooi aangespeeld aan de cirkel, 
ging Sarah Bartling sterk door en 
wist Sonja van Wechem in de slot-
fase van de eerste helft maar liefst 
zes keer te scoren. Het leverde de 
Aalsmeerse dames bij rust een com-
fortabele 16-8 voorsprong op. Ook 

na de pauze hield FIQAS Aalsmeer 
het initiatief. De voorsprong bleef 
gehandhaafd, al konden de dames 
van Westlandia nog één keer te-
rugkomen op een verschil van vijf: 
23-18. Verder liet FIQAS Aalsmeer, 
dat het deze wedstrijd moest doen 
zonder Tessa de Graaf, Yessica v.d. 
Kroon. Jessica Neves én Sharelle 
Maarse, het niet komen. Trainer/ca-
och Menno de Klerk kon nu dank-
baar gebruik maken van zijn brede 
selectie en zo kregen ook speelsters 
als Ingrid Kuiper en Celina Henke 
speeltijd. Sonja van Wechem bleef 
makkelijk schieten, maar ook Ingrid 
Kuiper en Robin Kenter (linkerhoek) 
maakte hun kansen af. Zo werd het 
via 26-20 en 28-21 uiteindelijk 33-15 
voor de Aalsmeerse ploeg, die zich 
handhaaft op plaats zeven, maar 
hetzelfde aantal punten heeft als 
de nummer vijf. Komende zaterdag 
29 januari wacht een uitwedstrijd 
bij Olympia in Hengelo. Aanvang is 
19.30 uur. En woensdag 2 februari 
vindt de inhaalwedstrijd bij en tegen 
BFC plaats. 
De wedstrijd begint om 20.30 uur in 
sporthal de Haamen in Beek, Zuid-
Limburg. Doelpunten: Sonja van 
Wechem 12, Sarah Bartling en Ni-
cole van Schie 5, Nicky Tier 3, Robin 
Kenter en Ingrid Kuiper 2, Anie-
ke Aarts, Priscilla Bergman, Celine 
Henke, en Jill Berk 1. 

Voetbal
11-0 Overwinning VVA Dames 1
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
heeft de Dames 1 van V.V. Aalsmeer 
een ruime overwinning behaald te-
gen de Dames van S.V. de Meer, 
thuis op het sportpark aan de Dreef. 
Met maar liefst 11-0 werd de tegen-
stander verslagen. De eerste helft 
begonnen de Blauw-witte leeuwin-
nen goed en sterk. Met goed over-
spelen en mooie combinaties be-
nutte Helga al snel een kans en was 
de 1-0 een feit. Het spel zakte daar-
na iets in. 
De dames lieten zich in de war 
brengen door het lage tempo van de 
tegenstander, waardoor er niet meer 
zorgvuldig met de bal werd omge-
gaan en passes niet meer aankwa-
men. De Meer kreeg hierdoor iets 
meer ruimte en oefende druk uit op 
het middenveld en de verdediging 
van Aalsmeer. Deze ruimte en druk 
benutte zij door de laatste vrouw en 
keepster van Aalsmeer uit te spe-
len en de bal op het doel te schie-
ten, maar dit werd verijdeld door 
een schitterende redding van Rie-
kelien, die de bal net voor de doel-
lijn kon onderscheppen. Daarna 

nam Aalsmeer het spel weer hele-
maal over, benutte haar kansen en 
met de rust was het dan ook al 4-0. 
Een paar wissels en een goede sfeer 
in de kleedkamer zorgde ervoor 
dat ook de tweede helft sterk ge-
start werd. De net gewisselde Mar-
leen schoot vrijwel direct na de af-
trap de 5-0 binnen en vanaf dat mo-
ment werd besloten dubbele cijfers 
te gaan halen. De 6-0 kon niet uit-
blijven en ook nieuwkomer Tamara 
mocht haar eerste goal verwelko-
men, zij schoot de 7-0 binnen. In de 
tweede helft werd er door Aalsmeer 
soms onnodig balverlies geleden, 
maar het was het prachtige com-
binatiespel dat boven alles uit stak. 
Voor de toeschouwers was het een 
genot om naar deze wedstrijd te 
kijken. De wedstrijd werd fantas-
tisch afgesloten door een prachti-
ge bal van Mariska, die de bal vanaf 
de 16 meter van Aalsmeer mee gaf 
met spits Helga en zij hierdoor haar 
hattrick bezegeld kon zien worden. 
De voetbalmiddag werd met goede 
combinaties, inzet en een mooie 11-
0 eindstand afgesloten.

Damclub K&G verliest, 
kampioen aangeslagen!
De Kwakel - De veelvoudig dam-
kampioen van Kunst en Genoe-
gen, Adrie Voorn, voorlopig twee 
sterren op zijn trui, ging aangesla-
gen (verslagen) het weekend in. 
In Den Ilp, tegen de nummer twee 
van de hoofdklasse van de provin-
cie Noord-Holland, liet Adrie vrij-
dagavond jammerlijk een punt lig-
gen. Op de 51e zet, net na de tijd-
nood, verspeelde hij een zekere re-
mise. Een punt tegen deze tegen-
stander met veel hogere rating had 
al een heel mooi resultaat geweest, 
maar zijn nul gaf ook de doorslag 
voor zijn team dat nipt met 5-3 ver-
loor. Het eerste punt werd binnen-
gehaald door René de Jong tegen 
een sterk afruilende tegenstander. 
Piet van der Poel kwam vervolgens 
in een gevaarlijke hekstelling te-
recht. Piet Gambiet offerde daarom 
een schijf om vervolgens zijn oppo-
nent in het nauw te brengen. Deze 

moest zijn schijf snel terug geven en 
nauwkeurig naar remise manoeu-
vreren. Omdat Adrie toen verloor 
kon Wim Keessen vol aan de bak, 
het werd een bijzonder mooie partij 
waarin Wim nog een winstkans leek 
te krijgen . Maar de Ilpenaar ver-
dedigde nauwkeurig waardoor hier 
pas laat remise overeen werd geko-
men.Omdat Diemen deze competi-
tieronde wist te winnen, ging de ro-
de lantaarn over naar de Kwake-
laars. Op maandagavond 7 februari 
mag de damclub uit Diemen dit klei-
noot meenemen uit ’t Fort De Kwa-
kel als het verliest van het extra ge-
motiveerde Kunst en Genoegen en 
Adrie Voorn in het bijzonder. Voor 
de onderlinge- en bekercompeti-
tie spelen de K&G-ers elke maan-
dagavond vanaf 19.30 uur in ’t Fort 
De Kwakel. Damliefhebbers mogen 
gerust eens aanschuiven, van har-
te welkom!




