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start sale
vrijdaG 27, zaterdaG 28 eN zONdaG 29 jaNuari

Verdelers 6 tot 16 uur pw
Bloemenveiling Aalsmeer

jack & jONes/G-star/cars/pall mall/esprit/dept
Garcia/ONly/verO mOda/levi’s/ltb/edc/WraNGler

Meer informatie:
Luba Uitzendbureau Aalsmeer
Marktstraat 24, 1431 BE Aalsmeer
T (0297) 32 29 28, aalsmeer@luba.nl
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Aalsmeer - Groep 6b van de Jozefschool heeft een kunstkijkles
gevolgd bij Annefie van Itterzon
in het Oude Raadhuis. “Toen wij
daar waren hebben wij uitleg gekregen over abstracte en figuratieve kunst en we hebben zelf getekend”, vertelt Tom. “We kregen de
opdracht om twee gezichten aan
elkaar te tekenen en er een titel
bij te bedenken.” Na de les hebben
de leerlingen de op de eerste verdieping gehuisveste kinderkunstzolder bezocht. Een expositie met
tekeningen van kinderen uit WitRusland is hier te zien. “Op de ex-

positie kan je tekeningen kopen.
Daarom vinden wij het heel jammer dat het bijna dicht moet, omdat er te weinig geld binnen komt.
Dus neem eens een kijkje”, tipt Tom
tot slot. Over de mogelijke sluiting
van het Oude Raadhuis vanwege
bezuinigingen maakt de stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer zich
grote zorgen. Er wordt naarstig
naar (financiële) oplossingen gezocht om het mooie monumentale gebouw te behouden als kunsthuis voor Aalsmeerse inwoners en
kunstenaars en de daarbij behorende unieke kinderkunstzolder
in stand te houden. Het is, zoals
Tom al schrijft, de leerlingen van
de Jozefschool ter ore gekomen
en spontaan zijn ze in de pen geklommen om de gemeente op andere gedachten te brengen. Lano
Stokman bijvoorbeeld: “Het Oude
Raadhuis moet blijven. Wij hebben
daar met de hele klas leuke dingen gedaan. We hebben tekeningen gemaakt. Ga er een keer naar
toe, dan kun je zien hoe mooi het
Raadhuis is. Ik herhaal, ga er naar
toe. Ik vind het zelf ook heel mooi.”
En Storm van Velzen: “We hebben
van alles geleerd over kunst. En we
gingen zelf een kunstwerk maken.
Het was superleuk. Maar ze hebben niet genoeg geld om het kleine museum te laten bestaan. Dat
is wel jammer. Stel je eens voor dat

Inbraakbeveiliging

bekijk deze aanbieding
en de voorwaarden op:

bosse-elektro.nl

(draadloos)
1x alarmcentrale
1x bedieningspaneel
2x infraroodmelder
2x deur/raam contact
1x sirene
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uw ketel nakijken.
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Aalsmeer - Op zaterdag 21 januari is tussen elf uur in de ochtend
en acht uur ‘s avonds ingebroken
in een appartement op het Drie Kolommenplein. Via het balkon hebben de inbrekers zich toegang tot
de woning verschaft. Op het balkon is de buitenlamp stuk geslagen.
Daarna hebben de dieven door het
kozijn open te breken het huis betreden. Het gehele appartement is
doorzocht. Uit de slaapkamer is een
juwelendoosje met armbanden, ringen en kettingen gestolen. In het
complex is al in meerdere appartementen ingebroken. Vermoedelijk
hebben de inbrekers zich via de lift
uit de voeten gemaakt. Er zijn door
bewoners geluiden gehoord. De
dieven zijn niet gezien.

e 995,- incl. BTW

TOP 3

WiNter tOt
jasseN kOrtiNG

Inbraak via balkon

Verwarming
Koeling
Ventilatie
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kids sale

er in Aalsmeer geen museum meer
is. Stel dat u er wat aan kan doen.
Dat kan u! Door schilderijen te kopen of tekenles te nemen. Dus doe
dit, deze ervaring vergeet u nooit.
Het Oude Raadhuis moet blijven
bestaan.” Ook Milou raadt inwoners aan om een keer te gaan kijken. De klas is unaniem: “Het minimuseum moet blijven!”
Reddingsplan
Geen subsidie meer betekent inderdaad geen geld meer en misschien
dan wel sluiting van het Oude
Raadhuis. ‘Retine quod habes’ (behoudt wat ge hebt) gaat voor dit expositiehuis met unieke kinderkunstzolder niet op. “KCA heeft de keuze gemaakt om de exposities van
beeldende kunst in het Oude Raadhuis op eigen benen te laten staan
en zonder subsidie voort te zetten.
Ik juich die keuze toe en ben benieuwd naar de plannen”, zo schrijft
wethouder Gertjan van der Hoeven
in zijn weblog op de site van de gemeente.
Heeft u ideeën om het Oude Raadhuis een extra (financiële) impuls te
geven? Bijvoorbeeld meer activiteiten op de dagen dat de expositieruimte gesloten is of een kunstwinkel beginnen? De Nieuwe Meerbode is benieuwd naar uw ‘reddingsplan’. Laat het weten via redactieaalsmeer@meerbode.nl.
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Leerlingen Jozefschool: Het
Oude Raadhuis moet blijven!

23-1-2012 10:57:10

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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14 inch

€ 179,50

van uw favoriete bank

15 inch

€ 199,50

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!

16 inch

€ 215,00

17 inch

€ 249,00

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

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

NU € 161,55*
NU € 179,55*
NU € 193,50*
NU € 224,10*

* Prijzen incl. btw,
montage, balanceren
en stikstof en het
monteren, balanceren
en vullen met stikstof
van de eigen banden bij
terugkomst. Geldig t/m 10
maart 2012.

Huurperiode max. 14 dagen. Prijs = per 4 banden
Inclusief een gratis leenset sneeuwkettingen.

ABO

Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 T 0297 32 82 21
Nieuw-Vennep, Pondweg 2
T 0252 62 11 22
Hoofddorp, Noordmeerstraat 38 T 023 800 99 87
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INFORMATIEF
COLOFON
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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
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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 en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of 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

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

VERLOsKuNdIgEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

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

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

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel:
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nokweg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

OLgA
overleg lichamelijk
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl

Gevonden:
- Oosteinderweg: Cyperse kat.
- Aalsmeerderweg: Zwart-witte kat met witte bef en witte sokjes bij
voor en achterpoten.
- Mozartlaan: Zwart-witte kat met witte bef en witte sokjes.
- Hoofdweg: Zwart-witte poes. Witte buik en zwarte rug. Wit onder de
kin wat doorloopt tussen ogen. Wit vlekje bij het oor.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs-witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd en
heeft een chip.
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar. Zijn baasje is overleden.
- Lieve jonge konijntjes.
- Hond. Amerikaanse Buldog van 1 jaar. Hij is lief voor kinderen en katten, is erg sociaal.

Recordopbrengst collecte

Vrijwilligers halen 700.000,- KERKDIENSTEN
op voor gehandicapte kind
Aalsmeer - Collectanten van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind hebben landelijk ruim
700.000 euro ingezameld. Dat blijkt
nu de laatste bussen zijn geteld. In
Aalsmeer en Kudelstaart is totaal
1.266,71 euro gegeven voor het gehandicapte kind. Meer dan 8.000 vrijwilligers gingen in november 2011
langs de deuren om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap.
Zij haalden ruim een halve ton meer
op dan het jaar ervoor, een prachtige
prestatie. NSGK is erg blij met het resultaat. Directeur Ingrid Tuinenburg:
“Het is geweldig dat de opbrengst
groeit terwijl veel mensen minder te
besteden hebben. Het laat zien dat
donateurs en vrijwilligers het belang van ons werk voor kinderen met
een handicap onderschrijven en dat
is voor ons een enorme stimulans. Ik
wil dan ook iedereen hartelijk bedan-

ken voor dit prachtige resultaat!” Met
de opbrengst van de collecte steunt
NSGK kinderen en jongeren met een
handicap, zodat zij volwaardig kunnen leven en gewoon kunnen meedoen met hun leeftijdgenoten. NSGK
helpt hen met aangepaste vakanties,
toegankelijke speelplaatsen, kleinschalige woonvormen, dagbesteding,
en nog veel meer. Zodat ze met hun
beperking gewoon kind kunnen zijn.
NSGK ontvangt geen subsidie en kan
haar werk doen dankzij donateurs en
vrijwilligers. In veel plaatsen heeft de
stichting nog vrijwilligers nodig. Wie
wil meehelpen met de collecte voor
kinderen met een handicap kan zich
aanmelden via www.nsgk.nl of via
telefoonnummer 020-6791200. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk, dat garant staat voor een verantwoorde fondsenwerving en -besteding.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

straat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur, iedereen is welkom en de toegang is gratis. Koffie
en thee staan klaar. Er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven
voor zieke mensen of om een gesprek van mens tot mens te hebben.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met Eric
Wegman. Tevens crèche, peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Viering om
10u. met Jan vd Akker. Spec. dienst
voor de kinderen. Om 19.30u. In His
Presens avond.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
J.G. Brienen. 16.30u. ds. M. Hogenbirk. Extra predikant ds. K. Muller.
Dienst gezamenlijk met NGK.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds. Liesbete Geijlvoet, vijfde zondag. Extra
collecte: LEPRAzending ivm Wereld
Lepra Dag.

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

Geslaagde dag Zonnebloem
Rijsenhout - Maandagmiddag 23
januari was er weer een bingomiddag van de Zonnebloem in gebouw
de Reede. De gasten waren met een
groot aantal gekomen of door vrijwilligers thuis opgehaald. Het was
weer een gezellig weerzien voor een
ieder, zo na de feestdagen. Er werd
een kopje koffie of thee geschonken en in de pauze een drankje. Ook
waren er weer mooie prijzen te winnen en een ieder ging weer voldaan
naar huis. De Zonnebloem hoopt
nog lang dit soort activiteiten te
kunnen organiseren voor de zieke,

eenzame of gehandicapte medemens. Gelukkig heeft de vereniging
gemotiveerde vrijwilligers, die altijd
klaarstaan bij de activiteiten. Helaas is er in het bestuur een vacature ontstaan voor een secretaris. De
stichting is daarom op zoek naar iemand die de Zonnebloem een warm
hart toedraagt en samen met de rest
van het bestuur activiteiten wil organiseren. Inlichtingen bij de voorzitter van Zonnebloem Rijsenhout,
de heer K.R. Samshuijzen via 0297327096 of e-mail: KR.Samshuyzen@
quicknet.nl.

Nu ook stomerijservice bij
Marskramer Kudelstaart

Neem dan contact op met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. via
0297-343618.

Zondag 29 januari

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst om 19u., br. J.J. Ekhart, Smilde.
Bijbelstudie: dins. 31/1 om 20u. in
Seringenhorst, Parklaan 26a.

Vrijwillige hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 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.
www.vitawelzijnenadvies.nl

Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

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

Vermist:
- Haya van Somerenstraat: Zwart-witte kater van 8 maanden. Hij heeft
witte pootjes en buik en witte haartjes bij zijn nek en op rug. Witte
punt op snuit, Hij is niet gecastreerd.
- Wilgenlaan: Grijs cyperse kater met witte buik. 6 jaar oud. Is gechipt.
- Linnaeuslaan: Witte poes met zwarte vlekken. Ze is 6 jaar.
- Freesialaan: Zwarte 4 jaar oude kat, klein en wit. Gechipt en gecastreerd.

huLpdIENsT

bRANdwEER
& pOLITIE

Is uw huisdier
zoek?

van Russische componisten op het
programma. Na de pauze staat het
optreden in het teken van beroemde liederen uit de Russische folklore, zoals het wereldberoemde ‘Eenzaam helder klinkt het klokje’, romances en operafragmenten uit ‘Le nozze
di Figaro’ van Mozart en het duet van
Norina en Ernesto uit de opera ‘Don
Pasquale’ van Donizetti. Het is zeker
bijzonder om deze vocale tovenaars
te zien en horen optreden.

ApOThEEK

Aalsmeer - Een lieve Amerikaanse
Buldog van 1 jaar zoekt een nieuwe baas.
De reu is sociaal en lief voor kinderen en katten. Hij heet Snyper. Heeft
U interesse?

Kudelstaart - Op woensdag 1 feb
ruari houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat, zij-

Kudelstaart - Zondag 29 januari
geeft het beroemde Neva Ensemble
uit Sint Petersburg een concert in de
parochiekerk Sint Jan Geboorte. Vanaf 13.30 uur is de kerk open. Het concert begint om 14.00 uur en is gratis toegankelijk. Na afloop houden de
leden van het ensemble een schaalcollecte bij de uitgang. Het belooft
een geweldig optreden te worden.
Naast de juweeltjes uit de Russische
kerkmuziek staan prachtige liederen

Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

Buldog Snyper
zoekt baas

Koffie in de Spil

Neva Ensemble in Sint Jan

Kudelstaart - Het enorme assortiment van Marskramer Kudelstaart
is per 1 januari uitgebreid met een
nieuwe dienst, een stomerijservice.
De heer Berg van de Marskramer
vertelt een samenwerking te zijn
aangegaan met de Textielverwenners, een landelijk opererende keten. Berg werkt al jaren samen met
deze stomerij voor zijn andere winkels en heeft alleen maar positieve ervaringen. Het stomen van kleding, dekbedden, gordijnen, trouwjurken, etc. is bij de Textielverwen-

ners in vertrouwde handen. Ter introductie is er voor de eerste maanden een kennismakings aanbieding waarbij ieder gestoomd kledingstuk slechts 5 euro kost! Of het
nu om uw winterjas, een pantalon
of colbert gaat, u betaalt slecht 5
euro en dan zijn u spullen weer helemaal schoon.
Het stoomgoed wordt meerdere
keren per week in de winkel opgehaald, dus uw spullen zijn binnen
een paar dagen weer terug.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. ds. Elise Jansen,
Utrecht. C4U.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. dienst met ds. C.A.E. Groot,
Barneveld. Voorber. Avondmaalsviering. Organist: W. Spaargaren. Oost:
Oosterkerk in ‘t Anker, Oosteinderweg. Zondag 10u. dienst.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag diensten om 10u. en
18.30u.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. samenkomst met Martijn Piet.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. br. A. ten Napel, Joure.
Om 16.30u. ds. M. Hogenbirk, gez.
dienst in CGK.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zondag 10.30u. in
Karmelkerk euch.viering met L. Seeboldt. Om 14u. Karmelkerk Aelsm.
Poolse dienst met vg Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.

1e Dienst in het nieuwe jaar om 16u.
met ds. Jacob Spaans. Organist: Michael v.d. Bergh.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. F. Praamsma, heilig Avondmaal. 10.30u.
Plug&Pray.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. viering. Zondag om
10.30u. oec. dienst mmv dames- en
herenkoor.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 30 januari om 20u. met br.
Frank Ouweneel.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Lezing bij Begra
Aalsmeerderbrug - Maandag 30 januari organiseert de stichting Begra
in het gebouw van de Levend Evangelie Gemeente aan de Kruisweg 55
de lezing: Licht van de bijbel over de
huidige ontwikkeling in de wereld.
De lezing wordt voorzien van een beamer-bijbelstudie en ondersteund
door honderden indringende beelden door Frank Ouweneel.
Hij zal stilstaan bij de nauwkeurigheid waarmee de bijbel over actuele gebeurtenissen schrijft. Een ieder
wordt bij deze uitgenodigd! Aanvang
19.30 uur, zaal open 19.00 uur, toegang gratis.

Bijbelkringen met
dominee Maas
Aalsmeer - Met ingang van januari is dominee Afke Maas-Smilde bereid gevonden de twee Bijbelkringen van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer tot aan het einde van dit
seizoen te gaan leiden. Zr. Afke Maas
woont in Utrecht en is voorganger in
de Doopsgezinde Gemeente Bussum.
Als onderwerp heeft zij gekozen:
Abraham en Izaäk. Een basis-onderwerp met vele mogelijkheden om te
verbinden met het leven hier en nu.
Ook een onderwerp waarbij blijkt dat
nauwkeurig lezen ontdekken betekent. Er wordt begonnen bij de roeping van Abram om zo over de eigen
roeping te kunnen spreken. De volgende data staan gepland: Bijbelmiddagkring op maandag 30 januari vanaf 13.45 uur en basisbijbelkring op
dinsdagavond 31 januari, aanvangstijd 19.45 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd
in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55. Verdere data vermeld op de
website: dgaalsmeer.nl.
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Voor voorstelling op 10 februari

Eenmalige miniworkshop
van Slagerij van Kampen
Aalsmeer - Een eenmalige miniworkshop of masterclass geeft Slagerij van Kampen voorafgaand aan
het optreden van deze band in het
Crown Theater. Dit is dé kans om
eens een keer met iemand van Slagerij van Kampen te spelen: Op vrijdag 10 februari tussen 19.00 en
19.20 uur in de foyer van het Crown
Theater. Je hoeft géén (slagwerk)
instrumenten mee te nemen! Voorwaarde om mee te mogen doen: Je
dient wel een toegangsbewijs voor
de voorstelling te hebben. Ook als je
alleen wil kijken naar de workshop.
Reageren en musiceren
De voorman van Slagerij van Kampen, Gijsbert Zwart, geeft een trommelworkshop waarbij de deelnemers zelf eens de mooie combinatie
van geluid en beweging kunnen ervaren. Na zijn opleiding op het conservatorium Klassiek Slagwerk, bestudeerde Gijsbert vele jaren de Japanse stijl en treedt hij veelvuldig
op met Slagerij van Kampen, dat
bekend staat om zijn etnische invloeden. Gijsbert is op slagwerkgebied dus heel breed ontwikkeld en
wil zijn passie voor het trommelen
graag delen met anderen. Gijsbert:
“Uiteindelijk zal een groep spelers
naar elkaar moeten luisteren, op elkaar moeten reageren, musiceren
en concentreren terwijl bijvoorbeeld
‘het tikken van de regen’ wordt nagespeeld. Eén en ander vergt veel
energie en aandacht maar leidt uiteindelijk tot een unieke ervaring.”
Origineelste band van Nederland
Slagerij van Kampen is de ‘godfather’ onder de slagwerkgroepen.
Als echte pioniers begonnen de le-

den van deze groep (twee vrouwen,
twee mannen, sinds 1998 uitgebreid
met een extra man) in 1982 met het
produceren van popmuziek, louter
en alleen op slagwerk gespeeld en
ontwikkelde een unieke, geheel eigen stijl. Slagerij van Kampen is in
negenentwintig jaar uitgegroeid tot
een internationaal succes: overal
uitverkochte concerten, een Edison,
1 dvd, 9 cd’s, waaronder één gouden cd zijn enkele hoogtepunten uit
het rijtje van vele wapenfeiten die de
afgelopen jaren voorbijkwamen. Een
opmerkelijk succes voor het, eigenzinnige muzikale karakter, dat buiten het reguliere popcircuit met al
zijn media-hypes, toch het grote publiek wist te bereiken en, niet onbelangrijk, die aandacht wist vast te
houden en uit te bouwen.
Kortingsbon in deze krant
Als allereerste slagwerkgroep ter
wereld beschikt Slagerij van Kampen over drums die oplichten op
het moment dat de bandleden erop spelen! Dat levert in deze show
een geweldig visueel beeld op, een
prachtig lichtspel, indrukwekkend
mooi en toch zuinig door het gebruik van LED-verlichting. Zag u de
groep al eens optreden, dan zal dit
een feest van herkenning zijn. Had
u nog nooit de gelegenheid om deze overdonderende drummersgroep
te ervaren, dan is dit uw kans: Vrijdag 10 februari in het Crown Theater, aanvang: 20.00 uur. Voor informatie en het reserveren van kaarten:
www.crowntheateraalsmeer.
nl. Voordat u gaat reserveren: Eerst
even door de Meerbode bladeren
en de kortingsbon voor deze voorstelling zoeken. De moeite waard!

Van links naar rechts: Mieke Gorter (verzamelaar en wereldreiziger), Loan Oei
(textiel-expert) en Ma Hui (kunstenares).

Zaterdag opening in Chinese stijl

De verborgen pracht van
China in Oude Raadhuis
Aalsmeer - China een land met
56 nationaliteiten, verandert razend
snel. Verscholen in de bergen, ver
weg van de moderne maatschappij, vind je nog steeds de verborgen
pracht van verschillende nationaliteiten Mieke Gorter is al heel lang
gefascineerd door deze volken en
hun kleurrijke levensstijl. De collectie authentieke kostuums, accessoires, sieraden en gebruiksvoorwerpen die ze in twintig jaar opbouwde, schetst een prachtig beeld van
de gewoonten en gebruiken van deze bijzondere mensen. De van oorsprong Chinese internationaal befaamde kunstenares Ma Hui is gefascineerd door verweerde deuren
en muren. Ze fotografeert, tekent en
etst met gebruik van natuurlijke materialen.
Het Oude Raadhuis ademt tot en
met 11 maart een sfeer van een mu-

seum voor volkenkunde. Speciaal
voor het onderwijs heeft KCA een
lesbrief gemaakt waar Aalsmeerse
kinderen leren over het dagelijks leven van de gezinnen uit de provincie Guizhou in het zuidwesten van
China. 2012 Is het jaar van de draak,
de gevel van het Oude Raadhuis zal
tijdens de opening in Chinese stijl
aangekleed zijn. De rode kleur en
het teken van de draak staat voor
voorspoed en geluk. De tentoonstelling wordt aanstaande zaterdag
28 januari ingeleid en geopend door
de voorzitter van de textielcommissie, mevrouw Loan Oei. Iedereen is
meer dan van harte welkom vanaf 16.00 uur in het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat. De tentoonstelling is iedere donderdag tot en met
zondag te bezoeken tussen 14.00 en
17.00 uur.
KCA, Annefie van Itterzon

Vrijdag en zaterdag twaalf acts

Akoestische avonden dit
weekend in Bacchus

100%NL-party en ‘gouwe
ouwe’ in café de Praam
Aalsmeer - Zaterdagavond was
het weer groot feest in danscafé de
Praam in de Zijdstraat. Rond twaalf
uur stroomde de zaak vol voor het
Bal Masque onder leiding van de
Aalsmeerse DJ Jochem van Leeuwen. Iedereen kreeg een masker
uitgereikt en het bleef tot in de kleine uurtjes gezellig.
Dit weekend staat weer van alles
gepland in het feestcafé. Het begint vrijdagavond 27 januari met de
100%NL-party met DJ Marco Korn
uit Amsterdam. Hij zal weer zorgen
voor een feestelijke start van het
weekend. Wees wel op tijd, want er
zijn weer heel wat bezoekers terug
van de wintersport.
Zaterdagmiddag 28 januari is het de
beurt aan gast-DJ Tolly. Hij zal van-

af 16.00 uur gezellige hits draaien
en natuurlijk is de kidsboetclub ook
geopend. Ook deze zaterdagmiddag
zullen weer lekkere hapjes geserveerd worden. De avond staat in het
teken van ‘gouwe ouwe’. En de 30+
pub De Vriendschap is deze avond
open. Gastbarkeeper deze zaterdagavond vanaf 2100 uur is Roland Hofman, oud gediende van de
Praam en bestuurslid van de feestweek. Heb je ideeën of suggesties
voor de feestweek 2012? Kom dan
zeker gezellig langs om daarover te
babbelen. Al met al weer een gezellig weekend in de Praam voor de
boeg. Volgende week vrijdag komt
Captain Morgan met zijn Morganettes naar de Praam en is er op zaterdag weer een krokodillenfeest.

Vrijdag bands We are FM
en Indian Askin in N201
Aalsmeer - Vrijdag 27 januari staan
er twee te gekke bands op het
N201 podium: WE are FM en Indian Askin. We are FM is een alternatieve rock-electro band uit Amsterdam. De band bestaat bijna drie jaar
en heeft in die tijd al menig rocker
van dance laten genieten en bij menig dance liefhebber rock in het gezicht geslingerd. Met hun energieke live shows werd de band veel geboekt door festivals en zalen, werden zij twee keer geselecteerd voor
de Popronde en kregen zij een promotie budget toegewezen met hun
showcases bij NH poplive. Parallel aan drie jaar live optreden werkte de band aan hun eerste album
‘Season One’. Met de eerste single
My World werd de band ‘3 voor12
Hollandse Nieuwe’ en ‘Plug it in’ bij
‘Next best band’.
De aftrap van de avond word gedaan door het Amsterdamse Indian Askin: Ook een band in het elec-

tro en rockgenre. Tot nu toe heeft de
band zich vooral bezig gehouden
met het verbeteren van hun geluid
en composities en is dus vooralsnog meer een studioproject dan een
live-act. Maar na een aantal optredens in thuisbasis Amsterdam begint het toch te jeuken om met hun
gewaagde repertoire de podia langs
te gaan en vrijdag valt dus de eer
te beurt aan N201. De N201 is open
vanaf 21.00 uur en de entree is 2 euro. Meer info over het programma is
te vinden op www.n201.nl.

Aalsmeer - De befaamde akoestische muziekavonden vinden vrijdag 27 en zaterdag 28 januari weer
plaats in cultureel café Bacchus in
de Gerberastraat. Dit weekend passeren liefst twaalf akoestische acts
de revue. Een uitgebreid scala aan
instrumenten (akoestische gitaren,
contrabas, melodica, xylofoon, percussie, tenor/bariton saxofoon, piano) zal dit weekend weer in diverse settings en stijlen te beluisteren
zijn. Kom naar de akoestische avonden en laat je verrassen! Op vrijdag
27 januari worden de bezoekers getrakteerd op muziek van Otto Cepella, Norah Paiva, Jens Lima Dos
Santos, Jurjen Oosterveld, Maya en
Adrian, Bill en The Running Noses
en King Pelican.
Spaans, Zweeds en grappig
Otto Cepella speelt fingerstyle gitaar. Deze oorspronkelijk uit Ottawa Canada afkomstige gitarist
heeft zijn eigen muziekstijl ontwikkeld. Hij heeft zich laten beïnvloeden door gitaristen als onder andere Tommy Emmanuel en Steve
Howe. Bossa Nova zangeres Norah Paiva en pianist Jens Lima dos
Santos brengen het programma Jobim’s Songbook. Prachtige muziek
van Antonio Carlos Jobim en partners als Vinicius de Morais en anderen. Troubadour Jurjen Oostenveld heeft zich de jaren ontfermd
over het repertoire van de ZweedsNederlandse zanger Cornelis Vreeswijk. Vrijdag zingt en speelt hij solo en neemt hij de bezoekers graag
mee in de wereld van Cornelis. De
muziek van Singersongwriter-duo
Maya en Adrian is niet alleen om
naar te luisteren, het is om te herkennen: dagmerries, bussen missen
en gelukkig zijn met roomijs. Ongekunsteld, intiem en echt, en bovenal veel te eerlijk. Met het hart
op de tong komt het duo naar Bacchus. Maya en Adrian komen niet
alleen. Begeleid door bas, percussie en hoogst waarschijnlijk trompet, brengen zij een zeer sfeervol
optreden. Jarenlang moest Bill (or
George) verstek laten gaan tijdens
de akoestische avonden, Maar vrijdag is hij er wel met zijn nieuwe begeleidingsband the Running Noses.
Met een selectie van zijn beste werk
uit het verleden, aangevuld met recenter werk, zal hij acte de présence geven. Het laatste optreden vrijdag wordt verzorgd door King Pelican. De band is eind 2008 opgericht
door vijf bevriende muzikanten uit
de omgeving van Aalsmeer en Uithoorn en bestaat uit Nicolette, Erik,
Kim, Sander en Ruy. De band speelt

hedendaagse pop/rockcovers, maar
schuwt ook zeker de ‘golden oldies’
en het alternatieve genre niet! Sinds
2010 speelt King Pelican met saxofonist Boris Bouwense.
Ballades, pop en verrassing
Zaterdag 28 januari is het Bacchuspodium voor Bastiaan Pecht, Matthew de Zoete, Outlaw Express, Red
Maddies, Deksels en Ten Beers After. Bastiaan Pecht heeft jaren lang
in een band gezeten als zanger en
bassist. De laatste jaren is hij daarnaast thuis ook piano gaan spelen. Het leek hem altijd al een uitdaging om eens een akoestisch solo optreden te doen. Op de akoestische avond wil hij daarom een aantal nummers van Adele ten gehore brengen. Door pop, rock en folk
te combineren schrijft Matthew de
Zoete liedjes met sterke melodieen en eerlijke teksten, variërend van
romantische ballades tot uptempo popnummers. Outlaw Express
begon in 2005 als Two In a Room.
Toen de singer-songwriter Yvonne
Mandigers en zanger-gitarist Hans
Hartogensis elkaar ontdekten in de
Folk Americana muziek besloten ze
als duo eigen liedjes en covers uit
die stijl te gaan vertolken onder de
naam Two In A Room. Tijdens de
akoestische avonden spelen ze in
kleine bezetting om op 17 februari in volle bezetting terug te komen.
The Red Maddies is een zeskoppige band uit Aalsmeer en omstreken.
Vooral bekend met het spelen van
hoog energieke rock-nummers. Dit
jaar voor het eerst op de akoestische avonden van Bacchus om hier
een nieuw gezicht van zichzelf te laten zien. Deksels speelt bekende
popliedjes. Maar dan wel voorzien
van akoestische arrangementen. En
vertaald in het Nederlands. Zodat
alles wat in het Engels nog gewoon
klanken waren ineens in een bekende taal op je afkomt. Hekkensluiter
van het akoestische weekend is de
band Ten Beers After. Deze graag
geziene gasten staan weer te popelen om na een jaartje afwezig te zijn
geweest op de akoestische avonden
het publiek weer eens flink te vermaken. Wat hebben de dames en
heren van Ten Beers After dit jaar
in petto? Dat blijft tot op de laatste
minuut voor aanvang het best bewaarde geheim. Een feestje zal het
in ieder geval worden! Zowel vrijdag
als zaterdag is Bacchus in de Gerberastraat open vanaf 20.00 uur. De
eerste act begint beide dagen om
21.00 uur. De entree is 4 euro per
persoon, per avond. Meer informatie: www.cultureelcafebacchus.nl.

Muziek
Vrijdag 27 januari:
* Praamavond met dj in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Akoestische avond in Bacchus,
Gerberastraat v/a 21u. Met optredens van vijf bands.
* Bands We are Fm en Indian Askin
live in N201, Zwarteweg v/a 21u.
Zaterdag 28 januari:
* Feest met dj in café de Praam,
Zijdstraat vanaf 22u.
* Akoestische avond in Bacchus,
Gerberstraat vanaf 21u. Met optredens van zes bands.
* Hardnoize met nieuwe generatie
dj’s in N201, Zwarteweg v/a 22u.
* Dj’s Dirk Zaal en Jos Lodewijk in
café Keijzer, Leimuiden v/a 21u.
* Dudley Taft (USA) in The Shack,
Schipholdijk 253, Oude Meer, 21u.
Zondag 29 januari:
* Neva Ensemble uit Sint Petersburg
in St. Jan Kerk Kudelstaart. Aanvang: 14u. Open vanaf 13.30u.
* Mini-concerten popkoor Soundsation in Oude Veiling, Marktstraat.
Om 15 en om 16.15u.
Woensdag 1 februari:
* Ernst, Bobbie en de rest met ‘Paniek op het politiebureau’ in Crown
Theater, Van Cleeffkade. V/a 14u.
Exposities
Zaterdag 28 januari:
* Expositie over andere ‘soldaten van Oranje’ in Crash museum,
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Open 11-16u.
Vanaf 26 januari:
* Expositie ‘Verborgen kracht van
China’ in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open donderdag tot en
met zondag 14-17u. T/m 11 maart.
* Sprookjesportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open iedere do. t/m zo. 14-17u.
Tot en met 17 maart:
* Nieuwe expositie schilderijen en
glaswerk in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open zaterdag en
zondag dagen 13 tot 17u.
Tot en met 12 februari:
* Expositie markante Kudelkoppen
in watertoren, Kudelstaartseweg.
Open iedere zaterdag en zondag
van 14 tot 17u.
Tot en met eind februari:
* Textielkunst van Marjon Hoftijzer
bij Carla de Klerk Interieur, Zijdstraat 9.
Tot 1 maart:
* Expositie Double D-art in zorgcen-

trum Aelsmeer, Molenpad.
Diversen.
Donderdag 26 januari:
* Ledenmiddag PCOB over schilderijen in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad vanaf 14.30u.
* Ouderensoos BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 14u.
Vanaf 20u. sjoelavond.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Kienavond Supporters Vereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
* Klaverjasavond buurtver. De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a. V/a 19.30u.
* Gedichtendag in Bacchus, Gerberastraat. Thema: Stroom. Tevens
live-muziek. Vanaf 20u.
Vrijdag 27 januari:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 28 januari:
* Feestavond met kienen Vogelvereniging De Rijsenvogel in De Reede, Rijsenhout v/a 20u.
Maandag 30 januari:
* Dia-lezing uit de oude doos bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan v/a 20u.
Dinsdag 31 januari:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Speelavond bij Ons Genoegen in
OTT Hortensialaan v/a 19.30u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 1 februari:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan. Literaire avond vanaf 19.30u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat, 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 2 februari:
* Reis door Griekenland bij Groei en
Bloei in Wellant College, Linnaeuslaan vanaf 20u.
* Competitieavond sjoelclub in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Vergaderingen
Donderdag 26 januari:
* Beraad en Raadsvergadering in
gemeentehuis. Aanvang: 20u.
Zaterdag 28 januari:
* Inloop fractie AB in Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16u.
Maandag 30 januari:
* Vergadering wijkraad Oost in De
Mikado, Cath. Amalialaan, 19.30u.
* Vergadering wijkraad De Dorper in
Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.

STAGE
MUSIC SHOP
aanbiedingen:
Western-gitaar NieuW
Koptelefoon
€ 273,60
‘Samson’ CH 70
€ 36,90 ‘Richwood’
(met fishmann pickup)
drumstokken per set Lessenaar-verbreder
‘Hayman’ Rods
€ 13,95 ‘Wittner’
€ 5,95
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Hardnoize-battle in N201
Aalsmeer - Zaterdag 28 januari
gaan weer alle remmen los in N201
met een nieuwe editie van Hardnoize. Dat ook de nieuwe generatie dj’s
veel publiek op de been weet te krijgen en – niet onbelangrijk- op de
dansvloer weet te houden was duidelijk te merken tijdens de vorige
editie. Ook in de nieuwe editie van
Hardnoize weer een keur aan dj’s
die het klappen van de zweep kennen en zich met elkaar gaan meten in een hardstyle battle van 6
uur: Darknezz vs Demassus, Thomas Wurtz vs Jaydee, Zero Sanity
vs San Miquel en natuurlijk de vaste Hardnoize residents Thosba, Rosko en Jor-D. Zero Sanity en San Miquel, beide resident dj’s bij de Magic Show op Q-dance radio, staan in
de startblokken om door te breken
voor het grote publiek. Zero Sanity
draait sinds 2002 en produceert ook
zelf succesvol eigen nummers. Vanaf 2009 werden zijn eerste hardstyle
tracks ook regelmatig gedraaid op
grote evenementen en sindsdien is
Zero Sanity een rijzende ster in het
hardstyle circuit. Zero Sanity is regelmatig te zien op grote feesten
in diverse landen zoals Polen, Engeland, België, Hongarije en Denemarken, beslist iemand om in de
gaten te houden! Zijn battle maatje
van deze avond, San Miquel, is sinds
2008, dus nog relatief kort actief als
hardstyle dj, maar zijn ongebreidelde enthousiasme en talent viel snel
op. Zodoende heeft hij al op grote
evenementen als the Qontinent gestaan en sinds hij in 2009 ook is be-

gonnen met het zelf produceren van
hardstyle tracks stromen de boekingen binnen. Darknezz, Demassus,
Thomas Wurtz, Jaydee en residents
Thosba, Rosko en Jor-D zijn inmiddels bij alle liefhebbers uit de omgeving wel bekend. Met optredens bij
bekende evenementen in de omliggende clubs als P60 en club Bright
hebben zij hun sporen wel verdiend
en zullen ook zaterdagavond alles
geven om iedereen lekker los te laten gaan op de beste hardstyle en
raw hardstyle van dit moment. Het
laatste uur wordt bovendien nog
een tandje bijgezet en wordt de
avond met een compromisloze set
hardcore afgesloten, zodat iedereen met een moe maar voldaan gevoel het weekeind af kan sluiten.
Er is geen voorverkoop, maar net
als de vorige keer worden door de
dj’s kaarten verspreid waarmee je
korting op de entree kunt krijgen.
Met kaart is de entree 5 euro, zonder kaart 7,50 euro. De N201 aan de
Zwarteweg is open vanaf 22.00 uur
en de minimumleeftijd is 16 jaar, legitimatie verplicht.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeeR
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
WijkRaden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspRaken buRgemeesteR en WethoudeRs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fRactiespReekuuR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats 7 en 28 februari 2012.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oveRige loketten en infoRmatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
seRvicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
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.

gesloten
Op dinsdag 14 februari is het gemeentehuis om 13.00
uur gesloten, ook is het gemeentehuis niet telefonisch
bereikbaar. Wel is de calamiteitentelefoon bereikbaar
vanaf 13.00 uur.
inspReken bij samenvoeging ambtelijke
oRganisaties aalsmeeR en amstelveen
Op donderdagavond 26 januari 2012 vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer over de ambtelijke samenwerking met Amstelveen. Geïnteresseerde bewoners zijn van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn en zij kunnen (desgewenst) hun
mening geven door in te spreken tijdens de vergadering. Het
woord kan alleen worden gevoerd bij de behandeling van een
onderwerp in eerste termijn. De inspreker krijgt maximaal vijf
minuten spreektijd. Tussen 20.05 en 21.05 uur wordt het onderwerp “Samenvoeging ambtelijke organisaties Aalsmeer en
Amstelveen besproken. De vergadering is in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 1. De raadzaal is bereikbaar via de oude
ingang. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming vindt plaats op 16 februari 2012. Inwoners die willen
inspreken kunnen zich als spreker aanmelden bij de griffie
op griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via (0297) 387660 /
387584 / 387561. Liefst vóór 26 januari 12.00 uur.
afhalen nedeRlandse jeugd identiteitskaaRt
In de week van 27 tot en met 30 december 2011) zijn er
landelijk heel veel aanvragen gedaan voor een Nederlandse
identiteitskaart (NIK), te weten meer dan 190.000. Dit grote
aantal aanvragen komt bovenop de hoge aantallen van de weken daarvoor. Daarom zal naar verwachting de levering van de
vorige week aangevraagde NIK’s van kinderen jonger dan 13
jaar en zes maanden volgens de hieronder aangegeven weken
plaatsvinden:
- Aanvragen van 27 december:
geplande levering uiterlijk week 5;
- Aanvragen van 28 december:
geplande levering uiterlijk week 6;
- Aanvragen van 29 december:
geplande levering uiterlijk week 7;
- Aanvragen van 30 december:
geplande levering uiterlijk week 8.
afhalen nedeRlandse identiteitskaaRt
De levertijd voor aanvragen van NIK’s die in de week van 27
tot en met 30 december 2011 zijn gedaan voor personen die
ouder zijn dan 13 jaar en zes maanden blijft 5 werkdagen. Hetzelfde geldt voor de levertijd van aangevraagde paspoorten.
Spoedaanvragen zijn vanzelfsprekend ook op tijd geleverd.
definitieve beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om
de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- Kindercarnavalsoptocht op 18 februari 2012 van 13.00–
15.15 uur;
- Carnavalsoptocht op 19 februari 2012 van 11.00-15.00
uur;
Datum verzending vergunning 23 januari 2012
Wet algemene bepalingen omgevingsRecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 243E, het aanbrengen van een verdiepingsvloer;
- Columbiahof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Korfstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Legmeerdijk 313, het aanleggen van een afvalwaterbuffer;
- Machineweg 300, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Margrietstraat 1, het vergroten van de schuur;
- N201, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Stommeerkade 33 t/m 41, achterzijde percelen, het slopen
van opstallen.
veRleende omgevingsveRgunningen, RegulieRe
pRoceduRe
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en
dienstverlening, 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:
- Calslager Bancken 2, het plaatsen van een dakkapel;
- Columbiahof, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Karekietstraat 18, het aanleggen van een uitweg;
- Lakenblekerstraat, Zwarteweg en Burgemeester Kasteleinweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Lakenblekerstraat 15, het slopen van een bedrijfspand en
het verwijderen van asbest;
- Machineweg 300, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 573A, het slopen van een woning;
- Stommeerkade 33 t/m 41, achterzijde percelen, het slopen
van opstallen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 26 januari 2012.

Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 0297387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2
weken.
Rectificatie bekendmaking vastgesteld
bestemmingsplan en exploitatieplan “gReen
paRk aalsmeeR, deelgebieden 9 en 10”
Betreft een rectificatie van de bekendmaking in de Nieuwe Meerbode van 5 januari 2012, inzake de gewijzigde vaststelling van
het bestemmingsplan en exploitatieplan “Green Park Aalsmeer,
deelgebieden 9 en 10”.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer hebben op 5 januari 2012 bekend gemaakt dat met ingang van 6 januari 2012
ter inzage liggen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
en exploitatieplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en
10”, tezamen met het besluit tot vaststelling van hogere
grenswaarden voor een aantal in het bestemmingsplan geprojecteerde woningen langs de Hornweg en de Machineweg.
Reden rectificatie
Per abuis is de bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan niet gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent
dat de bekendmaking niet op de wettelijk voorgeschreven
wijze heeft plaatsgevonden. De publicatie in de Staatscourant
zal alsnog plaatsvinden op 26 januari 2012. In afwijking van
de datum die is genoemd in de Nieuwe Meerbode van 5 januari
2012, start de inzagetermijn van het vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan op vrijdag 27 januari 2012 en
eindigt deze op donderdag 8 maart 2012.
Als gevolg hiervan wijzigt ook de periode waarin beroep kan
worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan. De nieuwe beroepstermijn
betreft de periode van 27 januari 2012 tot en met 8 maart
2012. Beroepschriften die vóór aanvang van de beroepstermijn zijn ingediend, zullen automatisch worden meegenomen.
Als gevolg van de gewijzigde beroepstermijn ten aanzien van
het vastgestelde bestemmingplan, wijzigt ook de beroepstermijn ten aanzien van het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden. Op grond van artikel 145, lid 1 van de Wet
geluidhinder vangt deze termijn aan op de dag waarop tegen
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep
kan worden ingesteld. De nieuwe beroepstermijn inzake het
hogere grenswaardenbesluit betreft de periode van 27 januari 2012 tot en met 8 maart 2012. Beroepschriften die vóór
aanvang van de beroepstermijn zijn ingediend, zullen automatisch worden meegenomen. Hieronder volgt nogmaals de volledige bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan,
exploitatieplan en besluit hogere grenswaarden, aangepast
aan de nieuwe data.
bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden
9 en 10” met bijbehorend exploitatieplan op 24 november
2011 door de gemeenteraad gewijzigd zijn vastgesteld.
Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij vaststelling verschillende wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen
hebben een uiteenlopend karakter en hebben betrekking op de
planverbeelding, de planregels en de toelichting. Een aantal
van deze wijzigingen heeft betrekking op de regeling van het
kamerverhuurbedrijf dat wordt voorzien op de hoek van de
Legmeerdijk en het nieuwe wegtracé van de N201.
Ook het bijbehorende exploitatieplan is gewijzigd vastgesteld
ten opzichte van het ontwerpplan. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de netto oppervlakte van het exploitatieplangebied en de geraamde bedragen van de kosten. Voor
de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar de
stukken die ter inzage liggen.
Doelstelling
Het bestemmingsplan is het tweede in een reeks dat tot doel
heeft om het verouderde glastuinbouwgebied tussen de woonkernen Aalsmeer en Nieuw Oosteinde te kunnen omvormen tot
een modern bedrijvenpark met - voor een deel - sierteeltgerelateerde bedrijvigheid. Het exploitatieplan biedt de grondslag
voor het publiekrechtelijke kostenverhaal. Dit betekent dat de
gemeente bepaalde kosten in het kader van de gebiedsontwikkeling kan verhalen op de eigenaren van de gronden in het
exploitatiegebied, voor zover het verhaal van die kosten niet
anderszins is verzekerd. Het kostenverhaal via het exploitatieplan is enkel aan de orde bij een posterieure overeenkomst of
het verlenen van een omgevingsvergunning.
Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan heeft betrekking op
een tweetal deelgebieden van Green Park Aalsmeer. De betreffende deelgebieden (9 en 10) zijn globaal gelegen tussen de
Hornweg, de Machineweg, de Legmeerdijk en het nieuwe wegtracé van de N201. Voor de precieze ligging en begrenzing van
het bestemmingsplan- en exploitatieplangebied wordt verwezen naar de stukken die ter inzage liggen.
Ter inzage
De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en
exploitatieplan, alsmede deze plannen zelf, en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 27 januari
2012 gedurende zes weken op werkdagen voor een ieder ter
inzage op het gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein 1 te
Aalsmeer. In deze periode zijn de plannen in te zien van 08.30
tot 14.00 uur, en voor het overige op afspraak.
De plannen zijn ook raadpleegbaar via www.aalsmeer.nl (onder
actueel/ bestemmingsplannen). Het digitale bestemmingsplan
met planidentificatie NL.IMRO.0358.BPGPAGEBIED9EN10-VA01
is raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan
met ingang van 27 januari 2012 gedurende zes weken tegen
het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan
en exploitatieplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), postbus
20019, 2500 EA, Den Haag door:
- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de door de
gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan en/of exploitatieplan in vergelijking
met de ontwerpplannen;
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerpplannen;

- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerpplannen, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
in staat waren zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van
het beroep. Op het vaststellingsbesluit is afdeling 2 (procedures) van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Als gevolg
hiervan is er geen pro-forma beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk. Dit betekent dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is.
Voorlopige voorziening
De besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan treden in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de Voorzitter van AbRS. De besluiten
treden dan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde
gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens dient u het
spoedeisende belang aan te geven. Zowel voor het indienen
van een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd.
Besluit hogere grenswaarden
Ten behoeve van het bestemmingsplan hebben burgemeester
en wethouders van Aalsmeer bij besluit van 18 oktober 2011
voor een aantal toekomstige woningen hogere grenswaarden
voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting ten gevolge
van het wegverkeerslawaai vastgesteld, als bedoeld in de Wet
geluidhinder. Het betreft de geprojecteerde woningen aan de
Hornweg 172, 174, 176 en 178, de Machineweg 198, 200,
202, 208, 210, alsmede ter plaatse van het ongenummerde
perceel tussen de Machineweg 296 en 300. Op grond van artikel 146 van de Wet geluidhinder en artikel 20.1, lid 1 en
lid 3 van de Wet milieubeheer kunnen belanghebbenden tegen dit besluit gedurende een termijn van 6 weken beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, met ingang van
de dag waarop tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10”
beroep kan worden ingesteld.
Op het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden is
afdeling 2 (procedures) van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Als gevolg hiervan is er geen pro-forma beroep tegen
het besluit mogelijk. Dit betekent dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is. Het besluit tot het vaststellen
van de hogere grenswaarden en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 27 januari 2012 gedurende
zes weken tezamen met het vastgestelde bestemmingsplan ter
inzage op het gemeentehuis aan het Drie Kolommenplein 1
te Aalsmeer. In deze periode is het besluit ook te raadplegen via www.aalsmeer.nl In het besluit tot vaststelling van de
hogere grenswaarden is ten aanzien van de toekomstige woningen aan de Hornweg 172, 174, 176 en 178 een kennelijke
verschrijving geconstateerd. Bij beslispunt 4. van het besluit
worden deze woningen abusievelijk benoemd als Machineweg
172, 174, 176 en 178. Deze kennelijke verschrijving zal met
een rectificatiebesluit worden hersteld.
teR inzage bij de afdeling dienstveRlening,
Week 4
t/m 27 jan Kennisgeving: Vastgesteld bestemmingsplan en
exploitatieplan “Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”;
t/m 27 jan APV Vergunning: voor het plaatsen van een partytent aan Lunchroom Marcon van 29 tot 31 dec
2011;
t/m 31 jan APV vergunning: ontheffingsluitingstijd de nacht
van 6 op 7 januari 2012 tot 02.00 uur aan Vleghaar v.o.f.;
t/m 1 feb RVV: gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg
t.h.v. huisnummer 3-5 op 13 januari 2012 van
07.00 - & gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg t.h.v. Waterwolftunnel van 6 februari t/m
13 februari;
t/m 2 feb Verkeersbesluit 2011/14391-M&R;
t/m 2 feb Verkeersbesluit 2011/15072-M&R;
t/m 3 feb APV exploitatievergunning: Bon Ami, Dreef 5 te
Aalsmeer, Merksnack De Parel, Ophelialaan 139
te Aalsmeer ’Restaurant Nagoya, Dorpsstraat
6-10 te Aalsmeer;
t/m 3 feb APV exploitatie & terrasvergunning: De Halve Maen, Dorpsstraat 24 te Aalsmeer; Eetcafé ’t
Farregat, Oosteinderweg 248 te Aalsmeer; Hotel
De Chariot, Oosteinderweg 243 te Aalsmeer; In
de Zotte Wilg, Uiterweg 27A te Aalsmeer; Marcon, Chrysantenstraat 45/Weteringstraat 27 te
Aalsmeer; Restaurant Cincin, Oosteinderweg 347
te Aalsmeer; Restaurant Wapen van Aalsmeer;
Dorpsstraat 15 te Aalsmeer en ’t Schouwse Hof,
Raadhuisplein 16 te Aalsmeer;
t/m 3 feb APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Discotheek Bon Ami op 1 jan 2012 tot 06.00 uur;
t/m 3 feb APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Sportcafé de MiDis op 1 jan 2012 tot 07.00;
t/m 3 feb APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd aan aan
Eetcafé ’t Holland Huys in de nacht van 4 op 5
februari 2012 tot 02.00 uur;
t/m 3 feb RVV ontheffing: Hornweg op 16 december 2011
van 07.00-15.00;
t/m 6 mrt Kindercarnavalsoptocht op 18 februari 2012 van
13.00-15.15 uur;
t/m 6 mrt Carnavalsoptocht op 19 februari 2012 van 11.0015.00 uur;
t/m 8 feb Geactualiseerde subsidieverordening baggerkosten Rijnland;
t/m 15 feb Concept Verordening leerlingenvervoer gemeente
Aalsmeer 2012;
t/m 17 feb Concept Algemene Subsidieverordening Aalsmeer
2012;
t/m 1 mrt Verkeersbesluit 2011/17316-M&R;
t/m 2 mrt Bekendmaking vaststelling nota ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente
van Aalsmeer’.
t/m 8 mrt Bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” met bijbehorend exploitatieplan
op 24 november 2011 door de gemeenteraad gewijzigd zijn vastgesteld.
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recensie

Popkoor Soundsation geeft twee
mini-concerten in Oude Veiling

‘Niels presenteert’ is en blijft
aangenaam gezelschap
Aalsmeer - Afgelopen zondag was
het weer zover in de bovenzaal van
de Oude Veiling. Niels van der Gulik en zijn onvolprezen muzikanten
Erik Bogers (toetsen), Auke Haaksma (bas), Jos Kolenberg (gitaar) en
de poëet Emanuel van der Ven waren terug van weggeweest. Gestart
werd met een vrij onbekend werk
van Ramses Shaffy waarmee Niels
de zaal tot een indrukwekkende stilte wist te krijgen, ook na beëindiging van het lied kon men werkelijk
een speld horen vallen. Niels en zijn
trio konden door het publiek niet op
een mooiere manier bedankt worden. Maar stiltes mogen bij Niels
nooit te lang duren. Er moet ook actie zijn en dat lukte hem op grandioze wijze met zijn vertolking van
de ‘Blues’ van Cornelis Vreeswijk.
Als plaatselijke gast stond dit keer
de 17 jarige Michelle Nijenhuis op
het podium. Zij zong helaas maar
een lied maar wat voor één! ‘Ken je
mij’ is een tekst van Huub Oosterhuis die hij schreef voor zijn dochter, de zangeres Trijntje Oosterhuis.
Een prachtige filosofische tekst en
zo mooi en puur gezongen. De conservatorium leerlinge, een ontdekking van toetsenist en docent Bogers, blijkt in staat, ondanks haar
jeugdige leeftijd, de mensen met
haar zang en performance tot op
het bot te raken. “Ik voel de tekst
diep van binnen.” En dat was duidelijk te horen. Zelf vindt zij dat zij
nog op zoek is naar een eigen stijl.
“Ik vind alles nog mooi en leuk om

te doen.” Heel anders was het optreden van de G spots, een kwartet
bestaande uit de dames Cora Lieshout, Maartje Brandt, Hélen van
Wessel en Erika Nannings. Op hilarische wijze, niet vies van zo hier en
daar een scabreuze tekst, wisten zij
het publiek buitengewoon vrolijk te
stemmen. Niels kent hen nog vanuit
zijn tijd dat hij optrad in het Amsterdamse café Eijlders. De Nederlandse Andrew sisters zijn iedere derde
zondag van de maand te beluisteren
in café Chantant te Hoorn, waar zij
op veel bijval kunnen rekenen. Gelukkig was deze keer ook weer dichter Emanuel van de partij. Zijn gedichten maken een vast onderdeel
van het programma uit en kunnen
maar node gemist worden. Maar
eerlijk bekennen. Het publiek komt
voor Niels en zijn kompanen. Zij weten met hun zang, spel en uitstraling
een sfeer te scheppen waardoor het
altijd weer jammer is dat er een einde aan de middag komt. Nog twee
keer zullen zij in de de Oude Veiling
komen optreden, op 19 februari en
op 18 maart en dan is de koek op.
Dan zal KCA moeten uitkijken naar
een opvolger hetgeen niet mee zal
vallen, maar natuurlijk wel een uitdaging is. Niels presenteert… trekt
verder, hopelijk voor hem naar de
Kleine Komedie of naar Nieuwe de
la Mar theater met als sluitstuk Carré, want deze locaties verdient dit
gezelschap.
Janna van Zon

‘Niels presenteert’ trok weer een volle zaal. Foto: www.kicksfotos.nl.

Reis mee door Griekenland
Aalsmeer - Op donderdag 2 februari presenteren Frans Hoefnagels en Harrie de Vries een avondvullende diapresentatie, in de vorm
van een reisverslag, over Griekenland bij Groei en Bloei Aalsmeer.
Griekenland is behoorlijk in trek als
vakantiebestemming. Op de Peloponesus echter is het nog vrij rustig
met een uitgebreide plantengroei
gewoon langs de weg. Verder zijn
er veel oudheidkundige objecten te
bewonderen welke in prachtige natuur zijn gelegen. Denk hierbij aan
Mycene met haar wereldberoemde
‘ Leeuwenpoort’ en aan de Kloosters van Mistras.In de omgeving
van de Kambos kloof is het genieten van de uitgebreide flora waaronder vele orchideeën, wilde cyclamen en toortsen. Het schiereiland
Mani met haar kolossale woontorens en Mediterrane plantengroei
met onder andere boom-wolfsmelk

en Jeruzalem-salie laat een onvergetelijke indruk achter. Te Kalavrita loopt een alleraardigst tandradbaantje door de Vouraikos-kloof,
een retourtje is hier een must. Een
bezoek aan het klooster van Ag Lavras is zeer de moeite waard, tenslotte is hier de onafhankelijkheidsstrijd van de Grieken begonnen. In
het Chelmos gebergte zijn veel wilde rotsplanten te vinden. Op de terugreis werd Delphi met de tempel
van Apollo aangedaan. Via het Parnassos gebergte ging de reis verder.
Hier werden zeldzame planten gevonden, zoals Fritillaria greaca (een
prachtige kievits bloem) en Lamium
garganicum (een dovenetel soort).
Als laatste werd in het toeristische
Athene de Acropolis bezichtigd.
De reis door Griekenland begint
om 20.00 uur in het Wellantcollege MBO in de Linnaeuslaan 2. Zowel leden als niet leden zijn welkom.

Nieuwjaarsconcert harmonie
Muziekvereniging Bovenkerk
Bovenkerk - Op zondagmiddag 29
januari geeft de harmonie van de Muziekvereniging Bovenkerk haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Er wordt een
gevarieerd programma ten gehore gebracht met onder andere de Radetzky mars, delen uit de musical Miss
Saigon en een werk voor een klarinet kwintet. De harmonie Muziekvereniging Bovenkerk is afgelopen november naar de hoogste divisie van
harmonieorkesten gepromoveerd en
staat voor kwalitatief hoogstaande

muziek. Het nieuwjaarsconcert is tevens de start voor vele feestelijke en
muzikale activiteiten het komende
jaar, want de harmonie bestaat dit jaar
90 jaar! Om de feestvreugde te verhogen zal burgemeester van Zanen bij
dit nieuwjaarsconcert aanwezig zijn
en het jubileumjaar met champagne
en muziek inluiden. Ook u bent van
harte uitgenodigd voor dit feestelijke
concert. Locatie is de Handwegkerk
te Amstelveen, entreeprijs is 5 euro en
het concert start om 15.00 uur.

Aalsmeer - Op zondag 29 januari geeft popkoor Soundsation twee
mini-concerten in de Oude Veiling.
Het koor is inmiddels zo ver gegroeid in zang en performance dat
het de hoogste tijd wordt om het
publiek kennis te laten maken met
dit jongste popkoor van Aalsmeer.
Opgericht in 2010 en uitgegroeid
tot een koor van ruim zestig zangers en zangeressen. De concerten duren beide ongeveer 45 minuten en op het repertoire staan
diverse internationale en nationale popsongs. Voor het concert van
15.00 uur zijn nog enkele kaarten te
koop à 10 euro per stuk. Bij de prijs

zit een high tea inbegrepen voorafgaande aan het concert. In het gezellige restaurant serveert de Oude
Veiling een lekker drankje met zoetigheden.
Daarna kan genoten worden van
het mini-concert in de bovenzaal.
Na het eerste concert wordt om
16.15 uur nog een optreden gegeven door het koor. De kaarten
voor dit concert zijn inmiddels uitverkocht. Kaarten voor zondag 29
januari kunnen besteld worden
via de secretaris van Soundsation: wit2204@wxs.nl. Meer informatie is te vinden op de website:
www.soundsationaalsmeer.nl.

Burgemeester Pieter Litjens met echtgenote Saskia stappen de schilderijlijst in.

Markante Kudelkoppen te
zien in de watertoren

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
rondde kunstenaar Christa Logman
haar succesvolle project ‘Markante Kudelkoppen’ met een tentoonstelling in de watertoren af. Buiten
stonden witte koppen op de golven
van de Westeinder. De wind raasde onstuimig over de plas heen. Het
weer paste eigenlijk goed bij de originele opening. Natuurlijk was er
een drankje en een openingswoord,
maar voor het zover was moesten
de vele belangstellenden door een
grote schilderijlijst stappen. Iedereen die de hoge stap waagde, werd
gefotografeerd. Vervolgens werd
het veeltallig publiek verrast met
een optreden van Mariëlle Buskermolen. Samen met haar bont geklede leerlingen gaf zij een fraaie performance waarbij de trappen van
de watertoren goede diensten bewezen. Gekleurde voiles, veertjes
en bloemetjes waaierde van boven
naar beneden en versierden schouders en vloer. Daarna kreeg burgemeester Pieter Litjens het woord.
Hij refereerde aan het feit dat de
Kudelstaartse psychologe en kunstenaar Christa Logman nog geen
maand geleden met haar schilderij
la Robe Rouge de prix Special ontving van de Franse Société National des Beaux Arts. “Het is een wereldprestatie dat je dit hebt bereikt.”
Zonder te overdrijven kan er gezegd
worden dat de kunstenaar het afgelopen jaar heel hard heeft gewerkt.
Haar plan om van vijftien markante
Kudelstaarters een portret te maken

liep in zoverre uit de hand dat er uiteindelijk dertig schilderijen werden
gemaakt. “En eigenlijk lopen er in
Kudelstaart nog veel meer markante inwoners rond”, vindt Christa.
“Maar het is goed dat deze tentoonstelling er nu is. Hiermee heb ik dit
project mooi afgerond.” Collega Peter Altena (hij studeerde samen met
Christa op de Ruud Wackersacademie) noemde in zijn speech niet
voor niets de schilders Kokoschka,
Luciën Freud, en Francis Bacon. De
werken van de Kudelstaartse tonen
enig verwantschap met deze beroemde schilders, maar hij had volkomen gelijk daar aan toe te voegen
dat het toch echt ‘Christa’ schilderijen zijn. Haar stijl, van realistisch tot
expressionistisch, is afhankelijk van
haar modellen en hun karakters. Hij
wees op de compositie, het kleurgebruik en besloot zijn betoog met
de woorden: “De burgemeester kan
trots zijn op zo’n inwoonster.”
Dertig modellen in duplo waren te
bekijken en te bewonderen. ‘Er werd
druk gediscussieerd wie leek en wie
minder leek. Maar ieder was het er
over eens dat de geschilderde karakters goed getypeerd zijn. “Christa is een echt mensenmens en dat
zie je terug in haar werk”, was een
opmerking van een van de aanwezigen. De tentoonstelling ‘Markante
Kudelkoppen’ is nog te zien tot 12
februari. Elke zaterdag en zondag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Janna van Zon

Geslaagde presentatie van
theatersportgroep De Hint
Aalsmeer -In een volle bovenzaal van De Oude Veiling verzorgde de Theatersportgroep van kunstencentrum De Hint op zaterdagavond 21 januari hun eindpresentatie. Zestien cursisten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar overrompelden het enthousiaste publiek met
snelle humoristische improvisaties
in verschillende vormen met spannende namen, zoals Drie in een
Pannetje mixed, de Freeze, Spacejump en Woord voor Woord. In de
theatersport nemen twee teams het
tegen elkaar op en improviseren in
verschillende spelvormen, aan de
hand van door het publiek aangeleverde gegevens, zoals de plaats
van handeling een bepaalde emotie
of een filmsfeer. De uitstekend op
elkaar ingespeelde teams brachten het publiek regelmatig aan het
lachen, wat werd beloond met rozen die de fans hun favoriete speler
konden toewerpen. Docent Ton Offerman verhoogde de sfeer middels
toepasselijke pianobegeleiding. Een
strenge, doch rechtvaardige jury in de persoon van docente Petra
Daalman bepaalde de winnaar. De
groep presenteerde daarnaast een
zelfgemaakt toneelstuk ‘De Hint of

Holland’, een parodie op talentenjachten als The Voice en bewees
naast het spel ook de meerstemmige zangkunst goed te beheersen.
De theatersportgroep is vorig jaar
gestart bij kunstencentrum De Hint.
De ervaring was zeker te merken.
Afgelopen zestien weken trainden
de cursisten onder leiding van Petra
Daalman en Ton Offerman twee uur
per week. Op 30 januari start een
nieuwe jonge groep theatersporters
bij De Hint.

Feestavond bij
De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel houdt op zaterdag 28
januari haar jaarlijkse feestavond
met drie ronde kienen en een grote verloting. En op die avond worden de prijzen uitgereikt die op de
onderlinge tentoonstelling zijn gewonnen. Iedereen is van harte welkom. De feestavond is in dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat en
begint om 20.00 uur. De zaal is open
vanaf 19.00 uur.

Weer feestweek in Rijsenhout
Rijsenhout - Momenteel wordt weer
hard gewerkt aan de organisatie van
de jaarlijkse feestweek in Rijsenhout.
Deze vindt dit jaar plaats van zondag
3 tot en met zondag 10 juni. Op de
website www.feestweekrijsenhout.
nl zijn al enkele programmaonder-

delen te vinden. Andere activiteiten
worden binnenkort bekend gemaakt.
Noteer in ieder geval wel alvast de
datum van de feestweek in de agenda. Vaste bezoekers weten het: De
feestweek is altijd gezellig en biedt
vertier voor alle leeftijden.

Stichting Rommelmarkt Kudelstaart

8 Gezinnen in Haïti hebben
nu dak boven hun hoofd
Kudelstaart - Twee jaar geleden
stortten in Haïti bijna alle huizen in
door de grote aardbeving. Een paar
miljoen mensen kropen onder het
puin van hun huizen vandaan. En
dat in een land waar al zo weinig
was. Geen regering die zich wat aan
de burgers gelegen liet, amper werk,
weinig ziekenhuizen en bijna geen
goede wegen. Toch is er sindsdien
heel veel goeds gebeurd. Zo kregen acht gezinnen een dak boven
het hoofd dankzij de Kudelstaartse
Rommelmarkt. Iedereen herinnert
zich de verschrikkelijke ramp in Haïti. Mensen die bijna niets hadden en
op hun eigen regering al helemaal
niet hoefden te rekenen raakten alles kwijt. Familieleden, hun huis, bezittingen en hun werk omdat de bedrijven ook vernield werden. Geen
wonder dat de Kudelstaartse Rommelmarkt besloot de opbrengst van
dat jaar te bestemmen voor prefabhuizen in Haïti. Deze prefab-huizen
zijn speciaal ontworpen voor Haïti.
Ze bestaan uit twee kamers en een
veranda. In een timmerfabriek in
Port-au-Prince is een productielijn
opgezet waar bouwpakketten voor
30 huisjes tegelijk gemaakt worden.
De materialen komen zoveel mogelijk uit Haïti. De kosten van de huisjes, ongeveer 2000 euro worden gedragen door Stichting Projecthulp
Haïti, die een deel van het geld van
de grote hulpactie beheert. Hun
website
(http://www.projecthulp.
nl/) geeft een goed beeld van de
aanpak van het werk. Rommelmarkt
Kudelstaart koos Stichting Naar
School in Haïti als tussenpersoon en
uitvoerder van het huizenproject. De
Aalsmeerse Jozefschool had contacten met deze stichting, die over
een goede organisatie in Nederland en Haïti beschikt. Rommelmarkt Kudelstaart laat de uitvoering
van projecten altijd over aan organisaties die ter plekke goed bekend
zijn. Naar School in Haïti kon vijftig
prefab-huizen krijgen van Projecthulp Nederland. Een voorwaarde
was wel dat de mensen zelf voor de
fundering, een deel van het vervoer
en de bouw moesten zorgen. Dankzij de opbrengst van de Kudelstaartse rommelmarkt van 2010, subsidie

van OSA, giften van het Meerlandenfonds, Naktuinbouw kerstpakketten en giften van particulieren
kon 8100 euro overgemaakt worden. Hiermee is de fundering en het
vervoer voor acht huizen betaald.
In het voorjaar van 2011 waren alle vijftig huizen gebouwd. Een van
de vaders van de Jozefschool heeft
in Haïti meegebouwd. De acht huizen zijn natuurlijk maar acht heel
kleine oases van geluk in een land
vol puin. Het dak dat acht gezinnen
nu al weer meer dan een jaar boven hun hoofd hebben heeft een
enorm effect. De mensen kunnen
droog slapen, eten bewaren en koken. Daardoor worden ze lichamelijk weer gezond. Vrouwen krijgen
tijd om te werken in hun tuin en te
zorgen voor hun kinderen. Mannen
krijgen weer energie om aan het
werk te gaan en kinderen kunnen
weer naar school. Als er gewerkt
wordt dan komt er wat geld binnen en kunnen de winkeltjes weer
wat verkopen. Zo komt de economie langzaam weer op gang en is
de waarde van iedere euro die op de
Kudelstaartse Rommelmarkt wordt
uitgegeven door subsidies meer dan
het dubbele waard, eenmaal uitgegeven in Haïti is hij het honderdvoudige waard. Het geluk van een eigen huis, hoe eenvoudig ook, wordt
dan nog niet eens meegerekend.
Namens de mensen in Haïti dankt
Stichting Rommelmarkt Kudelstaart
alle kopers op de rommelmarkt, de
sponsors en de subsidiegevers heel
hartelijk voor hun steun.

Bijeenkomst
De Dorper
Aalsmeer - Wijkraad De Dorper
komt maandag 30 januari weer ter
vergadering bijeen in gebouw De
Binding in de Zijdstraat 53.
De bijeenkomst begint om 19.30
uur en buurtgenoten zijn uiteraard
van harte welkom. Meer informatie:
www.wijkraden-aalsmeer.nl.
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Internetcafé voor senioren
Aalsmeer - In Meander kunnen
ouderen op de dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 12.00
uur internetten en computeren.
Dit kan zelfstandig doen, maar
ook onder begeleiding van deskundige vrijwilligers. Bij de vrijwilligers kunnen ouderen ook terecht
met vragen over computeronderhoud, internetgebruik, fotobewerking en mailen, evenals over het
werken met Word en Excel.
Wie vragen heeft rondom het gebruik van een mobiele telefoon, digitale camera of navigatiesysteem
kan hiervoor eveneens terecht in
het internetcafé. En de mogelijk-

In programma ‘Sportivi-tijd’

Dakar Rally rijders bij Radio

heid bestaat om kennis te maken
met de simPC. De kosten zijn 1,50
euro per bezoek, exclusief consumptie.
Wijksteunpunt Meander is gehuisvest in de Clematisstraat 20 en is
telefonisch bereikbaar via 323138.

Aalsmeer - Kudelstaarter Teun
Stam en Uithoornaar Enno Hortulanus hebben de afgelopen maand
succesvol deelgenomen aan de Dakar Rally 2012. Beide mannen maken deel uit van het Finstral Rally Team en hebben te maken gehad
met tal van ontberingen in ZuidAmerika maar gelukkig konden diverse mankementen aan hun trucks
opgelost worden waardoor de eindstreep gehaald kon worden. Beide

Tai Chi beginners
Er is nog plaats vrij bij de beginnersgroep Tai Chi voor senioren
op donderdag vanaf 11.45 uur in
buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan 3. Heeft u interesse en
wilt u gratis een proefles volgen?
Neem dan contact op met Vita
welzijn en advies via 0297-344094.

Zonnebloem naar theater
Aalsmeer - Door de regio-afdeling
van de Zonnebloem is in de Meijert in Mijdrecht een geweldig theatervoorstelling georganiseerd. Een
leuke uitvoering die door de Zonnebloem gasten uit Aalsmeer zeer
goed en gezellig werd bevonden.
Circus Monetti heette het theaterstuk dat werd uitgevoerd door Harry Slinger, Heddy Lester en Mariska van de Kolk. De voorstelling zat
vol met liedjes uit de oude doos. En
het liedje van Heddy Lester, de malle molen, werd uitbundig meegezongen. De gasten van de Zonnebloem uit Aalsmeer hebben zo begin dit jaar een leuke middag mee-

gemaakt. Natuurlijk konden niet alle gasten van de Zonnebloem uit
Aalsmeer mee, maar voor het volgende uitje worden weer andere
gasten uitgekozen. Vrijwilliger kunnen zich overigens altijd aanmelden.
Wie nog punten moet halen voor de
maatschappelijke stage kan eveneens bij de Zonnebloem terecht. En
als er bedrijven zijn die zich geroepen voelen om een uitje of iets te
sponsoren, graag. Voor meer informatie en opgave kan gebeld worden
naar Rob langelaan via 0297-368005
of 06-53459404. Op de website van
de Zonnebloem is overigens ook
veel informatie te vinden.

heren zijn aanstaande zaterdag 28
januari te gast bij Radio Aalsmeer
en in het programma ‘Sportivi-tijd’
zullen zij tussen 15.00 en 16.00 uur
terugblikken op allerlei avonturen
die zij onderweg tegen kwamen en
wisten te overwinnen.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
de kabel (99.0 MHz), de ether (105.9
MHz) en via de livestream van Radio
Aalsmeer: www.radioaalsmeer.nl.

ANBO viert feest in museum
Aalsmeer - 24: Feesten waren
vroeger een bijzonder populair onderwerp. Schilders als Jan Steen en
Frans Hals maakten mooie schilderijen van boerenkermissen en carnavalsfeesten. Op 22 januari was
de ANBO op bezoek in het Frans
Hals Museum te Haarlem. Zo’n 12
museum liefhebbers hadden de regen en harde wind getrotseerd om
dit museum te bezoeken. Rond de
klok van 13.00 uur werd verzameld
in het restaurant. Jammer dat er niet
meer heren bij waren, maar wat wil

je met AZ-Ajax op de zondagmiddag. Er was gezorgd voor een goede
rondleiding door het museum. Het
thema ‘De gouden eeuw viert feest’
toont schilderijen met de overtollige uitspattingen van het drinken en
eten in de middeleeuwen en zo te
zien konden ze er wat van. De gids
maakte iedereen opmerkzaam op
alle kleine details van de vele meesterwerken. Al met al een leerzame
en geslaagde middag en voor herhaling vatbaar.

Project voor gehandicapten in Soedan

Werk aan de winkel bij Dorcas
Aalsmeer - Zoals iedereen heeft
kunnen lezen verhuist de Dorcaswinkel binnen niet al te lange tijd
naar een groter pand met voldoende parkeergelegenheid, het voormalige pand van Victory aan de
Turfstekerstraat 15. Op dit moment
wordt daar met meerdere vrijwilligers hard gewerkt om de ruimte af
te werken en in te richten. U zult begrijpen dat daar enige tijd voor nodig is, maar dat betekent niet dat het
andere werk stil ligt en dat kan ook
niet want zo’n nieuw onderkomen
inrichten brengt natuurlijk, ondanks
dat er zo veel mogelijk gebruikte
materialen worden toegepast, kosten met zich mee. Bovendien wil
Dorcas ook gewoon door gaan met
het steunen van de projecten van
Dorcas Nederland. Want dat is uiteindelijk waar al die vrijwilligers het

voor doen. Het project dat in Egypte het leven wil verbeteren van mensen die daar op vuilnisbelten leven is zo goed als vol, mede dankzij de subsidie die hiervoor van de
stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer is ontvangen. Dorcas gaat nog door met het project
in Zuid Soedan, waar gehandicapten, die daar verwaarloost en genegeerd worden, vaardigheden worden geleerd zodat ze niet onafhankelijk worden van hulp van anderen. De winkel aan de Aalsmeerderweg 173a is op dinsdag, donderdag
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
geopend, er kunnen dat ook spullen worden ingebracht. De meubelloods aan de Hoge Dijk is geopend
op zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur.
Voor meer informatie: 0297-361043
of www.dorcas.nl.

Wethouder Ad Verburg bedankt
Constantijn voor inzet voor OVA
Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg
van Economische Zaken heeft Constantijn Hoffscholte vrijdag, namens
het college van B&W, bedankt voor
zijn jarenlange inzet voor de Ondernemers Vereniging Aalsmeer (OVA).
Hij is sinds 2005 actief voor de OVA.
Vanaf 2006 tot deze week is hij ambtelijk secretaris geweest. Wethouder Verburg: “In de afgelopen jaren
hebben we mede door zijn inzet veel
voor elkaar gekregen. In 2008 is samen met de Kamer van Koophandel de Economische Visie tot stand
gekomen. Hier hebben we de afgelopen jaren samen uitvoering aan
gegeven.” Constantijn kreeg het te
druk om zijn werk voor de OVA te
combineren met het werk voor zijn
bedrijven C.T.C. Hoffscholte Journalistiek & Communicatie en Boekhuis Aalsmeer. In 2009 nam Constantijn deze boekhandel over, waar
sinds mei 2011 ook het VVV-agentschap van Aalsmeer is gevestigd.
Constantijn: “Ik heb al die jaren met
veel plezier gewerkt aan de ‘econo-

mie’ van Aalsmeer. De OVA heeft
samen met de gemeente een aantal
goede dingen bereikt, zoals het ondernemersloket en de website www.
beleefaalsmeer.nl, die met meer dan
2000 bezoekers per maand het toeristische visitekaartje van Aalsmeer
is. Ook de regenboog-zeilrace, de
toeristische plattegrond en de aanlegsteiger Praamplein zijn zaken die
bijdragen aan het verbeteren van de
economie. Bovendien zijn diverse
ondernemersverenigingen door de
Economische Visie zelf aan de slag
gegaan met projecten voor hun gebied. Het doet mij plezier dat ik hier
een bijdrage aan heb mogen leveren en ik hoop dat de samenwerking tussen ondernemers en gemeente ook in de toekomst bijdraagt aan de versterking van de lokale economie.” Constantijn blijft als
ondernemer betrokken in Aalsmeer.
Daarnaast richt hij zich de komende
tijd op het schrijven van een boek
over een andere passie, namelijk
voetbalclub Feyenoord.

Wethouder Verburg bedankt Constantijn Hoffscholte voor zijn inzet voor de
Ondernemers Vereniging Aalsmeer.

Tunisch haken bij Rode Kruis
Dienst in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag
29 januari wordt de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar gehouden in de Oud Katholieke kerk
aan de Oosteinderweg 394. De
dienst begint om 16.00 uur en
wordt geleid door pastor Jacob
Spaans. Het orgel wordt bespeeld
door Michaeal van den Bergh.
Uniek museum
Door de verzamelwoede van.pastoor Jacob Spaans is de pastorie een uniek museum geworden waarin zich behalve de talloze fraaie ingelijste prenten aan de
muren ook 23 drukharmoniums, 3
pijporgels, een piano en 2 clavecimbels bevinden. Op aanvraag is

deze bijzondere verzameling muziekinstrumenten te bezichtigen
en eventueel zijn ook enkele instrumenten te bespelen.
Russische gasten
Vanaf 15 januari vindt eens in
de maand een Russisch-Orthodoxe dienst in de Oud Katholieke
kerk plaats. Aartspriester Stephan
Weerts uit Brussel is voor de Amsterdamse parochie verantwoordelijk. Sinds 31 december 2010 is
de Amsterdamse parochie dakloos geworden en was op zoek
naar een nieuw onderdak. ]Het
lijkt erop dat men dat – althans
voorlopig – in Aalsmeer heeft gevonden.

Aalsmeer - Op de maandelijkse creatieve ochtend van het Rode
Kruis is het mogelijk om tunisch haken te leren. Dit is een oude techniek met een mooi en snel resultaat.
Hierbij worden ellebogen en schouders ontzien. Maak een col, sjaal, Ipod tasje, kussen of pannenlap. De

Literair bij de Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 1 februari is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor inloop en ontmoeting in de Oost-Inn. ’s Avonds is er
van 19.30 tot 21.30 uur de literaire avond. Dan wordt het boek ‘Het
huis van de moskee’ van Kadar
Abdolah besproken. Deze bestseller uit 2005 vertelt een boeiend

Kudelstaartse droom Chambre
d’Hôtes ‘Antoine’ in mei open
Aalsmeer - “Het is altijd al een
droom van mij geweest om ergens
op een mooie plek een oude boerderij te kunnen kopen en dan te gaan
restaureren, en die droom is nu uitgekomen.” Aan het woord is Kudelstaarter Ton Hoogervorst. Ton is
samen met zijn vriendin Erna van
den Broeck naar het buitenland getogen alwaar zij een oude boerderij vonden in de slechts 114 inwoners tellende gemeente Fleurey les
Lavoncourt in het uiterste oosten
van Frankrijk tussen de Vogezen en
de Jura. Dit was in september 2010
en ze zijn meteen begonnen met het
aanleggen van benodigde voorzieningen als riool, water, gas en licht.

‘Oude doos’ bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 30 januari geeft Jan Mans een avond ‘uit de
oude doos’ bij Viva Aquaria. Jan is
in de archieven gedoken en heeft
weer een verzameling van oude foto’s verzameld. Het is immers best
interessant om de ontwikkeling van
het aquarium binnen de vereniging
te zien veranderen. De avond wordt
gehouden in buurthuis Hormeer in
de Roerdomplaan 3 en begint om
20.00 uur. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. Meer
weten over Viva Aquaria? Neem dan
contact op met de heer C. Keim via
0297-343854.

Vijf kamers
“Er is sindsdien een hoop gebeurd,
maar de verbouwing is nog niet
klaar. Erna is met het idee gekomen
om een Chambre d’Hôtes (Bed &
Breakfast) te gaan beginnen. Hiermee zijn we dan ook nog volop aan
de slag. De eerste twee kamers zijn
gereed en we zijn bezig om nog drie
gastenkamers te realiseren. Vijf kamers dus in totaal. Momenteel wonen we zelf in de gîte (vakantiehuisje) in de achtertuin, die straks ook
voor vier personen in de verhuur
komt. Als alles volgens plan verloopt
zal de grand opening in mei van dit

ochtend wordt gehouden op donderdag 2 februari vanaf 9.30 uur in
het Rode Kruisgebouw in de Hornmeer, Roerdomplaan 3. In verband
met de aankoop materiaal wordt
aan geïnteresseerden gevraagd zich
tijdig op te geven bij Coby Nagtegaal via 340689.

jaar gevierd worden. De voormalige
stal die dienst gaat doen als relaxruimte en waar een bar wordt gesitueerd is gelukkig bijna klaar.”
Mooie omgeving
In de tuin rondom de boerderij is
plaats voor enkele tenten, campers
of caravans. Tevens kan een compleet ingerichte zespersoons tunneltent worden gehuurd. Erna en Ton
maken voor hun gasten een goed
ontbijt klaar en gaan in de toekomst
ook enkele dagen per week table
d’Hôtes verzorgen. Dan kunt u voor
een vast bedrag aanschuiven aan de

en indrukwekkende familiegeschiedenis en is gekozen tot tweede beste Nederlandse roman aller
tijden. Ook deze keer is iedereen
weer hartelijk welkom in de OostInn in de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
345413 of kijk op www.oosterkerk.
info.

eettafel. Heerlijk mediterraans. Aangezien het plaatsje in een schitterend gebied gelegen ligt, is het voor
fietsliefhebbers ook helemaal geweldig. Erna: “Wij genieten hier in
ieder geval iedere dag van de prachtige groene natuur, een heerlijk klimaat en de fijne dorpsbewoners. Als
u alvast een kijkje wilt komen nemen
of een reservering wilt maken voor
aankomende zomer dan kan dat via
onze website. www.chambre-dhotes-antoine.nl Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft. Wij willen u
binnenkort graag verwelkomen in
onze droom. De borrel staat voor u
klaar. Een hartelijke groet uit Viva la
France!” Chambre d’Hôtes ‘Antoine’
is te vinden aan 7 Route de Renaucourt in Fleurey les Lavoncourt. Telefoonnummer: 0033-363529334.
Door Miranda Gommans
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Acties voor Weekaatje
van RKAV barsten los!

Bijeenkomst
wijkraad Oost

Aalsmeer - Na het afbranden van
de RKAV tribune en het daardoor
verloren gaan van bijna alle Weekaatje materialen zijn er vele spontane acties ontstaan. Alle trouwe RKAV leden hebben maar één
doel: het Weekaatje, het sportieve driedaagse pinksterkamp voor
kinderen, georganiseerd door de
RKAV, moet doorgaan! Diverse acties hebben inmiddels al plaats gevonden: ‘De trots van Aalsmeer ‘
schonk het Weekaatje de opbrengst
van een zaalvoetbaltoernooi, buurtvereniging Hornmeer heeft de opbrengst van een kaartavond gegeven, kinderen zijn spontaan van
deur tot deur gegaan, en is er geld
gestort door particulieren. Ook bedrijven zijn zeer behulpzaam. Dat is
maar een greep uit alle aanbiedingen. Op dit moment is de commissie, die het Weekaatje er weer bovenop moet helpen, nog in gesprek
met diverse bedrijven en particulieren over hoe de geboden hulp het
best gebruikt kan worden. Maar er
komt meer! Wie binnenkort bood-

schappen doet zal zien dat er speciale RKAV items te koop zijn. Op zaterdag 10 maart wordt een groots
opgezette feestavond georganiseerd door Dames 1 en zondag 15
april wordt een dag met speciale
activiteiten voor alle RKAV en JAU
leden. Aan de organisatie van alle
evenementen wordt hard gewerkt.
Zodra er meer over het programma
bekend is, wordt hiervan melding
gemaakt op de RKAV website en in
het clubblad. De plaatselijke media
worden ook op de hoogte gehouden. Natuurlijk blijven schenkingen
op de RKAV-bankrekening nummer
16.64.55.520 (vermeld: donatie Weekaatje) van harte welkom. Wie ideeen heeft of op een andere manier wil
bijdragen aan het doorgaan van het
Weekaatje kan contact opnemen
met één van de commissieleden:
Frans Lissenburg (0651824833),
Jan Pieterse (0652578844), Kees
van `t Schip (0647922009), Robert
Jansen (0641700628), Dick Jansen
(0653275300) of Henry Egberts (06
-51708516).

Start project De Tuinen van Aalsmeer

Bomen en struiken weg voor
woningen Spoorlaangebied
Aalsmeer - Onder de naam ‘De
Tuinen van Aalsmeer’ werkt de gemeente al enkele jaren aan de plannen voor herontwikkeling van het
gebied rond de oude N201. Het is
de bedoeling dat in het vrijgekomen gebied tussen de 300 en 350
gevarieerde woningen gebouwd
gaan worden. Deze woningen worden gerealiseerd binnen de deelgebieden Spoorlaan, Polderzoom
en Zwarteweg. In het deelgebied
Spoorlaan gaan achttien vrijstaande woningen gerealiseerd worden. In dit gedeelte achter de Ophelialaan zijn reeds de volkstuinen geruimd, is het voormalige Rode Kruisgebouw met de grond ge-

lijk gemaakt en afgelopen dinsdag
24 januari is aangevangen met het
verwijderen van alle bomen en struiken. Het wordt tijd voor de eerste,
officiële paal en deze gaat, volgens
wethouder Ulla Eurich op de website van de gemeente, binnenkort de
grond in! De Tuinen van Aalsmeer
gaan werkelijkheid worden. Een
groots project, waar ook de aanleg
van de Aalsmeerderlaan (voorheen
Noordvork) deel van uitmaakt. Deze weg gaat een belangrijke schakel
vormen in de toekomstige verkeersstructuur van Aalsmeer. Volgens de
wethouder overigens niet alleen een
groots, maar ook prachtig project.
“Een project waar ik nu al trots op

Aalsmeer - Wijkraad AalsmeerOost komt maandag 30 januari ter
vergadering bijeen in brede school
De Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. De bijeenkomst begint om
19.00 uur. Het eerste half uur wordt
een inloop gehouden voor wijkbewoners met vragen en opmerkingen. Voor meer informatie kan de
website geraadpleegd worden.

Laura de eerste!

Culturele aanbieders creatief
bezuinigingen te lijf!
Aalsmeer - Afgelopen woensdag
18 januari werd in het PACT-café in Bacchus gesproken over het
cultuurbeleid in de gemeente en
de op handen zijnde bezuinigingen. De avond werd ingeluid met
een film gemaakt door journalist
Jan Daalman en voorzitter Gerard
van Schie van de Film- en Videoclub Aalsmeer. Alle verenigingen
en stichtingen moeten de broekriem aantrekken van de gemeente,
er gaat gekort worden in het subsidiebeleid. In de film werd duidelijk
dat alle partijen wel degelijk met elkaar willen samenwerken en er ook
al diverse gesprekken zijn geweest
om efficiënter gebouwen in te vullen en gebruik te maken van elkaars
specialiteiten.
Het werd duidelijk: De bezuinigingen brengen potenties, uitdagingen
en creativiteit teweeg. Opvallend
in de film was dat alle partijen begrijpen dat de gemeente nou eenmaal moet bezuinigingen, niemand
stelde zich negatief op ten opzichte
van de gemeente. Creativiteit is ge-

bruikt om de bezuinigingen te lijf te
gaan. Zo hebben de stichting KCA
en de Historische Tuin elkaar gevonden en zijn de N201 en kunstencentrum de Hint met elkaar in gesprek.
“We hebben het afgelopen jaar veel
meer contact met elkaar gehad”, zo
werd gezegd.
De wens van de gemeente om muziekles op scholen te gaan geven, is
door de Hint opgepakt. Er zijn zelfs
al twee scholen die muzikale vorming krijgen. En het kunstencentrum is voornemens om jong en oud
kennis te laten maken met muziek in
verschillende buurthuizen, de Hint
gaat de wijk in! In de film werd verder duidelijk dat diverse gebouwen
overbodig lang leeg staan. Mogelijk kan in gedeeld gebruik ook een
bezuiniging gevonden worden. Aan
de gemeente werd min of meer opdracht gegeven om dit eens op een
rijtje te zetten. Verder werd ook gepleit voor iemand die alle ideeën inventariseert en gaat aansturen. “De
gemeente doet hier te weinig, laat
ons ietwat aanmodderen”, zo werd

van een jas gestopt. Een eveneens
op de aanrecht liggende i-pod heeft
de dief laten liggen, evenals twee
briefjes van twintig euro. De politie
raadt inwoners aan de buitendeuren
vooral extra te sluiten middels een
knip of het nachtslot. In de Brasemstraat is dezelfde nacht getracht om
nog een woninginbraak te plegen.
Een bewoner hoorde geluiden van
braak en is buiten gaan kijken. Hij
zag een man van ongeveer 1.85 meter lang en met zwart haar weg rennen. De man was gehuld in donkere kleding. Om de capuchon van zijn
jas zat een grijze bontkraag.

Schuif aan bij AB-fractie
Aalsmeer - De fractie Aalsmeerse
Belangen houdt zaterdag 28 januari een bijeenkomst in De Oude Veiling in de Marktstraat. Van 14.00 tot
16.00 zijn enkele leden van de fractie
aanwezig. Graag wil de partij starten
met een maandelijks treffen en deze eerste keer kan een beetje gezien worden als een verlate nieuwjaarsbijeenkomst, maar nog meer
als de uitvoering van een goed voornemen. In de komende periode wil
AB met iedereen die dat ook wil, van
gedachten wisselen over vele zaken die spelen binnen de gemeen-

te. De bijeenkomsten worden iedere laatste zaterdag van de maand
gehouden. Halverwege deze raadsperiode is het goed om de tussenstand op te maken. Waar dient AB
zich extra mee bezig te gaan houden, naast uiteraard alle zaken die
al via de gemeenteraad de aandacht
krijgen. Meedenken met de fractie?
Een eerste kennismaking met de lokale politiek? Schuif rustig aan. Deze eerste bijeenkomst wordt gezien
als een start voor een nieuwe manier
om met elkaar op informele wijze bij
te praten en ideeën uit te wisselen.

Brandweer houdt oefening
Aalsmeer - Op maandag 23 januari
rond acht uur in de avond heeft de
brandweer een kleinschalige oefening gehouden in de Zijdstraat. Personen moesten gered worden uit
een brandende winkel. Uiteraard is

Onwel op Plein
Aalsmeer - Om vier uur op donderdag 19 januari is een 78 jarige
man uit Aalsmeer onwel geworden

geen vuur gemaakt en zijn poppen
gebruikt als slachtoffers. De oefening is gehouden in een leegstaand
pandje. Veel kijkers had de brandweer dit keer niet. Het regende behoorlijk hard en er was onweer.
op het Drie Kolommenplein. Omstanders hebben het alarmnummer gebeld. Per ambulance is de
Aalsmeerder naar zijn huisarts gebracht.

Door Jacqueline Kristelijn

Knieletsel na valpartij
Aalsmeer - Op dinsdag 17 januari om tien voor drie in de middag
is een 92 jarige inwoner ten val gekomen in het Seringenpark. Hij liep
knieletsel op en kon niet meer overeind komen. Per ambulance is de
Aalsmeerder naar het ziekenhuis
vervoerd.

Inbraak woning door hengelen

Aalsmeer - Tussen een en vier uur
in de nacht van woensdag 18 op
donderdag 19 januari is ingebroken
in een woning in de Brasemstraat.
De inbreker heeft zich toegang tot
het huis verschaft door met ‘hengelen’ via de brievenbus het slot van
een deur te openen. Toen de bewoner wilde vertrekken, kon hij zijn autosleutels niet vinden. Volgens een
medebewoner lagen deze is een
tas op het aanrecht. Op dat moment werd ontdekt dat er was ingebroken. Uit de tas is een flink geldbedrag meegenomen. De sleutels
had de inbreker in een capuchon

gezegd. En dat terwijl de film en
de discussie er na leuke en bruikbare samenwerkingen en invullingen opleverden. Een greep: De bibliotheek als ontmoetingsplek voor
zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel), de burgerzaal van het gemeentehuis nieuw cultureel centrum, het Oude Raadhuis als ontmoetingsplek voor kunstenaars en
kunsteducatie niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen
en meer cultureel ondernemen ofwel, zoals werd gezegd: “Activiteiten organiseren die zichzelf kunnen
bedruipen!“ Aalsmeer biedt jong en
oud een breed cultureel aanbod en
alle culturele stichtingen en instellingen zijn bereid om samen te werken en veranderingen in te voeren
om deze variatie te kunnen blijven
aanbieden. En over het feit dat daarbij vrijwilligers onmisbaar zijn, was
deze avond ook unanimiteit. Tijd nu
voor de volgende stap: Onderzoeken, inventariseren en doen!

Uggs gestolen

Aalsmeer ‘op de schop’
voor glasvezelnetwerk
Aalsmeer - Eind vorig jaar heeft
wethouder Ad Verburg de overeenkomst getekend met het bedrijf CIF
voor aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk in Aalsmeer. In het
nieuwe jaar zou aangevangen worden en hoe! Voortvarend wordt momenteel gewerkt in het gebied rond
de Ophelialaan. Met grote ploegen
die achtereenvolgens trottoirs verwijderen en graven, de kabel in de
grond leggen om tot slot de ‘boel’
weer netjes dicht te gooien. Alle bewoners, die binnen het aansluitgebied wonen, ontvangen een aantal
weken voor aanvang van de werkzaamheden in hun straat, de glas-

vezelbouwkrant. In deze krant staat
hoe inwoners zich gratis kunnen
aanmelden voor de glasvezelaansluiting. Op www.glasvezelweken.nl
is alvast meer informatie te vinden.
Afgelopen dinsdag 24 januari ging
het overigens mis in de 2e J.C. Mensinglaan, nabij de Spoorlaan.
Tijdens de graafwerkzaamheden
hadden de werklui een gaskabel
geraakt. De brandweer is ter plaatse geweest, de politie heeft de straat
afgezet en het gasbedrijf heeft het
gat weer gedicht. Er hebben zich
geen ongevallen voorgedaan. Na
een klein uur werden de werkzaamheden ‘gewoon’ hervat.

Inspreken voor inwoners mogelijk

Samenwerking Aalsmeer
en Amstelveen in Beraad
Aalsmeer - Op donderdagavond 26
januari vergadert de gemeenteraad
van Aalsmeer over de ambtelijke samenwerking met Amstelveen. Geïnteresseerde bewoners zijn van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn en zij kunnen (desgewenst) hun
mening geven door in te spreken tijdens de vergadering. Het woord kan
alleen worden gevoerd bij de behandeling van een onderwerp in eerste
termijn. De inspreker krijgt maxi-

maal vijf minuten spreektijd. Tussen
20.05 en 21.05 uur wordt het onderwerp Samenvoeging ambtelijke organisaties Aalsmeer en Amstelveen
besproken. De vergadering is in de
raadzaal in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein 1, en begint om
20.00 uur. De behandeling in tweede
termijn en de besluitvorming vindt
plaats op 16 februari 2012. Inwoners
die willen inspreken kunnen zich als
spreker aanmelden bij de griffie op

Aalsmeer - Op vrijdag 20 januari
is tussen kwart over zeven en half
negen in de avond de gymzaal in
de Baccarastraat door dieven bezocht. Van een 14 jarige inwoonster
is een paar Uggs gestolen. Het betreft de classic versie van deze prijzige bontlaarzen, bruin van kleur en
in maat 07.
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch
via 0297-387660, 387584 of 387561.
Veiligheidsbeleid
De vergaderavond vanavond, donderdag 26 januari, in het gemeentehuis begint om 19.30 uur in de
raadskelder van het gemeentehuis
met de presentatie van het meerjaren Veiligheidsbeleid. Portefeuillehouder in deze is burgemeester Pieter Litjens. Aanwezig zijn beleidsmedewerker B. van Bourgondien en
wijkteamchef van de politie J. Vermeulen. Na de pauze, voor verhuizing naar de raadzaal op de eerste verdieping, begint om 20.00 uur
het Beraad onder voorzitterschap
van Jan van der Jagt. Eerste agendapunt is dan de samenvoeging
van de ambtelijke organisaties van
Aalsmeer en Amstelveen. Het betreft de behandeling eerste termijn.
De besluitvorming gaat plaatsvinden in de raad van 16 februari. Rond
21.00 uur gaat de agenda verder behandeld worden. Aan de orde komen het beschikbaar stellen van een
krediet ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma Duurzaam 20122015, vaststellen bestemmingsplan
Spoorlaan, afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen over de
bouw van een woning aan de Herenweg 32, beleidsplan schuldhulpverlening en vaststellen tijdelijke
verordeningen WWB. De vergaderavond wordt besloten met de Raad,
die volgens planning slechts tien minuten gaat duren. De sluiting staat
genoteerd rond 23.40 uur.

Aalsmeer - Niet Teun Smit blijkt de
eerste baby in Aalsmeer in het nieuwe jaar te zijn. Op 11 januari is Teun
geboren. Echter, op 2 januari om
04.15 uur is in ziekenhuis Amstelveen Laura Sara Wardas geboren.
Weliswaar geboren in Amstelveen,
maar wel inwoonster van Aalsmeer.
Laura is woonachtig in de Spoorlaan 36. Trotse ouders zijn Beata en
Wacek Wardas, afkomstig uit Polen
en al meer dan 6 jaar woonachtig in
Aalsmeer. Ook een knuffelbeer van
de gemeente voor deze nieuwe inwoonster?! In ieder geval felicitaties
van de Nieuwe Meerbode.

Airbags uit
auto’s gestolen
Kudelstaart - Uit vijf Renault Twingo’s zijn in de nacht van maandag
16 op dinsdag 17 januari de airbags
gestolen. De auto’s stond geparkeerd voor woningen in de Stuurboordstraat, Geerland, Schweitzerstraat en Van Zwietenstraat. De airbags zijn dezelfde nacht terug gevonden. In Uithoorn troffen agenten een langs de provinciale weg
geparkeerde auto aan. In de wagen
lag een grote hoeveelheid airbags.
De bestuurder is niet aangetroffen.
De auto en de airbags zijn in beslag
genomen.

Poging inbraak
in auto

Aalsmeer - In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 januari is geprobeerd in te breken in een Seat.
De wagen stond voor een woning in
Ketelhuis. Het portierslot is door de
dief geforceerd. De eigenaar heeft
braakschade. De inbreker is niet in
de auto geweest.

Poging inbraak
in woning

Kudelstaart - Op zaterdag 21 januari rond half acht in de avond is geprobeerd in te breken in een hoekwoning in de Graaf Willemlaan. De
bewoner, die net thuis was gekomen, hoorde krakende geluiden aan
de achterzijde van zijn woning. Hij
deed de lichten aan en stapte de
achtertuin in waar hij twee mannen
zag staan. Een van hen had mogelijk een koevoet in zijn handen.
Door hard te roepen is het tweetal
er snel vandoor gegaan. De achterdeur heeft behoorlijke schade opgelopen.

Modelvliegtuig
uit schuur weg

Kudelstaart - In de avond van
maandag 16 januari is ingebroken
in een schuurbox in Burggraaf Ambacht. Om binnen te komen heeft
de inbreker het slot vernield. In de
schuur zijn dozen met vliegtuigmodellen doorzocht. Een modelvliegtuigje is gestolen.

Fietser na val
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Om twee uur in de
nacht van zaterdag 21 op zondag 22
januari is een fietser ten val gekomen in Achter de Wilgen. De 17 jarige Kudelstaarter werd met bloed op
zijn hoofd aangetroffen. Hij is naar
het VU-ziekenhuis vervoerd.

Gat in hoofd
door gladheid

Aalsmeer - Rond half acht in de
ochtend van dinsdag 24 januari is
een fietsster door gladheid gevallen
in de Linnaeuslaan, nabij het Spoorlijnpad. De 50 jarige inwoonster was
met haar hoofd tegen de stoeprand
gevallen. Per ambulance is zij naar
het ziekenhuis vervoerd. De weg op
deze plek is bij een beetje vorst al
gauw heel glad. Strooien kunnen
omwonenden niet meer, want de
zoutbak hier is weggehaald. Later in
de ochtend is door de Meerlanden
gestrooid om meerdere valpartijen
te voorkomen.

2e katern
Weer Staatsloterij award
voor Tabaktief Ridder & Co

Comfortabel wonen in een
appartement in Aalsmeer

Aalsmeer - Wéér een zilveren
award van de Staatsloterij voor Tabaktief Ridder & Co in de Ophelialaan! Het jaar 2012 begint goed voor
Ridder & Co. Met een Award-uitreiking zo vlak na het nieuwe jaar, kan
het jaar eigenlijk al haast niet meer
stuk! Tabaktief Ridder & Co valt de
laatste jaren telkens weer in de prijzen bij de award-uitreikingen. En
ook dit jaar was het raak. De verkoopcijfers worden bekeken over
het afgelopen jaar en dan volgt er
een award uitreiking. Van de 3000
verkooppunten krijgen 75 een zilveren award en 25 krijgen een gouden
award. En als je in de top 100 zit van
Nederland, is dat een prachtig resultaat tegenover 3000 verkooppunten!
Weer een winkel in de Ophelialaan,
die onderscheidend bezig is. Dit jaar
is sowieso al zeer speciaal want Ridder & Co bestaat dit jaar alweer 15
jaar. Zo maar vanuit Amsterdam 15
jaar geleden de stap gemaakt naar
Aalsmeer en hier een zaak overgenomen en er een heel eigen invulling

Aalsmeer - Afgelopen maand is
door de makelaars en notarissen in
Aalsmeer extra aandacht gegeven
aan het wonen in een appartement.
De redenen die voor de overstap
van een woonhuis naar een appartement worden aangevoerd zijn divers. Er is bijvoorbeeld een wens tot
kleiner wonen, omdat de gezinssamenstelling is gewijzigd. Voor starters op de woningmarkt kan de prijs
doorslaggevend zijn: Een appartement kan beter betaalbaar zijn dan
een huis. Soms ontstaat er een medische noodzaak waardoor gelijkvloers wonen wel erg makkelijk is.
Vaak is de locatie van appartementen, vlak bij winkels en voorzieningen, doorslaggevend. En dan zijn
er nog de voordelen van bijvoorbeeld de lagere stookkosten of desgewenst de sociale controle. Het
is comfortabel wonen in een appartement. Juridisch gezien is wonen in een appartement wel iets
anders dan wonen in een woonhuis. Alle eigenaren van het flatgebouw zijn samen verantwoordelijk
voor het onderhoud en het in stand
houden van het gebouw. De eigenaren van de individuele woningen komen minimaal één keer per
jaar bij elkaar om daarover te praten. Het dagelijks bestuur wordt
gevormd door een aantal bewoners. De zogenaamde servicekosten die maandelijks door elke flateigenaar worden betaald, komen ten

en gezicht aan gegeven. Dit jaar zullen er verscheidene feestelijke acties zijn bij Tabaktief Ridder & Co om
het jubileum te vieren. Het draait allemaal om het getal 15 dit jaar. Het is
overigens de derde award die Ridder
& Co heeft gekregen van de Staatsloterij, 3 maal 5 is ook 15. En daarom
gaat ook het getal 5 een heel unieke
rol spelen dit jaar. Tabaktief Ridder
& Co gaat ook van 2012 een klapper
van een jaar maken. Hou de Meerbode goed in de gaten!

Veiling planten voor KiKa
Aalsmeer - De eerste handelsbeurs
van het jaar, de FloraHolland Winter Fair, vond vorige week plaats in
Aalsmeer. De ruim 800 bezoekers van
de beurs kregen een goed overzicht
van het beschikbare assortiment kamer- en tuinplanten, waarbij de nadruk lag op boomkwekerijproducten. Ook de sfeerpresentatie van de-

ze producten is door iedereen goed
bekeken. De planten van de productpleinen zijn na de handelsbeurs geveild voor het goede doel.
Deze keer is gekozen voor Stichting
KiKa, Kinderen Kankervrij. FloraHolland vertrouwt erop dat de opbrengst
van de goede doel veiling, 1.153 euro
een goede bestemming krijgt.

Winnaars Flora Holland awards bekend

Uitreiking Glazen Tulpen
Aalsmeer - Donderdag 19 januari
zijn in Hotels van Oranje in Noordwijk de winnaars van de Glazen Tulp
2012 bekend gemaakt. FloraHolland stelt deze award jaarlijks beschikbaar voor de meest geslaagde marktintroductie in de categorieën snijbloemen, kamerplanten,
tuinplanten en verkoopconcepten.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst
werden de vier Glazen Tulp-awards
uitgereikt. Televisiepresentator en
juryvoorzitter Rob Verlinden had
de eer de winnaars bekend te maken. In de categorie snijbloemen is
de eerste plaats behaald door Chrysanthemum geplozen Anastasia
Star Pink van aanvoerder ArcadiA
BV. De jury was zeer gecharmeerd
van het subtiele kleurverloop. De
Chrysant heeft een unieke kleur. De
kleur past op dit moment goed in de
trend. In de categorie kamerplanten
is de gouden award uitgereikt aan
Begonia Elatior Grp Sunny White
(Sunny Side Up) van de aanvoerders Pligt Professionals BV en J.& P.
ten Have. De jury vindt een begonia
zeker geen ‘ouwetutten’ plant. Nostalgisch, retro en heel modern, de
naam is goed gekozen ‘ What you
see is what you get’. In de categorie tuinplanten is de hoogste eer gegeven aan Ptilotus exaltatus Joey
van aanvoerder Firma C.&.M. Kester. De jury vindt de Ptilotus exaltatus Joey echt vernieuwend, zacht,
en aaibaar. De vraag of hij resistent
is tegen regen werd volmondig bevestigd. De losse pluim past in de
trend van nu. De naam vond de jury
een puntje van discussie. In de cate-

gorie concepten is de eerste plaats
gegeven aan Anthurium Full Colour
van aanvoerder Anthura B.V. De jury
geeft aan dat de Anthurium Full Colour ® een succes is bij de mannelijke consument, een moderne simpele vaas. Goed doordacht en niet
te duur voor de doelgroep. De lange
houdbaarheid is een groot voordeel.
Steeds meer de consument centraal. Jaarlijks worden er honderden noviteiten en concepten geïntroduceerd bij FloraHolland. Dit gebeurt via de klokken maar ook via
FloraHolland Connect. Productvernieuwing is een belangrijke kracht
van de Nederlandse sierteeltsector.
Aanvoerders onderscheiden zich
bij hun kopers door noviteiten aan
te voeren. Exporteurs zien met noviteiten steeds kans om hun klanten
met iets nieuws te verrassen. Juryvoorzitter Rob Verlinden lichtte toe
dat in de noviteiten de consument
meer centraal komt te staan. Kwekers zijn minder geneigd om alleen
naar het product te kijken en hebben de consument meer in het oog.
Nieuwe bloemen en planten krijgen
regelmatig media-aandacht in het
bekende televisieprogramma Rob’s
Grote Tuinverbouwing van SBS6.
Tijdens de jurering op 15 december
en de feestelijke finale op 19 januari zijn opnamen gemaakt voor dit televisieprogramma. In de uitzending
van Rob’s Grote Tuinverbouwing op
11 februari zendt SBS6 een compilatie uit van de jurering en de uitreiking van de Glazen Tulp 2012. Meer
informatie foto’s zijn te vinden op
www.floraholland.com/glazentulp.

De nummer één winnaars van de Glazen Tulp 2012 per categorie met juryleden Rob Verlinden en Myrna Goossen.

Warm welkom in Welkom Thuis
Aalsmeer - U bent er vast al langs
gekomen, het vernieuwde restaurant en voormalig Bonte Schort aan
de Poel. Wat ging het worden, wie
waren de eigenaren? Aalsmeerders
zijn best een nieuwsgierig volkje.
Drie maanden heeft de verbouwing
geduurd en vanaf 6 januari kan er
daadwerkelijk genoten worden in
het prachtige etablissement. Restaurant Welkom Thuis is eindelijk
een feit. De naam doet de zaak eer
aan. Je voelt je er meteen thuis. Een
gezellig hoekje met open haard, gedeeltelijk open keuken, uitnodigende bar, knusse lage- en trendy hoge tafels. Het geheel ziet er mooi en
sfeervol uit en dat uitzicht maakt het
natuurlijk helemaal af. Sjoerd Bergsma en zijn zoon Mark, afkomstig uit
de Zaanstreek, hebben met behulp
van de makelaar dit pand weten te
vinden en werden meteen verliefd
op de stek. De vriendin van Mark,
Tirza Way is gastvrouw. Zij deelt
deze managersfunctie met Monique Oosterhuis en chef-kok Timo
van Prooijen zwaait de scepter in de
keuken. Monique vertelt het een en
ander: “De familie heeft al een hotel-restaurant en zijn dus echte horeca ondernemers. Over de naam en
het concept van ons nieuwe restaurant hebben we met zijn allen gebrainstormd. Het moest iets worden waar iedereen zich thuis voelt,
van glazenwasser tot advocaat en
van jong tot oud, tja toen kwam al
snel die naam. Het is naast dineren,
ook de bedoeling dat mensen een
kop koffie bij ons kunnen drinken of
’s middags een borrel komen doen
aan de bar. Vandaar dat we dagelijks vanaf tien uur zijn geopend. Die
laagdrempelige, informele sfeer vinden wij belangrijk, een beetje het
idee ‘bistro meets grand café’, maar
dat neemt niet weg dat zakenmensen van harte welkom zijn voor een
zakenlunch of diner.” Op de bovenverdieping is er een extra bar bijgebouwd. Hier kan ook gegeten worden als het beneden volgeboekt
is. Deze ruimte leent zich echter
ook uitstekend voor het geven van

een feest of receptie. Tevens is hier
het grote terras gelegen, met een
prachtig uitzicht over de Westeinder Plassen.
Menukaart
‘Lekker eten voor een prettige prijs
en goedgevulde borden’, dat is het
motto van Welkom Thuis. Op de menukaart staan daarom spareribs en
saté, maar ook ossenhaas, lekkere
vis- en vegetarische gerechten en
een keur aan heerlijke voorgerechten en salades. Kinderen kunnen alles kiezen van de kaart, en krijgen
voor een gereduceerde prijs gewoon een kleinere versie. Ze kunnen ook een pannenkoekje nemen
en tussen de middag staat er naast
een tosti, zelfs een broodje hagelslag op het menu. Verder kan er als
nagerecht een keuze gemaakt worden van de traditionele crème brulee tot een kaasplank met een glaasje port. Naast de kaart is er momenteel een flinke ossenhaassaté van
ruim tweehonderd gram vlees. Iedere week heeft Welkom Thuis een
menu van de chef voor 29,50 euro
en met Valentijnsdag een aangepast
menu. Voor groepen boven de tien
personen is er een keuze uit drie
groepsmenu’s. Een mooi gekozen
fles van de uitgebreide wijnkaart of
een leuk geprijsde huiswijn en een
Gulpener tapbiertje maken uw etentje compleet. Een verse muntthee
echter behoort natuurlijk ook tot het
huisassortiment. Gastvrouw Monique tot slot: “Wij nodigen u van harte uit om te komen proeven en ervaren wat ons team onder gastvrijheid verstaat en of dat nu voor een
kop koffie met een verse appelpunt
is, een lekkere lunch, een borrel met
bittergarnituur aan de bar, een uitgebreid diner of voor een knalfeest,
voel u ten allen tijde thuis bij ons
in restaurant Welkom Thuis!” www.
welkomthuisaalsmeer.nl Stommeerweg 91 Ruime parkeerplaats aanwezig. Voor reserveringen: 0297331090.
Door Miranda Gommans

goede aan het geheel. Uit de grote pot wordt bijvoorbeeld de opstalverzekering voldaan, maar ook water, de schoonmaak- en elektriciteitskosten voor de algemene ruimten zoals de hal en het trappenhuis en de kosten voor het onderhoud van de lift. Er wordt gezamenlijk gespaard voor grote uitgaven
zoals het buitenschilderwerk of bijvoorbeeld het onderhoud van dak.
Soms zijn ook de stookkosten in de
servicekosten begrepen. Servicekosten zijn dus geen ‘extra last’. Integendeel! Een heleboel dingen die
u voor een woonhuis betaalt, hoeft
u niet meer zelf te regelen als u in
een appartement woont. In januari
is tweemaal een open huis georganiseerd. Hier is veel belangstelling
voor geweest. Een aantal eigenaren van appartementen heeft speciaal voor deze maand hun prijzen
gewijzigd naar vrij op naamprijzen.
Dit betekent dat u geen bijkomende aankoopkosten heeft als u deze
maand een appartement koopt en
de eigendomsoverdracht voor 1 juli 2012 door een Aalsmeerse notaris
laat regelen. Volgende week leest u
in deze krant meer informatie over
een fotowedstrijd gerelateerd aan
dit afgelopen maandthema: Appartementen in Aalsmeer. De makelaars en notarissen laten ook in februari weer van zich horen. Dan zal
er extra aandacht uitgaan naar de
starter op de woningmarkt.

Drizzle te water bij De Vries
Aalsmeer - Op zaterdag 21 januari
is bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw M/Y ‘Drizzle’ te water gelaten.
Het ruim 67 meter lange jacht kon
rekenen op veel belangstelling van
de aanwezigen, die ondanks de kou
in groten getale naar de werf waren
gekomen. Zoals bij alle te water latingen werd er weer volop feest gevierd op de werf. In verwarmde tenten kon een hapje en een drankje
genuttigd worden. Een aantal jaar
geleden kocht de eigenaar het in
2005 bij De Vries gebouwde 55 meter lange jacht Twizzle en herdoopte
haar Drizzle. Al vrij snel daarna besloot hij zijn ‘eigen Drizzle te gaan
bouwen, natuurlijk bij De Vries.
Omdat de eigenaar zeer gecharmeerd is van het uiterlijk van Twizzle, moest het nieuwe jacht hier precies op lijken. Voor de designers van
De Voogt was dit nog een hele klus:
M/Y Drizzle is 12 meter langer en

daarmee meer dan 60% groter dan
M/Y Twizzle! Het unieke, warme en
moderne interieur werd ontworpen
door het Britse designbureau Redman Whiteley Dixon. Eerder ontwierp RWD al het interieur van onder andere M/Y Lady Britt, M/Y
Utopia en M/Y Twizzle. Net als de
eigenaarsvertrekken zijn de bemanningsverblijven perfect afgewerkt,
daarmee vormen zij een toonbeeld
van de wereldwijd geroemde Feadship-kwaliteit.
De kapitein, die bij de bouw van
dit schip betrokken was, sprak zijn
bewondering uit over de kwaliteit
die de werf steeds weer levert. Als
bouwkapitein heeft hij de afgelopen
20 jaar al meerdere bouwnummers
bij De Vries begeleid. Hij vindt het
een grote geruststelling dat hij bij
deze projecten steeds weer kon rekenen op dezelfde vakmensen: het
personeel van De Vries Aalsmeer.

Café Sportzicht 53e in top 100
beste horecaondernemers
Aalsmeer - Biertappen is een ambacht dat, naast de juiste opleiding
en voldoende ervaring, om passie voor het product vraagt. Passie die verder gaat dan het openen
van een tapkraan en het volschenken van zomaar een glas. Wie een
perfect pilsje wil schenken, zal zich
moeten verdiepen in het product, de
presentatie en het gevoel van gastvrijheid. Een combinatie van factoren die bij café Sportzicht prima geregeld is. Het café doet mee aan het
programma Goed Getapt van Heineken. Elk jaar gaan de uitbaters en
hun medewerkers op training en komen er mistery visitors langs om hen
te beoordelen. Het programma is het
grootste kwaliteitsprogramma in de
Nederlandse Horeca. De doelstelling
van het Goed Getapt programma is
om bewustwording van kwaliteit en
kwaliteitsbeleving in de horeca te
verhogen met de focus op tapbier.
Jaarlijks doen hieraan ruim 2000 ho-

recaondernemers mee die Heineken, Brand of Amstel op de tap hebben. De afgelopen twee jaar behaalde café Sportzicht een plek in de top
10 van de regio west Nederland en
een plek in de top 100 van de beste
horecaondernemers van Nederland.
Afgelopen zondag was de uitreiking
van Goed Getapt 2011. De uitbater
en medewerkers werden opgehaald
door een Hummer Limo en werden
zo vervoerd naar Rotterdam voor de
spectaculaire landelijke finale in de
‘grootste’ kroeg van Nederland. Café
Sportzicht behaalde dit jaar een 6e
plaats in de top 10 en een 53e plaats
in de top 100c. Kwaliteit is zeer belangrijk voor café Sportzicht, vandaar de deelname aan dit programma. Zij schenken graag een goed
getapt biertje. Dat vinden zij belangrijk voor de gasten en henzelf. Iedereen in het bedrijf is enthousiast, ze
houden elkaar scherp en ieder jaar
een training houdt je extra alert.

Tussendoortje in de bus
Aalsmeer - Connexxion biedt haar
reizigers in vijftig bussen de mogelijkheid om de kleine trek te stillen met
lekkernijen als chocoladerepen of
ontbijtkoek. In het assortiment zijn tevens mondverfrissers opgenomen. De
‘vending machines’ sluiten aan bij de
wens van Connexxion om de busreis
aangenamer te maken. De automaten zijn onderdeel van een proef. In
de vijftig bussen, die rijden in de regio’s Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn,
Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer, wordt onderzocht hoe de
reizigers de automaten en het assortiment waarderen. Daarnaast wordt
bekeken of de machines storingsvrij
opereren in rijdende bussen. Naast
snoepwaren wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om een assorti-

ment samen te stellen met gezonde producten en sample machines
die kleine verpakkingen van nieuwe
producten kunnen aanbieden. In de
automaten kan worden betaald met
muntgeld. Vanaf twintig eurocent tot
een muntstuk van twee euro. In de
toekomst wil Connexxion overstappen op een digitale betalingsmethode. Bij een succesvolle proef, die naar
verwachting drie maanden zal duren,
zullen de vending machines landelijk worden geïnstalleerd in de bussen van Connexxion. Naast het aanbieden van de tussendoortjes wordt
in Noord-Holland tevens een proef
gedaan met Connexxion tv, een eigen
tv-kanaal met actueel nieuws, entertainment en concrete voordeeltjes
voor de reizigers.
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Boekenopbrengst voor Vrienden
van Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Vorige week vrijdagmorgen was het in eetcafé ’t Holland
Huys gezellig druk. Een flinke delegatie was aanwezig. Eigenaar Remco Kaapaan overhandigde namelijk een cheque van twaalfhonderdvijftig euro aan de stichting Vrienden van het Zorgcentrum Aelsmeer.
De opbrengst was tot stand gekomen door een samenwerking met
het eetcafé en Carla Sloot, medewerkster bij het zorgcentrum. Carla is ook aanwezig bij de overhandiging en legt het even uit: “Ik ben
verzot op het lezen van boeken, heb
er ook heel veel in mijn kast staan.
En, omdat ik het niet over mijn hart
kan verkrijgen om een boek weg
te gooien, heb ik jaren geleden het
idee gevat om boeken te gaan verkopen op markten en braderieen om zo wat extra geld te sparen
voor de bewoners van het zorgcentrum. Er bestaat een stichting die dit
geld beheert waar dan weer leuke
dingen voor gekocht worden of uitjes voor de bewoners gespaard, de
stichting Vrienden van het Zorgcentrum Aelsmeer. Omdat ik ook regelmatig in ’t Holland Huys kom en hier
volgens de laatste telling maar liefst
vijfentwintig honderd boeken staan,
dacht ik dat het leuk zou zijn als die
boeken ook verkocht konden worden. Remco vond dit een goed idee
en zo gezegd zo gedaan. De boeken
kosten twee euro per stuk en klanten kunnen deze dus tijdens een
etentje gewoon kopen. Ook is het
mogelijk om hier uw oude of gelezen boeken te brengen. Op die manier draagt een ieder een steentje
bij aan het goede doel!”
Dagen met ‘gouden randje’
Dat het initiatief zeer op prijs wordt
gesteld getuigt aan de opkomst. Directeur van het zorgcentrum, de
heer Dreschler, is met een aantal
stafmedewerkers en collega’s aanwezig, alsook alle betrokkenen van
de stichting, te weten, secretaris

mevrouw Clazien van Dam, voorzitter Berry Philippa en penningmeester Wim van Veen. Deze laatste vertelt over de stichting die dus in het
leven is geroepen om extra voorzieningen te organiseren die niet kunnen worden gefinancierd uit de normale budgetten: “Zo krijgen de ouderen van Aalsmeer regelmatig iets
extra’s, zoals een nieuw biljart, er is
meebetaald aan de leestafel in het
huis, we hebben een piano en een
vleugel aangeschaft en een rolstoelfiets, we sparen ervan voor een uitje of zelfs een vakantieweekje weg.
Ons motto is: Geef onze ouderen,
dagen met een ‘gouden randje’,
want door ze extra te verwennen zal
dat hun dagelijkse leven wat meer
kleur geven!” Stichting Vrienden
van Zorgcentrum Aelsmeer heeft
zo’n vierhonderd donateurs. Daarnaast is er de speciale 75+ club. Dit
is een club van Aalsmeerse bedrijven die ouder zijn dan 75 jaar. Zij
steunen de stichting Vrienden jaarlijks met een vast bedrag en worden
dan weer een paar maal per jaar
uitgenodigd voor een leuke bijeenkomst. Uiteraard kan iedereen donateur worden. Voor informatie hieromtrent kunt u kijken op de website
van het zorgcentrum www.zorgcentrumaelsmeer.nl Daar kunt u klikken
op de link. Of bel met 0297-326050.
Met de verkoop van de boeken
gaat de samenwerking overigens
gewoon door. U kunt uw gebruikte boeken inleveren bij de receptie van het zorgcentrum en in ’t Holland Huys in de Zijdstraat 14, maar
ook kijken of er een leuk boek voor
u tussen zit. Boeken krijgen hierbij
weer een tweede kans en u steunt
daarbij het goede doel. De bekende
win-win situatie. Tot slot willen alle
betrokkenen hun sponsors bedanken en iedereen die dit fantastische
initiatief mogelijk heeft gemaakt, en
blijft maken!
Door Miranda Gommans

Den Ouden ‘Binnen’ samen met
Mijdrechtse Zonwering verder

Voor verwarming, sanitair en
klimaatbeheersing

Kreeft & van Wissen houdt
open dag met KetelBingo
Aalsmeer - Zaterdag 28 januari houdt InstalCenter Kreeft & van
Wissen een open dag. De showroom heeft een frisse update gehad en het technisch installatiebureau is hier trots op en wil dit graag
laten zien. Iedereen is deze dag tussen 10.00 en 16.00 uur welkom voor
een hapje en drankje. Om 14.00 uur
vindt de prijsuitreiking plaats van
de KetelBingo. Klanten konden hun
meterstand doorgeven, wat die middag gaat gelden als lotnummer en
er zijn leuke prijzen te winnen. In
de showroom vindt u een greep uit
de producten die geleverd kunnen
worden, zoals CV-ketels, designradiatoren, airconditioningsystemen,
sfeerhaarden en sanitair. Kreeft &
van Wissen BV vertegenwoordigt de
merken Daalderop, Atag, Nefit en
Brink, maar uiteraard zijn alle andere merken ook leverbaar. De showroom is van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur geopend
en op zaterdag tot 14.00 uur. Directeur Piet Kreeft vindt het belangrijk
dat het bedrijf met de tijd meegaat.
“In 1955 is het familiebedrijf al begonnen als installatiebedrijf en nog
steeds zijn we de specialist om de
hoek”, vertelt hij. “Veel klanten vinden het belangrijk om met een lokaal bedrijf in zee te gaan, waarbij ze een vast aanspreekpunt hebben en dezelfde onderhoudsmonteur over de vloer krijgen.” De klanten zijn hoofdzakelijk particulieren
uit de regio, maar ook op de zakelijke markt is Kreeft & van Wissen een
begrip geworden. Een mooi voorbeeld hiervan is Hotel Aalsmeer,
waar de totale installatie gedaan is,
van verwarming, luchtbehandeling,
sanitair, riool en airconditioning.
De focus van het bedrijf ligt momenteel erg op bewuster met energie omgaan. Niet voor niets rijden ze
met de slogan ‘zuinig stoken advi-

seur’ op hun auto’s rond. De laatste tijd wordt er veel aandacht besteed aan zonne-energie systemen,
al dan niet in combinatie met zonnepanelen. Comfort, zuinig en kwaliteit zijn steekwoorden die belangrijk zijn voor Kreeft & van Wissen in
de Dorpsstraat.
Naast aanschaf en installatie van
verwarming-, luchtbehandelingsystemen en sanitair, kunnen particulieren en bedrijven hier ook terecht voor onderhoud en service.
Kreeft & van Wissen heeft 14 vakbekwame mensen in dienst, waarvan
de monteurs van de afdeling service en onderhoud 24 uur per dag
en 7 dagen per week voor de klanten klaar staan. “Alles wordt in eigen beheer gedaan, dus we kennen
de klanten persoonlijk”, vertelt Piet
Kreeft. “Het lukt ons altijd prima om
ook de druktepieken op te vangen,
zoals het begin van de vriestijd.” Het
bedrijf weet hier door ervaring goed
op in te spelen en is klaar voor extra winteronderhoud. De winter is
een leuke periode voor bijvoorbeeld
gas- en sfeerhaarden, terwijl tegen
de zomertijd meer energiezuinige
airconditioninginstallaties worden
verkocht.
Kreeft & van Wissen is aangesloten
bij de landelijke franchiseorganisatie InstalCenter, waardoor ze kunnen profiteren van acties die centraal geregeld worden. Op dit moment zijn er de ‘WarmteWeken’,
waarbij bij besteding van minimaal
250 euro kans gemaakt kan worden
op een luxe sfeerhaard. Maar ook
gelden er diverse acties op verschillende producten.
Meer informatie over InstalCenter Kreeft & van Wissen en alle producten en diensten is te vinden op
www.kreeft-wissen.nl.

Mijdrecht - Woensdag 25 januari (her)opent Den Ouden ‘Binnen’
zijn nieuwe vestiging aan de Genieweg 10. De interieurspecialist voor
aankleding en stoffering binnenshuis was tot voor kort gevestigd
aan de Rendementsweg waar men
sinds 2000 was gehuisvest in een
huurpand van Midreth. De voortschrijdende ontwikkeling in woningstoffering, vloeren, gordijnen en
woonaccessoires met bijbehorende trends, is daar debet aan. Maar
ook het toenemend aantal klanten, de groei van de opdrachten in
de projectsfeer (bedrijfsgebouwen)
en de vraag naar meer bijbehorende attributen en artikelen, deed
Paul de Ouden met zijn compagnon Cok Jongeneel besluiten naar
een grotere ruimte uit te kijken. Het
liefst in Mijdrecht, goed toegankelijk en vanzelfsprekend representatief. “We zijn er al sinds 2009 mee
bezig. Met de eerste locatie aan de
Rendementsweg waren we destijds
al heel blij. We verhuisden toen uit
Kockengen waar we een winkel van
30 vierkante meter hadden, naar
een ruimte die tien keer zo groot
was. Dat was ongekend. Oorspronkelijk komen wij uit die plaats, waar
mijn grootvader in de jaren twintig begon met de verkoop van textiel wat uiteindelijk uitdraaide op
het vestigen van een winkel in bekledings- en gordijnstoffen en zachte vloerbedekking. Destijds hadden
zij er zelfs nog kleding bij”, herinnert
Paul zich. “Maar de kernactiviteit
was woninginrichting. Daar ligt ook
onze basis. Wij geven advies, waarna we op klantspecificatie woningen, bedrijfsruimten, kantoren, horecabedrijven en zelfs hotels inrichten.” Eind januari 2010 werd naast
de zachte vloerbedekking de harde
vloerbedekking aan het assortiment
toegevoegd, waaronder laminaat,
houten vloeren, houten delen vloeren en Tapis vloeren. Vanaf die tijd
is men ook in de markt voor vloeronderhoud, zoals opknappen, schuren en lakken. Alles wordt in eigen
beheer uitgevoerd. Ook de binnenzonwering heeft een grote vlucht
genomen in aanbod, vorm, uitvoering en kleur, een en ander gecombineerd met raamdecoratie. Verder is Den Ouden ‘inspiration dealer’ van het merk Luxaflex op ‘outdoor’ niveau, dus producten bestemd voor toepassing aan de buitenkant van de woning. Voorts is er

een collectie leuke woondecoraties,
stoeltjes en kussens aan het assortiment toegevoegd.
Goed bereikbaar
Intussen is de verhuizing naar de
nieuwe locatie op details na afgerond en heeft Den Ouden de nieuwe vestiging betrokken. De fraai ingerichte showroom, inclusief magazijn en kantoor, omvat nu 800 vierkante meter bedrijfsruimte, verdeeld over twee verdiepingen. Bovendien heeft De Ouden het nu in
eigendom; het pand is in overleg
met Reurings Beheer, van wie het
nieuwbouwproject is, aangekocht.
De locatie is goed bereikbaar en
toegankelijk met voldoende (gratis)
parkeerruimte voor de deur. Prettige bijkomstigheid is dat bezoekers
vanaf de Industrieweg nog slechts
een tiental meters hoeven af te leggen om voor de deur van de showroom te staan. Bij de vorige locatie diende men eerst de Veenweg
voor een deel af te rijden en daarna
langs de Rendementsweg weer terug. Voor veel mensen was dat een
‘omweg’ en dat kostte toch klanten
omdat die een snel (vrijblijvend) bezoek daardoor uitstelden en van uitstel afstel kwam. Ook dat is nu verleden tijd.
Buitenzonwering
Paul: “Toch ontbrak er iets aan het
inrichtingsconcept, namelijk buitenzonwering. Heel belangrijk om verkleuring van het interieur tegen te
gaan, maar ook om het teveel aan
zonnewarmte buiten de deur te
houden. Nu deden wij al zaken met
Ben Blom van de Mijdrechtse Zonwering. Die was hier in de buurt gevestigd. Ben kreeg het ook steeds
drukker en had maar weinig backup in het maken van afspraken, telefoon en receptie. Wij zijn bij elkaar gaan zitten hebben besloten
samen onder een noemer verder te
gaan. Voor beide partijen biedt dat
voordelen. Op de eerste verdieping
hebben we inmiddels een complete showroom voor buitenzonwering
ingericht. Belangstellende klanten
kunnen voor zonwering bij ons terecht, voor zowel informatie en ook
eventuele bestellingen plaatsen.
Ben zorgt voor de technische uitvoering. Hij is heel goed in dit werk,
want hij heeft bijna 35 jaar ervaring
en is specialist in zijn vak, inclusief
de techniek en montage.”

Door Ilse Zethof

Mitsubishi stunt met
primeurs in 2012
Aalsmeer - Deze week verschijnt
de nieuwe Mitsubishi Update, het
Mitsubishi-dealerblad van Autobedrijf van Yperen uit Mijdrecht en
Aalsmeer. De folder staat weer vol
met informatie over het hele Mitsubishi-gamma, én met primeurs. Zoals het feit dat Mitsubishi maar liefst
twee nieuwe modellen introduceert
in 2012: de Mirage en de PX-MiEV
II. Ook meer over de samenwerking
met tv-programma ‘The Voice Kids’.
Uiteraard staan daarnaast de vertrouwde Mitsubishi-modellen weer
in de belangstelling, met de Colt in
de hoofdrol. En wist u al dat ook
rapper Yes-R tegenwoordig in een
ASX rijdt? De dealer legt uit: “2012
Wordt een mooi jaar voor Mitsubishi. Er komen twee nieuwe modellen uit, maar ook met de vertrouwde modellen zitten Mitsubishi-rijders nog steeds op rozen. Bijvoorbeeld met de Colt. Die is met zijn
huidige prijs van 9.999 euro de aller voordeligste 5-deurs in zijn klasse!” De Colt is en blijft een rijk uitgeruste ´hoogzitter´ met veel extra’s. Vijf deuren zorgen voor extra gemak voor de eigenaar en la-

ter voor een hogere inruilwaarde
dan een model met 3 deuren. Kortom: de Colt blijft een topper uit het
Mitsubishi-gamma. Eind dit jaar is
er weer iets nieuws bij Mitsubishi.
In de tweede helft van 2012 komt
de PX-MiEV II uit, de eerste zogenoemde ‘plug-in hybride’ van Mitsubishi, die elektrisch rijden combineert met rijden op benzine. Dat
zorgt voor een verbruik van slechts
1 op 60 en een minimale CO2-uitstoot! Naast deze noviteit lanceert
Mitsubishi dit jaar de Mirage, een
superzuinige, voordelige en compacte stadsauto. Meer weten? In
de Mitsubishi Update staan alle details! Ook de populaire Mitsubishi
ASX blijft in 2012 vast en zeker een
succesnummer. Tatjana Simic en
Ben Saunders reden er al in rond,
maar nu is ook rapper Yes-R gevallen voor de stoere ASX. Meer weten over de modellen en acties van
Mitsubishi? Let dan deze week extra goed op uw brievenbus. Daarin vindt u de vierde editie van de
Mitsubishi Update met al het laatste nieuws! en volgende week een
advertentie in deze krant.

Nieuwe bedrijfswagen bij
Nissan Auto Benelux
Uithoorn - Nissan heeft een nieuwe bedrijfswagen ontwikkeld: de
NV400, een stoere robuuste bedrijfsauto met een stijlvol design en een
zee aan ruimte. De Nissan NV400
staat nu in de showroom van Auto
Benelux. De nieuwe Nissan-telg is
er in diverse varianten waardoor hij
voor vele doeleinden is in te zetten.
Zo is keuze mogelijk uit voorwiel- en
achterwiel aangedreven versies, uit
drie wielbases, vier carrosserielengten en drie verschillende carrosseriehoogten. De NV400 is er als ge-

Aanstaande zondagmiddag open!

Wintersale gestart bij Big L
Geslaagde maandactie van
Red Shop in Ophelialaan
Aalsmeer - Elke maand is er in de
Ophelialaan een maandactie. En de
maand januari was voor The Readshop. De eigenaresse van de winkel deelde tussen 11.00 en 14.00
uur tassen uit met daarin een aantal cadeautjes. Eén van de gelukkigen was Liane Geleijn. Ze was helemaal verbaasd dat ze een cadeautas kreeg. “Wacht even dan haal ik

sloten bedrijfsauto, met dubbele cabine, als chassis-cabineversie en als
personenbus. Het laadvolume loopt
van 8 tot en met 17 kubieke meter.
De NV400 is leverbaar met diverse
comfort- en veiligheid verhogende
opties, zoals climate control, keyless
entry, automatisch inschakelende
koplampen en ruitenwissers en parkeersensoren. De nieuwe NV400 is
nu verkrijgbaar bij Nissan Auto Benelux aan de Zijdelweg in Uithoorn.

even snel mijn kinderen uit de auto”, was haar eerste reactie. Al snel
staan haar kinderen Dean en Morris
naast haar. “De laatste paar maanden ga ik elke zaterdagochtend
even naar de Ophelialaan. En dan
haal ik eerst even snel een krantje
bij The Readshop. Vandaar dat de
kinderen nog in de auto zaten.” Liane gaat verder: “Ik heb de laatste
maanden de Ophelialaan echt ontdekt. Ik zei pas nog tegen mijn man
dat ik het zo’n gezellige winkelstraat
vind. Na The Readshop ga ik meestal door naar de C1000, dan naar de
Etos en nog even naar bakker Hulleman. Dat is mijn vaste rondje. Maar
natuurlijk kan daar elke week wat bij
komen. Je hebt toch vaak nog wat
extra nodig en het assortiment in de
Ophelialaan is heel uitgebreid. Voor
bijna al mijn boodschappen kan ik
hier wel goed terecht.” Het toeval wil
ook nog dat Dean en Morris op basisschool De Zevensprong zitten in
Rijsenhout. En die school heeft net
een groot aantal boeken besteld bij
The Readshop. Verder is logeerbeer
Flip van school aan het logeren bij
Morris. “Flip is een weekend bij ons
aan het logeren. Het zal wel leuk zijn
als hij ook in de krant komt.”

Aalsmeer - De wintersale is gestart bij Big L en dit betekent kortingen tot maar liefst vijftig procent.
Dit hét moment om nog even de
kledingkast aan te vullen, met een
leuke trui, een trendy overhemd of
een leuk rokje. Big L is 600 vierkante meter shopplezier, dus voor iedereen is wel iets leuks te vinden.
De etage vol met de meest trendy
mode voor de kids en dames is op
de eerste verdieping, beneden kunnen heren uitgebreid winkelen. Het
voordeel van Big L is dat de klanten
zich kunnen aankleden van A tot Z.
Alles in één winkel en dat is wel zo
prettig. Sinds eind november is Big
L uitgebreid met een nieuwe kinderhoek. Op de eerste etage is er een
groot deel bijgekomen speciaal voor

de kindjes. De merken G-sus, Cars
Garcia en nieuw dit seizoen Outfitters Nation vullen de hoek voor
de jongens en meiden. Deze merken zijn verkrijgbaar voor zowel de
jongens als de meisjes. Wie op de
hoogte gehouden wil blijven van
de laatste ontwikkelingen en acties van Big L kan zich inschrijven
voor de Big L nieuwsbrief. Het enige wat er moet gebeuren is even te
surfen naar www.bigl.nl en de rest
wijst zich vanzelf. Vanwege de start
van de sale is Big L ook aanstaande zondag 29 januari geopend van
12.00 tot 17.00 uur. Lekker shoppen
op zondagmiddag. Voor zowel de
sale artikelen als de nieuwste collectie van de bekende merken is Big
L in de Zijdstraat het juiste adres.
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Voorstelling woensdag 1 februari

Hans Klok bekijkt goochelact
van Roy, Justin en Kim!

Ernst, Bobbie en de rest in
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 1 februari vanaf 14.00 uur brengen Ernst,
Bobbie en de Rest de voorstelling
‘Paniek op het politiebureau voor de
jeugd in Crown Theater Aalsmeer.
In deze Ernst en Bobbie Show staat
de opening van het geheel verbouwde politiebureau centraal. En
niemand minder dan de koningin
komt de opening verrichten. Tot zover gaat alles goed, maar dan vinden Ernst en Bobbie op de pas verbouwde zolder een kluis. Wat zit er
in die kluis? En waardoor komen die
twee soepkippen na het vinden van
de kluis zó in de problemen? Gelukkig weten Ernst en Bobbie het probleem op hun geheel eigen wijze
weer op te lossen. Kom zelf kijken
en beleef de show mee! Natuurlijk
wordt het weer spannend en grappig en kun je uit volle borst meezingen met de gezellige liedjes van

de twee grootste kindervrienden
van Nederland! Voor meer informatie en kaartjes: www.crowntheateraalsmeer.nl.

Samen Een bij Ajax - AZ

Oma’s Oma in Poppentheater
Amstelveen - Ida van Dril is wegens groot succes terug met ‘Oma’s
Oma’. Op zaterdag 28 januari speelt
zij ‘s middags om 14.30 uur en ’s
avonds om 19.30 uur deze prachtige familievoorstelling voor iedereen
vanaf 6,5 jaar. Hoe kunnen een prinses en drie poppen je een uur lang
betoveren? Een van Nederlands
beste poppenspelers Fred Delfgaauw weet het, zijn opvolgster Ida
van Dril doet het! Samen maakten zij
‘ Oma’s Oma’. In deze liefde- en fantasievolle familievoorstelling wordt

het fenomeen ouder worden voor
jong en oud subliem vormgegeven. Met het grootste gemak kruipt
Ida in de huid van diverse personages en blaast aanstekelijk veel leven
in haar poppen. Ze zingt, springt,
danst en speelt, ofwel, ze betovert.
Toegangsprijs is 8,50 euro per persoon. Voor alle Oma’s (ook leenoma’s) is de entree gratis! Reserveren
kan op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur via 0206450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - Wat een feest afgelopen donderdagmiddag. Leerlingen van groep zes, zeven en acht
van openbare basisschool Samen Een mochten naar de wedstrijd Ajax tegen AZ in de Amsterdam Arena. Met drie bussen, waarvan er één door Ajax was gesponsord en de overige twee door ouders van de school, gingen de uitzinnige kids op weg, uiteraard
voorzien van Ajax petjes, rood-witte sjaals en spandoeken. Wat een
happening. Er waren natuurlijk veel
begeleiders bij aanwezig, die zowat oordoppen nodig hadden, omdat in het mega stadion 22.000 kinderen aan een stuk door stonden
te zingen, gillen en aan te moedigen. Iedereen zat gebroederlijk
door elkaar heen; Ajaxieden naast
AZ supporters met daartussen PSV

fans en Feyenoorders. Ze juichten
voor elk doelpunt bijna even hard.
Daar kunnen de volwassen supporters nog eens een voorbeeld aan
nemen. De meeste kinderen waren natuurlijk voor Ajax, die helaas
de wedstrijd met een punt verschil
verloren heeft. Dat de kinderen getrakteerd werden op maar liefst vijf
doelpunten verzachtte enigszins de
pijn. Omdat de meeste kinderen de
Arena voor de eerste keer van binnen zagen, waren zij door alle indrukken behoorlijk moe op de terugreis. Deze ervaring zullen zij niet
snel vergeten. De school wil tot slot
alle ouders hartelijk bedanken. Met
hun hulp en steun is dit evenement
absoluut een groot succes geworden.

Aalsmeer - Op vrijdagavond 20 januari mochten Roy en Justin Huiskens en Kim Nederstigt hun voorbereide goochel- en illusionistenact
laten zien op de Goochelaarsvereniging in Hoofddorp. Roy is hier al
enige tijd lid van en droomde ervan
om zijn show ‘Briljant’ op te voeren voor niemand minder dan Hans
Klok! Goochelleraar Gert had Hans
benaderd omdat hij lid is van deze
vereniging. Om 19.30 uur stond alle apparatuur klaar met medewerking van de hele crew. Broer Dylan
en vriend Beau verzorgde de muziek en techniek achter de schermen. De avond werd geopend door
Roy en Justin (alias Clown Okidoki) met de Cristal Box. Hieruit werd
assistente Kim tevoorschijn getoverd! Vervolgens een kaartentruc
door Roy gevolgd door de Shadow
Box. Clown Okidoki wilde ook heel
graag assistent van Roy zijn en kon
ook al een beetje toveren met een
kleurboek! Daarna kwam de derde
illusie, de Octopus. Kim nam plaats
in deze Box en er werden allemaal
houten stokken ingestoken door
Roy en assistent Okidoki! Tussendoor liet Roy nog wat andere goo-

cheltrucs zien. Vervolgens sloten zij
af met de grote verwisseltruc. De leraar was onder de indruk en vroeg
aan de overige leerlingen wat er top
was en of er ook nog tips waren.
Heel leuk om de opbouwende kritiek te horen. Er was even tijd voor
een korte pauze, en wat optredens
van andere goochelaars. Maar toen
werd het toch spannend, want opeens verscheen in de deuropening
Hans Klok! Hij was wel nieuwsgierig
geworden naar de show van Roy,
Justin en Kim. Hij nam plaats op
een stoel en de show kon weer beginnen. De tips van daarvoor werden direct in de praktijk gebracht
door Roy. Hans Klok was zeer onder de indruk en gaf zijn commentaar en complimenten. Daarna was
er nog even tijd om foto’s te maken,
te kletsen en handtekeningen uit te
delen. Vervolgens kon de aanhanger weer gevuld worden met alle
acts, het is nog geen vrachtwagen
zoals Hans Klok zelf heeft, maar het
begint er al aardig op te lijken. Roy,
Justin en Kim gaan zich nu voorbereiden op het NK goochelen dat op
zondag 15 april gehouden wordt in
Meppel.

Van links naar rechts: Justin, Hans Klok, Beau, Kim, Roy en Dylan.

Door Miranda Gommans

Nederlandse titel voor de
twirlsters SV Omnia
Aalsmeer - Afgelopen weekend
14 en 15 januari vonden de Nederlands Kampioenschappen Twirl
plaats in Sporthallen Zuid te Amsterdam. De twirlsters van SV Omnia 2000 hadden zich via voorrondes of direct geplaatst met een aantal onderdelen. Er zijn aardig wat
medailles en titels in de wacht gesleept deze dagen. Als eerste mocht
Selina Kok op de vloer in de juvenile kampioensklasse met haar onderdeel 1-baton. Zij liet een mooie
beheerste routine zien en behaalde een 3e plaats, goed is voor een
WK-ticket. Daarna mochten Solenne Köhler en Kim Nederstigt starten met hun Solo Rhythmic twirl
in de categorie Preteen intermediate. Solenne liet ook een mooie
show zien, echter had ze pech met
een aantal drops. Ze werd negende. Kim kwam terug van een vervelende knieblessure, maar kon toch
voluit gaan met haar dance twirl.
Dit werd totaal onverwachts beloond door de jury met een eerste
plaats, Goud voor Kim dus Nederlands Kampioen! Vervolgens stond
het onderdeel 2-baton op het programma. Voor Solenne de tweede
ronde van de kampioensklasse bij
de preteens. Zij werd wederom zesde. Selina nam ook deel in de kampioensklasse, maar dan bij de juveniles. Zij werd zeer verdiend eerste.
Opnieuw Nederlands Kampioen en
het tweede WK-ticket op zak! Daarna was Imca Pape aan de beurt met
haar Rhythmic Dance twirl in de categorie Junior Runner-up. Zij had
zich bij de beste 6 geplaatst via de
voorrondes. Imca liet een mooie
show zien die zelfs goed bleek voor
het zilver. Toen kwam het Duo Nikkie van der Luit en Imca Pape aan
de beurt. Via voorrondes hadden zij
zich geplaatst, maar helaas liep het
niet helemaal naar wens. Zij eindigden op een vijfde plaats. Daarna
was de vloer voor de basicstrutters.
Julia van der Drift en Selina moch-

ten aantreden. Voor Julia een debuut op het NK in de preteen klasse. Met haar mooie 8,3 punten wist
ze helaas niet het podium te behalen en werd tiende. Selina behaalde
met een persoonlijk puntenrecord
van 8,8 punten een tweede plaats
en dus zilver. Na de pauze was het
tijd voor de Small teams twirling.
Het team van SV Omnia 2000 mocht
als laatste optreden van hun categorie. De meiden lieten een mooie
show zien en werden knap tweede. Na het team mocht Selina nog
haar Rhythmic dance twirl laten
zien. Met de voorronde was ze als
eerste geëindigd. Ze liet een mooie
show zien en werd nu tweede. Aan
het einde van de dag was het Small
team dance dan eindelijk aan de
beurt. Ramona, Eefke, Amber, Solenne, Selina en Kim werden weer
omgetoverd naar Adam’s family
meisjes. Na de team yell gingen ze
de vloer op. Ze lieten echt een gave show zien die werd beloond met
een tweede plaats. Zondag was iedereen weer vroeg aanwezig. Selina
Kok was uitgenodigd door de NBTA om de deelnemers eed af te leggen tijdens de openings ceremonie.
Dit was natuurlijk wel een hele eer.
Daarna mocht Solenne als allereerste de vloer op met haar 1-baton in
de categorie Preteen intermediate. Deze show was goed voor een
zesde plaats, daarna mocht Kim optreden in dezelfde categorie en zij
werd zevende. Het volgende onderdeel was Duo-twirling. Kim en Selina lieten een mooie synchrone routine zien, die werd beloond met een
vijfde plaats.Bij het onderdeel Super X strut mocht Kim het opnemen
in de categorie Preteen intermediate tegen vijf tegenstanders. Ze werd
tweede en mocht een zilveren medaille in ontvangst nemen. Nikkie
en Imca hadden zich met de voorrondes geplaatst bij de beste zes
en mochten het onder andere tegen elkaar opnemen in de categorie

Jeugdhandbalnieuws

FIQAS A1 krijgt vleugels
Wetenschappelijk wachten
met Nemo op luchthaven
Schiphol - Sinds maandag 23 januari is Science Center Nemo ook
te vinden op Amsterdam Airport
Schiphol. Wachtende reizigers kunnen in een interactieve tentoonstelling kennismaken met de fascinerende wereld van wetenschap en
technologie. De tentoonstelling is
gemaakt om de wachtende reizigers te vermaken en te enthousiasmeren voor wetenschap en technologie. De zes interactieve tentoonstellingsobjecten zijn leerzaam en
leuk om te doen. Zo kunnen bezoekers zien hoe het komt dat er zoveel verschillende mensen zijn en
maakt de Buis van Kundt geluid
zichtbaar. Michiel Buchel, directeur
Nemo, over het initiatief voor deze tentoonstelling: “Het is de missie
van Nemo om jong en oud te inspireren voor wetenschap en technologie. Het is fantastisch dat wij met

deze compacte tentoonstelling op
Schiphol naast onze 500.000 museumbezoekers nog meer mensen
kunnen bereiken.” Jos Nijhuis, CEO
Schiphol Group, vult aan: “We delen
de passie van Nemo voor innovatie. De luchthaven innoveert continu
in de faciliteiten en mogelijkheden
die de luchthaven haar passagiers
biedt. Bovendien willen wij het verblijf van de passagiers op de luchthaven zo aangenaam mogelijk maken. Deze tentoonstelling biedt de
passagiers een inspirerende kijk op
de wereld van wetenschap en technologie en is daarmee een waardevolle aanvulling op de bestaande faciliteiten.” De tentoonstelling, die tot
begin 2013 op Schiphol is te zien, is
een gezamenlijk initiatief van Amsterdam Airport Schiphol en Science Center Nemo en staat in Lounge
1, achter de paspoortcontrole.

Junior runner up. Beide lieten een
mooie routine zien, goed voor de
vierde en een vijfde plaats. Als laatste solist van SV Omnia 2000 mocht
Selina optreden met haar Rhythmic
dance twirl in de derde en laatste

ronde van de juvenile kampioensklasse. Zij gooide al haar energie
erin en dit werd beloond met een
tweede plaats. Zij mag dus ook met
dit onderdeel uitkomen op het WK
Twirl in Zwitserland!

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

Aalsmeer - Op zondag 22 januari gingen de jongens A1 van FIQAS
Aalsmeer op pad naar St.Pancras
(bij Alkmaar) voor een wedstrijd tegen Vrone. Met de wedstrijd van vorige week toch nog wel in het hoofd,
gingen ze van start en stonden binnen drie minuten al met 4-0 voor. De
ploegen gingen de rust in met een
stand van: 10-18. Na een opbeurend praatje in de pauze gingen de
mannen opnieuw enthousiast aan
de slag. De eindstand werd 23-40 en
dus gingen de mannen tevreden terug naar Aalsmeer. Komend weekend komt Achilles Apeldoorn op bezoek in de Bloemhof, aanvang wedstrijd 12.00 uur! Zondag 22 januari
speelden de jongens van de A2 van
FIQAS Aalsmeer om half tien ’s ochtends tegen de A2 van Volendam. Het
vorige treffen was gewonnen door
Aalsmeer, maar toen hadden ze onder meer Mats in hun midden. Bij de
rust stond FIQAS Aalsmeer nog met
10-9 achter. Na een flinke aanmoediging in de rust door coach Marcel
ging het in de tweede helft beter. En
uiteindelijk kon FIQAS Aalsmeer met
een 20-19 winst van het veld. Het
weekend van 21 en 22 januari was
een echt Aalsmeer tegen Volendam
weekend. Veel verschillende teams
van beide clubs kwamen elkaar tegen op het veld. Op zondag ging de
B1 ook naar het vissersdorp voor hun
wedstrijd. Tom, Niels, Glenn, Mark en

Erik hadden ook in de ochtenduren
al een wedstrijd met de A2 tegen Volendam gespeeld. Die was na een
pittige strijd net gewonnen door FIQAS Aalsmeer. Het eerste doelpunt
was wel van Volendam maar de jongens van FIQAS hadden steeds het
betere van het spel. Bij de rust stond
het al 10-15 in het voordeel van de
mannen van Jarcha. Na rust deden
ze er nog een schepje bovenop en
toverden uiteindelijk een eindstand
van 20-33 op het scorebord. De jongens D3 van FIQAS Aalsmeer reisden zondag 22 januari naar Amersfoort voor een ontmoeting met Fidelitas. De eerste helft verliep nog wat
moeizaam en de score ging in eerste instantie gelijk op. Maar de thuisploeg kon gaan rusten met een 5-3
voorsprong. Na de pauze gingen de
Aalsmeerse jongens beter verdedigen en zorgde met name Cody voor
meer dreiging in de aanval. Zodoende kwam FIQAS Aalsmeer eerst op
gelijke hoogte: 5-5. Vervolgens ging
de strijd tot en met 8-8 opnieuw gelijkop. In de slotfase sloeg de D3 alsnog toe en via fraaie doelpunten van
Cdollin en Cody kon de winst toch
mee naar huis: 10-8 voor FIQAS
Aalsmeer. Volgende week speelt de
D3 weer thuis: dan komt om 11.30
uur Nijenrodes op bezoek in Bloemhof.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Niet alleen de jeugdteams van Fiqas Aalsmeer scoren goed in de competitie. Ook de jongste leden, de mini’s, weten wat winnen is. Afgelopen zaterdag
stond een thuistoernooi in De Bloemhof op het programma. De jonge handballers gingen helemaal op in hun spel en wisten een groot aantal wedstrijden winnend op te sluiten. Misschien kwam dit ook wel door de vele supporters langs de kant…
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Mini-pupillenvoetbal bij SCW

Handbalcompetitie jeugd

Strijdlustige wedstrijd, maar
overwinning RKDES C1
Kudelstaart – Afgelopen zaterdag moest RKDES C1 de strijd aangaan tegen VIDO C1. Met haast gelijkkleurige tenues, zwart/rood tegen
blauw/rood, zorgde het snelle spel
er voor, dat de bal geregeld bij de tegenstander terecht kwam. Toch werd
dit feit geaccepteerd en de wedstrijd voortgezet. Het eerste doelpunt viel bij VIDO. Zou dit RKDES
wakker schudden? Het antwoord: ja.
De roes van overwinning bij VIDO
werd door RKDES niet veel later teniet gedaan. De thuisploeg kreeg de
bal mee. Vanuit muurpositie werd de
bal op Megan gegooid en met een
prachtig sprongschot belandde de
bal in het VIDO doel: 1-1. Het tweede doelpunt was er weer één voor
RKDES. Femke ging de aanval in.
Met een enkele VIDO verdedigster
voor haar, zag ze dat Roos er beter
voor stond. In een splitsecond gooide ze de bal naar haar waarna de
bal over de keeper in het doel belandde: 2-1. Het laatste doelpunt van
de eerste helft kwam wederom op
naam van Megan. Na de bal te hebben rondgespeeld zag zij haar kans
schoon en gooide de bal loep zuiver in de linkerbovenhoek: 3-1. De
tweede helft begon met een geluk
bij een ongeluk. Met nog maar enkele seconden te hebben gespeeld
belandde de eerste bal in het RKDES doel. Maar door een VIDO voet
in de cirkel keurde de scheidsrechter de bal af. Dat het zo snel kon
gaan had de gastploeg niet verwacht. Tijd om het aantal doelpunten op te krikken. Met een prachtig sprongschot nam Femke deze
klus op zich: 4-1. De strijd ging on-

gestoord verder. Niet veel later nam
VIDO het roer over en knalde de bal
richting Verouska. Haar poging de
bal bij de doellijn weg te slaan wilde
echter niet lukken. De bal rolde over
de lijn en de scheidsrechter keurde
hem goed: 4-2. Dit smaakte voor VIDO naar meer: 4-3. Maar ook voor
RKDES. Zo beheerst als Megan de
bal speelde, zo zuiver belandde de
bal weer in de bovenhoek: 5-3. De
aanval ging over en weer (5-4), maar
de RKDES aanvallen waren wel toppertjes. Thamar onderschepte de
bal, ging er met een breakout vandoor en scoorde: 6-4. Vervolgens benutte VIDO de bal met een rebound
en kreeg Verouska de bal alsnog om
haar oren: 6-5. De spanning was om
te snijden. Een bloedstollende wedstrijd voor het publiek. Femke, Megan en Celine, lieten echter zien, dat
met hun blik richting het doel grote
kansen benut konden worden: 9-5.
Toch was het gevaar nog niet geweken. VIDO had een speelstertje,
die ook met zuiver spel besmet was.
Verouska moest eraan geloven, dat
de bal op grote afstand een aantal
keren in haar rechterhoek belandde
en deze werd tevens vergezeld met
een penalty tegen: 9-8. Gelukkig
verhoogde Femke de stand naar 108, waarna VIDO in de laatste twee
minuten wederom een penalty meekregen: 10-9. Met nog 55 seconden te spelen werd Roos in de aanval belemmerd. Toch kreeg RKDES
geen penalty, wel een vrije trap. Met
een prachtig sprongschot vanuit
muurpositie maakte Roos het laatste
doelpunt. Met 11-9 won RKDES uiteindelijk deze strijdlustige wedstrijd.

Rijsenhout - Sinds september
biedt SCW ook de gelegenheid aan
kinderen van 5 jaar om kennis te
maken met voetballen. Elke woensdagmiddag van 16.45 tot 17.45 uur
traint een groep van veertien jongens én meisjes vol enthousiasme
op het trainingsveld aan het Konnetlaantje. Er wordt altijd gestart
met een tikspelletje, daarna wordt
op een speelse manier aan de techniek (dribbelen of schieten) gewerkt
en de training wordt altijd afgeslo-

ten met kleine partijspelletjes. In het
voorjaar gaan de jongens en meisjes
van SCW één of twee oefenwedstrijden spelen tegen clubs uit de regio.
De trainingen staan onder leiding
van Mascha Veelenturf en Ronald
Kamer. Er is nog plek voor enkele
nieuwe leden. Jongens en meisjes
geboren in 2006 kunnen kennis komen maken met het mini-pupillenvoetbal door enkele proeftrainingen
te volgen. Opgeven hiervoor kan via
Mas.Veel@hotmail.com.

Junior Master Chef bijna
van start in Binding Oost

Zandwaterhoek gemaakt
op Boerenvreugd
Aalsmeer - Op kinderboerderij Boerenvreugd wordt momenteel
hard gewerkt aan een nieuwe zandwaterhoek. De bijna twintig jaar oude zandbak was dringend aan vervanging toe door onder meer verrotte paaltjes en een slecht afdekzeil. Er wordt gekozen voor een behoorlijke vergroting hiervan en een
geheel nieuw ontwerp. Er komt

een heel duidelijke scheiding tussen het natte en droge gedeelte
van de zandplaats. De realisatie is
weer mogelijk geworden door sponsoring. Als alles meezit dan is de
nieuwe zandwaterhoek voor Tweede Paasdag, 9 april, gereed. Op deze dag vindt namelijk de eerste activiteit van 2012 plaats op de kinderboerderij in de Hornmeer.

Aalsmeer - Afgelopen weken konden kinderen uit Aalsmeer Oost
zich inschrijven voor Junior Master Chef. En er zijn heel veel kinderen, die graag willen koken! Uit
meer dan 100 inschrijvingen is een
aantal geluksvogels geloot en zij
mogen binnenkort hun kookkunsten laten zien in de Mikado, samen met Eveline van Binding Oost.
Maar er zijn meer geluksvogels bij
Binding Oost. Zo zaten Matthias en
Jette in de tafelvoetbalfinale. Nadat
ze meerdere tegenstanders hadden

verslagen, moesten zij het tegen elkaar opnemen. Uiteindelijk is Matthias de tafelvoetbalkampioen geworden! Op de woensdagmiddag is
er geschilderd op canvas met acrylverf. Er werden striphelden op het
doek geschilderd en de resultaten
zijn erg leuk geworden. Deze kun je
bekijken op www.debinding.nl. Heb
je ook eens zin om met een vriend
of vriendin te langs te komen bij de
Binding, kijk dan in de agenda op de
site. Binding Oost is er voor tieners
van 10 tot en met 15 jaar.

De tafelvoetbalwedstrijd had een groot aantal deelnemers. De finale ging tussen Matthias en Jette. Uiteindelijk werd Matthias kampioen.

Wethouder Eurich leest voor

Immanuel bezoekt bakkerij

“Het was cool zo’n groot stadion”

De Zevensprong bij Ajax-AZ!
Rijsenhout - Er ontstond een ware stormloop op de gratis kaarten voor de jeugd voor de wedstrijd
Ajax tegen AZ in de Arena. Echter
door kordaat optreden van ouders
en schoolleiding is het gelukt om
voor de kinderen van obs De Zevensprong kaarten te bemachtigen. Afgelopen donderdag zijn 96 kinderen en 20 begeleiders met twee grote en twee kleine bussen naar het
stadion in Amsterdam geweest. De
kinderen hadden voorafgaand aan
de wedstrijd in de klassen een lespakket aangeboden gekregen over
voetbalveiligheid. De kinderen hebben een week lang voorpret gehad,
terwijl de school hard heeft gewerkt
om alles op rolletjes te laten verlopen. Zo moest ieder kind goed herkenbaar zijn voor zijn of haar begeleider en andersom. Er werden duidelijke regels afgesproken. Iedere begeleider kreeg een taak, varierend van het begeleiden van een
groepje tot het verzorgen van de catering en het begeleiden en toezicht
houden op toiletbezoek in de Arena, niets wordt aan het toeval overgelaten. De gehele school raakte in
een soort voetbalkoorts. De (voetbal)liederen klonken luid en duidelijk en de kinderen werden in de
juiste kleuren geschminkt. Natuur-

lijk waren de kinderen ook heel creatief in het maken van spandoeken,
allemaal om het feest nog completer
te maken. Ook rond het stadion was
alles goed georganiseerd. In de bus
kregen alle kinderen een nummer
op hun hand geschreven. Mochten
ze onverhoopt zoek raken dan wist
iedereen naar welke bus het kind
zou moeten. Vanaf het moment dat
de Arena in zicht kwam, waren de
kinderen niet meer te houden, wat
is het allemaal groot! Eenmaal in het
stadion was het één groot feest. Kinderliedjes uit de speakers, duiven op
het veld, ere divisie live die een interview afneemt met enkele leerlingen
van de school en een spectaculaire
wedstrijd met maar liefst 5 doelpunten. “Ik was nog nooit naar een voetbalwedstrijd geweest, en ik vond het
hartstikke leuk om te zien”, aldus
één van de kinderen. De terugreis
was beduidend rustiger dan heen.
Menig kind kon de ogen niet meer
open houden door de vermoeidheid, al het lawaai en alle indrukken. 20.000 kinderen in een stadion
met een gesloten dak maakt namelijk heel veel geluid! Maar het was
fantastisch! Het was één groot feest,
waar in de school, en met name in
de groepen 4 tot en met 8, nog lang
over zal worden nagepraat.

Rijsenhout - Op maandagmiddag
23 januari was groep 6 van CBS Immanuel niet op school te vinden,
maar in de bakkerij van Van Leeuwen in Burgerveen. Toen de groep
van 29 kinderen aankwam, stond
bakker Hendrik in zijn bakkerstenue al te wachten. In twee groepen
werd de groep rondgeleid in de bak-

kerij. De kinderen keken hun ogen
uit bij de enorme machines en werkbanken. Alles wat de bakker vertelde sloot heel mooi aan bij de natuurlessen die groep 6 juist heeft gehad.
Het was een hele leerzame middag.
Aan het einde van de middag kregen
alle kinderen allemaal wat deeg mee
om thuis een broodje van te bakken.

Aalsmeer - Woensdag 18 januari
startten overal in het land de nationale voorleesdagen. In vele kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en
bibliotheken werd voorgelezen. Zo
ook bij kinderdagverblijf Lievepop in
Nieuw-Oosteinde. Wethouder Ulla
Eurich kwam voorlezen uit het prentenboek van het jaar: ‘Mama kwijt’
van Chris Haughton. Dit boek gaat
over een schattig uiltje, dat slapend
uit zijn nest valt en zijn mama kwijt
is. Eekhoorn zal hem wel even helpen, maar dan moet kleine Uil wel
de juiste aanwijzingen geven. Gelukkig komt het uiteindelijk weer
goed en vindt kleine Uil zijn moeder. “Het voorlezen voor zo’n groepje peuters is bijzonder leuk. Ze re-

ageren zo spontaan dat er altijd
iets onverwachts gebeurt”, aldus de
wethouder van onderwijs. Sandra
Lissenburg van Lievepop: “We besteden veel aandacht aan lezen en
voorlezen, omdat dit een positieve
bijdrage levert aan de taalontwikkeling van het kind. Continu investeren in de ontwikkeling van kinderen is een onderdeel van onze missie. Het nationale voorleesontbijt
kan daarom niet onopgemerkt aan
ons voorbij gaan. Daarom hebben
we ook wethouder Eurich gevraagd
om voor te lezen. Om blijvend de
aandacht voor het lezen te stimuleren, geven wij zelfs nieuwe Partou
locaties een naam ontleend aan een
boek.”

Opa’s en oma lezen voor
Aalsmeer - Op donderdag 19 januari stond om half 10 de koffie klaar voor
de gasten die kwamen voorlezen bij
kindercentrum Ziezoo. De kinderen
kregen vast een glaasje sap, zodat ze
met voldoende aandacht naar de voorleesgasten konden luisteren. De gasten waren opa’s en oma. Er werd in
groepjes geluisterd naar verschillende
voorleesboekjes. Natuurlijk naar het
verhaal van Mama Kwijt!, hét prentenboek van 2012. Wat vinden de kinderen

dit toch een prachtig verhaal. Ademloos zaten ze op de kussens te luisteren. Ook werd voorgelezen uit de Wiebelbillen boogie en Kleine muis zoekt
een huis. Na het ontbijt werden in de
eigen stamgroepen lekkere broodjes
gegeten. Nadat de opa’s en oma waren uitgezwaaid, zijn de kinderen nog
geschminkt. De aankomende zes weken kunnen de kinderen nog genieten van vaste voorlees opa Theo. Welk
boekje zou opa maandag meenemen?
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Wedstrijden Veldvoetbal

Mandy de Boer geselecteerd
voor KNVB districtsteam
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag heeft Mandy de Boer, spelend
bij de jongens in de C1 van RKDES,
een brief van de KNVB ontvangen
waarin staat dat zij is geselecteerd
voor het definitieve districtsteam.
Dit betreft het team meisjes onder
14 van het District West 1. Aan het
begin van het seizoen is er binnen
het District West 1 gestart met twee
teams, de zogenaamde werkgebieden Noord en Zuid. Mandy werd
uitgenodigd om eind september een
selectiewedstrijd in Zeist te komen
spelen voor het werkgebied Zuid.
Dat ging haar vrij goed af en uiteindelijk werd zij in dit team gekozen.
Daarna volgde een reeks wedstrijden tegen clubs uit de regio die in
Zeist en later in Hilversum en zelfs
een keer bij KDO in De Kwakel werden afgewerkt. Ook werd een keer
tegen de meiden uit het werkgebied Noord gespeeld. Deze wedstrijd verloor Zuid met 4-2. Mandy
wist voor haar team wel een keer te
scoren. De laatste wedstrijd was begin januari op het thuiscomplex van
Noord in Heerhugowaard. Na deze wedstrijd moest er van de twee
teams, één definitief districsteam
worden gemaakt. De meeste meiden waren behoorlijk zenuwachtig,
want de nieuwe coach kwam ook
kijken en mee beoordelen. Het werd
een rommelige wedstrijd waarin iedereen zich wilde laten zien, wat
het samenspel vaak niet ten goede
kwam. Uiteindelijk wist Noord ook
deze tweede ontmoeting te winnen

met 2-1 door een paar kleine foutjes bij Zuid achterin. Nu was het afwachten geblazen wie er voor het
definitieve districtsteam gekozen
gingen worden. Dat werden een
paar spannende weken. Hoewel
Mandy zich als voorhoedespeelster met diverse doelpunten aardig had laten zien, ligt het lot uiteindelijk toch in handen van de KNVB
scouts en coaches. Gelukkig viel afgelopen zaterdag de lang verwachte
brief in de bus met voor Mandy het
fantastische bericht van haar selectie voor het team. Dit betekent dat
zij nu deel uitmaakt van de 18 beste speelsters onder 14 van het District West 1. Een gebied wat zich uitstrekt van Texel tot voorbij Utrecht
en Amersfoort. Er volgt nu weer een
serie wedstrijden op sportpark Riekerhaven in Amsterdam, het thuiscomplex van het District West 1.
Vervolgens staat een trainingskamp van twee dagen in Emmeloord op het programma en wat later nog een stagedag in De Meern.
Daarna wordt een keer gespeeld tegen de meiden onder 14 uit het District West 2 en uiteindelijk wordt het
seizoen afgesloten met het het Dr.
Fadrhonctoernooi. Dit is een eindtoernooi waar alle zes districsteams
meisjes onder 14 uit heel Nederland
aan meedoen en wat over twee dagen wordt afgewerkt in Twello. Dit
wordt voor de komende maanden
een hoop heen en weer gereis, maar
dat is het volgens Mandy allemaal
meer dan waard.

Mandy de Boer (rechts op de foto) in actie voor de KNVB.

Sportvereniging Omnia 2000

Succes voor turnsters bij
rayonwedstrijd
Aalsmeer - Op zondag 22 januari werd door het rayon Amsterdam
de tweede voorwedstrijd georganiseerd in de Turnace Hall of Gymnnastics in Amsterdam-Sloten. SV
Omnia 2000 nam met negentien
turnsters deel in de vierde en vijfde
divisie onder leiding van Mariët Tas,
Anneke Nap en Gerda Kockelkorn.
Ilse Vergoossen, de vierde trainster,
zette zich in als jurylid. In de jongste categorie ‘de instap’ in de vijfde
divisie niveau 11 in totaal 27 deelneemsters. SV Omnia 2000 turnde
met vier turnsters een hele goede
wedstrijd.
Anouk Dekkers eindigde op de 8e
plaats, Isa Verzeilberg op de 4e
plaats, waar zij een medaille voor in
ontvangst mocht nemen, Noor Tetteroo won met de 3e plaats de bronzen medaille en Ilonca Jongkind
won het zilver met de 2e plaats. In
de categorie pupillen 1, vijfde divisie niveau 10 was het deelnemersveld dertig turnsters. Drie turnsters van SV Omnia 2000 deden
mee. Tessa Nederstigt eindigde op
de 13e plaats, Shania Bleeker werd
8e en Nienke van Dok, die helaas
de eerste voorwedstrijd moest missen vanwege een blessure, eindigde
op een 4e plaats en kreeg hiervoor
een medaille. In de categorie pupillen 1, vierde divisie niveau 9 turnden elf deelneemsters. Noa Sangers
turnde een goede wedstrijd en eindigde op de 6e plaats. In de categorie pupillen 2, vierde divisie niveau
8 vijf deelneemsters. Guoxin Verhoef

werd 4e en Lindsay Commandeur
won met haar 3e plaats de bronzen
medaille.
In de categorie pupillen 2, vijfde divisie niveau 9 twaalf turnsters. Van
SV Omnia 2000 eindigden Leonie
Helling en Nathalie Grebe resp. op
de 10e en 8e plaats, Richelle Dekkers werd 5e en Jasmin Aileen won
de zilveren medaille door op de 2e
plaats te eindigen. In de categorie
jeugd, vijfde divisie niveau 8 keuze
23 deelnemers. Van de vijf SV Omnia 2000 turnsters eindigden Lotte
van Heteren op de 20e plaats, Esmée Maarssen 19e, Veerle de Jong
17e , Esther Veenstra de 12e plaats.
Kim Nederstigt turnde zich naar een
mooie 2e plaats, waarvoor zij de zilveren medaille kreeg. Aan de hand
van de resultaten van deze twee
voorwedstrijden wordt gekeken
wie er mag deelnemen aan de regiokampioenschappen. Dit is echter ook nog afhankelijk van het aantal deelneemsters in de andere rayons. De doorstroming naar de regiokampioenschappen wordt dus
later bekend gemaakt. In ieder geval kunnen de turnsters van SV Omnia 2000 en hun trainsters terug kijken op een geslaagde rayonwedstrijd met het winnen van zeven medailles. Een goede prestatie van iedereen.

Zaterdag 28 Januari
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Zandvoort 1
14.30 u
WV-HEDW 2 - Aalsmeer 2
11.30 u
Desto 2 - Aalsmeer 3
11.45 u
De Meer 7 - Aalsmeer 4
11.15 u
Aalsmeer 5 – WV-HEDW 17
14.30 u
Aalsmeer 6 – Almere 4
14.30 u
Pancratius Vet.1 – Aalsm.RKAV. Vet.1 14.45 u

Handboogschieten

Target houdt open dag
Kudelstaart - Op zondag 26 februari organiseert Handboogvereniging Target een open dag van
12.00 tot 16.00 uur in haar accommodatie op Sportpark Calslagen
aan de Wim Kandreef. Tijdens de
open dag worden doorlopend demonstraties van alle mogelijke disciplines van de handboogsport gegeven, waarbij de schutters vragen
van belangstellenden gaarne beantwoorden. Natuurlijk is er volop gelegenheid om ook eens een poging te
wagen met de pijl en de boog, uiter-

aard onder begeleiding van gecertificeerde trainers. Aansluitend op
de open dag, op 5 maart, start bij
HBV Target een cursus handboogschieten voor beginners. Deze cursus loopt tien maandagavonden van
19.30 tot ongeveer 22.00 uur. De minimumleeftijd om te starten met de
cursus en lid te worden van Target is
12 jaar. Volledige informatie over de
beginnerscursus is op te vragen tijdens de open dag. Voor aanvullende informatie kan de website www.
hbvtarget.nl bezocht worden.

Voetbalwedstrijd zaterdag

Aalsmeer stuntelt tegen Hellas
Aalsmeer - Zonder Jeffrey Blikslager maar met de herstelde Burak Sitil weer in de basis, gaf Aalsmeer in
de 89e minuut een 0–1 voorsprong
uit handen. Het elftal kon dit zichzelf
aanrekenen, want drie tot vier goede kansen in de tweede helft wist
men niet te benutten. Toen het fysiek sterke Hellas Sport in de slotfase de gelijkmaker inschoot, was dit
niet eens onverdiend. Het was van
beide zijden een slechte wedstrijd.
Ook door de soms zeer krachtige
wind die dwars over het veld waaide.
Hellas Sport en Aalsmeer begonnen
de wedstrijd met chaotisch spel en
zetten dat voort gedurende de gehele wedstrijd. Aalsmeer met Thomas
Harte en Burak Sitil, probeerde het
‘kick and rush’ voetbal van Hellas
Sport te ontregelen. Maar in plaats
van de bal rond te spelen, ging men
met het spel van Hellas Sport mee
door met lange en hoge ballen de
voorhoede zien te bereiken. Hellas Sport met de irritant spelende
Nils Berger bleek niet verlegen in de
man tegen man duels en schoffelde er soms lustig op los. Beide elftallen hielden veel mensen achter
de bal en sloegen het middenveld
over. Alleen Ide van Veen van Hellas Sport toonde zich deze middag
een goede spelverdeler. Voor de rest
haalde niemand een voldoende. De
eerste doelpoging was in de derde
minuut toen Ralf Lamme van Hellas
Sport een schot losliet. Maar Sander Bakker pakte de bal. Aalsmeer
was het meest aan de bal. Hellas
Sport loerde op de counter en vooral Ralf Lamme en Cedric Berger waren snelle jongens. Uit de vijfde corner in de 23e minuut schoot Peter
Neuvel met een halve omhaal de bal
richting doel, maar het schot stuitte
tegen het lichaam van keeper Dennis van Duuren. Ook een afstandschot van Thomas Harte in de 25e
minuut verwerkte de keeper goed.
Uit een corner van Salih Yildiz in de
39e minuut verlengde Calvin Koster
de bal waarna Peter Neuvel vrij voor
doel de bal binnenschoot, 0–1. Gezien het spel was dit reëel, want Hellas Sport had al twee gele kaarten te
pakken om Salih Yildiz af te stoppen.

Voor de rest gebeurde er nog weinig. Scheidsrechter Germs kon precies op 45 minuten voor de thee fluiten. Wie zou verwachten dat men in
de tweede helft wel anders zou gaan
voetballen, kwam bedrogen uit. Hellas Sport gooide er nog meer kracht
tegen aan en Aalsmeer moest terug.
In de counters creëerde Aalsmeer
kansen. Zoals in de 57e minuut toen
Salih Yildiz de bal panklaar op Calvin Koster legde. Deze schoot de bal
in vrije positie voorlangs. Een minuut later was het weer Salih Yildiz die een voorzet op het hoofd
van Stefan v.d. Dussen legde. Vanaf vijf meter kopte hij naast. Een vrije
trap van Krijn Olsthoorn van Hellas Sport in de 70e minuut ging buiten bereik van Sander Bakker rakelings naast. Dirk Jan v.d. Meer was
ook dicht bij een doelpunt in de 80e
minuut. Zijn schot op een pass van
Stefan v.d. Dussen werd knap door
de keeper gestopt. Hellas Sport paste drie wissels toe en het waren
geen kleine jongens die het veld inkwamen. Het werden nog 10 moeilijke minuten voor Aalsmeer. Het
motto werd ‘weg is weg’. Aalsmeer
kreeg de grootste kans in de 84e minuut toen uit een voorzet van Dirk
Jan v.d. Meer, Calvin Koster vrij voor
doelman van Duuren kon inschieten. Hij raakte de keeper en zo worstelde Aalsmeer zich verder naar het
einde. Wat iedereen langs de lijn van
Aalsmeer al vreesde gebeurde in de
89e minuut. Uit een afgeslagen aanval schoot Bastiën Penning vanaf
25 meter langs de verbouwereerde
Sander Bakker, 1–1. Gezien de gedrevenheid en inzet van Hellas Sport
een verdiende eindstand.
De goed leidende scheidsrechter Germs uit Wilnis floot keurig op
tijd af en een juichend Hellas Sport
ging naar de kleedkamer. Aalsmeer
droop af. Thomas Harte pikte na een
overtreding nog een gele kaart mee
en is dus weer voor een wedstrijd
geschorst. Komende zaterdag 28 januari speelt Aalsmeer thuis aan de
Dreef tegen SV Zandvoort. Aanvang
wedstrijd 14.30 uur.

R.K.A.V.
Pancratius Vet.1 - Aalsm.RKAV Vet.1 14.45 u

Meisjes
RKAV MA.1 – DSS MA.1

12.30 u

JONG AALSMEER UNITED

Nw.Sloten E6 - RKDES E8
Ouderkerk 2 - RKDES F1
Bl.Wit.A’dam F2 - RKDES F2
RKDES F3 – DWV F3
RKDES F4 – Pancratius F6
RKDES F5 – Ouderkerk F6
RKDES F6 – Legm.vogels F15
RKDES F7 – Buitenveldert F9
RKDES F8 – SCW E4
Diemen F 11 - RKDES F9

Meisjes
ADO’20 MB.1 - RKDES MB.1
Alliance’22 MC.1 - RKDES MC.1
RKDES MD.1 – Hoofddorp MD.1
RKDES ME.1 – Kadoelen ME.2

Junioren

S.C.W

J.A.United A1 – Haarl.Kennemerl. A1 11.30 u
Hercules.Z’dam B1 - J.A.United B1 14.30 u
BSM B2 - J.A.United B2
14.30 u
Maarsen C1 - J.A.United C1
12.00 u
Onze Gazellen C1 - J.A.United C2 14.30 u
VSV C7 - J.A.United C3
11.15 u

NFC/Brommer 1 - SCW 1
AFC 6 - SCW 2
SCW 3 – ABN AMRO 4
SCW 4 – WV-HEDW 18
SCW Vet.2 – Legm.vogels Vet.2
Kon.HFC Vet.4 - SCW Vet.3

Pupillen

Junioren

J.A.United D1 – De Dijk D1
12.15 u
J.A.United D2 – AFC D6
9.00 u
J.A.United D3 – Geel Wit D1
11.15 u
Haarl.Kennemerl. D1 - J.A.United D410.30 u
DIOS D7 - J.A.United D5
10.00 u
RAP E2 - J.A.United E1
9.30 u
J.A.United E2 – Roda’23 E6
9.30 u
Roda’23 E4 - J.A.United E3
9.00 u
J.A.United E4 – Bloemendaal E7
9.30 u
Zwanenburg E4 - J.A.United E6
10.30 u
AMVJ E4 - J.A.United E7
10.45 u
Bloemendaal 6 - J.A.United E8
10.00 u
Geinburgia E3 - J.A.United E9
9.00 u
J.A.United E10 – Roda’23 E15
11.00 u
J.A.United F1 – JOS/Water.G’meer F1 9.00 u
J.A.United F2 – UNO F3
9.00 u
AGB F1 - J.A.United F3
11.00 u
HBOK F1 - J.A.United F4
9.00 u
VVC F6 - J.A.United F5
8.30 u
Roda’23 F 10 - J.A.United F6G
10.15 u
J.A.United F7G – Sloterdijk F5
9.00 u
J.A.United F8 – Sp.Martinus F5
9.00 u
VVC F8 - J.A.United F9
8.30 u
J.A.United F10 – Buitenveldert F 11M 9.00 u
J.A.United F11 – Arsenal F4
9.00 u
J.A.United F12 – Bl.Wit.’dam F3
11.15 u

Almere A1 - SCW A1
Victoria A2 - SCW A2
SCW B1 – Vogelenzang B1
Hoofddorp C5 - SCW C1
SCW C2 – Hoofddorp C8

Meisjes
J.A.United MC.1- GeuzenM’meerMC.2
Buitenv. MC.2 -J.A.United MC.2
DSS MD.2 - J.A.United MD.1
J.A.United ME.1 – Tos Actief ME.1
J.A.United ME.2 – Velsen ME.1

12.30 u
8.45 u
12.30 u
9.30 u
11.00 u

R.K.D.E.S
Pupillen

RKDES D1 – Overbos D1
RKDES D2 – DIOS D3
RKDES D3 – Overbos D8
Ouderkerk E3 - RKDES E1
RKDES E2 – Legm.vogels E4
KDO E2 - RKDES E3
RKDES E4 – Ouderkerk E6
Ouderkerk 5 - RKDES E5
DWV E5 - RKDES E6
RKDES E7 – Swift E9

13.00 u
9.30 u
11.00 u
10.00 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
11.15 u
11.15 u
11.00 u

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap

12.45 u
10.00 u
9.00 u
11.00 u
13.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
13.00 u
11.00 u

13.00 u
9.45 u
9.30 u
11.00 u

14.30 u
14.45 u
11.30 u
11.30 u
14.30 u
14.30 u

12.00 u
13.15 u
12.00 u
14.30 u
10.00 u

Pupillen
NFC/Brommer D1 - SCW D1
SCW D2 – Alliance’22 D5
SCW E1 – Pancratius E6
SCW E2 – DSOV E4
IJburg AFC E8 - SCW E3
Legm.vogels F3 - SCW F1
SCW F2 – DCG F4
Legm.vogels F13 - SCW F3
RKDES F8 - SCW F4
Roda’23 F14 – SCW F5M

10.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
12.00 u
9.00 u
9.00 u
12.30 u
13.00 u
11.30 u

Meisjes
Pancratius MC.2 - SCW MC.1

11.30 u

Zondag 29 januari
R.K.A.V.
KDO 1 - RKAV 1
NFC/Brommer 2 - RKAV 2
Legm.vogels 3 - RKAV 3
RKAV 4 – OSC 2
WV-HEDW 12 - RKAV 6
Roda’23 7 - RKAV 7

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

R.K.D.E.S
RKDES 1 – Onze Gazellen 1
Hoofddorp 3 - RKDES 2
Pancratius 3 - RKDES 3
RKDES 4 – De Meer 2
Arsenal 7 - RKDES 5
RKDES 6 – Nautilus 4

14.00 u
11.00 u
13.00 u
12.00 u
12.30 u
14.00 u

Junioren
RKDES A1 – WV-HEDW A1
RKDES A2 – Diemen A3
RKDES B1 – AFC B2
RKDES C1 – Pancratius C1
Wherevogels C1 - RKDES C2
RKDES C3 – Diemen C8

12.00 u
12.00 u
12.00 u
10.00 u
10.30 u
10.00 u

Aalsmeer - Iedere dinsdag komen
de bridgers van Strijd en Vriendschap bijeen voor een gezellige
speelavond. De uitslag van het bridgen op dinsdag 17 januari is als
volg.

Groep B:
1. Ben en Hans Pothuizen
65,42
2. Wil Groot en Trudy Stokkel
65,00
3. Ton Leuven en Coby Blom
55,83
4. Jan van Ginkel en Trees de Jong
53,33
5. Gré Aartse en Jasper Blom
50,83
6. Guus en Mieke van Neijenhof
50,42
7. Miep en Wim Bakker
48.75
8. Marianne Joore en Herma Raggers 46,67
9. Nelly Mul en Marry Tulp
44,58
10. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet
40,42

Voetbalwedstrijd tegen United Davo

Groep A:
1. Jan Doeve en Rietje vder Zwaard
2. Gerard Vermeer en Jan Oor
3. Anny van Buyten en Tiny Neij
4. André Lanser en Joris vder Zwaard
5. Françoise Daudel en Tilly Eveleens
6. Jan en Krijnie Joore
7. Jan en Jaap Geleijn
8. Jan Eveleens en Wim Spaargaren
9. Theo en Christien Blom
10. Pieter en Erna Jongkind

65.83
57.50
55.42
52,50
51,25
49,58
48,33
46,67
46,25
42,50

Groep C:
1. Bep Brockhoff en Ank Roodenburg 65,00
2. Jan en Mien Korenwinder
62,92
3. Klaas Maarse en Adri Otto
58,75
4. Alie en Hein Bosman
52,92
5. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
52,08
6. Angela Korenromp en Ger Lubbers 51,67
7. Ruud Doeswijk en Ton Peperkoorn 51,25
8. An Joore en Mien van der Laarse 48,33
9. Gerrit en Coby van Leeuwen
46,25
10. Rina en Laurens Veldt
44,58

Kudelstaart - Een valse herstart
van de tweede helft van de competitie mag de wedstrijd RKDES teen
United Davo wel genoemd worden.
In Haarlem werd het na een barre
wedstrijd 1-1, meer hadden beide
ploegen ook niet verdiend. Het enige lichtpuntje zondag was de rentree van clubtopscoorder Edwin van
Maris na een lange blessure. Troosteloos was de ambiance, zelden zo
weinig toeschouwers bij een wedstrijd van het eerste team gezien.
Het is dat de trouwe kern
Des supporters voor het grootste
deel wel aanwezig waren, anders
had het toch veel op een wedstrijd
geleken van Abacawalda 6 tegen
Tjeraksteradeel 8. Daarbij opgeteld
de harde wind wat een mooie wedstrijd ook nog bemoeilijkte en twee
ploegen die er niet veel van bakte.
Davo dicteerde vanaf de eerste minuut het spel, maar kon in de hele
eerste helft amper één echte kans
creëren. Ook de Afas/van Berkel
brigade was maar zelden voor het
vijandige doel te zien. Maar als Des
er wel was, ontstond gelijk een dreiging. Zoals in de 10de minuut, een
corner van links door Edwin van
Maris werd niet goed ingeschat

Aalsmeer - Het eerste team van
Schaakclub AAS heeft een belangrijke overwinning geboekt op het eerste team van Schaakclub Amersfoort. In Amersfoort werd het 5–3,
gezien het ratinggemiddelde toch
wel een verrassing te noemen. Vorig seizoen troefden de Amersfoorters (met de engelse GM Matthew
Sadler in hun gelederen) de Azen
nog af, iets wat toen de beslissing in
het kampioenschap leek, maar waar
nog een bizarre ontknoping aan vast
zat. AJ Keessen bracht de Azen op
voorsprong. Het werd 2-0 toen Jasper van Eijk een pion won dankzij een standaard combinatie in een
Maroczy structuur. Bob Feis kwam
niet lekker uit de opening en kwam
al snel onder druk te staan. Hij probeerde nog wat te counteren op de
koningsvleugel maar de afwikkeling
die op het bord kwam liet Bob weinig hoop: 2-1. Jeffrey van Vliet speelde weer zijn eigen spelletje: solide
spel en een foutje genadeloos afstraffen. In een lang eindspel pakte
hij zonder te twijfelen het punt. Ad
van den Berg had zijn koning in het
midden gelaten om een pion te winnen, iets wat erg riskant leek. Hij wist
remise te maken. Dat betekende dus
3,5–1,5. Paul Schrama moest het (net

als de wedstrijd van vorig seizoen)
opnemen tegen Sadler. De grootmeester bouwde kalmpjes zijn stelling op en toen alle stukken in spel
waren kon Paul alleen maar hopen
dat hij nog een counter tegen de witte aanval had. Toen er geen wonder
in de stelling bleek te zitten was de
stand weer wat spannender, 3,5–2,5.
Mark Trimp had in de opening een
pion geofferd, maar kon daar toch
niet echt compensatie voor afdwingen. Vlak voor de tijdcontrole offerde
hij er nog maar twee, in de hoop wat
complicaties in de stelling te vlechten. In tijdnood werkte dat wonderwel , zwart gaf een stuk weg en liet
zich vervolgens mat zetten. Een gelukkig punt, en het besliste de match.
Marco de Groot speelde een zeer
wisselende partij en koos uiteindelijk
voor remise. Dat leverde de 5-3 einduitslag op, hierdoor behoudt AAS 1
weer een klein beetje de aansluiting
met de top. Schaakclub AAS schaakt
van begin september tot eind mei
op de vrijdagavond in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Training
en les wordt gegeven van 19.00 tot
20.00 uur, daarna start de competitie
tot 01.00 uur. Voor meer informatie:
0297-324459 of 0297-268954. Homepage: http://www.aas.leisb.org.

Jack van Muijden

Valse herstart RKDES van
Belangrijke overwinning AAS 1
tweede helft competitie
door de Davo keeper en uit de daaruit voortkomende scrimmage wist
Mark Schut de bal tegen de touwen
te werken: 0-1. Kansen weinig voor
de plaatselijke FC in de eerste helft
slechts twee schoten van afstand
maar zij miste doel. Tweede helft
voor de wind lijkt altijd makkelijker,
maar voor Des leek weinig te veranderen. Davo bleef de betere ploeg.
Al beter combinerend zochten zij
het Des goal. Na een uur werd het
1-1, een afstand schot verdween
achter keeper Wilbert Klijmij in de
verre hoek. Even dacht de plaatselijke FC dat ze weer op voorsprong
kwamen. Een vrije trap van links
werd bijzonder fraai ingekopt door
Roald Pothuizen, maar hij stond in
buitenspel positie.
Voor de rest kon Des nog één kans
voor Sander Boshuisen noteren. Uiteindelijk redde Wilbert Klijmij in de
laatste minuut voor RKDES nog een
punt, omdat hij een inzet van een
doorgebroken speler knap pareerde. Zo bleef de 1-1 tot het einde
staan. Komende zondag speelt RKDES thuis tegen Onze Gazelle.
Eppo
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Waterpolocompetitie

Oceanus Gemengd onder 15
nog steeds competitieleider
Aalsmeer - Zaterdag 21 januari
was het waterpoloteam van Aquafit
uit Beverwijk op bezoek bij de jongens en meisjes van het Gemengd
Onder 15 team van Oceanus in de
Waterlelie. Coach Cees van der Ven
kon gelukkig weer beschikken over
al zijn elf spelers. Oceanus startte
de wedstrijd dus met vier wisselspelers. Vanaf het startschot werd aanvallend gespeeld door beide ploegen. De eerste aanval van Aquafit eindigde op de lat. Oceanus had
meer geluk. De voorzet van Noortje van der Meer wist Fabiënne
Vork te verzegelen: 1-0. Aquafit wist
snel een tegendoelpunt te plaatsen: 1-1. De twee volgende aanvallen van Aquafit werden afgebroken
door Oceanus. Een mooie combinatie tussen Sofie van der Ven en Fabiënne komt helaas net naast het
doel terecht. In partje twee scoorde Fabiënne met een harde bal voor
Oceanus de 2-1. Mooi aangespeeld
door Marjolein Hoogenboom kwam

Noortje’s bal helaas op de lat. Na
een prachtig duel en balwinst voor
Kai Houdijk speelde hij de bal aan
Sohrab Shirzad die de 3-1 wist te
maken. Hierna maakte Aquafit, tijdens een man meer situatie, snel
twee tegendoelpunten: 3-3. De
wedstrijd werd wat feller en Oceanus kreeg een vijf meter (penalty)
bal toegekend. Noortje wist deze resoluut om te zetten in 4-3. In Aquafit
gebied kreeg Rowdy Wies een vrije
bal die hij snel aan Noortje door
speelde, die vervolgens de bal zuiver in de handen van de op zwemmende Sohrab plaatste: 5-3. Daarna
kreeg Oceanus een vijf meter bal tegen. Rick ter Reehorst liet zich echter niet passeren en speelde de door
hem gevangen bal direct aan op de
ver voor liggende Fabiënne: 6-3. Bij
aanvang van het derde partje liep de
verdediging van Oceanus even niet,
waardoor een Aquafit speler vrijwel alleen voor het doel van Oceanus komt: 6-4. Tijdens de man meer

Handbal Eredivisie heren

Volendam te sterk voor FIQAS
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer wíllen nog wel eens
stunten tegen landskampioen Kras/
Volendam. Ook zaterdag ging de
streekderby een tijdje gelijk op. Een
kleine tempo-versnelling was echter genoeg voor de Volendammers
om toch een onoverbrugbaar verschil te maken. Het eerste kwartier
van de snelle, aantrekkelijke wedstrijd waren de teams nog goed aan
elkaar gewaagd. FIQAS Aalsmeer
nam brutaal een 2-0 voorsprong,
maar dat had Volendam binnen een
paar minuten recht getrokken: 2-2.
Daarna vielen de doelpunten tot
7-7 om en om, mede door een aantal fraaie goals van Dustin Ligthart.
Belangrijk was ook het sterke keeperswerk van Jeffrey Groeneveld.
Al hadden de Aalsmeerders in de-

ze fase ook nog de pech een paar
keer de lat te raken. Vanaf de vijftiende minuut zette Volendam echter even aan en werd het schutters als Joey Duin, Jasper Adams
en Boj van Limbeek ook wel makkelijk gemaakt om van afstand aan
te leggen. Binnen vier minuten was
de marge in Volendams voordeel al
vijf: 7-12. De Aalsmeerders kwamen
nog wel terug tot 9-12 (twee mooie
acties van Jelmer van Stam vanaf
links) en even later tot 10-14, maar
in de laatste vijf minuten van de eerste helft wisten de opbouwers van
Volendam toch nog redelijk gemakkelijk uit te lopen tot de 10-17 ruststand. De wedstrijd was in feite al
gespeeld, maar toch toonde FIQAS
Aalsmeer in het vervolg de nodige
vechtlust en inzet. In deze fase wa-

situatie voor Oceanus werd de bal
rustig rond gespeeld en zag Myrthe
van Vierzen dat Sofie een vrije positie had. Deze kans werd door Sofie
keurig benut: 7-4. Het vierde partje
gaf direct een kans en een doelpunt
voor Rowdy. Echter de scheidsrechter had een fout aan Aquafit zijde
geconstateerd en dus gefloten. Dit
was echter niet gehoord door Rowdy waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Rowdy kreeg hiervoor ook
een P-tje (tijdelijk uitsluiting van het
spel) van de scheidrechter. Even later was Oceanus weer in een man
meer positie. Dit keer was het Aniek
Aarsman die de bal aan een vrij liggende Noortje speelde: 8-4. Oceanus kreeg een tweede vijf meterbal
tegen. Helaas was deze onhoudbaar
voor Rick: 8-5. Balbezit na dit tegendoelpunt werd goed behouden tijdens een mooie en netjes opgebouwde aanval. Hierin kwam uiteindelijk Annabel Hendrix tot een mooi
schot: 9-5. In de laatste minuten
ging het spel over en weer. Oceanus
kwam niet meer tot scoren, Aquafit wel, twee keer zelfs. Eindstand:
9-7. Met deze tiende overwinning
op rij is Oceanus GO15 nog steeds
competitieleider. Zaterdag 4 februari gaat het Oceanus team op bezoek
bij De Aalscholver in Almere-Haven.
ren Remco van Dam en Jarcha van
Dijk goed op dreef, nog steeds met
een sterke Groeneveld als sluitpost.
Even gloorde er hoop toen het van
14-22 16-22 werd en de Aalsmeerders iets later nog een keer van 1825 terug konden komen tot 20-25,
via Jimmy Castien die slim gebruik
maakte van de ruimte bij een overtal-situatie en een doelpunt van
Rodrigo Huttinga vanaf de cirkel.
De Volendammers konden echter té
makkelijk van afstand blijven scoren, waar bij FIQAS Aalsmeer toch
echt een extra afstandsschutter
wordt gemist. Zo konden de gasten
in de slotfase het verschil toch weer
op zeven brengen en eindigde de
wedstrijd in 21-28. Met het oog op
de vier laatste, belangrijke wedstrijden in de reguliere competitie hebben de Aalsmeerders weliswaar een
plaats op de ranglijst ingeleverd,
maar misschien wel wat zelfvertrouwen opgedaan. Want aan inzet en
werklust ontbrak het de ploeg niet
en dat zullen ze nog nodig hebben
in de strijd om een plaats bij de eerste zes. Komende zaterdag 28 januari wacht de de zeer zware uitwedstrijd bij de Limburg Lions, die uithaalden bij HA R&O (44-27), daarna
volgen nog wedstrijden tegen Quintus en E&O (thuis) en HA R&O (uit).
FIQAS 2 in bekertoernooi!
Het tweede herenteam van FIQAS
Aalsmeer heeft de achtste finales
van het NHV bekertoernooi bereikt.
FIQAS 2 versloeg donderdag Venus/Nieuwegein in de Regiofinale
met 34-28 en bekert dus door. Binnenkort is de loting voor die achtste
finales, waaraan ook FIQAS 1 meedoet.
Foto: Don Ran

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Girlpower en nieuwe
gezichten bij Poel´s Eye!
Kudelstaart - Twee weken terug
wist een voor de wereld nog onbekende darter het legendarische
Lakeside Darts Championship te
winnen. Zijn naam is Christiaan Kist
en hij was tot een paar dagen terug
nog stratenmaker van beroep. Echter nu, met een wereldkampioenschap verder en 125.000 euro rijker,
heeft hij van de uit de hand gelopen hobby zijn werk kunnen maken.
Dit klinkt natuurlijk iedereen goed in
de oren. Toen Raymond van Barneveld jaren geleden als eerste Nederlander een groot televisie toernooi

op zijn naam wist te schrijven, werd
darten een groot spektakel in ons
landje en wilden velen hem nadoen.
Dartpijlen werden aangeschaft of
afgestoft, in de kroegen werd meer
competitie gespeeld en toernooien
werden drukker bezocht als ooit tevoren. Wellicht dat de kersverse wereldkampioen Christiaan Kist hier
ook weer voor kan gaan zorgen.
Bij Poel’s eye waar alweer de achtste speelavond van dit seizoen gespeeld werd, is hem dat ieder geval
al gelukt, wel zestig inschrijvingen,
anderhalf keer meer darters dan

Girlpower met winnaressen Floortje en Ilona

begin dit seizoen. Onder deze aanwezigen ook wel liefst twaalf nieuwe gezichten. Vanwege de onverwachte drukte moesten er wel extra dartboarden en stellingmaterialen tevoorschijn gehaald worden,
maar stipt om 20.00 uur konden alle
zestig aanwezige tegelijk van start.
De uiteindelijk vier winnaars van de
avond mogen zichzelf dan ook een
aardige schouderklop geven met
dit grote, maar ook sterke deelnemersveld deze avond. De grote winnaar van de A-winnaarsronde was
Floortje van Zanten, terug van weggeweest en direct weten te winnen.
Dit deed ze tegen William Hunitetu
die voor het eerst deze finale wist te
bereiken. In de A-verliezersronde
wist Ilona Bak haar dubbel eerder te
gooien dan Danny Zorn en ze mag
zichzelf daarmee dan ook winnaar
van de avond noemen. De mannen
waren niet opgewassen tegen de
twee sterk dartende dames, want ze
zette de hele A-ronde op hun naam.
Met dit sterke staaltje mag hier zeker over girlpower gesproken worden. In de B-Winnaarsronde wist
Chris Urmston van Remco Maarse te winnen en in de B-verliezersronde deed Tony van Riel dit tegen
Rene Verhoeven. De hoogste finish
komt op de naam van Gerard Bak te
staan die een 170 finish alweer de
vierde keer voor elkaar kreeg in zijn
tien seizoen. Hiermee heeft hij als
enige de hoogste finish van dit seizoen in handen, naast het feit dat hij
ook de meeste 170-finishes ooit gegooid heeft bij Poel’s Eye.
De mysterie out pot viel in handen van de winnares van de avond,
Floortje van Zanten. De eerst volgende reguliere speelavond is op
vrijdag 17 februari, maar eerst zal er
nog een zaterdagse special toernooi
plaatsvinden op 3 februari.
Meer hierover kan volgende week
gelezen worden en anders kan er
natuurlijk altijd al op de site gekeken worden van www.poelseye.nl.

Klaverjassen bij
de Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door
wordt er op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis. Wie
ook zin heeft om een gezellige avond
te klaverjassen is van harte welkom.
Het klaverjassen begint om 20.00 uur.
Op 18 januari is Ben van der Voort eerste geworden met 5567 punten, Ben
Blom is op de tweede plaats geëindigd
met 5484 punten en op drie Joke Buijs
met 5383 punten. De poedelprijs was
deze week voor Joke Spaargaren.

Handbal Eerste Divisie

Ruime winst dames FIQAS
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer wisten zaterdag dat ze
een zeer gemotiveerd tweede team
van Westfriesland/SEW tegenover
zich zouden krijgen. Die ploeg had
immers van de laatste serie van zeven wedstrijden er vijf weten te winnen, terwijl ze zelf net twee verliespartijen op rij achter de rug hadden. Er was dan ook met name getraind op de dekking en... dat pakte goed uit. De Aalsmeerse verdediging stond zaterdag als een huis en
SEW kreeg bijna geen enkele kans
om er doorheen te breken. Met deze solide dekking als basis liep ook
de aanval als een trein. DE ene aanval was nog mooier dan de andere
en zo bouwde FIQAS Aalsmeer in
de eerste helft een zeer ruime voorsprong op, die bij rust al 18-7 bedroeg.

Ook na de pauze bleef alles lukken
en zo konden de Aalsmeerse dames
rustig verder werken aan de uiteindelijke 30-21 zege. “Dat was”, zo
vond trainer/coach Ruud v.d. Broeck
(die sinds kort de taken van de vertrokken Zoran Jovanovic heeft overgenomen), “vooral een sterke teamprestatie. Dat proefde ik al na de
nederlaag bij Bevo, er zit zoveel spirit in deze ploeg en iedereen was zó
scherp. Als deze groep dat kan vasthouden – en daar geloof ik in – dan
zit er nog zoveel meer in. Voor mij is
het nu nog even wennen, maar deze groep wil verder, qua prestaties
en ik denk dat ik daar wel een aanvulling op kan zijn.” Komende zaterdag 28 januari gaan de dames van
FIQAS Aalsmeer naar Hengelo voor
een ontmoeting met Olympia, de
nummer 13 van de ranglijst.

Competitie sjoelclub Aalsmeer

Patrick Haring weer in vorm
Aalsmeer - Op 19 januari heeft
sjoelclub Aalsmeer weer haar competitie gehouden. In de hoofdklasse was Patrick Haring weer eens de
beste met 2879 punten. Op 2 Albert Geleijn met 2799 punten en op
3 Marry Verhoeven met 2772 punten. In de A klasse eindigde verrassend Kees Kuypers met 2637 punten op 1, op 2 Petra Houweling met
2636 punten en op 3 Cor Franck
met 2630 punten. In de klasse B
was Margriet de Vries de winnaar
en scoorde 2545 punten, op 2 Jan
Geleijn Czn met 2482 punten. Hij
liet Wijnand Springin’tveld achter
zich, die 2472 punten behaalde. In
de C klasse heerst Joke Schagen
nog steeds met groot gemak en ze
was wederom de sterkste met 2486
punten, op 2 eindigde Bart Feij met
2422 punten en op 3 Jan Alderden
met 2376 punten. In de D klasse

was verrassend Maria Baggen een
goede winnares met 2348 punten,
met Dirk Mol op 2 met 2343 punten en op 3 Wil van Leeuwen met
2281 punten. In de E klasse was
Willem Joren de sterkste met 2250
punten, Herman Berkhout volgde
op 2 met 2223 punten en op 3 met
2125 punten Mirjam van den Berg.
In de F klasse blijft Co Eveleens in
vorm en werd eerste met 2193 punten. Op 2 eindigde Nel Zwartendijk met 2061 punten en op 3 volgde Marry Bax met 1911 punten. De
volgende clubavond van sjoelclub
Aalsmeer is donderdag 2 februari. Om 20.00 uur start de competitie in het dorpshuis te Kudelstaart.
Meer weten? Kijk op www.sjoelclub-aalsmeer.nl voor meer informatie, de geschiedenis van de club
geschiedenis en onder andere vele krantenartikelen uit het verleden.

RKAV gaat weer beachen
Aalsmeer - Zaterdag 28 januari
gaat RKAV beachen in The Beach,
het begint al een begrip en een gewoonte te worden dat de vereniging een keer in het jaar met alle
leden gaat beachen. De club van
100 van RKAV organiseert dit evenement al vele jaren en met heel
veel plezier en aan het aantal deelnemende ploegen vinden ze het bij
RKAV ook erg leuk. Dit jaar doen
er 26 teams aan het beachen mee,
naast senioren, dames en sponsors
is dit jaar ook de Trots van Aalsmeer
uitgenodigd. Door hun spontane
actie voor RKAV voor het Weekaatje hebben ze wel wat los gemaakt
in de RKAV gelederen. De club van
honderd vindt het dan ook een eer
dat de Trots op de uitnodiging is ingegaan om op een gezellige manier (buiten het voetbal om) RKAVleden te leren kennen. Het beachen
begint om 1900 uur precies, op alle
zes velden die de Beach heeft. Na

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
27 januari is er weer gewoon kaarten bij buurtvereniging Hornmeer in
het buurthuis in de Roerdomplaan.
Klaverjassen en jokeren staan op
het programma. Kaartliefhebbers
zijn van harte welkom. De aanvang
is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30

Darten in ’t
Middelpunt
Aalsmeer - Dat darten in
Aalsmeer veel beoefend wordt,
is te merken in het Middelpunt.
De speelavonden trekken veel
darters. Daarom nu officieel een
naam voor de groep: Darclub

de eerste ronde, volgt een schifting
waarin de bovenste twee van elk
poule en de beste 4 van die ploegen die op de derde plaats zijn geeindigd in de finale ronde komen.
Deze groep gaat door tot de echte finale, die rond 22.45 uur plaats
gaat vinden. De ploegen, die de finale niet gehaald hebben, gaan
dan door voor de plaatsen 17 tot
en met 26. En meem nu maar aan
dat zelfs plaats 25 gewoon een
goed resultaat is in dit geweld, wat
beachvolleybal heet. Na de wedstrijden is het feest en hiervoor is
uitgenodigd ridder Kees Markman,
die weer voor de gezellige noot na
afloop gaat zorgen. De entree voor
dit festijn is uiteraard voor eenieder
toegankelijk en kosteloos. Het bestuur van de Club van 100 is in ieder geval blij weer welkom te zijn in
de Beach en hoopt dat iedereen op
wat voor manier dan ook een prettige avond zal hebben.
uur. De koffie staal klaar. Het koppelkaarten afgelopen vrijdag is gewonnen door Ies Huijkman en Wil
Piet met 5282 punten, gevolgd door
George en Jaap Lemmerzaal met
5216 punten en Wil ter Horst en Ans
Doeswijk met 5142 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan Antoon van de Polder en Piet van Zuiverden met 3713 punten. Bij het jokeren wist Loes de hoogste eer te
behalen met 402 punten.
Oost. Er is afgelopen 24 januari
goed gescored en er werd geprobeerd om 180 te gooien. Want hier
is een leuke beker mee te winnen.
Bas Dolk bleek deze avond de
beste darter, gevolgd door Kees
Kooyman en Franklin Dolk. De
volgende dartavond is dinsdag 31
januari en begint om 20.00 uur in
’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal is open vanaf 19.30
uur. Dartliefhebbers zijn van harte welkom.

Kienen bij SVK
Kudelstaart – Vanavond, donderdagavond 26 januari, organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart
een kienavond. Veertig fantastische
prijzen liggen er nu ook weer te wachten op een nieuwe eigenaar. Wie het
snelst zijn kienblaadje vol heeft, mag
als eerste een keuze maken uit de vijf
fantastische prijzen die in elke ronde
te winnen zijn. Na vier ronden komt
er een pauze. Als de acht ronden gespeeld zijn komt de knaller van deze
avond, een superprijs met een waarde van ongeveer 125 euro. Het kienen
begint om 20.30 uur in het Dorpshuis
en iedereen is welkom.

Speelavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op maandag 31 januari houdt buurtvereniging Ons Genoegen voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma en zowel vaste gasten als nieuwe kaarters
zijn van harte welkom. De speelavond is in het gebouw van Ons
Tweede Thuis in de Hortensialaan en
begint om 19.30 uur. De zaal is open
vanaf 19.30 uur. De eerste speelavond in het nieuwe jaar is gewonnen door Bert Buys met 5995 punten, gevolgd door Ferrie Goede met
5623 punten en Piet Kragtwijk met
5327 punten. De hoogste eer bij het
rummicuppen is behaald door Nolda
Brand met 24 punten. Janny Flameling en Ger Gahrman zijn op een gedeelde tweede plaats geëindigd.

Piet wint op
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het Dorpshuis.
Klaverjassen, jokeren en ook biljarten
staan op het programma. Mensen die
graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook van harte welkom. Op
donderdag 19 januari is het klaverjassen gewonnen door Piet van As met
5750 punten, gevolgd door Jan Weij
met 5214 punten en Daan Sandee met
5027 punten. Bij het jokeren behaalde
Rie van der Jagt de hoogste eer met
162 punten. Op twee is Janny Lubbert
geëindigd met 166 punten.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 1
febuari. Vanaf 14.00 uur worden de
kaarten voor het klaverjassen verdeeld in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 18
januari is gewonnen door Anton van
de Polder met 5369 punten, gevolgd
door Stien Bosch met 5357 punten
en Essy van Es met 5298 punten.

IJs op komst?
Aalsmeer - Het lijkt er steeds meer
op dat de winter gaat proberen in
te vallen. Volgens de weerkundigen
gaat het vanaf zondag vriezen, soms
zelfs matig. Of de schaatsen uit het
vet kunnen moet volgende week blijken. Want er is wel wat vorst nodig
om een goede ijsvloer te krijgen. En
het mag niet te hard waaien, want
dan zal het moeilijk worden om de
Westeinder dicht te laten vriezen. De
ijsclubs in Aalsmeer staan paraat om
bij voldoende dikte de banen te prepareren en de koek en zopie-kramen op te bouwen. Daarvoor is wel
10 centimeter ijs nodig om toestemming te krijgen van de gemeente
voor echte ijspret. De IJsclub Uiterweg zal vanaf het weekend telkens
als het nodig is het laatste ijsnieuws
op de site zetten. Raadpleeg ten alle
tijde eerst de informatie voordat u zomaar de Poel op gaat, dit kan levensgevaarlijk zijn. De ijsclubs, Aalsmeer
Oost, VZOD, Blauwe Beugel en Uiterweg werken hierbij samen met de
gemeente Aalsmeer, die bij ijsvorming ook informatie op de site zet.
Voorgenieten kan dus al: www.ijsclubuiterweg.nl en www.aalsmeer.nl

pagina 26

Nieuwe Meerbode - 26 januari 2012

Schaatsen

Zaalkorfbalcompetitie

Myrthe en Erik opnieuw
clubkampioenen VZOD
Kudelstaart - Op de winderige ijsbaan van Haarlem zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen van
schaatstrainingsgroep VZOD Kudelstaart verreden. Bij de dames
wist Myrthe Brommer haar titel te
prolongeren en bij de heren wist
Erik de Jong voor de tweede keer
het kampioenschap te behalen.
Het kampioenschap startte met de
jeugdwedstrijden over een afstand
van 100 en 300 meter. Bij de meisjes pupillen E & F was Rachél Aarsen de snelste, gevolgd door Marit Koops en Bo van Holten. Voor
de jongens in deze leeftijdscategorie was de eerste plaats voor Sijmen
Egberts. De tweede plaats was voor
Jordi van Wieringen en als derde
eindigde Dave Meiland. Bij de pupillen kun je zien dat het trainen op
skeelers in de zomer zijn vruchten
afwerpt bij het schaatsen. De ereplaatsen worden vooral bezet door
enthousiaste skeeleraars. Zo ook
bij de pupillen C en D waarbij bij de
meisjes Famke Gerritsen de snelste tijden klokte, gevolgd door Inger van Dok en Carlijn Aarsen. Jesper de Jong realiseerde bij de jongens de beste tijd, met als tweede Justin Piet en Bohdi van Wieringen als derde. Voor de pupillen A
en B stonden een 500 en een 300
meter op het programma. Als eerste eindigde Harm Zekveld, tweede Yannick Veerkamp en als derde
Olaf van der Zwaard. Bij de meisjes is duidelijk te zien dat twee keer
per week trainen met de Intensieve
Trainingsgroep zijn resultaten oplevert. Met beduidend snellere tijden
dan de jongens eindigde Madelief
de Jong op de eerste plaats, tweede Sarina Piet en als derde Annick
Aarsen. Bij de dames in de oudere
categorieën werd een 500 en een
1000 meter verreden. Voor de junioren C en B was de eerste plaats voor
Imke Brommer, gevolgd door Maud
Berk en Lotte Spaargaren, allen ITers. Bij de dames senioren was Myr-

the een klasse apart. Als deelnemer
aan de nationale sprintkampioenschappen in Heerenveen was zij het
aan haar stand verplicht en maakte het dan ook waar met de snelste tijd van de dag op de 500 meter: 41.53. Op afstand gevolgd door
Eline van der Zwaard en Pien Berk.
Paulien Pannekoek legde beslag op
de eerste plaats bij de dames masters, met Ria Bosman op de tweede
en Anne Marie de Boer op de derde
plaats. De heren reden een 500 en
een 1500 meter. Met de wisselende
windrichting en windkracht waren
de omstandigheden niet eenvoudig.
Niels Ruijter was bij de junioren C
de snelste met Jerry Schuurman als
goede tweede en Jimmy Nijlant op
de derde plek. Bart Straathof was de
snelste bij de junioren B met IT-lid
Stijn Schukking als tweede en Nick
Vrolijk als derde. Clubkampioen Erik
de Jong zette de snelste tijden bij de
heren op de klokken. In de categorie
junioren A en Neo-senioren had hij
een ruime voorsprong op nummer
twee, Jan-Willem Hansen en Stijn
Brommer. In de overige categorieen waren Wouter Bakker (senioren),
Eric Aarsen (masters A en B) en Jeroen Buskermolen (masters C en D)
de winnaars. Door de voortreffelijke
organisatie en strakke planning was
er nog tijd over voor een minimarathon. Er waren toch nog zo’n 20
deelnemers aan het vertrek. De dames en meisjes reden een wedstrijd
over 8 ronden, met clubkampioen
Myrthe Brommer als snelste op de
voet gevolgd door haar jongere zus
Imke. IT-lid Maud Berk legde beslag
op het brons. De heren reden met 2
ronden extra een wedstrijd. Ex-IT-er
Bart Straathof liet zien dat zijn trainingsjaren een goede basis hebben gelegd door met voorsprong als
eerste over de meet te komen. Master Martin Zuiver behaalde de tweede plaats, gevolgd door Jan-Willem
Hansen. Voor een uitgebreider verslag en foto’s: www.stgvzod.nl.

Clubkampioen van STG VZOD: Myrthe Brommer en Erik de Jong.

VZOD overtuigt niet en
verliest in eigen huis

Liza Tichelaar (links) en Nadia Beijnvoort.

Succesvolle comeback
turnsters Liza en Nadia
Aalsmeer - Zondag 15 januari vonden in Opmeer de regio voorwedstrijden turnen voor de tweede divisie plaats. Voor SV PAX Haarlemmermeer deden Liza Tichelaar en
Nadia Beijnvoort mee in de leeftijdscategorie senioren. Beide turnsters
plaatsten zich via deze wedstrijd
voor de landelijke voorwedstrijden in maart en namen de gouden
en zilveren medaille mee naar huis.
Nadia maakte na een lange periode
haar rentree op de wedstrijdvloer,
om haar turncarrière op een leuke manier af te sluiten. Nadia startte haar wedstrijd met twee minder
goed uitgevoerde sprongen. Ze herpakte zich echter uitstekend op het
onderdeel brug, met een hoogste
toestelscore voor haar goed doorlopende oefening. Een stabiele oefening op de evenwichtsbalk met een
goede losse radslag leverde haar
een derde toestelscore op. Ondanks
een klein foutje in haar vloeroefe-

ning kan Nadia terugkijken op een
goede eerste individuele wedstrijd
van het seizoen. Ook Liza maakte, door een blessure, na twee jaar
haar rentree op de wedstrijdvloer.
Net als Nadia begon ook Liza niet
bijzonder goed aan haar wedstrijd
door een val bij haar tweede sprong.
Gelukkig telt de hoogste score en
was haar eerste sprong wel goed.
Op brug zette Liza een goede score
neer, mede door een los-om-handstand in haar oefening. Een strakke
en in hoog tempo uitgevoerde oefening op de evenwichtsbalk met een
mooie schroefsalto als afsprong was
goed voor het tweede cijfer van de
wedstrijd. Een val in de laatste serie van Liza’s vloeroefening dreigde
roet in het eten te gooien. Groot was
de verbazing dan ook dat Nadia de
zilveren en Liza de gouden medaille
in ontvangst mochten nemen. Beide turnsters kunnen daarom spreken van een succesvolle comeback!

was voor Early Bird waardoor er
een achterstand van 36-43 op het
bord stond. Het begin van het laatste kwart was niet zo goed, maar
liefst 8 punten op rij voor Early Bird,
ineens stond Aalsmeer fiks achter
met 38-49. Alleen Rianne wist daar
voor Aalsmeer een score tegenover
te zetten. Daarna pakte Aalsmeer
de draad weer op, met een run van
14-1 kwam er een voorsprong op
het bord met nog 1 minuut te gaan,
52-50.
De verdediging van Aalsmeer was
zeer goed, lay-ups werden afgestopt en alle verdedigende rebounds werden gepakt. De scores waren afstandschoten van Aaron, Vince en Valentijn. Helaas werd
Early Bird echt wakker en verdween de voorsprong. In een race
om een achterstand goed te maken
werd er niet meer gescoord en was
de eindstand 52-58. Ondanks het
verlies een heel tevreden gevoel
bij de coaches door het goede spel
van alle Aalsmeer spelers.

Klaverjassen in
Het Middelpunt
Aalsmeer - Op vrijdag 3 februari
organiseert buurtvereniging Oosteinde voor kaartliefhebbers een klaverjasavond in Het Middelpunt in
de Wilhelminastraat. Om 20.00 uur
worden de kaarten verdeeld.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het
klaverjassen op 19 januari is gewonnen door Ubel met 5405 punten, gevolgd door Hans Dolk met
5225 punten en Tiny van de Made
met 5116 punten. De poedelprijs is
uitgereikt aan Franklin Dolk.

sprong, waarmee een achterstand
van twee goals werd weggewerkt.
Daarna ging het gelijk op. Josine
Verburg zorgde voor de gelijkmaker,
maar ook dit bleek tevergeefs. ZKC
’31 wist weer te scoren en kwam
daarmee opnieuw op voorsprong.
Tien minuten daarna werd er geprofiteerd van de zwakke aanvallen van de thuisploeg. Wouter Vermeulen kon nog wel wat terugdoen,
maar een kille 6-10 verscheen al
gauw op het scorebord. Het lukte
VZOD/vdBoon nog wel om terug te
komen in de wedstrijd, maar verder
dan 9-11, dus tevens de eindstand,
kwamen ze niet. Een ietwat teleurstellende match aan Kudelstaartse
zijde. Trainer Frits Visser was duidelijk na de wedstrijd. Zo zou zijn team
vooral in aanvallend opzicht te weinig hebben gegeven. “Verdedigend
hebben we wel de gevaarlijke punten van de tegenstander uitgeschakeld, maar aanvallend hebben we
het echter weer niet gebracht”, luidde zijn conclusie. Dit weekend is
VZOD te gast bij DOS in Westbroek.
Het derde verloor ook thuis (6-13),
het tweede en de alle jeugdteams
wonnen. Voor met name VZOD E1
worden het nog spannende weken omdat de koppositie verdedigd
moet worden. Alle uitslagen: VZOD
1-Zkc ‘31 1 9-11, VZOD 2-Tweemaal Zes 4 11-8, VZOD 3-Tempo 7
6-13, Groen Geel B3-VZOD B1 5-10,
VZOD C1-OVVO C2 9-1, VZOD D1Zkc ‘31 D2 11-3, VZOD E1-OVVO
E2 6-3, VZOD F1-Thor F2 7-0.
Meer info op www.vzod.nl.

In een bomvolle Proosdijhal spelen Cornelis Punt en Bas van Soest de eerste bal.

Open dartkampioenschappen

Ilona Bak wint droomfinale
van haar man Gerard
De Kwakel - Zaterdag 21 Januari werd het 20e Kwakelse open
dart kampioenschappen georganiseerd. Vele darters uit de wijde omtrek van De Kwakel komen elk jaar
weer trouw om in het dorpshuis De
Quakel een pijltje te gooien. Dit jaar
was er een grote opkomst van 58
darters, die zorgde weer voor een
gezellige middag. Omdat er te weinig dames waren, hebben zij met
de heren meegedaan en dat bracht
een verrassende winnaar dit jaar.
In de winnaars ronde kon je zien
dat het verschil tussen de dames
en heren niet veel scheelt want, er
stonden uiteindelijk twee dames en
twee heren in de halve finale. Het
kon dus makkelijk een dames finale worden en dan zouden de dames
wel een poepje laten ruiken aan de

heren, maar helaas lukte het Floortje van Zanten niet om van Gerard
Bak te winnen. Ilona Bak lukte het
wel en won van Tim van de Poel.
De Droomfinale van De Kwakel
was dus tussen het echtpaar Gerard en Ilona Bak, het werd dus een
Bak Finale. Halverwege de wedstrijd stond Ilona met 3-2 voor en
dat vond Gerard niet leuk, hij wist
zich terug te vechten en kwam uiteindelijk nog met 4-3 voor te staan,
maar helaas voor Gerard bleek Ilona toch de betere en zij won uiteindelijk met 5-4. Ilona ging met de
dames- en herenbeker naar huis.
Arnold Sluis won uiteindelijk de finale van de verliezers ronde van
Arnoud de Graaf. Foto’s van de dart
kampioenschappen zijn te zien op
www.de-kwakel.com.

Basketballers zorgen voor
spanning op tribunes
Aalsmeer - Na de vorige week gewonnen wedstrijd tegen BV Volendam(85-30) was het voor de spelers
van Basketbal Vereniging Aalsmeer
tijd om de spierballen te laten zien
tegen Early Bird uit Purmerend.
Voor alle aanwezigen was direct
duidelijk dat Early Bird qua lengte
en gewicht ver boven Aalsmeer uitstak, maar de breaks van Aalsmeer,
met de snelheid van Vince en Roy,
zijn ongeëvenaard. Na 7 minuten in
het eerste kwart stond Aalsmeer op
een achterstand van 4-10, de spelers waren in het begin toch een
beetje geïntimideerd door dit fysiek sterke team. Maar dit duurde niet lang, want Valentijn scoorde vanuit een lay-up, na een steal
van Tim, en ook met een afstandschot. Hierdoor kwam Aalsmeer terug tot 2 punten achterstand. Het
tweede kwart werd agressief gestart, na scores van Shanice, Vince en Charlotte kwam een voorsprong op het bord van 16-14. De
verdediging van Early Bird maakte het daarna moeilijker om bij de
basket te komen. Tien seconden
voor de rust was het 19-22 en tevens balbezit voor Early Bird. Maar
onder druk van Jaro en Charlotte
kwam het team niet verder dan een
wanhoopschot. Door een rebound
van Aaron, een assist van Valentijn
en een van de supersnelle lay-ups
van Roy werd het in de zoemer 2122. Alles was nog mogelijk. Het begin van het derde kwart was echter
moeilijk, weggegeven vrije lay-ups
leverden een 24-30 achterstand op.
Shanice met twee afstandschoten
en Aaron met een aanvallende reboundscore brachten de spanning
terug, het werd 30-31. Door een
vrije worp van Valentijn was er weer
een gelijke stand, 31-31. Het laatste gedeelte van het derde kwart

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag was het aan coach Frits Visser
en de zijnen om de verloren wedstrijd van vorige week te revancheren. Dit tegen ZKC ’31 uit Zaandam.
In de teleurstellende wedstrijd tegen DKV (13-10) bracht VZOD niet
wat het zou moeten brengen. Aan
hen dus om te laten zien dat ze tegen de nummer twee, en dan ook
nog in eigen huis, de puntjes wel
weten binnen te halen. De wedstrijd begon rustig. Het was ZKC
’31 die na twee minuten de score wist te openen. Daarna ontbrak
aan beide kanten het initiatief om
de wedstrijd op sleeptouw te nemen, iets wat cruciaal zou blijken
voor de eindstand. Na tien minuten
mocht Bart Verheul, na een prachtige actie, tekenen voor de 1-1. Een
paar minuten daarna wist VZOD
zelfs op voorsprong te komen: het
was Willem Mast die de korf vond
en de 2-1 maakte. De Kudelstaartse korfballers waren heer en meester in de Proosdijhal. De 3-1 volgde dus al snel: Wouter Vermeulen
scoorde vanaf de strafworpstip. Het
volgende kwartier zouden er nog
maar twee doelpunten vallen, één
aan elke zijde. Met een 4-2 stand
op het bord kon Frits Visser met
goede hoop uitkijken naar een nog
betere tweede helft. Deze helft zou
echter een heel ander gezicht krijgen dan van tevoren was verwacht.
De donderpreek van de coach van
ZKC ’31 bleek in ieder geval te werken. Binnen een korte tijd kwam de
ploeg uit Zaandam op een 4-5 voor-

Spannend competitie einde
voor teams Flowershuttle
Aalsmeer - Bij Flowershuttle team
1 en team 6 kan aankomende zondag wellicht de champagne onkurkt
worden.Beide teams hebben nog
maar enkele punten nodig om zich
tot kampioen te mogen kronen in deze laatste competitiewedstrijd van dit
seizoen.Team 1 dient tegen US BC
1 uit Amsterdam concurrent Duijnwijck 9 van zich af te houden terwijl Team 6 probeert tegen US BC 6
concurrent Overbos 6 voor te blijven.
Mocht het lukken deze titel(s) te behalen dan betekent dit tevens klasse
promotie voor volgend seizoen. Beide wedstrijden starten aankomende
zondag 29 januari om 10.00 uur in

sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Uiteraard is publiek ter aanmoediging welkom!

Sjoelcompetitie
in De Reede
Rijsenhout – Vanavond, donderdag
26 januari, staat weer een competitie sjoelavond op het programma
van Sjoelclub Rijsenhout. Om 20.00
uur worden de stenen ter hand genomen. Er wordt gesjoeld in dorpshuis De Reede in de Schouwstraat.

Programma ZABO ronde 9
Rally Team terug in Nederland
Aalsmeer - De Dakar Rally van
2012 is weer voorbij en de mannen
van het Finstral Rally Team zijn weer
terug in Nederland, met de medailles. Beide trucks zijn over de finish
gekomen en hebben de gehele rally kunnen uitrijden. Uiteindelijk is
de Truck van Johan Elfrink en Enno Hortulanus (Uithoorn) veertiende
geworden in het algemene klasse-

ment en zijn zij eerste geworden in
het standaard klassement! De truck
van Teun Stam (Kudelstaart), Eddie
Beeftink en Rob Bogaart is uiteindelijk derde geworden in het standaard
klassement. Dit is een hele prestatie,
omdat veel teams die zij achter zich
hebben gelaten, met meer vermogen rijden dan de mannen van het
Finstral Team. Op naar volgend jaar!

Aalsmeer - De zaalvoetbal competitie van de ZABO Aalsmeer wordt
zaterdag 28 januari aanstaande
voortgezet met de negende speelronde van het huidige seizoen.
Speellocatie is ook nu weer sporthal de Bloemhof aan de Hornweg.
De toegang tot de tribunes van de
sportzaal is gratis en publiek is van
harte welkom. Om 18.35 uur be-

gint HV-BV tegen Schijf Grondboringen. Om 19.20 uur is de aftrap
van Accon-AVM tegen SC Rijsenhout. Om 20.05 uur start Amsec Beveiliging tegen Choekie’s Hairsalon.
Om 20.50 uur speelt LEMO Gaat Los
tegen LEMO/Piller en om 21.35 uur
tenslotte is als afsluiter het duel tussen Sportcafé de Midi’s en Bruin
Café Bonaire.

Nederlands kampioenen
winnen beach tennis spektakel!
Aalsmeer - Afgelopen zondag
22 januari werd het vierde indoor
beach tennis toernooi in The Beach
Aalsmeer gehouden. Dat beach tennis steeds een grotere groep sporters aantrekt, bleek wel uit het grote aantal inschrijvingen. Het toernooi
zat helemaal vol met deelnemers uit
alle hoeken van het land. Het toernooi startte in een poulefase waarin
de verschillende teams op tijd tegen
elkaar speelden. Nadat de eindstand
van de poules bekend waren gingen
de nummer 1 en 2 naar de pro sheet
en de onderste 2 teams van de poule
mochten hun geluk beproeven in de
Fun sheet. De pro sheet werd gedomineerd door de Nederlandse kampioenen beach tennis 2011, Michel
Koning en Jasper Smit. Deze getalenteerde spelers overtroffen zich-

zelf en kwamen in zowel de halve finale als de finale niet in de problemen. Ze wonnen in de finale afgetekend van Sebastiaan Schijf en Ricky Ruigrok. De strijd om deelname
aan de Pura Vida Cup (internationaal
landen toernooi beach tennis) is in
volle gang. De spelers die de meeste punten bij elkaar sprokkelen tijdens de zes beach tennistoernooien
van Beach Tennis Holland verdienen
deelname aan het landentoernooi.
Met nog twee toernooien te gaan
kan er nog van alles gebeuren, maar
Timo Tergau, Michel Koning, Margot
van Doorn en Fleur van Haasteren
hebben de beste papieren! Nieuwsgierig naar Beach tennis? Op zondag 11 maart vindt het volgende indoortoernooi in The Beach plaats.
Inschrijven kan via www.beach.nl.

