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‘Green Square’ moet kloppend hart worden 

Aanleg ambitieus Greenpark begint 
met ontwikkeling van paddenpoel
Aalsmeer - Pas in 2012 zal 
Greenpark Aalsmeer ‘in be-
drijf’ gaan, maar de eerste aan-
zet voor het hoogwaardige be-
drijvenpark, tussen Aalsmeer-
derweg, Hornweg en Legmeer-
dijk in, is gemaakt. En wel met 
de aanleg van een paddenpoel, 
domicilie voor de beschermde 
rugstreeppad. Deze poel komt 
naast de Middenweg die op de 
Aalsmeerderweg uitkomt.

Green Park Aalsmeer moet van een 
‘versleten’ glastuinbouwgebied een 
zeer hypermodern bedrijvenpark 
maken. Een gebied waar hoogwaar-
dige bedrijven gerelateerd aan de 
bloemen- en plantenbranche, een 
plek moeten vinden. De bedoelin-
gen van het bedrijvenpark zijn op 
zijn zachtst gezegd ambitieus en 
de aanprijzingen op de website van 
Greenpark winden er geen doekjes 
om: “De omgeving van Green Park 
Aalsmeer is een zeer representatief 
en hoogwaardig parklandschap, dat 
ten goede komt aan uw bedrijfsuit-
straling. U bent onderdeel van het 
hart van de Greenport Aalsmeer, 
waar mondiaal de grootste concen-
tratie en diversiteit van bedrijven in 
de sierteelt is gevestigd...” 

Toeristische trekker
Met de komst van ‘Green Square’ in 
het centrumgebied van Greenpark 
wordt het bedrijvenpark helemaal 
op de kaart gezet. Futuristische te-
keningen geven eerder de indruk 
van een toeristisch pretpark dan 
van een bedrijvencentrum. Hoewel, 
als het aan de ontwikkelaars ligt, 
komen er ook toeristen naar Green-
park toe. Niet om te gaan picknic-
ken in een van de parken of aan het 
water, maar om souvernierswinkels 
te bezoeken of het ontvangstpavil-
joen waar exposities zijn te zien, het 
productieproces wordt getoond. Ge-
lijk even wat eten in het restaurant 
of zelfs blijven slapen in het hotel. 
Green Square, oftewel het groe-
ne plein, moet dus een grote ‘trek-
ker’ worden in het gebied. Een ‘ex-
perience center’ waar het grote pu-
bliek kan beleven hoe de wereld van 
bloemen in elkaar steekt. De ambi-
ties reiken ver: “Green Square wordt 
een prominente plek in de mon-

diale marktplaats Aalsmeer. Een 
icoon voor de wereld van bloemen 
en planten, en een ontmoetingsplek 
voor iedereen die met deze wereld 
verbonden wil zijn...”, aldus de tekst 
op de website.

Veel groen
Vooralsnog is Green Square toe-
komstmuziek. Maar feit is wel dat 
deze maand een begin is gemaakt 
het gebied, dat circa 180 hectare 
groot is, te ontwikkelen. Allereerst 
dus de paddenpoel en watergangen. 
De locatie van dit natuurlijke aspect 
in het bedrijvenpark is tussen de 
Zwarteweg en de kruising Midden-
weg. Overigens, zoals de naam al 
aangeeft, speelt ‘groen’ een vrij pro-
minente rol in het gebied. Dat groen 
is voornamelijk te vinden in het deel 
waar vanwege het Luchtvaart in-
delingsbesluit (LIB) niet gebouwd 
mag worden. Met een bedrijvenbos, 
wandelpad, gras, riet, watergangen 
en een heuse recreatieve route in-
getekend op de plankaart, ziet het 
er aantrekkelijk uit. Je zou vergeten 
dat het in het gebied flink bedrijvig 
wordt met de vestiging van kanto-
ren en allerlei bedrijven werkzaam 
in de sierteeltsector. Dat brengt 
veel mensen en natuurlijk het no-
dige verkeer op de been. Te hopen 
is dat de gronden ook daadwer-
kelijk ten volle worden benut voor 
deze bedrijvigheid. De ontwikke-
ling moet tenslotte bijdragen aan 
de omlegging van de N201. En het 
gebied moet grote aantrekkings-

kracht uitoefenen op ondernemers 
in de branche die dichtbij het ‘mon-
diale sierteelcentrum’ van de wereld 
willen zitten. Mondiaal of niet, lokaal 
gezien verandert er natuurlijk heel 
wat in het gebied, dat nu nog be-
staat uit louter onbebouwde grond 
dat rustig achter de linten ligt. “Het 
gebied is ook een schakel tussen de 
huidige kern Aalsmeer en de toe-
komstige kern Nieuw Oosteinde. De 
stedenbouwkundige ambitie is om 
in de toekomst beide dorpskernen 
goed met elkaar te verbinden”, aldus 
de tekst op de website. 

Spreekuur
De verwachting is dat in het ko-
mende half jaar twee ondernemers 
kunnen beginnen met de bouw van 
hun panden. Er zijn ondernemers die 
een optie op een kavel in het gebied 
hebben. Het is voor te stellen dat ie-
mand die zich hier wil vestigen de 
nodige vragen heeft. Daarop speelt 
de organisatie in door spreekuren te 
houden. Welke procedures je moet 
doorlopen en welke vergunningen 
nodig zijn om hier te bouwen, daar-
over kun je vragen stellen tijdens 
zo’n spreekuur. Ramses Luijendijk, 
verantwoordelijk ambtenaar van de 
gemeente, houdt maandelijks een 
spreekuur op het Projectbureau. 
Meer informatie daarover op www.
greenparkaalsmeer.com

Nieuwe N201 er doorheen
Greenpark Aalsmeer is al een tijdje 
een bekend maar misschien nog on-
bemind of onbegrepen begrip. Ja, er 
komt een groot bedrijventerrein, in-
gepast in bestaand maar verouderd 
sierteeltgebied. En uit de berichten 
blijkt dat de ontwikkelaar hoge am-
bities heeft met de invulling. Maar 
wat waren de hoofdlijnen ook al 
weer? In het gebied moet de nieuwe 
N201 goed worden ingepast. In het 
masterplan is de N201 ingepast bin-
nen een smallere zone met op- en 
afritten, die uitkomen op twee paral-
lelwegen langs de N201. 
Er komt ruimte voor specialistische 
handel en hoogwaardige bedrijvig-
heid, uitbreiding van het veilingcom-
plex (Flora Holland Aalsmeer-Oost), 
een gemengd terrein voor handel 
en ruimte voor meer lokaal georiën-
teerde gemengde bedrijven. In 2016 
moet Greenpark helemaal klaar zijn. 

De leerlingen-aantallen groeien op de drie basisscholen in Oost. Niet verras-
send, want de wijk Nieuw-Oosteinde groeit ook door. Gisteren, woensdag 30 
januari, is de eerste paal geslagen voor de jongste wijk: 136 Woningen in het 
project ‘Wonen aan de Oever’. De symbolische, eerste paal werd geslagen 
door burgemeester Litjens. De bouw van de Brede School groeit ook, zie foto. 
In het nieuwe schooljaar gaan de drie basisscholen in Oost verhuizen naar dit 
multifunctionele gebouw met onder andere ook een bibliotheek.

250ste leerling op Zuidooster!
Aalsmeer - Woensdag 6 februari, 
op de traditionele meester- en juf-
fendag, wordt de 250-ste leerling op 
basisschool De Zuidooster welkom 
geheten. 
En natuurlijk wordt dat een dubbel 
groot feest.  Alle kinderen komen 

verkleed naar school en de 250-ste 
leerling wordt extra in het zonnetje 
gezet. 
De naam van de leerling wordt nog 
even geheim gehouden, evenals de-
gene die dit heugelijke feit een extra 
feestelijk tintje komt geven.

De verzamelzakken voor het plastic kunnen, aldus de Meerlanden, voor ande-
re doelen gebruikt gaan worden. Er wordt niet meer huis-aan-huis opgehaald. 
De inzamelbollen blijven, een aantal gaat zelfs de grond in.

Plastic in zakken of in de 
oranje inzamelbollen?
Aalsmeer -  De inzameling van plas-
tic flessen en flacons is een enorm 
succes. Er wordt massaal gespaard, 
veelal in grote plastic zakken, echter 
de gaten van de inzamelbollen zijn 
te klein om de hoeveelheid in één 
keer weg te gooien. En dus worden 
de zakken maar rond de oranje bol-
len gezet. Rond de twee inzamel-
bollen in de Ophelialaan was het 
maandagochtend weer ‘volle bak’. 
In het weekend boodschappen ge-
daan, lege flessen naar de glasbak 
en nu ook het verzamelde plastic 
naar de gescheiden inzameling. Van 
juni tot en met december heeft de 
Meerlanden als proef huis-aan-huis 
plastic flessen en flacons opgehaald 
en bij de diverse winkelcentra spe-
ciale oranje containers geplaatst. 

En het eerstgenoemde is misschien 
wel de oorzaak van de enorme zak-
ken bij de bollen. Er wordt sinds be-
gin dit jaar niet meer huis-aan-huis 
opgehaald, maar nog wel gespaard 
in grote hoeveelheden. Tja, en waar 
laat je dan de volle zak? Bij de plas-
tic bol(len), natuurlijk… Even wen-
nen, maar voortaan ‘gewoon’ regel-
matig naar de inzamelbol lopen met 
plastic flessen en flacons, want De 
Meerlanden is er wel blij mee. Er 
gaan zelfs meer oranje bollen ge-
plaatst worden, een aantal wordt 
zelfs vervangen door ondergrondse 
exemplaren. Van het ingezamelde 
plastic worden nieuwe flessen ge-
maakt én onder andere fleece trui-
en en tennisballen. Hergebruik, be-
ter voor het milieu!

Duikers en brandweer sloot in
Gestolen bestelbus retour
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 januari is van-
uit de Ophelialaan een bestelbus gestolen. De bestuurder wilde om 
kwart voor drie even iets te eten halen en liet de sleutels in het slot 
zitten. Terug bij de Mercedes ontdekte de man dat zijn busje gesto-
len was.  Het zoeken naar de wagen door de politie was moeilijk, daar 
de bestuurder het kenteken niet wist. Toch is de bus dezelfde nacht 
letterlijk boven water gekomen. Rond zes uur in de ochtend kreeg 
de politie een melding dat er een auto in de sloot lag bij het doodlo-
pende deel van de Middenweg. Het bleek om de eerder op de avond 
gestolen bestelbus te gaan.  De wagen stond half in de berm en half 
in de sloot. Er werd geen bestuurder aangetroffen. Omdat niet zeker 
was of de dief zich uit de voeten had gemaakt of dat hij in de sloot 
lag, hebben duikers en de brandweer in het water gezocht naar de 
man of vrouw. Er zijn geen personen gevonden, de bestuurder was 
er dus vandoor gegaan. Een takelbedrijf heeft de bus weer helemaal 
op het droge geholpen. Inmiddels is de wagen terug bij de rechtma-
tige eigenaar.

Flinke hennepkwekerij!
Aalsmeer - Op woensdag 30 januari, om negen uur in de ochtend, 
is op de Legmeerdijk een hennepkwekerij met liefst 4.000 plantjes 
ontmanteld. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Naar aanleiding 
van een tip deden rechercheurs van wijkteam Aalsmeer onderzoek in 
het bedrijfspand, welke leeg zou staan. Daar bleek een hennepkwe-
kerij in bedrijf te zijn. De apparatuur en de planten zijn ter vernieti-
ging in beslag genomen. In het pand zijn geen mensen aangetroffen. 
Er wordt nog gezocht naar de kwekers.

Bewoners boven, dieven 
er vandoor met laptop
Kudelstaart - Op dinsdag 22 janu-
ari, even voor half drie ‘s middags, 
is ingebroken in een woning in de 
Schweitzerstraat. De bewoners van 
het huis tegenover basisschool De 
Graankorrel waren boven en hoor-
den gestommel. Eenmaal beneden 
ontdekten zij dat de laptop van ta-
fel verdwenen was. Ook zijn laadjes 
doorzocht en namen de dieven twee 
koffers mee. De bewoners hebben 

de inbrekers niet gezien, wel heb-
ben ze een groene auto weg zien 
rijden. Waarschijnlijk heeft deze wa-
gen met de inbraak te maken. Mo-
gelijk zijn er meer inwoners die de 
auto of misschien de inbrekers heb-
ben gezien. De politie hoopt dat ge-
tuigen zich melden via 0900-8844. 
Om het huis binnen te komen, had-
den de dieven het slot van de voor-
deur geforceerd.

Katje gedood
Aalsmeer - Op vrijdag 25 janua-
ri heeft een bewoner van Baanvak 
buiten zijn kat dood aangetroffen. 
Het dier was pas acht maanden oud. 
De dierenambulance is ter plaatse 
geweest. Waarschijnlijk is het katje 
doodgebeten door een hond. Tus-
sen tien voor twee en vijf uur ‘s mid-
dags is het gebeurd. Mogelijk dat er 
buurtbewoners zijn die de hond en/
of het katje hebben gezien en meer 
weten. Zij kunnen bellen naar de 
politie: 0900-8844.

Jeugdige dief in 
kraag gevat
Aalsmeer - Op maandag 27 janu-
ari om kwart over twee in de mid-
dag is een 12-jarige leerling van een 
school in de Mensinglaan betrapt 
op het stelen van een portemonnee  
uit de jas van een medestudente. 
Een leerkracht vertrouwde het niet 
helemaal toen hij de jongen bij de 
jassen zag staan. De leraar sprak de 
jongen hier op aan, waarna de 12-
jarige een portemonnee uit zijn zak 
haalde en deze aan de leerkracht 
gaf. In de knip zat contant geld en 
een identiteitskaart van een 14-ja-
rige Kudelstaartse. Zij heeft haar ei-
gendom weer terug. De jongen is 
overgedragen aan de politie. Er is 
proces verbaal opgemaakt.

Deuken in auto
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
25 op zaterdag 26 januari is schade 
toegebracht aan een te koop staan-
de auto bij een bedrijf aan de Zwar-
teweg. Er zijn deuken ontstaan na-
dat vandalen over het dak en de 
motorkap hebben gelopen. Op de 
auto waren duidelijk voetstappen 
te zien. De vernieling heeft tussen 
kwart over zeven vrijdagavond en 
negen uur zaterdagochtend plaats-
gevonden. 

Nu 10% korting op de gehele
serie “Aalsmeerder”
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

verschijnt donderdag
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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!

Rolstoelwandelproject Rode 
Kruis zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Het Rode Kruis rol-
stoelwandelproject dat twee jaar 
geleden van start ging is zo’n groot 
succes geworden dat men besloten 
heeft met nog meer mensen eens 
per week of twee weken naar buiten 
te gaan. Het blijkt overduidelijk dat 
het wandelen met ouderen, gezeten 
in een rolstoel, voldoet aan een be-
hoefte want na de start in 2006, toen 
nog met bewoners van zorgcentrum 
‘t Kloosterhof en verzorgingstehuis 
Rozenholm, wordt er tegenwoordig 
ook gewandeld met bewoners van 
zorgcentrum Aelsmeer. En onlangs 
is er ook gestart met een groepje 
mensen uit het nieuwe gebouw De 
Glox in de Gloxiniastraat. Deze men-
sen zijn niet in een rolstoel gezeten, 
maar hebben een arm nodig om een 
wandelingetje te kunnen maken. Om 

zoveel mogelijk mensen in de gele-
genheid te stellen om elke week of 
om de week naar buiten te kunnen 
onder begeleiding van vrijwilligers 
van het Rode Kruis, doet het Rode 
Kruis een oproep om nog meer vrij-
willigers te krijgen om dit mooie en 
dankbare werk te doen. Want hoe 
meer vrijwilligers, hoe meer oude-
ren er mee kunnen met het wandel-
project. 
Vindt u het leuk om op een dins-
dagmiddag een paar uurtjes tijd te 
steken in het wandelen met oudere 
mensen in een rolstoel? Dan kunt u 
zich aanmelden bij het Rode Kruis. 
U kunt zelf bepalen of u één maal 
of twee maal per vier weken wilt lo-
pen. Aanmelden kan bij de coördi-
nator van dit project, de heer Albert 
Bouwman, tel. 326601.

‘Oecumenisch op weg naar Pasen’
Beraad van Kerken Aalsmeer 
organiseert 3e passieronde
Aalsmeer - Het Beraad van Ker-
ken Aalsmeer organiseert in de tijd 
voor pasen, de zgn. veertigdagentijd 
die op aswoensdag begint, voor het 
derde jaar een passieronde langs 
Aalsmeerse en Kudelstaartse ker-
ken om wekelijks halt te houden 
voor een meditatief moment van 
stilte en inkeer. 
De veertigdagentijd wordt ook wel 
vastentijd genoemd. Een tijd van be-
zinning en meditatie. Al vrij vroeg in 
de geschiedenis van de kerk was 
er sprake van een veertigdagentijd. 
Veertig is een symbolisch bijbels ge-
tal. De tocht van het volk Israël door 
de woestijn op weg naar het beloof-
de land duurde veertig jaar. 
De voorbereidingstijd van Jezus 
op zijn roeping duurde veertig da-
gen. Veertig dagen in de woestijn, 
een tijd van beproeving en onder-
zoek voor hij actief werd in woord 
en daad. 
Veertig dagen of jaren in de woes-
tijn werden zo een symbolisch beeld 
van de tocht van de mens door de 
woestijn van het leven. Zo biedt de 
traditie een veelheid aan aankno-
pingspunten om te bezinnen op de 

eigen voorbereiding op Pasen. De 
Aalsmeerse en Kudelstaartse ker-
ken gaan in de veertigdagentijd ook 
dit jaar gezamenlijk op pad, een ge-
zamenlijke pelgrimstijd op weg naar 
Pasen. 
Zes weken, op de woensdagavond, 
bent u van harte welkom in één 
van de kerken. Elke deelnemende 
kerk geeft op eigen wijze  inhoud 
aan het half uur van samenkomst. 
De passieronde begint met een 
(eucharistie)viering op aswoensdag 
6 februari in de Karmelkerk aan de 
Stommeerweg. 
Deze dienst begint dan om 19.30 
uur en duurt ongeveer een uur. De 
volgende ‘haltes’ van de passieron-
de zijn op 13 februari in de Chr. Ge-
reformeerde kerk aan de Lijnbaan, 
20 februari in de Katholieke kerk in 
Kudelstaart, 27 februari bij de SOW-
gemeente in De Spil, 5 maart in de 
Zuiderkerk aan de Hortensialaan en 
12 maart in de Doopsgezinde kerk 
in de Zijdstraat. Deze diensten zijn 
van 19.15 tot 19.45 uur.  Voor in-
lichtingen kan gebeld worden naar 
de heer W. van Leeuwen, telefoon 
344969.

Caritas zingt ‘JP’ mee in 
De Doelen Rotterdam
Aalsmeer - - I.K. Caritas zingt, in 
het jaar van haar 25-jarig bestaan, 
op zondag 30 maart mee met The 
Jerusalem Passion. 
Dit modern-klassiek oratorium zal 
gezongen worden door een samen-
gesteld koor bestaande uit onge-
veer 300 zangers en zangeressen in 
De Doelen in Rotterdam. 
Het koor en de vijf solisten zullen 
worden begeleid door Het Prome-
nade Orkest, het orgel en een jazz-
combo.
De ‘JP’ wordt met een bepaalde pas-
sie gezongen en dat is niet zomaar. 
In tegenstelling tot de Mattheus 
Passion, gaat de Jerusalem Passion 
verder dan alleen het lijdensverhaal 
van Christus. 
Het eerste deel volgt Christus op 
aarde, van Galilea tot aan het kruis. 
Deel twee gaat over wat daarna 
komt: het nieuwe en eeuwige Je-

ruzalem. Het is in feite het verhaal 
van twee steden: het historische, 
aardse Jeruzalem enerzijds en het 
Hemelse, nieuwe Jeruzalem ander-
zijds. Daarom is ook gekozen voor 
een uitvoering, precies één week na 
Pasen. Veel leden van Caritas zullen 
The Jerusalem Passion voor de der-
de keer zingen en zij doen dat met 
heel veel plezier. 
Het is namelijk een hele belevenis 
om dit mee te maken en deel uit 
te maken van zo’n groot koor. Niet 
om het zo groot mogelijk te maken, 
maar om met zoveel mensen toch 
als een eenheid dit verhaal te kun-
nen vertellen. 
Kaarten voor dit concert zijn te be-
stellen bij André van Es via amva-
nes@scarlet.nl. 
De kosten per kaart zijn 29,50 euro 
voor de eerste rang en 24,50 euro 
voor de tweede rang.

Aalsmeer -Op de maandagavon-
den 4 en 11 februari start de Vereni-
ging Borstvoeding Natuurlijk weer  
met een cursus over borstvoeding. 
De cursus is bedoeld voor zwange-
ren en hun partners en borstvoe-
dende moeders die meer informatie 
willen. Tijdens de cursus-avonden 
komen verschillende onderwerpen 
aan bod. 
Op de eerste avond wordt gespro-
ken over: Hoe werkt borstvoeding, 
wat zijn de voordelen en hoe weet 
ik of mijn baby genoeg krijgt? Tij-
dens de tweede avond komen voor-
komen en oplossen van problemen 
en afkolven en werken aan de or-
de. Ook worden er vragen bespro-
ken en ervaringen uitgewisseld. Het 
blijkt steeds weer dat een goede 

voorbereiding de juiste informatie 
en een positieve instelling heel be-
langrijk zijn voor het slagen van de 
borstvoedingsperiode. Wil jij op een 
goede basis je keuze maken tussen 
borstvoeding en flesvoeding, kom 
dan naar deze avonden. De cursus 
wordt gehouden in de Verloskundi-
genpraktijk aan de Hugo de Vries-
straat en is (onder voorbehoud) ie-
dere maand op twee aansluiten-
de maandagavonden van 19.30 tot 
21.30 uur. De kosten zijn 16 euro per 
cursus, partners betalen 2 euro per 
avond. Deze bedragen zijn inclu-
sief twee keer 5 brochures, koffie of  
thee en wat lekkers. Aanmelden kan 
bij Esther van Dam, telefoon 0297 
323233,  website: www.vbn.borst-
voeding.nl.

Cursus borstvoeding

 

Zondag 3 februari
 

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. spreker 
Arno Post. Serie: ‘Liefde voor ge-
vorderden’. Deel 3 Liefde kost wat. 
Crèche, peuternevendienst en kin-
derkerk. 

Alphakerk Amstelland
Eenmalig andere locatie: Gebouw 
van muziekvereniging Flora, Bilder-
dammerweg 116. Zondag 10u. lof-
prijssamenkomst, spreker Aart Stie-
va. Samenkomst met alle kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag dienst om 10u. en 
16.30u. ds. A. Jansen 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst ds. 
G. Hoekema. Dnst mede voorbereid 
door kring Shalom. Extra collecte 
voor Thamer Thuis. Oppas voor al-
lerkleinsten en zondagsschool.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. M.C. 
Plomp, Eindhoven. 

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

Hervormde Gemeente Zuid en 
Geref. Kerk Aalsmeer 
Zondag dienst in Zuiderkerk om 
10u. ds T.H.P. Prins. ZWO-dienst. 
18.30u. ook in Zuiderkerk met dhr. 
J. Büchner, Amstelveen. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst, ds. A.J. 
Fraanje, Oosterwijk (Leerdam). 17u. 
avonddienst. Kamptrainingsdienst.  
Oost:. Zondag 10u. dienst, D.G. van 
Noordennen, H.I. Ambacht. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. ds. A. van 
Vuuren. 18.30u. ds. A. Bloed, Wijk bij 
Duurstede.  

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag dienst 10u. en 16.30u. ds. K. 
Muller.

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
geen dienst.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel

Vr. 7.45u. Euch. viering olv karmelie-
ten in kloosterkapel. Om 17u. vie-
ring in Kloosterhof met vg. Zat. 17u. 
in Kloosterhof woordcomm. vie-
ring met vg. N. Kuiper. Rijsenhout: 
euch.  viering vg. L. Seeboldt. Mmv 
Soli Deo Gloria. Zond. euch. viering 
vg. L. Seeboldt in Karmelkerk. Kenn.
makingsviering 1e Comm. Mmv De 
Mirakeltjes.
Woensd. 6/2 17u. woordcomm. vie-
ring in Kloosterhof. vg. N. Kuiper. 
Aswoensdag. Om 19.15u. oec. As-
woensd. viering in Karmelkerk met 
vgs. L. Seeboldt en diaken J. Snoek. 
Mmv Karmelkoor. 

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag. 10u. dienst, ds. F. Praam-
sma. Mmv kerkkoor. 

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst, vg. R. Poesiat. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. Zat. 19u. 
euch. viering met H. Post. Mmv Fio-
re. 4e wk vh jaar. Zond. geen viering. 
Woensd. 6/2 19u. woord viering met 
A. Blonk. Dames+herenkoor. As-
woensdag. 

Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in Kruiskerk v/ Veerelaan 30a. 
Om 19u. ds. Tim Vreugdenhil. 

Begra Bijbelstudies
Maandag 4 februari 20u. Evang. 
Gordon van Veelen in Heliomare, 
Zwarteweg. 
Dinsdag 5 feb. bijbelstudie (evange-
lisatie kring) in Meander, Clematis-
str. Aanv. 20u.
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer wekelijks 
uitzendingen. Zondag 10-11u. en 
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether 
105.9. 

KERKDIENSTEN

Hoofddorp - De Nederlandse Ver-
eniging Van Rugpatiënten (NVVR) 
verzorgt op dinsdag 12 februari 
haar  maandelijkse inloopochtend 
in het Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp. Tussen 10.30 en 12.30 uur zijn 
twee leden van de vereniging aan-
wezig om iedereen, die meer wil 
weten over hoe om te gaan met 
chronische rugklachten, persoon-
lijk te woord te staan. Zij zijn voor 
u bereikbaar in het Informatiepunt 
Zorg Spaarnepoort in de centrale 
hal van het Spaarne Ziekenhuis lo-
catie Hoofddorp. 
Wilt u meer weten, dan kunt u con-
tact opnemen met het Informatie-
punt Zorg Spaarnepoort van het 
Spaarne Ziekenhuis,, tel. 023-890 
8360. 
Het Informatiepunt Zorg Spaarne-
poort is een uniek samenwerkings-
verband tussen diverse zorginstel-
lingen in de regio’s Haarlemmer-
meer en Zuid Kennemerland. U 
kunt er terecht voor gerichte ach-
tergrondinformatie over gezond-
heid, ziekte en het totale zorgaan-
bod. Meer informatie vindt u  op 
www.spaarnepoort.info

Voorlichting 
voor blinden 
Amstelveen - De Nederlandse Ver-
eniging van blinden en slechtzien-
den geeft donderdag 7 februari 
voorlichting over het leven met een 
visuele beperking en de vele moge-
lijkheden met hulpmiddelen daarbij. 
De vereniging is van 9.00 tot 12.00 
uur aanwezig bij de polikliniek Oog-
heelkunde van Ziekenhuis Amstel-
land aan de Laan van de Helende 
Meesters.

Koffie-ochtend 
in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 fe-
bruari houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop in 
gebouw De Spil aan de Spilstraat, 
zijstraat Bilderdammerweg. De aan-
vang is 10.00 uur, iedereen is wel-
kom en de toegang is gratis. Koffie 
en thee staan klaar. Er zijn moge-
lijkheden om een kaartje te schrij-
ven voor zieke mensen of om een 
gesprek van mens tot mens te heb-
ben. U/jij komt toch ook?!

,      
      
      
 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/ge-
vonden huisdieren, klachten dierenmishande-
ling en informatie over de hondenschool op ma. 
t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken. 
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren: 023-5626136. 
Spoedgevallen en gevonden honden: 06-
54363000. 
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

 Vermist:
- - IJsvogelstraat in Aalsmeer, een kleine witte kater. Hij mist een 

hoektand, en heet Cismo.
- Einsteinstraat in Kudelstaart, een grote-zware- bruin/cyperse 

kater (tijgerprint). Hij heet Benjamin.

 Gevonden:
- - Schweitzerstraat in Kudelstaart, een grijs konijn (vrouwtje) 

met lang haar rond de nek. Van wie is dit beestje?
- Robend in Kudelstaart, donkerkleurige schidpadpoes met wit-

te teentjes voor, en witte sokjes achter, witte bef en rode streep 
over de neus.

- Citroenvlinder in Aalsmeer, een zwarte kater met witte teentjes 
(voor), en witte sokjes (achter).

- Hornweg in Aalsmeer, een wildkleurig konijn.

Lezing kantoorstempels bij P.V.A.
Aalsmeer - Maandagavond 4 fe-
bruari krijgen de leden van Postze-
gelvereniging Aalsmeer en belang-
stellenden een lezing van voorzitter 
Klaas Keessen. Hij heeft in 2007, na 
de introductie van de nieuwe kan-
toorstempels, een studie gemaakt 
van deze stempels, de afwijkingen 
en het gebruik. Weet u niet waar het 
bovenstaande betrekking op heeft 
en gaat uw interesse uit naar ver-
zamelen, dan moet u beslist komen 
luisteren en kijken. Misschien hebt 

u nog heel leuk materiaal liggen en 
wist u niet dat andere verzamelaars 
daar dol blij mee kunnen zijn. Eerst 
maandagavond naar de lezing en 
dan komende week de kast oprui-
men. Na de lezing volgt de gebrui-
kelijke veiling, en niet te vergeten 
de verloting met filatelistische en 
beslist niet filatelistische prijzen. U 
vindt de PVA voorlopig nog  in ge-
bouw De Schakel in de Cyclamen-
straat 70. Aanvang 20.00 uur, maar 
vanaf 19.15 uur is de deur al los.

Inloopochtend
rugpatiënten
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V o o r   m e e r   i n f o r m a t i e :   w w w . a a l s m e e r . n l

officiële mededelingen
31 januari 2008

DefinitieVe Beschikkingen

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Machineweg 139, 3 ceders, 7 berken, 5 lijsterbessen.
Datum verzending vergunning: 29 januari 2008.
• Perceel Dijksloot H589 , 1 populier;
• Perceel Dijksloot H548, 13 elzen, 4 beuken;
• Meervalstraat 1, 1 moerascypres;
• Stommeerweg 129, 10 larixen.
Datum verzending vergunningen: 31 januari 2008.

wet milieuBeheer

Melding artikel 8.40

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend 
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die 
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergun-
ningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en 
voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht 
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep tegen de ingediende melding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers 
van de afdeling Vergunningen, Handhaving en Subsidies (VHS). 
• Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer: Bouwmaat, 

Aalsmeerderweg 461, Aalsmeer, datum melding: 28 september 
2007;

• Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer: Bouwplaats-
inrichting (gronddepot N201), Hornweg, Aalsmeer, datum mel-
ding: 7 juni 2007.

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
openingstijden worden verkregen bij de afdeling Vergunningen, Handha-
ving en Subsidies (VHS), balie 6.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Bilderdammerweg/Spilstraat/Spiegelstraat, het bouwen van 75 

woningen. 

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-

2e loco-secretaris BenoemD

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer hebben in 
hun vergadering van 29 januari 2008 de heer I. Simsek bsc. be-
noemd tot tweede loco-secretaris (vervanger van de gemeentesecre-
taris). Mevrouw ir. M.M. Leenheer, directeur Ruimte en Financien en 
de heer mr J.L. Quartier, senior medewerker bestuursondersteuning 
zijn eerder reeds benoemd als respectievelijk eerste en derde loco-
secretaris.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening week 5

t/m 31 jan. Inspraakreacties MER “verder werken aan de toe-
komst van Schiphol” en de regio en de ontwerpwijzi-
ging van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol;

t/m 31 jan. Kapvergunningen: Apollostraat 54, 2 berken; Lin-
naeuslaan 30, 1 den; Aalsmeerderweg 159, 1 berk; 1e 
J.C. Mensinglaan 1, 1 grove den, 1 spar; Machineweg 
in verband met ontwikkeling Greenpark Aalsmeer, 9x 
Quercus robur, 8x Fraxinus exelsior, 2x Fagus sylva-
tica, 1x Acer neguno, 3x Acer platanoides, 25x Sa-
lix alba (knotvorm), 15x Salix alba (kandelaarvorm), 
2x Popules canescens, 1x Salix sepulcralis ‘Tristis’, 60 
meter Leylandii, 30x Acer Campestra, 30x Crataegus 
monogyna;

t/m 31 jan. Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verorde-
ning naamgeving en nummering Aalsmeer 2007;

t/m 18 feb. Beeldkwaliteitsplan Green Park Aalsmeer;
t/m 22 feb. Wet bodembescherming, uitvoeren bodemsanering 

locatie Lijnbaan/Oosteinderweg;
t/m 25 feb. Partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid en 

ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord;
t/m 28 feb. Verordening Schadevergoeding 2008 van het Hoog-

heemraadschap van  Rijnland;
t/m 28 feb. Kapvergunningen: Zwarteweg 98, 1 eik; Beethoven-

laan, parkeerplaats, 1 populier; Marktstraat 21, 1 
den, 2 berken;

t/m 6 maart Kapvergunningen: Stommeerweg 38, 2 berken, 2 el-
zen; Van Cleeffkade 7a, 4 Italiaanse populieren; P.F. 
von Sieboldlaan 34, 1 blauwspar; Uiterweg 192, 1 
kastanje;

t/m 13 maart  Kapvergunningen: Machineweg 139, 3 ceders, 7 ber-
ken, 5 lijsterbessen:  Perceel Dijksloot H589 , 1 po-
pulier; Perceel Dijksloot H548, 13 elzen, 4 beuken; 
Meervalstraat 1, 1 moerascypres; Stommeerweg 129, 
10 larixen.

ter inZage BiJ De afDeling PuBlieksZaken, Balie 6

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

sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 1 februari 2008
• Boomgaard 63, het plaatsen van een tuinhuis;
• Bosrandweg, hoek Rietwijkeroordweg, het tijdelijk plaatsen van 

een reclamebord
• Boomgaard 65, het plaatsen van een tuinhuis;
• Oosteinderweg 243, het vergroten van het hotel
• Wilgenlaan 14, het vernieuwen en vergroten van een schuur.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 7 maart 2008
• Stommeerweg 75, het plaatsen van een dakkapel en pui;
• Stommeerweg 91, het veranderen van de aanbouw.

schiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt 
u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol 
(CROS). CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 
020-6015555 of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.

serVicePunt Beheer en uitVoering
ProVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

gunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 239, het bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen 

en een duiker;
• Aalsmeerderweg 436, het vergroten van het tuincentrum;
• Bilderdammerweg 81, het vergroten van de woning;
• Schoolstraat 5a, het verbouwen en het wijzigen van een gevel;
• Koningsstraat 74, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 20, het plaatsen van een Frans balkon;
• Zijdstraat 60, het plaatsen van lichtreclame;
Bouwvergunning 1e fase
• Herenweg 72, het bouwen van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 5 februari 2008.

wet oP De ruimteliJke orDening (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen met ingang van a.s. vrijdag gedurende zes weken ter inzage 
bij afdeling Vergunningen, Handhaving en Subsidies (VHS), balie 6. Een 
ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, monde-
ling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuurs-
orgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart-Zuid cluster I en II’, 

voor het plaatsen van een schuur, Copierstraat 40;
• Het bestemmingsplan ‘Kerkweg 1968’, 

voor het oprichten van een schuur, Kerkweg 13.
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’, 

voor het plaatsen van een steiger, Mr. Jac. Takkade 1;

Verleende vrijstellingen

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.  
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, 
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. 
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende 
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden 
worden verkregen bij de afdeling Vergunningen, Handhaving en Subsi-
dies (VHS), balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 3
• Bilderdammerweg 81, het vergroten van de woning;
• Schoolstraat 5a, het verbouwen en het wijzigen van een gevel.
Lid 2
• Aalsmeerderweg 239, het oprichten van twee 

bedrijfsverzamelgebouwen en een duiker.
Lid 1
• Aalsmeerderweg 436, het vergroten van een tuincentrum;
• Herenweg 72, het bouwen van een woning.
Deze besluiten worden verzonden op 5 februari 2008

Voorbereidingsbesluit

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen deze besluiten, binnen zes weken na verzen-
ding van de besluiten, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 
gemeenteraad van Aalsmeer. Nadere informatie kan gedurende de ope-
ningstijden worden verkregen bij de afdeling Vergunningen, Handhaving 
en Subsidies (VHS), balie 6, tel. 0297-387698.

De burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad 
van Aalsmeer in zijn vergadering van 10 januari 2008 heeft besloten 
dat er een wijziging wordt voorbereid voor:
• Het gehele plangebied van het bestemmingsplan “N201-zone” te 

Aalsmeer;
• Het gehele plangebied van het bestemmingsplan “bedrijventer-

rein Stommeer en Hornmeer” te Aalsmeer.

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

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: 
vrije inloop. 
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienst-
verlening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze af-
deling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30-17.00 uur.

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

fractiesPreekuur
De volgende fractiespreekuren vin-
den plaats op 5 en 19 februari. Voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387514.

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

oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

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

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

Kudelstaart - Een beetje sneu gezicht, deze handschoen buiten functie. Op 
het fietsenrek aan de Gravin Aleidstraat vlakbij de bushalte Bilderdammerweg 
hangt de handenwarmer heel alleen. Daar neergehangen door een voorbij-
ganger waarschijnlijk, wacht handschoen op de rechtmatige eigenaar. Mist u 
deze donkere handschoen? Op te halen op eerdergenoemde locatie...

Handschoen zoekt hand...

Regiocross in Beverwijk
Jeugd AVA laat zich niet 
kisten door snertweer
Aalsmeer - Onder bar slechte om-
standigheden, veel regen en wind, 
werd afgelopen zaterdag in Bever-
wijk de tweede wedstrijd van de re-
gionale crosscompetitie gehouden.
Op een niet al te selectief parcours, 
dat was gelegen op en om de at-
letiekbaan, wisten de meeste AV 
Aalsmeer atleten zich keurig staan-
de te houden tussen een aantal 
sterke regionale atleten. 

Op het podium
Bij de jongens junioren B begint 
Jordi Baars langzaam weer iets van 
zijn “vorm” terug te krijgen en hij 
belande dan ook op het podium. 
Met een derde plaats was hij rede-
lijk tevreden. Bij de jongens C liep 
Bas Bakker een ijzersterke wed-
strijd. Op slechts enkele seconden 
van de nummer een kwam ook hij 
op het podium terecht en het moet 
voor hem dan ook geen probleem 
zijn om zich via de laatste cross in 
februari voor de finale te plaatsen. 
Ook Bas maakt kans op een toptien 
klassering bij het NK cross, dat be-
gin Maart in Gilze-Rijen wordt ge-
houden. In dezelfde categorie kwa-
men Rik Maarsen en Tomas Baars 
respectievelijk tot een vijfentwintig-
ste en een zevenentwintigste plaats, 
beiden dus goed voor en plaats in 
de middenmoot.
Ook bij de jongens D2 twee keuri-
ge plaatsen in de middenmoot voor 
Evert Bunschoten en Dirk Kaas. Bei-
den kregen exact dezelfde eindtijd 

toegewezen, waarbij Evert als twee-
entwintigste en dirk als drieëntwin-
tigste werd geklasseerd. Bij de jon-
gens pupillen A1 dit keer een veer-
tiende plaats voor Derk van Ee. Ook 
hij zal waarschijnlijk geen moeite 
hebben zich voor de finale te plaat-
sen. Bij de jongens pupillen B liep 
Nick Ramdjanamsingh een behoor-
lijke wedstrijd en eindigde daarmee 
op de vijfentwintigste plaats. 

Dubbeslag
Ook de meisjes deden van zich 
spreken. Zo deed Shannon Laker-
veld mee om de podiumplaatsen, 
maar redde dat helaas net niet. Toch 
zal zij best te spreken zijn over haar 
mooie vijfde plaats. Bij de meisjes 
D2 was er zelfs sprake van een dub-
belslag voor AV Aalsmeer. Eva van 
Ee en Sharona Plasmeijer vochten 
om de overwinning en Eva wist dat 
net in haar voordeel  te beslissen. 
Een eerste en een tweede plaats, 
dat belooft nog veel voor het res-
tant van het crossseizoen. Ook Me-
rel van Zanten deed het weer bij-
zonder goed bij de meisjes pup. B. 
Na haar overwinning bij de eerste 
cross kwam ze nu tot een prachtige 
tweede plaats. Niet ver daarachter 
was er in dezelfde klasse een mooie 
achtste plaats te noteren voor Kim 
Nanninga. Zeven toptien noterin-
gen, waarvan ook nog eens vijf po-
diumplaatsen. De trainers van AV 
Aalsmeer keerden na deze prima 
resultaten tevreden huiswaarts.

Afwisselende expositie in 
galerie Coq Scheltens
Aalsmeer - In galerie Coq Schel-
tens is er op dit moment nog een 
afwisselende expositie te zien. Van 
Engelien van der Weijden is er een 
serie kleurige schilderijen te zien. 
Niet abstract, niet figuratief, maar 
herkenbaar voor een eigen verhaal.
Mary Voorn toont schilderijen van 
Aziatische mensen, maar ook een 
serie kleine werkjes met onder an-
dere dieren waarin de koe en de kip 
niet ontbreken. Cathy van der Meu-
len exposeert met haar dromerige 
schilderijen, maar ook met fraai be-
schilderde kistjes. Ze zijn om neer te 
zetten en kunnen van binnen en bui-
ten worden bekeken. Heel bijzonder 
zijn de miniatuur schilderijtjes van 
Joke Wegman. Leuk om te dragen 
als broche, nog leuker om een se-
rie op te hangen. Marjolein van der 
Zwaard exposeert haar unieke figu-
ren van papier-maché. Mazaï en Su-
rinaamse en Afrikaanse vrouw-figu-
ren met aparte kleding in fraaie tin-
ten. Margriet Zwarthoed toont een 
afwisselende keuze aan Raku ge-
stookte keramiek waarvan de schit-
tering van kleuren verrassend zijn 
door, bijvoorbeeld, het zonlicht. Ook 
heel bijzonder om te zien zijn de pa-

pier objecten van de begaafde pa-
pierarchitect/kunstenaar Ingrid Si-
liakus. Het is heel precies uitge-
voerd knip- en snijwerk en vaak van 
bekende gebouwen. Uniek en knap 
werk. Er zijn ook enkele fraaie fo-
to’s te zien van Remco Visser. Rem-
co ‘pakt’ kassen, verdwenen huizen 
en plekjes in Aalsmeer. Niet zomaar, 
wel met oog voor details. Carla Hu-
son presenteert haar fraaie gegla-
zuurde keramiek. Een hoogstandje 
is daarbij de levensgrote kop van 
een labrador, uitgevoerd als bron-
zen keramiek. Van Coq Scheltens 
hangt er een aantal afwisselende 
schilderijen en pentekeningen. Haar 
laatste werk is een fraaie penteke-
ning van korenmolen ‘de Leeuw’. Er 
is meer te zien. De expositie is af-
wisselend, het werk is te koop vanaf 
10 euro, alle prijzen daar tussen in 
tot maximaal 250 euro. Men is wel-
kom om alle werk vrijblijvend te ko-
men bekijken tijdens de openings-
tijden. Deze expositie in galerie Coq 
Scheltens duurt nog tot en met zon-
dag 17 februari. De openingstijden 
zijn van 13.00 tot 17.00 uur, van don-
derdag tot en met zondag. Chrysan-
tenstraat 44. Info: tel. 0297-343246. 

Geloven of niet?
Aalsmeer - Op dinsdag 5 februari 
wordt een open avond gehouden in 
de Binding, één van de ruimten van 
de Doopsgezinde Kerk, aan de Zijd-
straat 55. Er is veel ophef over het 
boek van dominee Klaas Hendrikse: 
‘Geloven in een God die niet bestaat’. 
In dat boek, door hem genoemd een 

‘Manifest van een atheïstische do-
minee’, probeert de schrijver allerlei 
vanzelfsprekendheden van zich af te 
schudden en stelt hij zich de vraag 
wat geloven in diepste wezen is. Ie-
dereen is van harte welkom om 20 
uur. De koffie staat klaar, het kost 
niets en de leiding berust bij domi-
nee Gabe Hoekema.

Nieuwe kinderopera in het 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Het muzikale talent 
en spelplezier van Theater Vanden-
bulck is enorm. Dit zal deze mu-
ziektheatergroep, als vaste bespe-
ler van het Amstelveens Poppenthe-
ater, weer laten zien op zaterdag 3 
en zondag 4 februari om 14.30 uur 
met de première van hun nieuwe 
voorstelling: Help! Een insecten-
opera. In deze voorstelling gaat een 
jongentje met een spin mee naar de 
wondere wereld van insecten waar 

hij gekroond wordt tot bijenkoning. 
Maar als hij ook nog de koning van 
de mieren wordt is de bijenkoningin 
niet blij… Na het succes van ‘Be-
ren, beren, beren’ en ‘Kippetje Tok’ 
brengt Vandenbulck weer een ope-
ra voor kinderen vanaf 4 jaar. Toe-
gangskaarten kosten 7 euro. Reser-
veren kan telefonisch op donder-
dag tot en met zondag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via 
www.amstelveenspoppentheater.nl.
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AGENDA

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn

En O.A. MUzIEkbOEkEn!

Muziek/Film/Theater
Zaterdag 2 februari:
* Prinsenbal De Pretpeurders met 
optreden band Recipe in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.
* Beachpop 2008 met optredens 
Dazzle, De Klught, Hein Meijer, All-
scool, Tostiband en Rood in The 
Beach, Oosteinderweg vanaf 20u.
* Akoestische blues- en folkmuziek 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Karaoke-avond met dj Fankie Yanki 
in The Fifties, Marktstraat v/a 21u.
Zondag 3 februari:
* Voorstelling ‘Appelmuis’ door Rik 
Rikken in bibliotheek, Marktstraat 
voor kinderen, 16-16.30u.
* Optreden Anna War en mr. Boogie 
Woogie, Eric-Jan Overbeek in café 
Joppe, Weteringstraat v/a 19u.
Woensdag 6 februari:
* Kinderfilm ‘Het Zakmes’ in De Bin-
ding, Zijdstraat. Twee voorstellingen 
om 14u. en 16u. Vanaf 4jr.

Exposities
Tot en met 24 februari:
* Expositie Ruurd Hallema en Hans 
Vanhorck in galerie/beeldentuin 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg, te-
genover watertoren. Zaterdag en 
zondag 13-17u..
31 januari t/m 9 maart:
* Expositie popfotograaf Lex van 
Rossen in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Opening 2 feb. 16u. door Jan 
Vollaard, popjournalist. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u.

Diversen
Donderdag 31 januari:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u.
* Sjoelavond buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Sjoelen in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
* Gedichten-avond in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 20u.
1 tot en met 5 februari:
* Carnaval in Kudelstaart, Poel-
gilderdam met vrijdag disco voor 
jeugd, zaterdag optocht jeugd en 
prinsenbal, zondag grote optocht 
v/a 12.11u., maandag feestavond 
met band en dinsdag seniorenbal in 
Dorpshuis bij De Pretpeurders.

Vrijdag 1 februari:
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr. 
op De Bindingzolder, ingang Haya 
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere 
vrijdag en iedere dinsdag!
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Maandag 4 februari:
* Doe-avond bij Film- en Videoclub 
Aalsmeer in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273a vanaf 20u.
Dinsdag 5 februari:
* Koffie-ochtend in De Schakel, Cy-
clamenstraat v/a 10u. Elke dinsdag.
* Taxatie- en inkoopdag oude en 
zeldzame boeken en kaarten in De 
Schakel, Cyclamenstraat, 13-17u.
* Sport en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 6 februari:
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat, Kudelstaart vanaf 10u.
* Lezing over zand bij VIA in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 10u.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw 
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
6 en 7 februari:
* Club Bon Ami, Dreef iedere woens-
dag en donderdag open voor jeugd 
vanaf ca. 12jr. van 19 tot 23u.
Donderdag 7 februari:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
* Ouderensoos in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat v/a 14u. Open 13.30u 
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Sjoelavond in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout, 20u.
* Kienen bij Supportersver. Ku-
delstaart in Dorpshuis v/a 20.30u.
* Speelavond buurtver. De Oude 
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273 vanaf 19.30u.
Vrijdag 8 februari:
* IJspret, filmavond ism Siem Kooy 
bij buurtver. Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 7 februari:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis, Raadhuisplein v/a 20u.
Dinsdag 12 februari:
* Seniorenraad Haarlemmer-
meer voor ouderen in ‘t Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk 77, 13.30-16u.

‘Rood’ opent tweede festivalavond
Topbands op Beachpop!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
2 februari gaat voor het tweede jaar 
het muziekevenement Beachpop van 
start. Met een keur aan Aalsmeerse 
Topbands belooft Beachpop in na-
volging van de editie van vorige jaar 
weer een ouderwets gezellig feest 
in Aalsmeer te worden. Organisa-
toren Ruud Vismans en Dick Kuin 
zijn er dan ook trots op dat zij dit 
jaar in samenwerking met de zes 
topsbands Dazzle, De Tostiband, De 
Klught, Allscool, Little Boogie Boy 
Bluesband en Rood dit evenement 
mogen organiseren. Ruud en Dick 
vertellen dat er op Beachpop 2008 
opnieuw genoten kan worden van 
de Aalmeerse topband Dazzle. Met 
de zanger Charles, zangeressen Co-
lette en Martha, Jaap, Dick en Mar-
tijn op gitaar, Bob op bas, Nick ach-
ter de drums en Arjo op de toetsen 
vertegenwoordigen zij de classic-
rock en blues-rock tijdens Beach-
pop 2008. Net als vorig jaar zal Daz-
zle met nummers van onder meer 
Fleetwood Mac, Eric Clapton en de 
Doobie Brothers een schitterend 
optreden verzorgen. De Tostiband 
ontbreekt, na hun geweldige op-
treden van vorig jaar, natuurlijk niet 
op Beachpop 2008. Met een set van 
Engelse en Nederlandstalige covers 
weten de leden van de tostiband 
Willem, Jan, Ad, Harry, Hans, Rob en 
Astrid altijd een feest te maken van 
hun optredens. De Klught is ook dit 
jaar vertegenwoordigd op Beach-
pop 2008. De leden van de vijfmans 
formatie uit Aalsmeer-Oost hebben 
een schat aan muzikale ervaring en 
zijn niet meer weg te denken van 
Beachpop. Met Gerard en Dick op 
de gitaar, Wil op de accordeon, Jan 
op de bas en Wim achter de drums, 
spelen zij ondermeer nummers van 
de Rolling Stones, Joe Cocker en de 
Animals.     

Nieuwkomers
Dick en Ruud verwelkomen dit jaar 
met trots de welbekende Aalsmeer-
se band Rood op het Beachpop po-
dium. Met de zangeressen Sandra 
en Ingrid, bijgestaan door Bas op 
de toetsen, Ab op de bas, Cees op 
drums en Martijn op gitaar zal het 
welbekende ‘Rood geluid’ dit jaar 
voor het eerst van het Beachpop 
podium knallen. En wel als opening, 
want het Beach-podium is als eer-

ste voor Rood. Ook nieuw dit jaar is 
de Little Boogie Boy Bluesband on-
der leiding van Hein Meijer. De kwa-
liteiten van frontman, zanger en gi-
tarist Hein ‘Little Boogieboy’ Meijer 
(geboren in Kudelstaart) worden in 
blueskringen hoog aangeschreven. 
Gezegend met een hese, donkere 
stem en een van nature opgewek-
te uitstraling weet Little Boogie Boy 
met zijn Chigago Blues steeds meer 
mensen voor zijn muziek te winnen. 
Een voorproefje van zijn kunnen 
vertoonde Little Boogie Boy afgelo-
pen zondag tijdens het open podi-
um in The Beach. Hier speelde Hein 
met verschillende muzikanten de 
sterren van het podium. Het optre-
den van de Little Boogie Boy Blues-
band is een van de aanraders tij-
dens Beachpop 2008! 

Dampende blues
Nieuwkomer is ook Allscool, een 
sterrenformatie welke gevormd is 
rondom Rob Taekema en Johan-
nes Blanksma, leden van de huis-
band van The Beach. Alle leden 
van Allscool zijn professionele mu-
zikanten die met vele nationale en 
internationale artiesten, onder an-
dere Phil Collens, Candy Dulfer en 
Marco Borsato, hebben samenge-
werkt. Speciaal voor Beachpop is de 
band uitgebreid met de Amerikaan-
se souldiva Janice Williams. Met een 
mix van dampende blues, vette funk 
en swingende soul zal Allscool een 
ieder verrassen.
Ruud Vismans vertelt ook dat de 
dj’s van de populaire maandelijkse 
feestavond ‘Back in Time’ niet ont-
breken tijdens Beachpop. Onlangs 
werd nog het bezoekersrecord van 
Back in Time gebroken tijdens de 
‘Motown’ editie! Met hits uit de ja-
ren zeventig, tachtig en negentig 
zorgen de dj’s van Back in Time er-
voor dat het feest, tussen de wis-
seling van de bands, gewoon door 
gaat! Beachpop 2008 begint zater-
dag om 20.00 uur en kaarten kosten 
15 euro in de voorverkoop en 17,50 
euro aan de deur. Wees er snel bij, 
want de kaartverkoop gaat erg hard! 
De voorverkoopadressen zijn: The 
Beach, Oosteinderweg 247a en Krij-
tenberg Movie & Music in de Zijd-
straat 15.
Surf voor meer informatie naar www.
beach.nl of www.beach-pop.nl.

Taxatiedag oude, antieke 
boeken in De Schakel
Aalsmeer - Dinsdag 5 februari van 
13.00 tot circa 17.00 uur zal er in De 
Schakel in de Cyclamenstraat voor 
de tweede keer een taxatie- en in-
koopdag van oude boeken worden 
gehouden door antiquaar en taxa-
teur en veilinghouder Arie Molen-
dijk uit Ouddorp. De laatste keer in 
2004 was een groot succes. Hij  is 
deze dag bereidt uw oude (antie-
ke) boeken, handschriften en of ou-
de bijbels te taxeren of wel in te ko-
pen. Oude ansichtkaarten zijn ook 
welkom. De heer De Jong uit Oude-
mirdum zal hem weer terzijde staan 
met het taxeren van kaarten, oude 
foto’s , albums, etc. 
De heer Molendijk organiseert twee 
keer per jaar een veiling van oude 
of antieke boeken en was organi-
sator van diverse boekenmarkten 
in den lande. Hij is vooral gespeci-
aliseerd in oude geschiedenis, (sta-
ten)-bijbels, theologie en topografie. 
Er zullen ook een paar voorbeelden 
te zien zijn van antieke boeken. Voor 
eventueel restauratie kan een af-
spraak gemaakt worden
Voor taxatie wordt 3 euro gevraagd 

per persoon en dit gebeurd zo mo-
gelijk aan de hand van bewijsmate-
riaal uit recent verschenen veiling-
catalogi. Een nauwkeurige vaststel-
ling van de waarde van boeken is 
afhankelijk van de druk en van de 
staat waarin het boek verkeert. Met 
enige regelmaat komen er op dit 
soort taxatiedagen uiterst zeldzame 
werken voor de dag en soms duiken 
zelfs geheel onbekende boeken op. 
Onlangs werd een handgeschreven 
bijbel ‘ontdekt’. Middels Molendijk 
ligt deze bijbel nu in een rijksuniver-
siteit. Desgewenst kunnen bezoe-
kers hun oude boeken ter plaatse 
verkopen. 
Voor taxatie of verkoop van een bi-
bliotheek of een partij moeilijk te 
vervoeren boeken kan eventueel 
een afspraak worden gemaakt. Re-
gelmatig taxeert Molendijk op uit-
nodiging in musea, bibliotheken, 
kerken en op monumentendagen. 
De belangstelling is overwegend 
groot op dergelijke dagen.
Inlichtingen: Antiquariaat A.C. Mo-
lendijk,  info@molendijkboeken.nl,  
tel. 0187-687506 of 06-51950097.

Doe-avond bij Filmclub
Aalsmeer - Maandagavond 4 fe-
bruari organiseert de Film- en Vi-
deoclub Aalsmeer een doe-avond.
Tijdens deze avond, die geheel op 
de praktijk gericht zal zijn, zal voor-
namelijk over scenario en synop-
sis gesproken worden. Het is de 
bedoeling dat de leden over een 
paar groepen verdeeld worden. De-
ze groepen gaan aan de hand van 
het thema ‘vervoer’ een scenario sa-
menstellen. Alle facetten die men bij 
het maken van een videofilm, zo-
als scenario, draaiboek, belichting 
en geluid, tegen komt, zal men per 

groep bespreken. Het belooft een 
interessante avond worden, want 
nu wordt eens dieper ingegaan op 
de techniek van het maken van een 
documentaire of speelfilm. Ook voor 
de cursisten van de afgelopen vi-
deocursus kan dit een leerzame 
avond worden. 
De clubavonden van de F&VA wor-
den gehouden in het gebouw ’t An-
ker aan de Oosteinderweg 273a en 
beginnen om 20.00 uur. Informatie 
over de F&VA op de clubavonden 
aan de zaal of via de website www.
videoclubaalsmeer.nl     

Zanger André Hazes. Foto: Lex van Rossen.

Zaterdag officiële opening
Expositie foto’s Lex van 
Rossen in Oude Raadhuis

Aalsmeer - Vanaf vrijdag 31 janu-
ari zijn in Het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat foto’s te zien van de pi-
onier van de popfotografie, Lex van 
Rossen. In deze meest complete 
tentoonstelling tot op heden van 
het werk van popfotograaf Lex van 
Rossen (1950-2007) springt de per-
soonlijke signatuur direct in het oog. 
De expositie toont indrukwekkende 
zwart wit portretten met een sterke 
nadruk op vorm en compositie maar 
ook dynamische foto’s van live con-
certen. Daarnaast heeft de tentoon-
stelling in Aalsmeer een primeur, 
een eerste impressie van de foto’s 
die hij in 2006 maakte van The Refu-
gee All Stars, een muziekgroep van 
voormalig vluchtelingen.

Door zijn omvangrijke oeuvre van 
beeldbepalende foto’s kan Lex van 
Rossen als één van de grondleggers 
van de popfotografie in Nederland 
beschouwd worden. Zijn betrokken, 
liefst dichtbij het podium gemaak-
te foto’s, maken hem ook tot chro-
niqueur van de veranderende pop 
scene. De U2 foto die hij in 1987 
maakte tijdens een optreden van de 
groep in de Kuip, brachten hem ook 
internationaal bekendheid. Buiten-
landse bladen, waaronder New York 
Times en Rolling Stone, publiceer-
den de foto prominent. Hij fotogra-
feerde onder andere Lou Reed, Bru-
ce Springsteen, Tom Waits, Queen, 

Debbie Harry, Neil Young, Iggy Pop 
en David Bowie.
In de loop der jaren kreeg Lex van 
Rossen steeds meer moeite met de 
beperkingen die fotografen wer-
den opgelegd bij het vastleggen van 
popconcerten. Hoewel hij het een 
uitdaging bleef vinden binnen de 
strakke voorschriften van de mu-
ziekindustriën mooie foto’s weg 
te slepen, werd het volgens hem 
steeds lastiger om beeld met een 
persoonlijke signatuur te maken. In 
2006 besloot Lex van Rossen zijn fo-
tografie een andere richting te ge-
ven. Hij vertrok naar Sierra Leone 
om een fotodocumentaire te maken 
van de Refugee All Stars, een mu-
ziekgroep van voormalige vluchte-
lingen. Dit project heeft hij niet kun-
nen afronden. Hij bleek ernstig ziek 
na terugkeer uit Afrika en overleed 
in februari 2007.  
De expositie met heel veel foto’s van 
deze pionier maken een bezoek aan 
Het Oude Raadhuis zeker waard. 
De tentoonstelling wordt aanstaan-
de zaterdag 2 februari om 16.00 uur 
officieel geopend door Jan Vollaard, 
popjournalist. Belangstellenden zijn 
welkom. Een gratis kijkje nemen 
kan vervolgens tot en met 9 maart 
iedere donderdag tot en met zon-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur. In-
formatie: Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer: Annefie van Itterzon, tel. 
020-6737751.

Zondag met mr. Boogie Woogie!
Optreden Amerikaanse 
bluesdiva in café Joppe
Aalsmeer - In de reeks wintercon-
certen in café Joppe is het zondag 
3 februari de beurt aan bluesdiva/
zangeres Anna Warr om een op-
treden te verzorgen. Degene die de 
‘Goddess of Love, zoals zij liefko-
zend genoemd wordt, eerder heb-
ben zien optreden weten dat zij in 
staat is om het publiek binnen en-
kele minuten naar haar hand te zet-
ten. De van origine uit Tucson, Ari-
zona  afkomstige Warr brengt een 
mix van rythm en blues en soulmu-
ziek met af en toe een uitstapje naar 
de rock en roll. Inmiddels heeft zij 
als zangeres een volledig eigen stijl 
ontwikkeld en zingt zij zowel covers 
als eigen repertoire. 
Anna Warr zal worden begeleid door 
niemand minder dan Eric-Jan Over-
beek, oftewel ‘Mr.Boogie Woogie’ 

op piano en zang, de Kudelstaart-
se ‘Mona Lisa van de Blues’, Moni-
que de Jong, op basgitaar en Rob-
bie Carree achter de drums. Het op-
treden in Joppe in de Weteringstraat 
begint om 19.00 uur en de toegang 
is gratis.Akoestische blues en folk 

zaterdag in café Bacchus
Aalsmeer - Een week na de zo 
druk bezochte akoestische avon-
den, treedt er al weer een akoesti-
sche band op in cultureel café Bac-
chus. Op zaterdag 2 februari is het 
de beurt aan The Blue Clay. De drie-
mansformatie brengt een mix van 
oude blues- en folknummers afge-
wisseld met bluegrass- en hillbil-
lysongs en zydeco partynummers. 

The Blue Clay bestaat uit Johnny 
Roscoe op zang, bluesharp en gi-
taar, Wout Verhelst op zang, gitaar, 
mandoline en gitaarbanjo en Hans 
van der Werf op zang, accordeon en 
voetdrumstel.
Cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat 4 is open vanaf 21.00 uur. De 
entree is gratis. Meer weten? Kijk op 
www.cultureelcafebacchus.nl

Laatste oproep!
Deelname aan Kudelskunst
Kudelstaart - Stichting Kudelkunst 
gaat vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 
weer een kunstevenement in Ku-
delstaart organiseren. Buiten een 
groot aantal van de deelnemers die 
in 2006 hebben deelgenomen, heb-
ben zich al een aantal nieuwe deel-

nemers aangemeld. Er is nog ruimte 
voor enkele kunstenaars om mee te 
doen en voor meerdere sponsoren!
Zij kunnen zich aanmelden via de 
site : www.kudelkunst.com of bellen 
met Irene Kramer op telefoonnum-
mer 0297-364180.

Heren vormen een front bij 
buurtvereniging Hornmeer
Aalsmeer - Na weken van het el-
kaar aftasten is deze week toch echt 
de bom gevallen. De heren lijken 
een front gevormd hebben tegen 
de dames bij buurtvereniging Horn-
meer, want zij lieten zich vrijdag jl. 
niet in de kaarten kijken en streken 
de hoogste plaatsen op. 
Na afloop was er overigens van eni-
ge strijd totaal geen sprake. Ge-
moedelijk ging de avond door tot de 
kleine uurtjes. Na de prijsuitreiking 
was gezelligheid de grote winnaar. 
Theo Nagtegaal streek met 5930 
punten de hoogste eer op. Op plaats 
twee is Floor van Engelen geëindigd 

met 5170 punten, op plaats drie 
Mia Huijjkman met 5070 punten, op 
plaats vier Paul van Aalst met 5064 
punten en op vijf Siem Burgers met 
5000 punten. Het jokeren is gewon-
nen door Nel Schouten met 78 pun-
ten. Op plaats twee is Trudy Knol 
geëindigd met 421 punten. De poe-
delprijs was voor Rina Tas met 544 
punten. 
Aanstaande vrijdag 1 februari is er 
weer koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer. Vanaf 20.00 uur 
worden de kaarten geschud. De 
zaal van het buurthuis in de Roer-
domplaan is open vanaf 19.30 uur. 



Talentenjacht bij 40-jarig 
jubileum De Hint
Aalsmeer/Uithoorn - In het sei-
zoen 1968/69 is Kunstencentrum de 
Hint opgestart. Dat houdt in dat dit 
jaar het 40 jarig jubileum wordt ge-
vierd. En om daar toch een speciaal 
tintje aan te geven is er een uitge-
breid programma op poten gezet. 
Huis aan huis is een kleurige folder 
verspreid met daarop de verschil-
lende onderdelen van het feestpro-
gramma. 
Het meest spraakmakende onder-
deel van het programma is wel de 
H-Factor geïnspireerd op de X-Fac-
tor van Televisie. (H staat dus voor 
de Hint). Kinderen konden zich voor 
20 oktober inschrijven bij de Hint 
om te laten zien hoe goed zij kun-
nen optreden. De nadruk wordt ge-
legd op het feit dat iedereen zo-
wel uit Aalsmeer, De Ronde Venen 
en Uithoorn mag meedoen. Rein-
old van Zijl vertelt dat het een ex-
periment is en dat niemand eigen-
lijk wist hoe het enthousiasme zou 
zijn. “We hebben gezegd als er maar 
tien kinderen zich aanmelden dan 
doen we het niet” aldus van Zijl. Dat 
bleken er dus wel wat meer te zijn 
namelijk 150 kinderen. In de voor-
ronde zijn 121 kinderen toegelaten 
met 84 presentaties samen met het 
docententeam. Alle disciplines kwa-
men aan bod. Je kon dus je talen-
ten op het gebied van dans, lichte of 
klassieke muziek, een band, Street 
dance, toneel cabaret, zang en rit-
mische gymnastiek laten zien. Het 
was echt serieus en je kreeg ook 
een stukje coachen hoe je moest 
optreden en dergelijke. Uiteindelijk 
zijn er twintig kandidaten voor de 
eindfinale overgebleven en die vindt 
dus plaats op 9 februari in de Boei. 
Drie wethouders vormen de jury na-

melijk Jaap Overbeek van Aalsmeer, 
Jan van Breukelen van de Ronde 
Venen en Monique Oudshoorn van 
Uithoorn.

Jury
Er is ook een externe jury in de per-
soon van Antonie Kamerling.  De 
prefinale duurt 5 minuten. Dan wor-
den er drie finalisten door de jury 
uitgekozen en na de pauze de uit-
eindelijke winnaar of winnares. De 
prijs is euro 250,- en een optreden 
in Bloemhof. Het tweede is een ju-
bileumshow  in Bloemhof op 30 
maart met het Groot Muziekschool 
orkest.  Als derde evenement biedt 
de Hint een toneelvoorstelling aan. 
Er wordt al elk jaar een muziekfeest 
georganiseerd voor de groepen vier 
en vijf van het basisonderwijs en die 
worden dan uitgenodigd voor vijf 
workshops op allerlei gebieden van 
kunst. Dit jaar wilde de Hint het wat 
breder aanpakken en komt er dus 
een toneelvoorstelling op 8 april in 
de Spil in Aalsmeer en de Meijert op 
7 april en op 30 maart in Uithoorn in 
de tent door theatergroep de Stui-
ter. ‘Leve het Nijlpaard’ En dan is er 
nog het project : De wijk leeft. Vo-
rig jaar was dat in de Legmeer nu is 
de beurt aan Meerwijk in het kader 
van de Nationale straatspeeldag op 
28 mei.  Er is al een heel programma 
uitgedacht met een speurtocht door 
de wijk tot grote doeken beschilde-
ren. Het belooft dus allemaal heel 
spectaculair te worden. 
Even terug naar de voorgeschiede-
nis van de Hint. In eerste instan-
tie was er een samengaan van de 
drie gemeenten namelijk Aalsmeer, 
Uithoorn en de Ronde Venen maar 
daarna is men overgestapt naar drie 

Stichtingen. Reinold van Zijl direc-
teur vertelt dat de Hint een breed 
scala van kunst kan aanbieden en 
verzorgen. “Er zijn verschillende 
schoolprojecten AMV (Algemene 
Muzikale Vorming) waarbij scholen 
zich voor een dergelijk project voor 
een bepaalde periode kunnen aan-
melden en op één school is er het 
ADV project (Algemene Dans Vor-
ming).

Kunstproject
 Er zijn verschillende kunstprojec-
ten op scholen onder de noemer 
Kunst en Educatie en die projecten 
kunnen ingehuurd worden bij Pier 
K (kunstorganisatie) waarbij loka-
le kunstenaars op school een pro-
ject verzorgen. Dat is dan heel laag-
drempelig in Uithoorn maar dat was 
de keuze van de politiek aldus van 
Zijl. Gedurende de basisschooltijd 
is dit veel breder en komen kinde-
ren in contact met kunst en kunnen 
zij zich eventueel specialiseren. Ook 
bestaan er plannen om de sportpas 
uit te breiden naar cultuur en kunst 
of natuur en milieu of beiden. Dat 
is dan in de naschoolse tijd. Een 
soort van aansluiting op school en 
na school. Volgens Reinold van Zijl 
is de gemeente Uithoorn zeer mee-
werkend. De nadruk ligt bij het ba-
sisonderwijs. De Hint ontvangt ook 
een subsidie van ruim een ton per 
jaar. De Hint verzorgt verder mu-
zieklessen voor 1800 euro per jaar 
voor een uur onderwijs maar dat 
kan natuurlijk ook in groepjes. Dat 
kan dan gaan om keyboard, gitaar 
blaasinstrumenten. Kortom er zijn 
tal van mogelijkheden op het gebied 
van kunst bij de Hint en nu dus het 
40-jarig jubileum.

Bacchus in 
februari
Aalsmeer - Ook in de maand fe-
bruari presenteert cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat een 
gevarieerd programma met activi-
teiten voor elk wat wils en voor di-
verse leeftijdsgroepen. 
Zaterdag 2 februari: Bacchus da 
Musica met de band The Blue Clay.
The Blue Clay is een mix van oude 
blues- en folknummers afgewisseld 
met bluegrass- en hillbillysongs en 
zydeco partynummers.
Zaterdag 9 februari: Film Alles is 
liefde. Alles is Liefde is een roman-
tische komedie over de liefdesperi-
kelen van zes koppels die er achter 
komen dat liefde overal is.
Zaterdag 16 februari: Jazz met 
Bad Mad Honkers, een Nederland-
se jazzband met een volle sound. De 
Bad Mad Honkers spelen of hun le-
ven er van af hangt. Met een stevige 
‘groove’. Muziek zoals muziek hoort 
te klinken, vol passie en levenslust. 
Vrijdag 22 en zaterdag 23 febru-
ari:  Theatersport, improvisatieto-
neel. Bij een theatersportwedstrijd 
strijden doorgaans twee teams van 
vier personen tegen elkaar. Zij doen 
hun best om onder andere een zo 
leuk, grappig, spannend en/of ro-
mantisch mogelijke scene te spe-
len. Veelal aan de hand van door 
het publiek gegeven suggesties. De 
scenes worden volledig ter plekke 
verzonnen door de spelers. Thea-
tersport wordt gekenmerkt door de 
grote mate van onvoorspelbaarheid 
en de grote interactie met het pu-
bliek. Het publiek bepaalt groten-
deels de suggesties van de scenes 
over zoal locaties, relatie, weersom-
standigheden, voorwerpen, proble-
men, beroep en leeftijd.
Vrijdag 29 februari: Kindermatinee 
met film Shreck de Derde. Shrek en 
Fiona moeten binnenkort hun rol 
als koning en koningin van Far Far 
Away opnemen, maar ze willen lie-
ver terug naar hun moeras. 
Muziek- en filmavonden in culturee 
café Bacchus in de Gerberastraat 
beginnen om 21.00 uur met uitzon-
dering van de jazz-optredens die 
vangen om 21.30 uur. Het kinder-
matinee start om 14.30 uur. Voor 
meer informatie: www.cultureelca-
febacchus.nl.

Kienavond bij de 
Supportersclub
Kudelstaart - Volgende week don-
derdagavond 7 februari organi-
seert de Supporters Vereniging Ku-
delstaart een kienavond met vele 
mooie prijzen in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Veertig fantastische 
prijzen liggen te wachten op een 
nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn 
kienblaadje vol heeft mag als eer-
ste een keuze maken uit de vijf fan-
tastische prijzen die in elke ronde te 
winnen zijn. Na vier ronden komt er 
een pauze om even te genieten van 
een kopje koffie of een drankje. Als 
de acht ronden gespeeld zijn komt 
de knaller van deze avond, een su-
perprijs met een waarde van onge-
veer 125 euro. Iedereen is van harte 
welkom. De aanvang is 20.30 uur.

Speelavond De 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 7 februari is de volgende 
klaverjasavond van buurtvereniging 
De Oude Spoorbaan. Kaartliefheb-
bers zijn van harte welkom. Vanaf 
19.30 uur worden de kaarten ge-
schud in gebouw ‘t Anker aan de 
Oosteinderweg 273a. Het klaver-
jassen op 24 januari is gewonnen 
door Paul Könst met 6732 punten. 
Op plaats twee is Ria van de Laan 
geëindigd met 6729 punten en het 
brons was voor Martin van Wierin-
gen met 6702 punten.

Film ‘IJspret’ bij  
BV Oostend
Aalsmeer - Op vrijdag 8 februari 
organiseert buurtvereniging Oost-
end in samenwerking met Siem 
Kooy een filmavond met oude beel-
den uit Aalsmeer. Thema van de film 
is ‘IJspret’. De film wordt vertoond in 
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat en begint om 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
De toegang is vrij en bezoekers wor-
den getrakteerd op een gratis kopje 
koffie of thee.

Anton wint op 
ANBO-soos
Aalsmeer - Op 23 januari vond de 
wekelijkse woensdag-speelmiddag 
van de ANBO plaats in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Het 
klaverjassen is gewonnen door An-
ton van Rijn met 5450 punten. Op 
plaats twee is Rinus Buskermolen 
geëindigd met 5191 punten, op drie 
Nico Maarsen met 4986 en op vier 
Nel de Koning met 4969 punten. Bij 
het pandoeren behaalde Dora Wit-
tebol de hoogste eer met 670 pun-
ten. Zij werd gevolgd door Tom Ver-
laan. 

Nachtelijk spektakel op 1 februari

Nacht van het IJs op 
Haarlemse IJsbaan
Haarlem - In de nacht van vrijdag 
1 op zaterdag 2 februari is op de 
Haarlemse Kunstijsbaan het nach-
telijke spektakel ofwel de Nacht van 
het IJs. De Kunstijsbaan Kennemer-
land en de IJsclub Haarlem organi-
seren samen dit schaatsfestijn voor 
jong en oud. Deelnemers kunnen 
kiezen om tijdens deze Nacht 10, 25, 
50, 75 of 100 rondjes te schaatsen. 
De Nacht van het IJs start vrijdag-
avond 1 februari om 23.00 uur en 
eindigt op zaterdag 2 februari 01.00 
uur. 
De Nacht van het IJs is een jaar-
lijks terugkerend evenement op de 
Haarlemse IJsbaan. Door het uitblij-
ven van strenge winters is het voor 
veel schaatsliefhebbers bijna onmo-
gelijk om dit soort afstanden nog 
te schaatsen op natuurijs. Om dit 
‘leed’ een beetje te verzachten heb-
ben de Kunstijsbaan Kennemerland 
en de IJsclub Haarlem het initiatief 
genomen om deze Nacht samen te 
organiseren. Met een koek en zo-
pie kraam langs de ijsbaan en een 

echte stempelpost worden de om-
standigheden van het schaatsen op 
natuurijs aardig geëvenaard. Deel-
nemers kunnen kiezen om 10, 25, 
50, 75 of 100 rondjes schaatsen in 
twee uur tijd. Tussendoor kunnen de 
rondjes worden afgestempeld bij de 
stempelpost langs de ijsbaan. Deel-
nemers betalen 4 euro (kinderen t/
m 15 jaar) of 5 euro (ouder dan 15 
jaar) voor toegang tot de ijsbaan en 
tegelijkertijd deelname aan het eve-
nement.
De Nacht van het IJs gaat altijd 
door. Sinds de komst van de prach-
tige overkapping kan er ook ten al-
ler tijde droog worden geschaatst. 
Voor de inwendige mens wordt op 
deze avond ook gezorgd. Langs de 
ijsbaan staat een echte koek en zo-
pie kraam waar heerlijke warme en 
koude drankjes te verkrijgen zijn. 
Toeschouwers zijn ook van harte 
welkom en hebben deze avond gra-
tis toegang tot de ijsbaan. Zij kun-
nen alle deelnemers komen aan-
moedigen.

Mr. Maqorium en Golden compass
Kinderfilms in Amstelveen
Amstelveen - De Nederlandse ver-
sie van de kinderfilm De Wonder-
winkel van Mr. Magorium is zater-
dag, zondag en woensdag te zien 
in cinema Amstelveen in het stads-
hart. Op een dag besluit mr. Mago-
rium, de 243-jaar oude excentrieke 
eigenaar en oprichter van de meest 
wonderbaarlijke speelgoedwinkel 
ter wereld, dat het tijd is met pensi-
oen te gaan. Hij ziet in Molly zijn ide-
ale opvolger, maar het speelgoed in 
de winkel is het daar niet mee eens. 
De eens zo bijzondere winkel ver-
andert al gauw in een regelrechte 
puinhoop want het speelgoed haalt 
allerlei gemene grapjes uit. Met Du-
stin Hoffman en Nathalie Portman. 
De film duurt 94 minuten wordt za-

terdag 2 om 13.30 uur, zondag 3 om 
12.00 uur en woensdag 6 februa-
ri om 13.30 uur gedraaid. Ook nog 
te zien in cinema Amstelveen is The 
golden compass, eveneens de Ne-
derlandse versie. Op een dag krijgt 
het weesmeisje Lyra uit Oxford van 
een oude leraar een gouden kom-
pas dat antwoord geeft op al je vra-
gen. Als Lyra’s goede vriend Roger 
verdwijnt, komt het instrument goed 
van pas. Met Nicole Kidman, Daniel 
Craig en Eva Green. De film duurt 
114 minuten en is wordt zaterdag 
2 om 15.30 uur, zondag 3 om 14.00 
uur en woensdag 6 februari om 
15.30 uur vertoond. Voor meer infor-
matie en/of reserveren van kaarten: 
tel. 020-5475175.

Kookcursus voor kinderen
Aalsmeer - Bij Stichting De Binding 
start op dinsdag 5 februari ‘Kokke-
rellende Kids’. Een kookcursus voor 
kinderen uit groep 5 tot en met 8 van 
de basisschool. Tijdens deze cursus 
zullen kinderen van alles leren ko-
ken waaronder rijst met kip en sper-
zieboontjes, macaroni, overheerlij-
ke peertjes en egeltjes maken. De 

kosten voor de kookcursus bedra-
gen 35 euro voor zeven lessen. Het 
kokkerellen begint om 15.30 en ein-
digt om 17.30 uur en wordt gegeven 
in De Binding aan de Zijdstraat 53. 
Opgeven kan via lenneke@debin-
ding.nl of 0297- 326326. Voor meer 
informatie kunt u ook terecht op 
www.debinding.nl

Akoestische avonden: Feest 
voor en door muzikanten
Aalsmeer - De altijd heel gezellige 
en verrassende akoestische avon-
den vonden vrijdag en zaterdag weer 
plaats in het knusse Bacchus. Al elf 
jaar is het culturele café in de Ger-
berastraat in het laatste weekend 
van januari hét trefpunt voor muzi-
kanten, veelal uit Aalsmeer. Ook dit-
maal was het een feest voor en door 
muzikanten. Er werd heel wat bijge-
kletst, natuurlijk over muziek en in-
strumenten gepraat, maar boven-
al muziek gemaakt. Vrijdag werden 
de bezoekers getrakteerd op optre-
dens van Marjan van Houwelingen 
en de bands SNRG, de Boundaci-
ous, Goodtilnow en CDR&J. Vooral 

de laatste band kreeg de handen 
van het publiek op elkaar. Het vier-
tal trakteerde de aanwezigen op ou-
de nummers van Crosby, Stills, Nash 
en Young. Veel waardering was er 
voor de prima klinkende samenzang 
door Dick, Cors en Rob. 
Vrijdag is het vooral muziek wat 
speelt, zaterdag krijgen alle optre-
dens vaak een extra tintje, met ver-
kleedpartijen en thema-presenta-
ties. Zo trakteerde de band Rood 
in een overvol (uitverkocht) Bac-
chus het publiek op een muzika-
le kwis langs radio en televisie en 
namen Martijn, Ab, Roland, Job en 
Kees de aanwezigen mee op Elvis 

Costello-reis. Verder was er de spe-
ciaal voor de akoestische avonden 
samengestelde band rond kapper 
en zanger Tom Meijer. Geheel in het 
zwart brachten de heren en dames 
muziek van Lou Reed. Ten Beers Af-
ter verraste tot slot het publiek met 
een muzikale kakofonie. De toon 
was gelijk gezet toen de heren en 
dames, verkleed als figuren uit de 
Muppetshow, de openingstune van 
dit programma lieten horen. 

De akoestische avonden: Het was 
weer één groot, muzikaal feest! Het 
werd weer duidelijk: Aalsmeer en 
muziek horen bij elkaar.
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A A l s m e e r s e  b e d r i j v e n  i n  d e  k i j k e r

GrondleGGers nog springlevend!
door Joke van der Zee

Eén van de oudste bedrijven in Aalsmeer is 
Modehuis Broeckmans. Gestart in 1876 be-
reikt het gerenommeerde modehuis dit jaar 
de respectabele leeftijd van 132 jaar! Een he-
le prestatie, zeker in het licht gezien van di-
verse modeboetieks die zich door de jaren 
heen in Aalsmeer vestigden en die op enke-
le uitzonderingen na, ook allemaal weer van 
het toneel verdwenen.

Kritisch
Broeckmans is een vaste waarde in het win-
kelbestand van Aalsmeer centrum. Hoe kri-
tisch de Zijdstraat als winkelgebied over de 
tong gaat; Broeckmans behoudt een consi-
stent klantenbestand. De Zijdstraat werd au-
tovrij, het winkelbestand veranderde, leeg-
stand, de metamorfose van autostraat naar 
voetgangersgebied, en dan de bouwperike-
len in het huidige dorp… het valt soms niet 
mee voor ondernemers om dan optimistisch 
te blijven. Ook Roeland Nieuwenhuis (59), de 
huidige directeur, is dat niet altijd geweest. 
Hij steekt niet onder stoelen of banken dat 
de Zijdstraat autovrij maken geen goed idee 
was en dat de bouwactiviteiten op zijn minst 
beter met elkaar afgestemd hadden moeten 
worden. Bovendien vindt hij sommige nieuwe 
panden in de winkelstraat erg massaal. Maar 
er gloort hoop, de toekomstige bebouwing 
rondom de molen past misschien veel beter 
bij de huidige straat, waar mooie kleinscha-
lige zaken een plaats hebben. Geen groot-
winkelbedrijven, geen warenhuizen want 
daarvoor ga je wel naar grote winkelcentra 
elders. Aalsmeer biedt kwaliteitszaken, die 
goede artikelen verkopen en dito service bie-
den. Kom daar maar eens om bij grootwin-
kelbedrijven. En die kwaliteit en service trek-
ken uiteindelijk mensen die daar altijd weer 
voor terugkomen, in goede en slechte tijden. 

Bedrijfsmode
Die kwaliteit en service hebben er mede voor 
gezorgd dat Modehuis Broeckmans fier over-
eind gebleven is in Aalsmeer. Maar er is echt 
wel meer voor nodig. Zo heeft het Modehuis 
altijd een vooruitziende blik gehad. Er wer-
den drie andere vestigingen geopend, in Uit-
hoorn, Mijdrecht en Hoofddorp. Bovendien 
zorgde Broeckmans altijd voor veel positie-
ve aandacht. Bijvoorbeeld door modeshows 
te houden en door klanten op hun wenken 
te bedienen met sterke kwaliteitsmode maar 
daarnaast de jongere garde aan te spreken 
met trendy labels ook wel van goede kwa-
liteit natuurlijk, die je bij Broeckmans kunt 
verwachten. De winkels zijn vandaag de dag 
nog steeds goedlopende zaken. Er werden 
ook zijstappen gezet, zoals de ‘tak’ bedrijfs-
mode. Onder andere levert Broeckmans al-
le uniformen voor stewardessen en stewards 
van Transavia.com. De luchtvaartmaatschap-
pij werkt al sinds 1986 met Broeckmans. On-
langs is de gehele kledinglijn vernieuwd. 
De bekende hardgroene kleur komt terug 
in modieuze en elegante rokken, broeken, 
sweatshirts en zelfs een bijpassende trench-
coat. Marco de Deijn (36), de jonge compag-
non van Nieuwenhuis en beoogd opvolger: 
“We hebben de kleding voor Transavia zo la-
ten ontwerpen dat ze én functioneel zijn én 
eigentijds. Best nog moeilijk want de ont-
werpen moeten zeker zo’n tien jaar mee dus 
moet je niet met al te trendy kledingstukken 
komen. Toch mag het ook niet stijfjes zijn, 
vinden we. We hebben daarom een stijl uit-
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gezocht met modieuze details, zoals de col-
lege-sweaters met embleem.” De luchtvaart-
maatschappij koos Broeckmans uit diverse 
andere modehuizen. 

Atelier 
“We zijn best trots dat we het weer zijn ge-
worden, het is toch een soort een competi-
tie. Wat ook voordeel biedt is de service die 
we in ons vermaakatelier bieden, hier aan de 
Aalsmeerderbrug. Het is vlakbij de luchtha-
ven en als medewerkers willen passen of iets 
vermaakt willen hebben, zijn ze hier zó”, vult 
Roel Nieuwenhuis aan. Als bedrijfskleding zo 
mooi is dat je het zonder logo van het bedrijf 
waar je voor werkt, ook wel wilt dragen, doe 
je het goed. “We willen daarom ook niet van 
bedrijfskleding spreken, maar van bedrijfs-
mode”, aldus Nieuwenhuis. Niet alleen in de 
luchtvaart maar ook in steeds meer andere 
bedrijven, bijvoorbeeld in apotheken en ban-
ken, lopen medewerkers in uniforme kleding. 
Ook daar zie je dat het geen stugge saaie 
pakken, rokken of jassen meer zijn. Dat hoeft 
helemaal niet meer. “Mensen die achter de 
receptie werken of klanten te woord moe-
ten staan, zijn toch een visitekaartje van het 
bedrijf. Zij fungeren als gastvrouw of -heer”, 
verklaart Roel Nieuwenhuis de trend naar 
modieuze bedrijfskleding. 

Buitenlandse beurzen
Er goed uitzien in mooie kleding, dat is waar 
ze bij Broeckmans wel raad mee weten. Wie 
keurig in pak wil verschijnen slaagt bij het 
modehuis zeker. Ook dames die exclusieve 
mode op waarde weten te schatten zijn hier 
aan het goede adres. Maar Broeckmans is 
ook ingesprongen op eigentijds labels voor 
casual mode. Voor merken zoals Gant en 
Gaastra moet je hier zijn en vinden gretig af-
trek. De reclame-uitingen in brochures, web-
sites en tijdschriften voor dit soort labels zijn 
een lust voor het oog en in de winkels zijn 
voorbeelden van combinaties met deze la-
bels te zien op paspoppen. “We hebben ook 
een keur aan accessoires als riemen, shawls, 
sieraden en tassen”, vertelt Marco de Deijn. 
Maar niet alleen het bieden van een totaal 
plaatje, een complete outfit, genereert suc-
ces. Daar komt veel meer bij kijken, want wat 
moet je nou elk seizoen inkopen en hoe weet 
je dat mensen het gaan kopen? Marco de 
Deijn: “We bezoeken buitenlandse beurzen 
zoals Florence, Barcelona en Antwerpen. We 
zijn altijd op zoek naar merken die voor extra 
spanning zorgen op de bestaande collecties. 
Soms moet je iets nieuws uitproberen.” 

Training
Een actuele, mooie collectie dus, voor dames 
en heren. Kleren maken de man/vrouw, maar 
dat is voor sommige mensen toch niet ge-
noeg om tot aankoop over te gaan. “Het con-
tact dat je met de klant hebt, is van essenti-
eel belang.” Roel Nieuwenhuis verklaart na-
der: “Een kopje koffie stelt de klant op zijn 
gemak. Wil hij een uitgebreid advies, of eerst 
even rondkijken. Informeren hoe het met het 
gezin gaat, een gezellig praatje maken… die 
dorpse benadering werkt. Persoonlijke aan-
dacht maakt het verschil. Bij warenhuizen als 
Bijenkorf vind je misschien dezelfde merken 
maar zeker niet altijd de persoonlijke aan-
dacht. Onze medewerkers krijgen ook trai-
ning in het omgaan met klanten. Niet op-
dringerig en zeker niet een inschattingsfout 

maken als een man op zaterdag in jogging-
broek binnenkomt. Dat zijn vaak zakenmen-
sen die door de week geen tijd hebben om 
langs te komen.”

De la Haye
Roel Nieuwenhuis zit alweer 36 jaar in de 
zaak. In 1972 nam hij samen met Jan van 
Zuijlen en Ton Bijman Modehuis Broeck-
mans over van de toenmalige eigenaar Guil-
laume de la Haye. Laatstgenoemde heeft het 
modehuis heel lang bestierd, vanaf 1948. 
De la Haye trouwde met de dochter van B. 
Broeckmans, de naamgever van de huidige 
firma. Deze Broeckmans was gehuwd met 
de dochter van Cornelis Koudijs, die de win-
kel onder de naam Koudijs oprichtte in 1876. 
In de begintijd was de voorloper van Broeck-
mans zoals we het nu kennen een eenvou-
dige winkel met textiel en manufacturen. Dat 
die firma zou uitgroeien, ook nog op dezelf-
de locatie, tot een modehuis van allure, had 
Koudijs vast niet kunnen bevroeden...

Het 75-jarig bestaan werd in 1951 groots ge-
vierd met een succesvolle modeshow in de 
Oude Veiling. De lokale kranten maakten er 
allemaal gewag van. En Roel Nieuwenhuis 
heeft ze allemaal netjes bewaard, evenals 
kasboeken uit de beginjaren, bijvoorbeeld 
uit 1904 en 1905. Leuke rekwisieten die een 
mooi aandenken zijn aan de historie waar 
ook Nieuwenhuis aan heeft meegebouwd. 
Marco de Deijn is de volgende generatie. 
Dat zit wel goed, hij heeft tenslotte een er-
varen compagnon die zelf, zoals hij zegt, niet 
eens veel van mode wist, toen hij aantrad. 
Dat heeft hem ook niet in de weg gezeten, 
getuige de gelopen route van het modehuis. 
Marco houdt wel veel van mode en heeft een 
gedegen praktijkopleiding doorlopen in het 
bedrijf. Begonnen met prijzen en magazijn-
werk naar verkoper en nu dus straks aan het 
roer. Maar niet gehinderd door de gedachte 
dat achterover leunen wel kan in zo’n suc-
cesvol modehuis. Het motto van Roel Nieu-
wenhuis neemt hij graag ter harte: “Altijd 
alert blijven op concurrentie, nieuwe trends 
en je klanten goed behandelen.”

Meer dan 100 jaar Broeckmans:

“Vertrouwde kwaliteit 
en de allerbeste service 
maken het verschil”
Dit jaar is het 110 jaar geleden dat de eerste Meerbode het licht zag. Er is in 
die meer dan eeuw lange historie natuurlijk veel gebeurd en veranderd, maar 
de Meerbode (inmiddels met ‘Nieuwe’  ervoor) heeft het allemaal overleefd. Er 
zijn in Aalsmeer nog meer bedrijven die de tands des tijds goed hebben door-
staan. Sterker nog: zijn uitgegroeid van bescheiden winkel tot een grote, suc-
cesvolle bedrijven. Zaken die al meer dan 75 of zelfs 100 jaar bestaan en nog 
altijd een goede reputatie hebben. Ze maakten Aalsmeer mede groot... Deze 
keer Modehuis Broeckmans in de schijnwerpers. De firma die opgericht werd 
in 1876!  

Het mooie pand van Broeckmans op de hoek Dorpsstraat/Zijdstraat. Het modehuis, dat werd opgericht 
in 1876 kende toen dhr. Koudijs als eigenaar. Wie goed kijkt, ziet in de gevel nog de naamplaten. 

Marco de Deijn (links) huidig compagnon van Roeland Nieuwenhuis, 
zal laatstgenoemde op gaan volgen als directeur.

Oud kasboek uit 1904. Grappig, de uitgaveposten ‘haver’ en ‘reizen’. Haver gold als brandstof 
voor het paard, aangezien bestellingen in die tijd werden gebracht met paard en wagen.

Oude krantenknipsels die bericht geven van het 75-jarig bestaan (in 1951!)  
van het Modehuis.



Scholenbouw Rietlanden 
binnenkort van start!
Kudelstaart - Sommige oude-
re Aalsmeerders herinneren het 
zich nog: de gemeenteraad besloot 
lang geleden, dat de scholen in Ku-
delstaart moesten wijken voor zorg-
woningen. Er moest alleen nog een 
plek gevonden worden. Na lang 
zoeken viel het oog op de nieuw-
bouw in De Rietlanden. Daar zou-
den de Antoniusschool en de OBS 
Kudelstaart naar toe gaan verhui-
zen. Kinderhof besloot zich daarbij 
aan te sluiten. 
Maar eerst moesten er nog wat vra-
gen beantwoord worden: hoeveel 

lokalen hebben de scholen nodig? 
Staat de school niet te dicht bij de 
aanwonenden? Is een gebouw van 
zeven verdiepingen niet te hoog? 
Kun je de school wel veilig berei-
ken? Kan de aannemer ook uit 
Thessaloniki komen? Hoeveel bud-
get is er eigenlijk? Is die jacuzzi voor 
de personeelskamer wel nodig? Kan 
er ook nog een gymzaal bij? Wat ge-
beurt er als er een miljoen tekort is? 
Hoe gaan de nieuwe buren inge-
licht worden? Wat gebeurt er als er 
nog een miljoen tekort blijkt te zijn? 
Maar nu, na jaren van overleg, is het 

dan zo ver. In de Rietlanden gaat 
een prachtig gebouw verschijnen 
waar de scholen en Kinderhof zich 
helemaal in kunnen vinden.
Op dinsdag 29 januari tekenden 
de mensen van Blauwhoed, de be-
stuurders van de scholen en Kinder-
hof, en het bouwbedrijf UBA uit Uit-
hoorn het contract, waarin vermeld 
wordt, dat half april met de bouw 
gestart gaat worden en dat de fees-
telijke opening ruim een jaar later 
zal plaatsvinden. Het heeft even tijd 
gekost, maar in Kudelstaart zijn ze 
straks een prachtig gebouw rijker!  

Oude Veiling
Aalsmeer - De ‘oude’ Centrale 
Aalsmeerse Veiling, de CAV aan de 
Marktstraat, is weer verkocht. Tij-
delijk zijn de grote deuren gesloten 
omdat de nieuwe eigenaar het een 
en ander te doen heeft. Dit markan-
te gebouw werd 96 jaar geleden ge-
opend, op 15 september 1912 als 
(potplanten) veiling. Via de brug in de 
Van Cleeffkade, maar ook per trans-
portfiets door de Marktstraat, voeren 
de pramen beladen met hun produc-
ten door de Kerkwetering. Aan de 
Kerkweteringkant zaten ijzeren rin-
gen om de schuiten aan vast te leg-
gen en konden de kwekers hun waar 
ook vanaf de slootkant naar binnen 
brengen. Kort na de ingebruikneming 
van dit gebouw als veiling, moest er 
al uitgebreid worden vanwege ruim-
tegebrek. De nieuwe, extra, veiling-
ruimte was op 12 januari 1917 ge-
reed voor gebruik. Ruim 10 jaar la-
ter al, in 1928, verhuisde men met de 
handel naar een nieuw gebouw dat 
veel groter was. De veiling, de CAV 
aan de Van Cleeffkade. De CAV aan 
de Marktstraat ging dicht als veiling 
en werd daarna de ‘Oude” Veiling ge-
noemd.

Aalsmeer was een plattelandsge-
meente aan het begin van de vori-
ge eeuw. Er werden fruit en groente, 
bomen en heesters gekweekt, hoe-
wel het bekend is dat er in 1855 al 
90 kwekerijen in dit dorp waren waar 
bloemen en planten gekweekt wer-
den. Het kwekersvak was geen vet-
pot. Er werd gekweekt in zogenoem-
de flettenhokken, met name in de 
winter in de hoop dat de handel niet 
zou bevriezen.
Met ramen, afkomstig van elders ge-
sloopte huizen, werden er rond 1860 
kassen gemaakt die de planten be-
ter tegen de vorst konden bescher-
men. De eerste, verwarmte potplan-
tenkas stond aan de Uiterweg. Dat 
was in 1872. De verwarming van de 
kas werd door warm gedaan. Daar-
na werden de kassen als kweekruim-
te verbeterd en kwamen er kaska-
chels, gestookt op kolen. Tegen 1900 
kweekte men ook snijbloemen, voor-
al rozen en de vraag naar Aalsmeer-
se groen en bloemproducten steeg. 
Aalsmeer was in het verleden voor-
al bekend door het kweken van vio-
len en vaste planten, zoals de buxus. 
Rond de 20e eeuw was het ver-
voer van de producten nog een pro-
bleem.

Nog even terug naar de Oude Veiling 
aan de Marktstraat. Het gebouw is 
door de bouwmeester/gemeenteop-
zichter J. Luik ontworpen. Ook de la-
tere verbouwingen zijn door Luik ge-
daan. Nadat deze veiling ‘leeg’ was 
deed een gedeelte van de ruimte nog 
dienst voor aan- en afvoer van snij-
bloemen. In 1932 was de Oude Vei-
ling pas echt leeg. In samenwerking 
met de gemeente werd in 1933 NV 
de Oude Veiling opgericht.

Mijn kennis aan de Oude Veiling da-
teert van 50 jaar terug. Het werd een 
actief gebouw waar veel verenigin-
gen en ook publiek of bezoek(st)ers 
van de al gevestigde horeca terecht 
konden. De bioscoop was er toen 
nog. Er waren optredens en dans-
avonden met muziek van de beken-
de ‘Vrolijke Vrijbuiters’ met, o.a., zang 
van Janny Wessels. Ook de ‘Westplas 
Melodians’ traden in de grote zaal 
op. Er werd geturnd door de toen-
malige gymnastiek vereniging Olym-
pia. Dirk Vreken, beter bekend als 
Dirk Walsie, gaf er jarenlang dansles. 
Voor veel andere activiteiten en zelfs 
evenementen ging je ‘uit’ in de Ou-
de Veiling. Ik herinner me ook nog de 
optredens van bekende namen, o.a. 
‘Teach Inn’. Het was er soms stamp-
vol. Er gebeurde heel veel totdat er 
klagers over de geluidsoverlast actie 
gingen voeren om de Oude Veiling te 
sluiten. Helaas is de overlast nogal 
overdereven en werd er niet aan een 
oplossing gezocht. Ik herinner me de 
zwanenzang van de multifunctionele 
gebouw nog heel goed. Dat was in 
1983. Met een groep mensen pro-
beerden we de Oude Veiling open 
te houden. Ondanks alle ludieke ac-
ties, grote publiciteit en een overvolle 
publieke tribune liet een halsstarrige 
gemeenteraad de Oude Veiling slui-
ten. Later kwam de bibliotheek in het 
achterste deel. Het voorste deel werd 
aan een horeca ondernemer ver-
kocht en daarna is de Oude Veiling 
weer een paar keer verkocht om nu 
opnieuw van eigenaar te wisselen.
We wachten af wat er nu gaat ge-
beuren met onze ‘Ouwe’.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Geen zorg om pony’s...
Aalsmeer - De redactie ontving 
een telefoontje van een verontruste 
inwoonster. Zij vroeg zich af of het 
met de kleine paardjes, vier stuks, 
die op een landje aan de Stommeer-
kade lopen, wel goed ging. “Ze lo-
pen tot hun enkels in de modder en 
nergens is een grassprietje meer te 
vinden”, aldus de vrouw aan de tele-
foon. Of dit dieronvriendelijk was... 
De redactie fotocamera legde inder-
daad een blubberweilandje vast met 

de paardjes. Maar van verwaarlo-
zing is geen sprake. 
De politie zegt een oogje in het zeil 
te houden, maar geeft aan dat de 
beestjes niet zielig zijn. “Zo lang ze 
goed te eten krijgen en ‘s avonds 
worden binnengehaald is er geen 
probleem.” Navraag bij een paar-
denliefhebster leverde op dat de 
dieren over het algemeen de mod-
der helemaal niet zo onprettig vin-
den, juist lekker!”  

Auto gestolen!
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
25 op zaterdag 26 januari is uit een 
garagebox aan Kas een auto gesto-
len. Het betreft een zwarte volkswa-
gen Golf GTI met kenteken 34-RV-
KV. 
De diefstal heeft tussen zeven uur ‘s 
avonds en zeven uur in de ochtend 
plaatsgevonden. 

Discussie wordt voortgezet in raad van 7 februari

Teveel vragen om af te ronden: 
Bestemmingsplan Kudelstaart
Aalsmeer - De gemeenteraad en 
het college van burgemeester en 
wethouders zijn er afgelopen don-
derdag 24 januari niet in geslaagd 
het behandelstuk over het gewijzigd 
vaststellen van het bestemmings-
plan Kudelstaart 2006 volledig af te 
ronden. In totaal werden zes amen-
dementen ingediend en met name 
een amendement met betrekking 
tot de bestemming glastuinbouw 
riep nog zoveel vragen op, dat eerst 
onderzocht diende te worden wat 
de juridische consequenties zouden 
zijn. Het antwoord op die vragen kon 
gezien het tijdstip, de avond was in-
middels gevorderd tot circa 23.30 
uur, niet gegeven worden waarop 
burgemeester Pieter Litjens niets 
anders over bleef dan de avond met 
een enorme anti climax af te slui-
ten. Op donderdag 7 februari, tij-
dens de volgende raadsvergadering, 

wordt de discussie nu voortgezet. In 
het door alle fracties ondertekende 
amendement wordt voorgesteld om 
het gebied dat wordt begrensd door 
de Kudelstaartseweg, de Geniedijk, 
de Legmeerdijk, de Hoofdweg, Ku-
delstaart-Noord en de woonwijk De 
Rietlanden de bestemming Agrari-
sche Glastuinbouw (AG) te geven, 
waaronder uitsluitend wordt ver-
staan bedrijvigheid gericht op het 
voortbrengen van producten door 
middel van het op een duurzame en 
intensieve wijze telen van gewassen 
(nagenoeg) geheel met behulp van 
kassen en dit te hanteren als inter-
pretatie van artikel 11 van het be-
stemmingsplan Kudelstaart 2006. 
Het amendement lijkt sympathiek, 
maar er zit een addertje onder het 
gras. Recentelijk zijn in dit gebied 
gronden verkocht voor een breder 
gebruik met gebruikmaking van de 

artikel 19 procedure en hier is in 
de vorige raad al ruimschoots over 
gesproken. De mogelijkheid be-
staat dat er zowel privaatrechtelijk 
als publiekrechtelijk grote proble-
men kunnen ontstaan en er scha-
declaims ingediend gaan worden 
als dit amendement aangenomen 
wordt. Dit zal eerst goed uitgezocht 
moeten worden. 
Het antwoord kon tijdens de raads-
vergadering niet gegeven wor-
den en vandaar dat de behande-
ling van dit amendement pas op 7 
februari kan plaatsvinden. Na deze 
behandeling vindt dan besluitvor-
ming plaats waarbij ook de overi-
ge amendementen betrokken zullen 
worden zoals het centrumgebied 
Kudelstaart, het afstemmen uitwer-
kingsbevoegdheid en bouwvergun-
ningverlening, de Fortbocht en Ku-
delstaartseweg 165-167.

Sieraden en geld 
uit woning weg
Aalsmeer - Op donderdag 24 janu-
ari is tussen negen uur in de och-
tend en half vier ‘s middags inge-
broken in een woning aan de Horn-
weg. Via de deur van de bijkeuken 
hebben de dieven zich toegang tot 
het huis verschaft. De gehele wo-
ning is doorzocht. Ontvreemd zijn 
sieraden en contant geld.

Aanvulling op politiebericht
“Taxi zag de scooter niet”
Aalsmeer - Even een ergernis on-
zerzijds op het artikel van deze 
week van een scooter ongeval door 
een 16 jarige: De taxibus stond stil 
op de drempel van de Schweitzer-
straat, maar begon vlak voor dat de 
scooter er was ineens te rijden. Om 
een frontale botsing te voorkomen 
remde zij! Hierdoor schoot de scoo-
ter onderuit. Behalve schaafwonden 
heeft ze kapselletsel aan haar rech-
terschouder en is maanden onder 
de panne en heeft veel pijn.
Onze dochter is de rijdster van deze 
scooter en vindt het vervelend dat 
het lijkt alsof het ongeval een ge-
volg was van een schrikreactie, ter-
wijl het een grove fout van de taxi-
chauffeuse was. Zij verleende geen 
voorrang en had onze dochter niet 
gezien.
Wij hopen dat u dit nog recht gaat 
zetten, want nog al eens ten onrech-
te worden de scooterrijders als wil-

debrassen gezien, maar haar scoo-
ter is niet opgevoerd en ze heeft ei-
genlijk heel adequaat gereageerd 
om erger te voorkomen!
Bovendien zou ik graag de man die 
het ongeluk heeft zien gebeuren en 
die hulp heeft verleend aan onze 
dochter, wat de chauffeuse overi-
gens naliet, een dikke pluim willen 
geven. Je ziet niet vaak meer dat ie-
mand een uur van zijn (werk)-tijd 
opoffert om iemand belangeloos te 
helpen en te steunen.
Het ongeluk bewijst eens temeer 
de onveilige situatie van de Mijns-
herenweg. Als wij nog kinderen op 
de basisschool zouden hebben, zou 
ons dit ernstig zorgen baren.
Ton en Anneke van Wieringen

Redactie: Aanvulling op politie-be-
richt ‘Schaafwonden na val brommer’. 
En 16-jarige scooterrijdster: Heel veel 
beterschap!

Inbraak in auto
Aalsmeer - In de nacht van zondag 
27 op maandag 28 januari is inge-
broken in een in de Beethovenlaan 
geparkeerde auto. 
Een ruit van de Alpha Romeo is door 
onbekenden ingeslagen. Uit de au-
to is niets ontvreemd. De inbraak 
of vernieling heeft tussen half elf 
in de avond en zes uur ‘s ochtends 
plaatsgevonden. 

Gazelle gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 23 janu-
ari rond half vijf is vanuit de Ophe-
lialaan een fiets gestolen. De eige-
naar van de Gazelle had zijn rijwiel 
even neergezet bij de slijterij. “Ik 
was even een winkel in en had m’n 
fiets niet op slot gezet, vergeten. Al 
na twee minuten moet hij gestolen 
zijn.” De fiets is een Gazelle easy gli-
der met elektronische trapbekrach-
tiging en is blauw van kleur. “De dief 
heeft één sleutel, maar geen accu-
lader en ik weet m’n framenummer 
en de registratiecode”, aldus de ge-

Mobieltje weg
Aalsmeer - Op vrijdag 25 janauri is 
de mobiele telefoon van een leerling 
van een school in de Mensinglaan 
gestolen. 
Tussen acht uur in de ochtend en 
drie uur ‘s middags heeft de dief-
stal plaatsgevonden. Het betreft een 
Samsung E530, oranje van kleur.

Eerste themabijeenkomst van dit jaar 2008

Informatie ondernemers TCA 
over de economische visie 
Aalsmeer - Trade Centre Aalsmeer, 
de belangenvereniging van de be-
drijventerreinen Hornmeer, Molen-
vliet, Zwarteweg en Witteweg, or-
ganiseerde op 23 januari de eerste 
themabijeenkomst in het nieuwe 
jaar. Onderwerp van gesprek was 
de economische visie die momen-
teel in de maak is voor Aalsmeer en 
Kudelstaart. 
Tijdens de bijeenkomst sprak Wout 
Grift, projectleider namens de Ka-
mer van Koophandel Amsterdam, 
over de stand van zaken van de eco-
nomische visie die wordt opgesteld 
door de KvK en Ondernemers Ver-
eniging Aalsmeer in samenwerking 

met de gemeente. Deze visie zal 
onder meer als bouwsteen dienen 
voor de gemeentelijke Gebiedsvisie 
en zal onder andere belangrijke uit-
spraken doen over de toekomstige 
ontwikkeling van de bedrijventerrei-
nen in Aalsmeer.
Het project is inmiddels in volle gang 
en een groot aantal ondernemers is 
hier door middel van gesprekken of 
het invullen van een enquête reeds 
bij betrokken. Tijdens de themabij-
eenkomst werden de eerste bevin-
dingen gepresenteerd en bespro-
ken. Dit zorgde voor een positieve 
discussie tussen de circa 25 aanwe-
zigen, onder wie de wethouders Nij-

meijer en Overbeek. Na afloop werd 
er, onder het genot van een hapje 
en drankje, gezellig nagepraat over 
deze geslaagde middag.
Trade Centre Aalsmeer (TCA) houdt 
zich als belangenvereniging onder 
andere bezig met voorzieningen en 
uitstraling van de terreinen. Daar-
naast worden regelmatig themabij-
eenkomsten georganiseerd over ac-
tuele onderwerpen. 
Bent u ondernemer op één van de 
bedrijventerreinen en nog geen lid 
van TCA? Neem dan contract op 
met het secretariaat: Cor Zomer, te-
lefoon 0297-380095 of via e-mail, 
c.zomer@hbagbloemen.nl. 

dupeerde eigenaar. De fiets gezien? 
De eigenaar zal heel blij zijn als hij 
zijn eigendom weer terug krijgt. Het 
telefoonnummer is 324203. Bellen 
naar de politie kan ook, 0900-8844.

Naar ziekenhuis 
na keukenbrand
Aalsmeer -Dinsdagavond 29 januari 
omstreeks half acht werd de brand-
weer gealarmeerd voor een brand in 
een woning aan de Hornweg. Twee 
mensen zijn overgebracht naar het 
ziekenhuis met rookvergiftiging. De 
brand ontstond in de keuken. De 
bewoners zijn er in geslaagd om de 
brand te blussen. Er is wel veel rook 
en roet vrijgekomen. Bij aankomst 
van de brandweer is een ambulance 
besteld voor de twee bewoners en 
is er nacontrole gedaan. De oorzaak 
van de brand is niet bekend.

Carnaval voor 
jeugd in Oost
Aalsmeer - Op zaterdag 16 februari 
presenteert buurtvereniging Oost-
end een gezellige en feestelijke car-
navalsmiddag voor de jeugd van zes 
tot en met twaalf jaar. Er wordt car-
naval gevierd in buurthuis ’t Middel-
punt aan de Wilhelminastraat van 
15.00 tot 17.00 uur. Voor de meest 
verklede feestneus is er een leuke 
prijs!
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Zaterdag weer rookvrije avond
Karaoke-avond met dj 
Fankie Yanki in The Fifties
Aalsmeer - Op zaterdag 2 febru-
ari organiseert poolcafé The Fifties 
de maandelijkse rookvrije avond. De 
smoke free night staat deze keer in 
het teken van karaoke en wordt ge-
presenteerd door dj Fankie Yanki. 
Tijdens de rookvrije avond is The Fif-
ties vrij van sigaretten en asbakken. 
Maar dat het café rookvrij is, bete-
kent niet dat het er minder gezellig 
op wordt! 
Tijdens de karaoke-avond kan het 
publiek vanaf 21.00 uur dansen en 
zingen op bekende en onbekende 
nummers. Bezoekers kunnen zich 
natuurlijk ook sportief laten gelden 
in The Fifties door een potje pool-
biljart of darts te spelen. Dj Fankie 
Yanki is gespecialiseerd in dance- 
en house classics en verzorgt sinds 
enige tijd ook succesvolle karaoke-
avonden. Dit is alweer de tweede 
karaoke-avond die dj Fankie Yanki 

in poolcafé The Fifties zal presen-
teren. Tussen de karaokenummers 
door draait hij passende muziek 
om de avond nog gezelliger te ma-
ken. Iedereen is van harte welkom 
om deze karaoke-avond in poolcafé 
The Fifties in de Marktstraat 22 mee 
te maken! 

Dj Fankie Yanki
 

Feest van vrijdag tot en met dinsdag
Vijf dagen lang een ‘cool 
carnaval’ in Kudelstaart
Kudelstaart- Vanaf aanstaande 
vrijdag 1 februari is het weer carna-
val. Kudelstaart wordt omgedoopt 
tot Poelgilderdam en gedurende vijf 
dagen zijn er tal van feestelijke acti-
viteiten voor jong en oud. Het feest 
vindt dit jaar plaats onder het thema: 
Een cool carnaval. Carnaval wordt 
niet alleen onder de grote rivieren 
goed gevierd. Ook in Kudelstaart 
is het feest onder aanvoering van 
carnavalsvereniging De Pretpeur-
ders uitgegroeid tot een ware tradi-
tie, waaraan door vele kinderen en 
volwassenen wordt deelgenomen. 
De feestelijkheden vinden groten-
deels plaats in de dorpstaveerne, 
het Dorpshuis Kudelstaart, en heb-
ben ditmaal als thema ‘Een cool car-
naval’. Op vrijdagavond 1 februari 
wordt begonnen met een grote dis-
co georganiseerd door het Gilde en 
bedoeld voor de kleintjes en, later 
op de avond, voor de jeugd van 12 
tot en met 16 jaar. Op zaterdagmid-
dag wordt het feest vervolgd met de 
kinderoptocht, die begint en eindigt 
bij het Dorpshuis met tussendoor 
een stop bij de peuterspeelzaal aan 
de Graaf Willemlaan. Hier worden 
massaal ballonnen opgelaten, waar-
aan ook een wedstrijd is verbonden. 
Aansluitend is er kindercarnaval in 
het Dorpshuis, met een leuk optre-
den van een speciale gast. 

Prinsenbal en optocht
Zaterdagavond 2 februari is het tijd 
voor het Prinsenbal. Op dit mega-
feest zorgen The Recipe en disco-
theek Dance night voor muzikaal 
vermaak van de bovenste plank. Er 
zijn nog kaarten verkrijgbaar voor 
deze avond, te koop aan Galileistraat 
26 voor 13,50 euro. Aan de zaal kost 

een kaart 15 euro. Zondag 3 febru-
ari vindt vanaf 12.11 uur de grote 
optocht door Kudelstaart plaats. De 
wagens worden voor vertrek opge-
steld op de Kudelstaartseweg tus-
sen het Dorpshuis en de kruising 
met de Herenweg. Andere wegge-
bruikers worden verzocht hier reke-
ning mee te houden. De optocht zal 
een route rijden door de volgende 
straten: Madame Curiestraat, Ka-
merlingh Onnesweg,  Leeghwater-
straat, Ampèrestraat, Edisonstraat, 
Robend, Graaf Willemlaan, Gra-
vin Aleidstraat, Bilderdammerweg, 
Calslagerbancken, Schoutweg, Ro-
meijnstraat, Bilderdammerweg en 
Kudelstaartseweg. Bewoners op de-
ze route worden verzocht hun voer-
tuigen zoveel mogelijk aan de kant 
te zetten. De optocht belooft gezien 
het aantal inschrijvingen weer een 
groot feest te worden. Aansluitend 
is de prijsuitreiking en is er feest in 
het Dorpshuis. 

Ook maandag en dinsdag feest
Maandagavond is het opnieuw 
groot feest, gratis voor iedereen toe-
gankelijk. Ook deze avond laat The 
Recipe weer van zich horen, evenals 
blaaskapel De Kurketrekkers. Ook 
zijn er optredens van Dance Force 
en Dance Vision. Dinsdagmiddag 
tot slot wordt de jeugd van vroeger 
uitgenodigd voor het seniorenbal, 
waar ook voor vermaak wordt ge-
zorgd en waar de Raad van Elf on-
der leiding van Prins Peter natuurlijk 
als gastheer zal optreden. Iedereen 
is van harte welkom om het carna-
val in Poelgilderdam mee te komwn 
beleven! 
Meer informatie: www.pretpeurders.nl. 
Foto’s: Frans van Maurik.

recensie
KCA presenteert: “Ik voel 
ik voel wat jij niet voelt”
Aalsmeer - Gezien: ‘Ik voel, ik voel 
wat jij niet voelt’, op 25 januari in de 
Oud-katholieke kerk door De No-
tenbakker met zang, spel en op gi-
taar Caroline Erkelens en op piano, 
spel en percussie Marjolein Bakker, 
regie Margrith Venegoor.
Op het podium van de Oud-katho-
lieke kerk staat naast de prachtige 
vleugel een keukentrap. Bovenaan 
die trap hangt een garder. Twee da-
mes, een in zwart pak, de ander in 
flamboyante rode jurk, komen op. 
De rode jurk geeft het zwarte pak 
een trap tegen haar billen. Auw! Sa-
men zingen ze: Ik voel ik voel wat jij 
niet voelt. 
Sopraan Caroline Erkelens en pia-
niste Marjolein Bakker gaan samen 
met het publiek op zoek naar allerlei 
gevoelens en de muziek die daar-
bij past. 
Deze raspaarden uit de muziekthe-
aterwereld combineren een hoog 
muzikaal niveau met grote thea-
trale kwaliteiten. Het publiek in de 
zaal wordt als snel in tweeën ge-
deeld. De ene kant zingt ‘welles’, de 
andere kant ‘nietes’. We voelen im-
mers allemaal wat anders. Wat kan 
je voelen, ben je vrolijk, verdrietig, 
verliefd, blij, boos? 
Een meisje wordt op het podium ge-
haald, neemt plaats op de keuken-
trap, aha, en vertelt dat ook zij wel-
eens verliefd is geweest. Beethoven 
ook, vertelt de pianist, op Elise, en 
we deinen allemaal mee op de klan-

Workshop Lathyrus kweken 
bij Groei en Bloei Aalsmeer
Aalsmeer - Op 23 februari organi-
seert de afdeling van Groei en Bloei 
Aalsmeer samen met de Neder-
landse Lathyrus Vereniging voor het 
zesde jaar een workshop Lathyrus 
kweken. De workshop is interessant 
voor zowel mensen die net met het 
kweken van Lathyrus beginnen, als 
voor mensen die al vaker Lathyrus 
hebben gekweekt. 
De cursus is van 10.00 tot 12.00 uur 
en wordt gegeven in de kas van de 
middelbare tuinbouwschool Wel-
lantcollege in de Linnaeuslaan. In 
het eerste uur van de workshop krij-
gen de deelnemers informatie over 
de kweek van Lathyrus. Van zaad, 
zaaien en opkweek tot oogsten. In 

het tweede uur gaat men zelf twee 
Lathyrusrassen zaaien, die daar-
na mee naar huis genomen mogen 
worden. Al deze zomer kan Lathy-
rus gesneden worden van de eigen 
planten!
De workshop is niet alleen voor le-
den of donateurs, dus neem gerust 
familie, vrienden en buren mee. Ie-
dereen is van harte welkom. De 
workshop kost 5 euro, leden beta-
len 3 euro. 
Van te voren opgeven wordt op prijs 
gesteld. Dit kan door uw naam en 
het aantal personen door te geven 
aan de heer J. Ruesink, tel. 0297-
322224 of e-mail teeltinformatie@
lathyrus-vereniging.nl.

ken van ‘Für Elise’. Bekende klassie-
ke melodieën worden gebruikt om 
een aantal bekende kindergedich-
ten te laten horen. We mogen alle-
maal meedoen, klappen, stampen 
en zingen.
Vijf kinderen uit het publiek ko-
men het podium op om een aantal 
kindertekeningen te onthullen. De 
striptekenaar Pandalescu heeft de-
ze speciaal voor de voorstelling  ge-
maakt. De zangeres zingt een lied 
over een meisje dat zich niet wil 
wassen, ze houdt niet van water. Er 
groeien plantjes op haar lijf en in 
haar haar. Langzaam verandert ze 
in een boom. Het is muzikaal thea-
terfestijn: een productie vol interac-
tie met de kinderen en een grote va-
riëteit aan muziek. Moeiteloos word 
er geswitcht van een bekend kin-
derliedje naar een dinosaurusblues 
of van een echte opera-aria naar 
een onvervalste smartlap! Uitein-
delijk klinkt er iets bekends in on-
ze oren. De klanken van het begin-
lied, ‘Ik voel ik voel wat jij niet voelt’ 
zijn wederom te horen. De voorstel-
ling is voorbij. Groot applaus en ge-
juich. Maar, het feest is nog niet af-
gelopen. KCA heeft een extraatje en 
geeft ieder kind een muziekinstru-
mentje cadeau. 
Onder de luide klanken van vele te-
gen elkaar slaande bekkens verla-
ten we de zaal.

Lisa Kaaijk
 

Spetterend concert Young 
Continentals in Kudelstaart
Kudelstaart - Op zaterdag 1 maart 
brengen de Young Continentals hun 
nieuwste programma Serious in De 
Spil te Kudelstaart. In het begin van 
de jaren negentig waren er meer en 
meer teenagers, die aangesproken 
werden door de concerten van The 
Continentals en wilden ook auditie 
doen, maar ja, voor The Continentals 
moet je 16 jaar zijn. Daar de aanvra-
gen van teenagers snel in aantal 
groeiden in Amerika en Europa, be-
sloten het Continental-kantoor in de 
USA en in Europa om de krachten te 
bundelen en zo the Young Continen-
tals te creëren voor de leeftijdsgroep 
13 tot 16 jaar. Na stevige voorberei-
dingen, vakstudies, zoektocht naar 
christelijke teenager-pop,rock en 
gospel, het vinden van speciale cho-
reografen en het ontwikkelen van 
nieuwe podiumvormgeving, wer-
den gelijktijdig de eerste groepen in 
de USA en Europa ‘gelanceerd’. Dit 
was een onwaarschijnlijk succes: de 
Young Continentals werden gebo-
ren. Nu zijn er zeven Young Conti-
nental groepen in Europa, die bijna 
ieder land bezoeken en acht andere 
Young Continental groepen zijn op 
pad in de USA, Canada. The Young 
Continentals hebben tien cd’s ge-
maakt, ze hebben over de 1500 con-
certen gegeven speciaal voor jeugd 
en hebben zo over de 500.000 teen-
agers in zalen en kerken gehad. Bo-
vendien werden er nog covers van 
de Young Continentals uitgebracht 
in het Duits, Frans, Slowaaks.
De Young Continentals zijn waar-
schijnlijk de uitvinders van het “idols-
concept”: selecteer getalenteerde 

en gemotiveerde jongeren, breng de 
juiste choreografen, producers, lied-
jesschrijvers op het gebied van pop, 
rock, rap, gospel, hiphop, ballads 
bijeen  om ieder jaar een geweldi-
ge show neer te zetten; een show, 
die licht, geluid, de beste  jongeren-
muziek combineert met sterke in-
spiratie, christelijke waarden, en rei-
zen om zo overal hun leeftijdsgeno-
ten te ontmoeten, waarbij ze duide-
lijk maken, dat er meer in het leven 
is als XTC en MTV. Het succes van 
dit concept is enorm en jeugdgroe-
pen, kerken, theaters willen graag 
zo’n groep van dertig teenagers op 
bezoek hebben als motivatoren voor 
hun stad of dorp. Het programma 
voor 2007 is getiteld Serious! De tie-
ners gaan serious om met hun over-
tuiging en de consequenties daar-
van in hun leven. Het 15-jarig be-
staan wordt gevierd met een pro-
gramma vol vette muziek, gevoeli-
ge ballads en verrassend duidelijke 
teksten. Serieus, maar niet saai! Een 
gaaf concert, dat echt ergens over 
gaat! Op zaterdag 1 maart komen 
de Young Continentals dus naar De 
Spil in Kudelstaart. Het concert be-
gint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur 
is de zaal open. Kaarten kosten 7,50 
euro voor volwassenen en 3,50 eu-
ro voor jongeren tot en met 14 jaar. 
Kaarten zijn te reserveren via irene-
vlieg@hotmail.com of telefonisch 
via 0297-340667. Ook zijn er vanaf 1 
februari kaarten te koop bij de bei-
de Read Shops in Aalsmeer, in de 
Zijdstraat en in de Ophelialaan, en 
bij Gall en Gall in het winkelcentrum 
van Kudelstaart.

Inschrijven tot 1 maart 
Popronde 2008 zoekt bands
Streek - Tot 1 maart kunnen ar-
tiesten zich inschrijven voor lande-
lijk reizend festival Popronde. Voor 
talentvolle bands en muzikanten is 
Popronde de mogelijkheid buiten de 
eigen regio op te treden. Popronde 
2008 zal in 19 steden plaatsvinden. 
Het festival vindt plaats in de perio-
de van 12 september tot 14 novem-
ber, wekelijks op de donderdag en 
vrijdagavond. Het festival vindt in el-
ke stad plaats bij ongeveer 20 po-
dia. Deze variëren van kleine bruine 
cafés tot professionele popzalen. De 
Popronde is de mogelijkheid voor 
bands om intensieve speel-en toer-
ervaring op te doen door heel Ne-
derland en hun netwerk van publiek, 
podia en programmeurs uit  te bou-
wen. Eigen repertoire is een voor-
waarde. Er is geen beperking qua 
genre; singer-songwriters, dance, 
indie, blues, rock, hiphop, jazz, folk, 
wereldmuziek acts worden gezocht. 
Uit alle inzendingen worden uitein-
delijk 100 artiesten geselecteerd 
door een commissie bestaande uit 
professionels die artistiek werkzaam 
zijn in de popsector. De artiesten die 
toerden met Popronde 2007 traden 
438 keer op bij de 326 deelnemen-
de podia. 
Popronde is een kweekvijver, een 
voedingsbodem voor de Nederland-

se popmuziek. Bands krijgen via de 
Popronde gelegenheid zich in nieu-
we steden te presenteren en door 
te stromen naar plaatselijke festi-
vals of lokale muziekpodia. Op de 
Popronde kan het publiek zappend 
tussen de podia een beeld krijgen 
van opkomende artiesten. Het fes-
tival is gratis toegankelijk. Enkele 
voorbeelden van artiesten die, voor-
dat ze doorbraken naar een groter 
publiek, toerden met Popronde zijn: 
Racoon, Relax, C-Mon & Kypski, 
Roosbeef, Marike Jager, Lucky Fonz 
III, Leine, The Horse Company, Hos-
pital Bombers, Mala Vita, The Madd, 
Illicit, T99, The Sheer, a balladeer, 
Leaf en Voicst.

Aanmelden
Artiesten kunnen tot 1 maart het 
aanmeldingsformulier, biografie en 
demo opsturen naar Popwaarts. Het 
aanmeldingsformulier is te down-
loaden op www.popronde.nl. Hier-
op is ook het adres van Popwaarts 
te vinden. Begin mei wordt op www.
popronde.nl bekend gemaakt welke 
artiesten zijn geselecteerd voor de 
Popronde editie 2008. 
Popronde is een initiatief van Pop-
waarts en vindt plaats in samenwer-
king met lokale organisaties op mu-
ziekgebied. 

Aanbouw P60 begonnen
Amstelveen - Met het slaan van de 
eerste paal door wethouder cultuur 
Frans Hellendall, is de aanbouw bij 
poppodium P60 donderdag 24 janu-
ari formeel van start gegaan. In het 
bijna zevenjarige bestaan is het Am-
stelveense poppodium tegen enke-
le logistieke problemen aangelopen. 
Ondanks het onstuimige Noord-
Hollandse popklimaat ziet P60 de 
toekomst met veel vertrouwen tege-
moet en daarom is er besloten tot 
het realiseren van deze aanbouw.  
Aan de achterzijde van het gebouw 
verrijzen vier verdiepingen. De aan-
bouw bevat een nieuwe zware goe-
derenlift voor de kisten van bands, 
met een uitgang direct op het podi-
um. Op de begane grond komt een 
overdekte laad- en losdock voor 
trucks tot 17 meter, waarmee de ge-
luidsoverlast bij het, vaak ’s nachts, 
inladen van de bands tot het verle-
den gaat behoren. Drie nieuwe stu-
dio’s/repetitieruimtes voor bands en 
dj’s komen op de eerste verdieping. 
De artiesten krijgen twee nieuwe 
backstage ruimtes op de tweede 
verdieping, omdat in de oude back-
stage ruimte de nieuwe garderobe 
wordt gehuisvest. Op de derde ver-

dieping komen twee kantoren en 
het archief. 
Wethouder Frans Hellendall sprak 
lovende woorden over het poppodi-
um: “P60 is niet meer weg te denken 
uit Amstelveen. P60 is er vooral voor 
jongeren en jong volwassenen, juist 
een groep waarin het vasthouden 
van sociale cohesie zo belangrijk is.” 
P60 directeur Gerard Lohuis dankte 
de gemeente voor het vertrouwen: 
“Er was bij de start van P60 in 2001 
veel scepsis. De logistieke proble-
men van het gebouw waren bekend. 
De gemeenteraad heeft toen toege-
zegd dat als we vier jaar succesvol 
zouden draaien zij zouden investe-
ren in het oplossen van die proble-
men. Men heeft woord gehouden. 
Het is een grote waardering voor 
ons kleine team en de bijna 70 vrij-
willigers die in P60 werken.”
Het podium denkt met de oefen-
ruimtes de lokale en regionale mu-
ziekscene aan P60 te kunnen bin-
den. Ook wordt het mogelijk om in 
overleg met de schouwburg te pro-
grammeren in de filmzaal die straks 
vanuit P60 bereikbaar wordt. De 
verwachting is dat de aanbouw in 
juni klaar is.

Gedichtenavond in Bacchus
Aalsmeer - Tijdens Gedichtendag 
2008 staat de relatie tussen poëzie 
en dingen centraal. Gewone voor-
werpen die ons in het dagelijks le-
ven omringen worden op allerlei 
manieren gebruikt in de poëzie. Van-
avond, donderdag 31 januari, kunt u 
hier in cultureel café Bacchus ge-
tuige van zijn. Ruim vijftien dichters 
uit Aalsmeer en omstreken zijn met 
dit thema aan de slag gegaan en 
hebben gedichten geschreven over 
dingen die hen inspireren. Het be-

looft een zeer geanimeerde avond 
te worden, omdat de meest uiteen-
lopende voorwerpen het onderwerp 
van een gedicht zijn geworden. Van 
de inzendingen is een bundel sa-
mengesteld die tijdens deze avond 
aan de dichters uitgereikt zal wor-
den. Belangstellenden zijn van harte 
welkom. 
De avond wordt georganiseerd 
door KCA in Bacchus in de  Gerbe-
rastraat. De aanvang is 20.00 uur en 
de toegang is gratis.

Lezing over zand bij VIA
Kudelstaart - Woensdag 6 februa-
ri houdt de Vrouwenvereniging VIA 
haar maandelijkse bijeenkomst met 
een lezing over zand. Je zou zeggen, 
wat is daar nu over te vertellen, de 
kinderen spelen erin, het ligt onder 
te tegelpad of je ligt erop aan het 
strand. Het echtpaar Vink is gefas-
cineerd door kleur en structuur van 
zand, ze kunnen zelfs zeggen: wij 

verzamelen zand, ze hebben onge-
veer 4500 monsters van over de he-
le wereld. Op 6 februari laten zij de 
aanwezigen kennismaken met hun 
collectie en allerlei wetenswaardig-
heden door middel van dia’s, fo-
to’s en zandmonsters in het dorps-
huis van Kudelstaart. De aanvang is 
10.00 uur. Introducés zijn welkom, 
zij betalen 2 euro toegang.
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Jammer
Via De Nieuwe Meerbode kennis genomen,
dat in Aalsmeer geen parkeermeters komen.

Dat is nog eens goed nieuws in de krant.
`t Is ook heel goed voor de middenstand.

Als we hier geen parkeergeld hoeven betalen,
komen ook buitenlui hier de boodschappen halen.

Want een ieder in Aalsmeer is er bij gebaat,
als het goed met onze uitbaters gaat.

Henk van der Schaft was klaar met slopen,
toen ben ik door de Zijdstraat gelopen.

En wat staat hij er nu prachtig bij.
Ruimtelijk  en van alle bouwsels vrij.

Ik heb hem nooit zo mooi gevonden,
toen er die oude winkels stonden.

U weet wel waar het over gaat.
De molen die in `t centrum staat.

`k Wil niet op de besluitvorming  fitten,
maar ik zag het echt wel zitten,

met terrasjes op een veel groter Molenplein.
Eigenlijk een soort Vrijthof in het klein.

In gedachte zie ik al touringcars stoppen
met mensen die in `t centrum shoppen.

En daarna bij de molen doelbewust,
een terrasje pikken in alle rust.

Het zal Aalsmeer nog eens berouwen,
als zij zo dicht tegen de molen bouwen.

Maar nu men al in maart heien gaat,
Jammer,  Sorry, dan is dit pleidooi te laat.

Nu zoekt de gemeente nog een stekkie
en daarvoor weten wij nog wel een plekkie.

Waar nu nog de winkel staat van Albert Hein,
zal ideaal voor `t Medisch Centrum zijn.

Hans van der Luit.  24 januari  2008.

Koningin Beatrix opent 
VIP-centrum Schiphol
Schiphol - Koningin Beatrix heeft 
woensdag 23 januari het nieuwe 
VIP-centrum geopend van Amster-
dam Airport Schiphol, in aanwezig-
heid van Gerlach Cerfontaine, presi-
dent directeur en CEO van Schiphol 
Group, Harry Borghouts, Commisa-
ris der Koningin in Noord-Holland 
en Michel Bezuijen, loco-burge-
meester van de gemeente Haarlem-
mermeer. 
Het nieuwe VIP-centrum is aanzien-
lijk groter en biedt de gasten meer 
faciliteiten dan het oude centrum. 
De accommodatie wordt geken-
merkt door Dutch Design; alles is 
vormgegeven en ingericht door Ne-
derlandse ontwerpers. 
Het gebruik van het VIP-centrum is 
ondermeer voorbehouden aan le-
den van het Koninklijk Huis, minis-
ters en staatssecretarissen uit bin-

nen- en buitenland, het Corps Di-
plomatique, handelsdelegaties en 
topbestuurders uit het internationa-
le bedrijfsleven. 
Het nieuwe centrum is via landzijde 
bereikbaar en heeft een afgesloten 
parkeerterrein met eigen security 
voorzieningen. 
Het VIP-centrum omvat onder meer 
een Royal Lounge voor leden van 
het Koninklijk Huis, een perscen-
trum, een companylounge, en een 
aantal vergader- en ontvangstruim-
ten.
Voor het interieur tekenen onder 
meer het architectenbureau Concre-
te en de ontwerpers Piet Hein Eek, 
Marcel Wanders, Joep van Lieshout, 
Hella Jongerius, Studio Job, Edward 
van Vliet, Maarten Baas, Jurgen Bey, 
René Holten, Irma Boom en Petra 
Blaisse.

Bijeenkomst seniorenraad in Dijkhuis

Oude Meer ouderenproof?
Oude Meer - Bent u tevreden met 
de verbeteringen van de voorzienin-
gen in Oude Meer, Rozenburg en 
Aalsmeerderbrug? Dit betreft on-
der andere bereikbaarheid, veilig-
heid en milieu, sociale voorzienin-
gen, woonplezier/ comfort, zorg, 
voorlichting gemeente, enz. Er zal 
meer dan voorheen aandacht wor-
den gegeven aan verbetering van de 
voorlichting en hoe daarmee om te 
gaan. De leden van de seniorenraad 
hebben de nodige expertise in huis. 
Alle wijken en kernen in de Haar-
lemmermeer zijn door leden al een 
keer bezocht. Niet alleen luisteren 
naar uw opmerkingen is van groot 
belang, maar daar ook naar hande-
len, is het motto. De seniorenraad 

was in Oude Meer en Aalsmeer-
derbrug te gast in november 2005. 
Daarvan is een rapport gemaakt dat 
is verzonden aan aanwezigen, ge-
meente en belanghebbende orga-
nisaties. Het rapport is de leiddraad 
in de volgende bijeenkomst en deze 
vindt plaats op dinsdag 12 februari 
van 13.30 tot 16.00 uur in Het Dijk-
huis aan de Aalsmeerderdijk 77. Ie-
dereen die verbetering van de leef-
baarheid in Oude Meer, Rozenburg 
en Aalsmeerderbrug een warm hart 
toedraagt is welkom. Kopje koffie of 
thee staat voor u klaar.
Wilt u meer weten? Bel gerust het 
secretariaat van de SSH, mevrouw 
C. Bierman, tel. 023-5642337. Ook 
zijn er brochures beschikbaar .

Vastgelopen in ambtelijke molen?
Nieuw televisieprogramma 
‘Ten Einde Raad’ helpt?
Aalsmeer - Nederland is vol bu-
reaucratische instanties en stro-
perige klachtenprocedures. In het 
nieuwe NCRV-programma Ten Ein-
de Raad, dat vanaf dit voorjaar 
wordt uitgezonden, helpt de beken-
de zakenvrouw Annemarie van Gaal 
mensen die zijn vastgelopen in de 
ambtelijke molen. 
Wordt u steeds van het kastje naar 
de muur gestuurd? Heeft u alles al 
geprobeerd, maar krijgt u niet waar 
u recht op heeft? Dan kan het pro-
gramma Ten Einde Raad misschien 
helpen om uw zaak weer in bewe-
ging te krijgen.
Het lijkt soms wel of regels belang-
rijker zijn dan mensen. Wie niet pre-
cies op het juiste moment het juis-
te formulier invult, kan fluiten naar 
bijvoorbeeld zijn scootmobiel of zijn 
traplift. 
Wie niet exact aan de regels vol-
doet krijgt geen urgentieverklaring, 
en wie ingaat op een mooie aan-
bieding krijgt achteraf te horen dat 
die toch niet voor hem bedoeld was. 
De menselijke maat is soms ver te 
zoeken en mensen raken verstrikt 

in een web van regels, bureaucra-
tie of onbegrijpelijke wetgeving. In 
Ten Einde Raad staat Annemarie 
van Gaal gedupeerden bij en brengt 
hen in gesprek met het bedrijf of de 
instantie waarmee een geschil be-
staat. Als ‘zaakwaarnemer’ lost zij 
het probleem niet op, maar zet ge-
dupeerden op het juist spoor.
Annemarie van Gaal is bekend als 
succesvol zakenvrouw en uitgever. 
Zij zette vanuit het niets in Rusland 
een bladenimperium op. Haar erva-
ring daar komt bij dit programma 
goed van pas. 
“Ik heb in Rusland jarenlang ge-
vochten tegen ambtelijke molens. 
Die bagage gebruik ik nu om men-
sen in Ten Einde Raad op weg te 
helpen. Ik kan me oprecht verbazen 
over de absurditeit van sommige 
Nederlandse regelgeving. Een pro-
gramma als Ten Einde Raad is hard 
nodig.” Kunt u wel wat hulp in een 
vastgelopen zaak gebruiken? Kijk 
dan op teneinderaad.ncrv.nl, TT pa-
gina 319 of schrijf naar NCRV Re-
dactie Ten Einde Raad, Postbus 
25000, 1202 HB in Hilversum.

Rijbewijs-keuringen70+ers
Aalsmeer - Dinsdagmiddag 5 fe-
bruari is er weer gelegenheid om u 
medisch te laten keuren voor ver-
lenging van het rijbewijs. De keu-
ringen vinden plaats bij de SWOA 
in gebouw Seringenhorst aan de 
Parklaan 26a.  
Voor verdere informatie en aanmel-
ding moet men echter bellen naar 
het afsprakenbureau van Regelzorg, 
tel. 0251-205913 op werkdagen tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. De keuring 

kost 30 euro en is bedoeld voor au-
tomobilisten vanaf 70 jaar. Vanaf de-
ze leeftijd is een medische keuring 
verplicht voor verlenging van het rij-
bewijs. 
Ook personen die jonger zijn dan 
70 jaar en die om medische rede-
nen gekeurd moeten worden voor 
verlenging van het rijbewijs B/E en 
groot rijbewijs (behalve zgn. be-
roepschauffeurs, zijn welkom. De 
keuring kost dan 35 euro.

Sinaasappelactie jeugdwerk
Kudelstaart - Maandag 4 en dins-
dag 5 februari aanstaande komt de 
jeugd van Kudelstaart weer langs de 
deur. Ook dit keer weer met de ech-
te overheerlijke, zongerijpte handsi-
naas-appels. 
De opbrengst is bestemd voor het 
jeugdwerk van de Samen-op-weg-
gemeente Kudelstaart, zoals bij-
voorbeeld het onderhoud van de 
jeugdruimte De Jids, het groots op-
gezette kinderkerstfeest, het jaar-
lijkse clubreisje, de gezellige tiene-
ravonden en talrijke andere jeugd-
activiteiten. Het spreekt voor zich 
dat een financieel steuntje in de rug 
hier meer dan welkom is. Vandaar 
dat de jeugd er in grote getale, on-
der begeleiding van tientallen vol-
wassenen, op uit trekt om de men-
sen in Kudelstaart van lekkere sap-
pige sinaasappels te voorzien. 
Zonder deze actie zouden veel ‘vas-
te’ activiteiten geen doorgang meer 
kunnen vinden en dat zou erg jam-
mer zijn. 
Voordat de kinderen en hun be-
geleiders op pad gaan, worden zij 
eerst nog getrakteerd op patat en 
drinken, zodat ze niet met knorren-

de magen langs de deuren gaan. 
U kunt hen zo tussen 17.00 en 20.00 
uur verwachten. 
De organisatie hoopt dat iedereen 
die de jeugd van Kudelstaart een 
warm hart toe draagt voor slechts 
2,50 euro een net handsinaasappels 
boordevol vitamines aanschaft!   

Proletarisch winkelen in kleedruimten 
sportcomplex nieuwste rage?
Maandag 21 januari jl. verdwenen 
tijdens de gymlessen van een ba-
sisschool in Kudelstaart twee paar 
(merk)schoenen vanuit de kleed-
kamer van het sportcomplex De 
Proosdijhal.
Na de gymles keerden de leerlingen 
terug in de kleedkamer om vervol-
gens tot de ontdekking te komen 
dat twee van hen op de zaalsport-
schoenen terug naar school zouden 
moeten gaan. De waarheid drong 
pas goed door nadat een grap of 
vergissing door medeleerlingen was 
uitgesloten. Ongeloof en verbijste-
ring waren het gevolg. Wie doet nu 
zoiets?!
Dat waardevolle spullen, zoals mo-
biele telefoons en sieraden, in be-
waring moeten worden gegeven bij 
de gymleerkracht is de kinderen al-
lemaal wel bijgebracht. Moeten zij 
nu ook leren de kleedruimte niet te 
gebruiken waarvoor hij is bestemd, 
maar dat alle spullen mee genomen 
moeten worden naar de zaal waar 
zij dan zelf een oogje in het zeil kun-
nen houden tijdens de sport- en 
spelmomenten? 
De leerlingen, leerkrachten en ou-

ders hopen het niet!
Vandaar deze oproep aan het ‘win-
kelend’ publiek: Uw aanschaf kan 
binnen 14 dagen nog worden terug-
gebracht bij de beheerder van de 
Proosdijhal in Kudelstaart of bij on-
dergetekende. Ruilen is helaas niet 
mogelijk! Het gaat om een paar le-
ren K-Swiss gympen in de maat 36 
of 37. Kleur wit met klittenband en 
gouden embleem en een paar All-
Star gympen, maat 38-39. Kleur bei-
ge met bloemprint op de zijkant.
Oproep aan de ouders van leerlin-
gen van Basisscholen OBS, Antho-
nius en Graankorrel:
Wilt u zo vriendelijk zijn de 
(sport)tassen van uw kinderen te 
controleren op ‘vreemde’, onbeken-
de objecten? Bij voorbaat dank! En u 
weet: Een gewaarschuwd mens telt 
voor twee; het gras van de buurman 
is altijd groener; wat gij niet wilt dat 
u geschiedt doe dat ook een ander 
niet en gestolen goed gedijt niet. Nu 
maar hopen maar dat de aap uit de 
mouw zal komen en de dader niet 
op het kerkhof ligt.

Diny Postma, tel. 0297-329412.

ingezonden

Muziek in het Spaarne
Hoofddorp - Op dinsdag 5 febru-
ari vindt er van 19.00 tot 20.15 uur 
een bijzonder concert plaats in de 
kerkzaal van het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp. Tijdens dit concert 
wordt het gloednieuwe kerkorgel, 
gebouwd door de firma Flentrop, 
gepresenteerd. 
Het programma is gevarieerd, even-
als de uitvoerenden: verschillende 
medewerkers van het Spaarne Zie-
kenhuis zullen muziek ten gehore 
brengen op dit nieuwe orgel, maar 
ook op de prachtige Bechstein vleu-

gel, op dwarsfluit, blokfluit en fagot. 
Patiënten en hun bezoekers zijn van 
harte uitgenodigd dit concert bij te 
wonen. Ook medewerkers en be-
langstellenden van buiten het zie-
kenhuis zijn welkom. Toegang is 
gratis.
Dit concert maakt deel uit van een 
concertserie in het Spaarne Zieken-
huis. Iedere eerste dinsdag van de 
maand wordt er een concert geor-
ganiseerd. Het programma en meer 
informatie vindt u  op  www.spaar-
neziekenhuis.nl/service 

Vrijdag weer 
oud papier!
Kudelstaart - Vrijdagavond 1 fe-
bruari haalt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart het oud papier op.
Gaarne na 18.00 uur het papier aan 
de weg zetten op die plaatsen waar 
ook de vuilcontainers verzameld 
dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude 
papier steunt de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart direct of indi-
rect alle Kudelstaartse sportvereni-
gingen. Dus verzamel het papier 
voor de eerste vrijdagavond van de 
maand en help uw ‘eigen’ club!

Aalsmeer - Op 26 januari jl. werd er 
door de vrienden van ’t Farregat een 
Nieuwjaarslunch aangeboden aan 
vijftig bewoners van zorgcentrum 
Aelsmeer. Nadat de bewoners gast-
vrij werden ontvangen kregen zij 
een advocaatje met slagroom aan-
geboden. Vervolgens werd er aan-
gevangen met de lunch. Deze werd 
begonnen met een bospaddestoe-
lensoep, waarna er een ossenhaas 
met stoofpeertjes werd geserveerd. 
Er werd afgesloten met een heer-
lijk toetje. Naast sponsoring werd er 
ook actief meegeholpen door me-
dewerkers van Deli Xl en Driessen 
Food om de lunch te laten slagen. 
Samen met de organisatie, de vrij-
willigers van ’t zorgcentrum  en me-
dewerkers van ’t Farregat zorgden 
zij voor een succesvol verloop. De 
hele lunch werd door iedereen van 
’t Zorgcentrum enthousiast ontvan-
gen. “Fantastisch”, aldus mevrouw 
Van Leeuwen: “Mooi dat jullie zoiets 
doen.” Eigenlijk was iedereen po-
sitief: er werden opmerkingen ge-
maakt als:  “We dachten dat we een 
broodje kregen, maar het leek wel 
een kerstdiner” en “Dit mogen jullie 
iedere week wel doen”. 
Nadat de Vrienden een mooi aan-
denken kregen namens ’t Zorg-
centrum konden zij de bewoners 
ook nog een aandenken aanbie-
den en gingen zij weer op weg naar 
huis. Vrienden van ‘t Farregat heeft  
als doel  om samen iets terug te 
doen voor ‘de maatschappij’.  Hier-
bij worden projecten gekozen en 
uitgevoerd in de directe leefomge-
ving van restaurant-eeterij  ’t Farre-

gat. Dit  initiatief van Gaston Ouds-
hoorn en Richard Dekker (eigenaar 
van Restaurant-Eeterij ’t Farregat) 
is gestart begin 2007. Het vrienden 
van ’t Farregat initiatief zal elke drie 
maanden een persoon (of meerde-
re personen) die hulp nodig heeft, 
in het zonnetje gezet moet worden, 
of gewoon een steuntje in de rug 
kan gebruiken behulpzaam zijn. De-
ze persoon zal in of rond Aalsmeer 
woonachtig zijn. Daarbij moet bij-
voorbeeld gedacht worden aan een 
ziek kind dat de grote wens heeft 
om naar Disneyland Parijs te gaan, 
een persoon die een aanpassing in 
zijn huis nodig heeft, maar dat niet 
kan realiseren, en noem zo maar op. 
In principe is alles mogelijk, maar 
uiteindelijk wordt er door de vrien-
den gekozen welke wens wordt uit-
gevoerd. Uiteraard is hierbij elke 
hulp welkom. 

Ook vriend worden? 
Elk bedrijf of persoon die behulp-
zaam is bij het realiseren van een 
wens/project wordt automatisch 
een vriend van ’t Farregat. Als je dit 
initiatief wilt ondersteunen, neem 
dan contact op via restaurant-eete-
rij ‘t Farregat, telefoon 0297-324477. 
Ook als u iemand wilt aandragen die 
hulp nodig heeft of een steuntje in 
de rug kan gebruiken, kunt u con-
tact opnemen via dit nummer. Tot de 
vrienden behoren inmiddels al be-
drijven als Unilever, Flower Promo-
tions, Driessen Food, Deli XL, me-
dewerkers van ‘t Farregat en uiter-
aard het restaurant-eeterij ’t Farre-
gat zelf.

Rotaract schildert hinkelspel 
voor Kinderhof Aalsmeer
Aalsmeer - Op zondag 27 janu-
ari hebben de leden van de Rota-
ract AMU de handen uit de mou-
wen gestoken voor Stichting Kin-
derhof Aalsmeer. Op verzoek van de 
heer en mevrouw Hoffscholte, res-
pectievelijk oud-burgemeester van 
Aalsmeer en directeur van de stich-
ting, werd de buitenspeelplaats van 
buitenschoolse opvang De Dolfijn 
door een tiental Rotaract leden om-
getoverd tot een kleurrijk en educa-
tief hinkel paradijs. Stichting Kinder-
hof telt tien kinderopvang locaties in 
Aalsmeer, allen op de begane grond 
en met een eigen buitenspeelplaats 
per groep. Een van de locaties is 
buitenschoolse opvang De Dolfijn 
aan de Baccarastraat. De opvang 
heeft een grote buitenspeelplaats 

met doeltjes en een klimrek en is 
een tweede thuis voor ruim vijftig 
kinderen van vier tot dertien jaar. 
De Rotaract’ers hebben letters en 
klanken in blauw, rood en vrolijk 
geel op de tegels van de speelplaats 
van De Dolfijn gespoten. In zijn ge-
heel vormen de tegels een groot 
woord hinkelspel. Ook de bankjes 
en knikkerputten hebben een kleur-
rijke metamorfose ondergaan. Het 
eindresultaat is een educatieve bui-
tenspeelplaats voor alle kinderen 
van de opvang. Directeur mevrouw 
Hoffscholte over het project: “Het 
hinkelspel en de andere kleurrijke 
attributen op de speelplaats stimu-
leren de kinderen meer buiten te 
spelen, en dat is binnen onze stich-
ting erg belangrijk!” 

Nieuwjaarslunch door vrienden 
van ’t Farregat een succes!

Leden van de Rotaract fanatiek bezig met het schilderen van de letters.
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Woonplant van februari:
Codiaeum, blitse blikvanger
Aalsmeer - Het trendy I love the 
Sixties gevoel voor thuis vind je 
terug in de tikje ‘provo’ kamer-
plant Codiaeum, eigenwijs en lek-
ker dwars. Groene blaadjes? Niet 
dus! Maar juist wél overweldigende 
kleuren en bizarre vormen. Codiae-
um is niet voor niets uitgeroepen tot 
Woonplant van de maand februari. 
Durf jij je uit te leven met deze re-
troplant? De Codiaeum groeit van 
oorsprong in Indonesië, Polynesië 
en Maleisië.  
Deze struiken of bomen kunnen 
meters hoog worden. Hij wordt per 
vergissing vaak Croton genoemd en 
zijn heftige kleuren en spikkels val-
len meteen op. Knalgeel. Feloranje 
en signaalrood, alle met maar een 
klein beetje groen in het blad, ze 
dagen je uit! De Codiaeum bladeren 
zijn divers, maar absoluut nooit saai. 
Je kunt kiezen uit kleinere of grote 
blaadjes, van langgerekt en lichtge-
kruld tot ovaal.

Retrospectief
Weg met het plantestablishment, 
Codiaeum rekent af met middel-
maat. Deze kamerplant is grillig, 
druk, aanwezig en lijkt zich met al-
les in huis positief te bemoeien. Hij 
geeft je kleur en karakter. De meest 
bekende is nog altijd Codiaeum ‘Ex-
cellent’. Maar er is ook een hele pit-
tige,  compactere ‘Petra’. De klein-
bladige Codiaeums zijn onder meer 
‘Gold Star’ en ‘Sunny Star’ - inder-
daad, stuk voor stuk knalgele goe-
roes. De Codiaeum Woonplant van 
februari is sterk en ‘cool’ maar stel 
hem alleen niet bloot aan tempera-
turen beneden de 15 graden en hou 
hem altijd uit de tocht.
Geef je Codiaeum een lichte plek. 
Want hoe meer licht, des te bonter 
het blad gaat kleuren. Maar vermijdt 
direct fel zonlicht. Af en toe wat wa-
ter geven, laat de potkluit niet uit-
drogen. En, zorg tijdens de groei 
voor voldoende plantenvoeding. 

Co Stompé in actie bij de dartclinic van LTB Adviseurs en Accountants. 

Dartclinic bij LTB Adviseurs en Accountants

Co Stompé leert ondernemers 
kneepjes van het darten
Aalsmeer - Ontspanning en onder-
nemen kwamen bij elkaar tijdens de 
dartclinic die LTB Adviseurs en Ac-
countants half januari organiseerde. 
Precies 25 jonge ondernemers uit 
Aalsmeer, Uithoorn en De Kwakel 
waren aanwezig en kregen een lesje 
in ‘doelgericht’ werpen van de mar-
kante topdarter Co Stompé. Darten 
is een sport die zich de laatste vijf 
à tien jaar in een grote belangstel-
ling mag verheugen. Eén van de be-
kendste darters die ons land heeft 
voortgebracht is zonder twijfel Co 
Stompé. ‘The Matchstick’, een bij-
naam die hij heeft te danken aan 
zijn vrijwel kale hoofd en magere 
verschijning, viel niet alleen op door 
zijn prestaties maar ook door zijn rol 
als commentator bij de dartwedstrij-
den op SBS6.
Voldoende reden voor LTB om Co 
Stompé als hoofdgast uit te nodi-
gen bij een ontspannen bijeenkomst 
voor ‘jonge’ klanten en enkele pros-
pects van het bedrijf. Geen moeilijke 
thema’s of workshops, wel een mid-
dag en avond sportief bezig zijn met 
als afsluiting een speciale bierproe-
verij van de brouwers van het Ku-
delstaartse Scone bier en een fan-
tastisch buffet. Dat er veel belang-
stelling was voor deze opzet, bleek 
uit het feit dat de beschikbare 25 

plaatsen in een mum van tijd waren 
vergeven. 

Oranje shirt
De personeelsruimte van De Legak-
ker, het gebouw waar LTB is geves-
tigd, werd omgetoverd in een dart-
zaal met vijf borden. In deze set-
ting speelden de ondernemers een 
kleine competitie met elkaar én met 
Co Stompé. Professionele bege-
leiding kwam daarbij van Jacques 
‘180’ Nieuwlaat, de vaste ‘master-
caller’ van Stompé. Het behoeft 
geen toelichting dat de topdarter, 
die gekleed ging in zijn kenmer-
kende oranje wedstrijdshirt, de on-
dernemers enige fijne kneepjes van 
het darten wist bij te brengen. Uit 
de zeer enthousiaste reacties na af-
loop, kon LTB concluderen dat deze 
sportieve ontmoeting bijzonder ge-
slaagd was. Overall winnaar bij de 
ondernemers werd Marty Pieterse. 
Hij ging naar huis met een fraaie 
magnumfles Scone bier, die door de 
brouwers speciaal voor deze gele-
genheid was voorzien van een ‘LTB 
Embassy’ etiket. Ook Co Stompé 
kreeg dit presentje mee, en dat was 
in goede handen. Want, zo liet de 
darter weten, hij vond Scone lekker-
der smaken dan het meer gebruike-
lijke bier!

Verkoop warme truien en 
sjaals bij het Rode Kruis
Aalsmeer - Op vrijdag 1 februari 
staat de verkoopstand van het Ro-
de Kruis Aalsmeer weer bij super-
markt Hoogvliet aan de Aalsmeer-
derweg en omdat 15 februari als 
‘warme truiendag’ is uitgeroepen 
zullen er heel veel truien in de ver-
koop gaan. Het is nog ‘hartje win-
ter’, al zou je het niet zeggen, maar 
er kunnen nog heel veel ontzettend 
koude dagen komen en dan is het 
fijn om een lekkere warme trui aan 
te trekken of een warme sjaal uit de 
kast te halen. En gelet op de actie 
van de gemeente om op 15 februa-
ri een ‘warme truiendag’ te houden, 
waarbij de thermostaten in de ge-
meentelijke gebouwen en scholen 
een paar graden omlaag gaan, zul-

len er in de Rode Kruis stand extra 
veel, zeer laag geprijsde truien en 
sjaals worden aangeboden. Weke-
lijks zijn groepen ouderen tijdens de 
handwerksozen bezig met het brei-
en van truien en sjaals, het haken en 
borduren van kleden en het maken 
van onder andere kinderkleertjes, 
sokken en tafellakens om steeds 
weer een nieuwe collectie artikelen 
te kunnen aanbieden. Dus voor elk 
wat wils.  De opbrengst van de ver-
koping wordt weer besteed aan de 
aanschaf van nieuw handwerkma-
teriaal, zodat het sociale werk van 
het Rode Kruis voortgang kan vin-
den. De verkoop bij de supermarkt 
in Oost begint vrijdag om 9.00 uur 
en duurt tot 17.00 uur.

Centrum krijgt keurmerk 
Veilig Ondernemen
Aalsmeer - Op maandag 4 febru-
ari krijgt winkelgebied Aalsmeer 
Centrum een certificaat voor het 
Keurmerk Veilig Ondernemen. Ver-
tegenwoordigers van de winke-
liersvereniging, gemeente, politie 
en brandweer tekenen die dag het 
convenant Keurmerk Veilig Onder-
nemen. De ondertekening van het 
convenant en de uitreiking van het 
certificaat aan de convenantpart-
ners vindt plaats om 19.00 uur bij de 
ABN/AMRO bank. Deze zal door de 
heer Eduard van de Lustgraaf, direc-
teur van het Hoofdbedrijfschap De-
tailhandel, worden uitgereikt.
Winkelgebieden en de daar geves-
tigde bedrijven krijgen steeds meer 
te maken met criminaliteit en over-
last. Het Keurmerk Veilig Onderne-
men is een landelijke methode om 
te werken aan verbetering van de 
veiligheid en kwaliteit in een win-
kelgebied. Kenmerkend hiervoor is 
de samenwerking tussen overheid 
en ondernemers. 

Het certificaat wordt uitgereikt voor 
de realisatie van deze samenwer-
king en het gezamenlijk maken van 
een plan van aanpak om te komen 
tot een schoon, heel en veilig win-
kelgebied. Om te komen tot dit plan 
van aanpak is er een inventarisatie 
gemaakt van de huidige situatie in 
het winkelcentrum. In een enquê-
te onder de ondernemers en win-
kelend publiek is onder meer ge-
vraagd naar winkeldiefstal, onvei-
ligheidsgevoelens, beheer, overlast, 
graffiti en vernielingen. Ook is er 
een zogenaamde schouw gehou-
den, waarbij een rondgang is ge-
maakt in en om het winkelcentrum. 
Op basis van de gegevens uit de en-
quêtes, de schouw, politiecijfers en 
brandweercijfers zijn afspraken ge-
maakt die er voor moeten zorgen 
dat het veilig en plezierig blijft op 
het winkelcentrum. Deze afspraken 
worden tijdens periodieke overleg-
gen besproken en daar waar nodig 
bijgesteld.

Nul procent rente bij 
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - De Amerikaanse ban-
ken verlaagden vorige week hun 
rentetarief en naar verwachting vol-
gen de Europese banken spoedig. 
Renault Nieuwendijk wacht daar 
niet op en heeft haar rente-tarief 
drastisch verlaagd naar nul procent.  
Dit houdt in dat wie nu een nieuwe 
Renault aanschaft een financiering 
kan afsluiten zonder rente te hoe-
ven afdragen. Een scherper aanbod 
is onmogelijk. Het verschil in kre-
dietvergoeding tussen het lenen van 
10.000 euro tegen een tarief van tien 
en nul procent loopt op tot 1500 eu-
ro. Ook wie in staat is de auto direct 
te betalen is dus voordeliger uit met 
een financiering. Het geld dat nog 

niet wordt uitgegeven rendeert im-
mers op een spaarrekening. 

Extra voordeel
Tegelijkertijd biedt Nieuwendijk een 
aantal aantrekkelijke voordelen aan 
op diverse populaire modellen. Zo-
als een ingebouwd navigatiesy-
steem bij een nieuwe Mégane of 
Scénic en een navigatiesysteem met 
audio connection Box bij een Clio 
of Modus. Ook is er sprake van een 
inruilvoordeel van 500 euro op uw 
huidige auto. Het loont dus zeker de 
moeite in de eerste maanden van 
dit jaar een bezoek te brengen aan 
één van de vestigingen van Renault 
Nieuwendijk. 

Frank Vaneman, directeur van Van Kouwen en Roel Pieper, eigenaar van My 
Guide en sponsor/eigenaar van de club.

Samenwerking Van Kouwen 
en landskampioen basketball 
Aalsmeer - Vorige week donderdag 
zetten Van Kouwen en het Amster-
damse Basketballteam My Guide 
hun handtekening onder een unie-
ke samenwerking die alleen maar 
winnaars kent. My-Guide Amster-
dam Basketball is een zeer ambiti-
euze Nederlandse basketbalclub uit 
Amsterdam die uitkomt in de Eredi-
visie. Voorheen beter bekend als de 
Demon Astronauts heeft de club in 
het verleden reeds vele landskampi-
oenschappen gevierd en ook euro-
pees diverse successen behaald. 
Deze zomer heeft de succesvol-
le ondernemer, en groot basketbal 
liefhebber, Roel Pieper samen met 
enkele zakenpartners de club over-
genomen en een ambitieus plan ge-
presenteerd. Hij heeft de club ge-
koppeld aan één van zijn onderne-
mingen My Guide, leverancier van 
mobiele navigatie systemen, en de 
doelstelling neergelegd om binnen 
3 jaar tot de Europese basketbal top 
te behoren. De club heeft daarna 
contact opgenomen met GM dea-
ler Van Kouwen met de vraag of zij 
mee wilden werken aan dit unieke 
project om het Amsterdamse en uit-
eindelijk het Nederlandse basketbal 
naar een hoger, europees niveau te 
brengen.

Project
Voor Van Kouwen een uitgelezen 

mogelijkheid om mee te werken 
aan een uniek project en zo ook de 
naamsbekendheid van zowel merk 
als onderneming te vergoten. Daar-
naast sluit het project prima aan bij 
het ambitieuze plannen en spor-
tieve aspiraties van GM dealer Van 
Kouwen. Van Kouwen, Chevrolet 
dealer in Amsterdam, Amstelveen, 
Aalsmeer en Mijdrecht gaat de ko-
mende weken dan ook het totale rij-
dend wagenpark van My Guide ver-
vangen voor 21 chevrolet’s voor de 
spelers en begeleiders van de club. 
De Chevrolet’s die worden ingezet 
zullen worden voorzien van een op-
vallende bestickering in de kleuren 
van de club, uiteraard inclusief de 
namen van alle samenwerkende be-
drijven. Hieronder bevindt zich ook 
de scholengemeenschap ROC Asa, 
die het project ondersteund mid-
dels diverse studie/stage projecten 
bij zowel de club als de aangesloten 
bedrijven. 
Leerlingen kunnen studie punten 
verdienen middels stages bij de 
club en/of een van de overige spon-
soren en doen zo dus zowel praktijk 
als sportieve ervaringen op!  Kortom 
een unieke samenwerking die er-
voor moet zorgen dat My Guide Am-
sterdam binnen drie jaar aansluiting 
vindt bij de Europese top. Een uitda-
ging waar GM dealer Van Kouwen 
graag aan meewerkt!

Winnaar Marty Pieterse met Co Stompé

Team Artistique L’Oreal 
heeft Olaf gevonden!
Aalsmeer - Natuurlijk werkt Olaf al 
regelmatig voor L’Oréal Profession-
nel in binnen en buitenland. Dus is 
hij geen onbekende binnen dit con-
cern. Toch is het wel heel bijzonder 
wanneer een dergelijk Frans bol-
werk in een Nederlandse kapper 
iemand vindt die van toegevoegde 
waarde kan zijn voor het Team Ar-
tistique, zeg maar het artistieke hart 
van de organisatie wereldwijd!
Dat is best iets waar ze bij All About 
Hair trots op zijn, wetende dat dit 
team slechts zes leden telt! Een der-
gelijk verzoek heeft best wel indruk 
gemaakt daar, alleen dit jaar al zal 
Olaf bijna elke maand een paar da-
gen in Parijs zijn om samen met vijf 

andere topkappers uit de wereld de 
nieuwe modelijn voor 2009 te be-
palen. Medio november wordt deze 
dan aan de internationale pers en 
de afzonderlijke landen gepresen-
teerd op Sardinië tijdens een Inter-
nationaal Forum. Vervolgens zal het 
Team Artistique elk land ondersteu-
nen en kunnen de diverse landen de 
leden inschakelen voor trainingen of 
hier op bezoek komen om een trai-
ning van Olaf te volgen. En al de-
ze ervaring komt natuurlijk ook het 
team in onze eigen salon ten goede! 
Het wordt dus een druk jaar in deze 
salon aan de Hadleystraat 55. Voor 
verdere informatie: Bel 0297-520536 
of kijk www.allabouthair.nl.

VKC houdt jaarvergadering 
Kamerik - Opdonderdag 7 februari 
houdt de VKC haar jaarvergadering. 
Deze begint om 14.00 uur en vindt 
plaats in Kameryck, vergaderzaal 
De Zilverreiger aan het Oortjespad 
3 te Kamerik. De ontvangst is vanaf 
13.30 uur.
De VKC houdt zich steeds meer be-
zig met wat genoemd wordt de “an-
dere keuringen”, oftewel jureringen 
die niet louter producten en pro-
ductkwaliteit behelzen. Die keurin-
gen/jureringen zullen centraal staan 
tijdens de jaarvergadering 2008. In-
gezoomd wordt op de competitie 
Tuin van het Jaar en Entente Flora-
le -groenste stad/dorp van Neder-
land. De heer Harry Esselink, eige-
naar van Esselink Hoveniers uit De 
Heurne en winnaar met de Tuin van 
het Jaar 2002, belicht de competi-
tie Tuin van het Jaar vanuit twee in-
valshoeken. 
Enerzijds bekijkt hij namens het Ho-
veniers Informatiecentrum (HIC) 
welk beleid de hoveniers voorstaan 
met deze wedstrijd en welke belan-
gen er zijn. 
Vervolgens vertelt hij wat het belang 

van de keuring is voor zijn bedrijf en 
wat de prikkels van het winnen zijn 
geweest. De heer Erris van Ginkel, 
vicevoorzitter van de Stichting En-
tente Florale Nederland, zal de ka-
ders van de competitie schetsen, het 
belang voor de sector en de deelne-
mers toelichten alsmede de inhoud 
onder de loep nemen. De heer Bart 
de Maar, gemeente Amersfoort - 
winnaar van de nationale competitie 
in 2006 en de internationale editie 
in 2007 -, licht toe wat de wedstrijd 
voor de gemeente heeft betekend, 
welke relatie er is met het groen-
beleid en wat de gevolgen van het 
winnen zijn. 
De agenda: 1. Opening door voor-
zitter John van Ruiten; 2. Terugblik 
2007 en vooruitblik 2008, algemeen 
door Leo van der Zon, keuringen 
door Gerard de Wagt en registra-
tie/fotografie door Leo Miedema; 3. 
Aftreden en benoemen juryleden; 4. 
Rondvraaag; 5. Intermezzo; 6. Pauze; 
7. De ‘andere keuringen’ van de VKC; 
8. Intermezzo en 9. Sluiting. Rondom 
de vergadering is er uiteraard vol-
doende tijd elkaar te spreken.
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Dancefoundation: Uniek 
optreden nummer 1 dj!
Streek - Op woensdag 6 februari 
zal de nummer één dj van de we-
reld,  Armin van Buuren,  een exclu-
sief live optreden verzorgen in de 
Postbank Bizznizz Lounge in Habbo. 
Het eerste virtuele optreden van een 
dj ooit wordt door Dancefounda-
tion geproduceerd. Het optreden is 
voor iedereen te beluisteren en be-
kijken via een speciale site. Het op-
treden begint om 17.00 uur en duurt 
tot 18.00 uur. De DJ-set van Armin 
is na afloop nog twee weken onli-
ne te beluisteren. Habbo is een on-
line ontmoetingsplaats voor tieners 
en jonge volwassenen. De magie 
is gebaseerd op een actieve online 
community en de kans om jezelf te 
uiten op een creatieve en positieve 
manier. Tieners betreden het hotel 
met een eigen karakter, een Hab-
bo. Daarmee kunnen ze op avon-
tuur in het hotel: nieuwe vrienden 
maken, meedoen aan spelletjes en 
activiteiten, feesten, dansen, hun ei-
gen kamer aanmaken en inrichten, 
en nu dus ook echte beroemdhe-
den ontmoeten. Gemiddeld loggen 
in Nederland zo’n 80.000 unieke be-
zoekers per dag in. Gedurende de 
piekuren (dagelijks tussen 15.00 tot 
19.30 uur) zijn er circa 15.000 Hab-
bo’s tegelijkertijd online.
De afgelopen maanden wisselde 
een recordaantal van meer dan 1 
miljoen jonge bezoekers in de Post-
bank Bizznizz Lounge van Habbo 
tips en tricks met elkaar uit over 
geldzaken. Om het recordaantal van 
1 miljoen te vieren is ’s werelds bes-
te dj Armin van Buuren bereid ge-
vonden om een exclusief optreden 
te verzorgen in de Lounge. De dj is 
zelf erg enthousiast over zijn aan-
staande virtuele optreden in Habbo. 
“Ik heb wereldwijd op diverse unie-
ke locaties mogen optreden voor 
duizenden dance-liefhebbers. Maar 
dit optreden is toch ook wel heel bij-
zonder en uniek”, aldus Armin van 
Buuren die speciaal voor zijn optre-

den een Habbo Character aange-
meten heeft gekregen.

Chat & Pixelart competitie
Voorafgaand aan het exclusieve op-
treden van Armin van Buuren kun-
nen ondernemende bezoekers aan 
de Bizznizz Lounge  vragen stellen 
aan de nummer één dj van de we-
reld. Van 16.00 tot en met 17.00 uur 
kunnen Habbo’s met Armin chatten. 
Habbo’s kunnen Armin, naast dj zelf 
een succesvolle zakenman, tijdens 
de live chat alles vragen over het 
oprichten en het hebben van een ei-
gen Bizznizz. Naast de chat organi-
seert Habbo in samenwerking met 
de Postbank en Armin van Buuren 
ook een kennisquiz en een Pixel-
art competitie. In deze competitie 
wordt aan Habbo’s gevraagd om 
een cd-hoes te ontwerpen voor Ar-
min. De deelnemers maken kans op 
een zeldzame Habbo Draaitafel, een 
VIP-badge voor het optreden in de 
Bizznizz Lounge en door Armin ge-
signeerde cd’s.

Productie door Dancefoundation
Dancefoundation.nl is een platform 
voor electronische dance muziek. 
Naast een wekelijks radioprogram-
ma in een nationale en internatio-
nale editie, worden ook regelmatig 
videoreportages gemaakt tijdens 
events. Ook is Dancefoundation ge-
specialiseerd in het live uitzenden 
van events. Op deze expertise wordt 
een beroep gedaan tijdens het bij-
zondere optreden van Armin van 
Buuren. Dancefoundation verzorgt 
de volledige technische productie 
van het optreden. 
Ook wordt tijdens de chatsessie 
voorafgaande aan het optreden een 
radiouitzending verzorgd. Het ge-
heel wordt door Dancefoundation 
vastgelegd in een Videoreport, dat 
na afloop online te bekijken is op de 
speciale site van Habbo en Dance-
foundation.nl. 

Toch flinke investering in 
bibliotheekvernieuwing
Streek - Eigenlijk zou 2007 het laat-
ste jaar zijn waarin Noord-Holland 
financiële middelen zou krijgen voor 
het bibliotheekvernieuwing. Voor 
2008 stelt het ministerie van OCW 
hiervoor toch € 2,2 miljoen beschik-
baar aan de provincie Noord-Hol-
land. In het ‘bibliotheekplan 2008’ 
staat beschreven hoe de provin-
cie dit bedrag wil besteden.  Naar 
schatting 10% van de Noord-Hol-
landers is laaggeletterd en heeft 
moeite met lezen, schrijven of reke-
nen. Bibliotheken spelen nu al een 
rol om hier wat aan te doen bijvoor-
beeld in de vorm van Makkelijk Le-
zen Pleinen en voorleesbevordering 
in samenwerking met basisscholen 
en peuterspeelzalen. Met het bi-
bliotheekplan stelt Noord-Holland 
300.000 euro extra beschikbaar voor 
de aanpak van Laaggeletterdheid. 
De Noord-Hollandse bibliotheken 
gaan bij de provincie een plan in-
dienen voor de uitwerking van de 

aanpak van Laaggeletterdheid. Bi-
bliotheken zijn zeer laagdrempelig 
en vervullen een grote maatschap-
pelijke rol op het gebied van educa-
tie en leesbevordering. Tegelijkertijd 
versterkt de bibliotheek als belang-
rijke culturele en ontmoetingsfunc-
tie de sociale cohesie. Vroeger kon 
men bij de bibliotheek boeken, cd’s, 
dvd’s, en video’s huren. Burgers 
kunnen er nu ook terecht voor alge-
mene informatie, bijvoorbeeld over 
inburgeren. Bij sommige bibliothe-
ken is er een Wmo-loket. 
Daarnaast zijn bibliotheken steeds 
meer een plaats voor ontmoeting en 
debat. Met het (bibliotheek)plan is 
in het kader van de Deelverordening 
bibliotheekvernieuwing Noord-Hol-
land voor het jaar 2008 € 850.000,- 
beschikbaar. 
Individuele bibliotheken kunnen een 
plan indienen voor vernieuwings-
projecten en aanspraak maken op 
een deel hiervan.

Provinciale dienstverlening 
krijgt ruime voldoende
Streek - De provincie Noord-Hol-
land krijgt een ruime voldoende 
voor haar dienstverlening. Klanten 
vinden provinciale medewerkers 
vriendelijk en beleefd. Dat blijkt uit 
de Klantenmonitor 2007. Kritiek is 
er ook. Daar gaat de provincie ko-
mende maanden mee aan de slag. 
Zo wordt onder andere de informa-
tievoorziening over subsidies ver-
beterd.  De klantenmonitor 2007 is 
een tevredenheidonderzoek onder 
personen, bedrijven, instellingen en 
(overheids)organisaties die afgelo-
pen jaar contact hebben gehad met 
de provincie. Circa 1000 ‘klanten’ 
werkten mee aan het onderzoek. De 
monitor heeft betrekking op het be-
heer van provinciale wegen, vaar-
wegen en fietspaden, subsidiever-
lening, vergunningverlening, hand-
having en de servicenummers van 
de provincie. De uitkomsten van het 
onderzoek worden gebruikt om de 
dienstverlening te verbeteren. 

Verbeterpunten
De resultaten van de klantenmonitor 
zijn duidelijk: de dienstverlening van 
de provincie krijgt een ruime vol-
doende. De klanten vinden de pro-
vinciale medewerkers vriendelijk en 
beleefd. Op een aantal aspecten kan 

de provincie nog verbeteringen aan-
brengen. Zo bleek uit het onderzoek 
dat de informatie over subsidiere-
gelingen duidelijker kan en als het 
aan de klant ligt worden vergunnin-
gen nog sneller verleend. Op het ge-
bied van handhaving pleit een aan-
tal klanten er voor sancties vooraf te 
laten gaan door een waarschuwing 
en zij willen dat handhavingbezoe-
ken vooraf meer worden aangekon-
digd. Veel weggebruikers zien nog 
mogelijkheden voor het verbeteren 
van de openingstijden van bruggen 
en betere communicatie over weg-
werkzaamheden. De website www.
NHbereikbaar.nl blijkt slechts onder 
een klein deel van de ondervraag-
den bekend te zijn. 

Acties
De provincie gaat komende maan-
den met deze en andere opmerkin-
gen aan de slag. Zo wordt de infor-
matie over subsidies op de website 
van de provincie beter toegankelijk 
gemaakt en wordt duidelijker aan-
gegeven hoelang procedures duren. 
Ook wordt gewerkt aan de begrij-
pelijkheid van motiveringen bij ver-
gunningen. De Klantenmonitor 2007 
is te downloaden op www.noord-
holland.nl .

Lezing over milieuvriendelijk 
huishouden in De Heimanshof
Hoofddorp - In al zijn veelzijdigheid 
zijn er in het huishouden klussen die 
het milieu in meer of mindere mate 
belasten. 
Op zondag 3 februari houdt de heer 
Slaakweg uit Beverwijk een lezing 
met als onderwerp ‘Milieuvriende-
lijk huishouden’. De heer Slaakweg 
is zelfstandig interieurarchitect met 
een specialisme in ecodesign en mi-
lieuvriendelijke inrichting. Hij werkt 
veel voor het bedrijfsleven (horeca, 
restaurants, hotels en retail) en kent 
daardoor allerlei facetten van het 
huishouden, zoals kleding, persoon-
lijke verzorging, watergebruik, ener-

gieverbruik, de tuin en vervoer.
Voor de plantenliefhebbers heeft hij 
een overzicht van producten die ge-
maakt worden van restmateriaal van 
planten. Deze lezing wordt gehou-
den in bezoekerscentrum De Hei-
manshof in Hoofddorp, begint om 
14.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Na 
de lezing is er gelegenheid om vra-
gen te stellen. U kunt ook nog even 
door de tuin lopen of de fotokaarten 
bekijken.
Kijk eens op de site: www.dehei-
manshof.nl. Het bezoekerscentrum 
is te vinden aan de Wieger Bruin-
laan 1 in Hoofddorp.

Popprijs Amstelland en 
Meerlanden van start
Amstelveen - In jongerencentrum 
de Bajes vindt zaterdag 9 februari 
de eerste voorronde van de Popprijs 
Amstelland en Meerlanden 2008 
plaats. Bands uit de regio Amstel-
land en de Meerlanden (Noord Hol-
land) strijden om één van de zes fi-
naleplaatsen op vrijdag 25 april in 
de P60. De Finalisten maken kans 
op een exportprijs ter waarde1.200 
euro, een demo opname in Studio 
Peggy51, een optreden op Hout-
nacht in Haarlem, een interview en 
live optreden bij Kink FM en diver-
se waardecheques.Popprijs Amstel-
land en Meerlanden is een popprijs 
voor beginnende bands uit Noord 
Holland, zij kunnen op deze ma-
nier podiumervaring opdoen. De 
popprijs wordt georganiseerd door 
stichting Cardanus en poppodium 
P60. Op het podium staan The He-
retics (indierock), Roodkapje & het 
blauwe gevaar (alternatieve neder-
rock), High ’n Dry (funky rock/pop), 
The Wrong Jeremies (rock) en Col-
lect Call from Mars (rock/pop). 
De zaal gaat om 20.00 open en 
kaartjes zijn aan de deur verkrijg-
baar voor 3,50 euro per stuk. De 
bands spelen een set van twintig 
minuten, die wordt beoordeeld door 
een deskundige jury. In de finale 
staan de vijf bands met de meeste 
punten, toegekend door de jury, en 

de winnaar van de publieksprijs. Na 
de laatste voorronde in The Mix op 
22 maart zullen de namen van de 
winnende bands bekend worden 
gemaakt. Alle bands maken dus 
evenveel kans op een finaleplaats. 
Voor de publiekswinnaar is er dit 
jaar een nieuwe prijs namelijk de 
Cardanus aanmoedigingsprijs. De 
winnende band mag dan zelf een 
avond organiseren in The Mix (Uit-
hoorn), het Galjoen (Amstelveen) of 
de Bajes (Amstelveen). De finalis-
ten maken ook kans op een optre-
den op Houtnacht. Op zaterdag 14 
juni 2008 vindt de tweede editie van 
de Houtnacht in Haarlem plaats, de 
zaterdagavond van het Houtfestival. 
Drie podia voor en door jongeren 
met muziek, graffiti, videokunst, dj’s 
, dans en theater. Stichting Carda-
nus is een Amstelveense welzijnsin-
stelling voor sociaal cultureel werk, 
jongerenwerk, opbouwwerk, soci-
ale activering en emancipatie. P60 
is het podium voor pop, cultuur en 
media in Amstelveen. 
Het poppodium staat midden in het 
centrum van Amstelveen P60, is 
goed bereikbaar met auto en open-
baar vervoer en heeft alle mogelij-
ke faciliteiten in huis. Voor vragen 
of verdere informatie bel naar P60; 
020-3453445 of mail naar popprijs@
p60.nl.

Provincie: Meer recreatie 
bij Stelling Amsterdam
Haarlem - Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland wil de Stelling 
van Amsterdam met meer groen 
en water gaan versterken. Daarmee 
keert het water definitief terug in 
het Stellinggebied. 
In vroegere tijden moest de verdedi-
gingslinie de hoofdstad Amsterdam 
beschermen door het buitengebied 
onder water te zetten. Deze zoge-
naamde ‘inundatiegebieden’ zijn 
nu nauwelijks meer zichtbaar in het 
landschap. Door de klimaatverande-
ring is er behoefte aan extra water-
berging. Door dit in de Stellingzone 
op te nemen, zal het water -als oude 
vriend- weer zichtbaar worden. Ook 
wil de provincie de recreatiemoge-
lijkheden van de Stelling vergroten 
door de aanleg van meer fiets- en 
wandelpaden. Zo is het vanaf 2009 
mogelijk om de 135 kilometer lange 
route tussen Edam en Muiden te lo-
pen. Deze plannen staan in de nota 
“Stelling van Amsterdam – Op weg 
naar een nieuw gebiedsprogramma 
2009-2013”, waarin ook het oude ge-
biedsprogramma 2005 – 2008 wordt 
geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt 
dat de huidige ontwikkelingen goed 
op schema liggen en dat de mees-
te doelen zijn behaald. Maar ook 
na 2008 zijn de in 2005 vastgestel-
de speerpunten nog steeds actueel. 
De huidige aanpak is met de restau-
ratie en de economische benutting 
van forten vooral objectgericht ge-
weest. Maar als de Stelling na 2030 
nog steeds een groene buffer om de 
hoofdstad wil zijn, is meer regie op 
het totale landschap nodig.
Gedeputeerde Kruisinga: “Vooral de 
westkant van de Stelling verstede-

lijkt in hoog tempo. Daarom moeten 
wij samen met alle partners de Stel-
ling beschermen door de groene en 
blauwe functies nog sterker te ont-
wikkelen.” De provincie wil zich con-
centreren op de meest kwetsbare 
delen van de Stelling. Bij het fort aan 
de St. Aagtendijk (Beverwijk) komt 
een groenzone omdat de Bazaar de 
stelling steeds meer nadert. In de 
Haarlemmermeer moet de Genie-
dijk, samen met de forten bij Hoofd-
dorp en Aalsmeer worden getrans-
formeerd tot een parkzone en wor-
den ingepast in de ‘Werkstad A4’ 
ten zuiden van Schiphol. En in het 
noorden van de Stelling kan door de 
aanleg van zo’n 20 hectare natte ge-
bieden en open water bij de forten 
in de Beemster en bij Zeevang extra 
waterberging worden gerealiseerd.
De nota zal de komende maanden 
worden besproken met alle partners 
van de Stelling, en met Provinciale 
Staten. Voor de periode 2009-2013 
zal vervolgens een nieuw gebieds-
programma voor de Stelling wor-
den opgesteld. De partners zullen 
in deze periode veelal als projectei-
genaar en als financier van de pro-
jecten moeten willen optreden. De 
rol van de provincie is die van initi-
ator en regisseur. De projecteigena-
ren kunnen hun projecten voor co-
financiering voordragen voor het In-
vesteringsbudget Landelijk Gebied 
(ILG). Er wordt nog gezocht naar de 
precieze financiële invulling van het 
plan, maar er wordt verwacht dat 
de ontwikkeling van de Stelling tot 
2013 de provincie en alle partners 
ongeveer 7,5 miljoen euro per jaar 
gaat kosten.

Uhlsport Keepers Challenge 
te gast bij Legmeervogels
Uithoorn- Op woensdagmiddag 5 
maart a.s is van 14.00 tot 20.30 uur 
de Uhlsport Challenge Tour voor 
de tweede keer op rij te gast bij VV 
Legmeervogels. Deze dag wordt ge-
organiseerd voor keepers vanaf  8 
jaar. Tijdens deze unieke keepers-
dag worden de keepers getraind 
door ervaren en gediplomeerde trai-
ners onder leiding van Maarten Arts, 
de keeperstrainer van FC Utrecht. In 
Duitsland is de Challenge een groot 
succes, met meer dan 1500 deel-
nemers bij 12 Bundesliga-clubs. In 
Nederland wordt de Challenge voor 
het tweede achtereenvolgende jaar 
op gehouden. Dit jaar zelfs op 8 lo-
caties door heel Nederland. Naast 
Uithoorn, ook nog in Oosterhout, 
Sneek, Zeist (alleen voor meisjes), 
Tiel, Utrecht, Zwolle en Maastricht.
Na de maaltijd, geeft Maarten Arts 
een demonstratietraining met Mai-
kel Aerts en Kenneth Vermeer, de 
keepers van Willem II! Aerts is een 
ervaren keeper die onder andere bij 
PSV, FC Den Bosch en Feyenoord 
gespeeld heeft. Vermeer gaat dit 
jaar als keeper van het Olympisch 
Elftal naar de Olympische spelen. Hij 
werd Europees kampioen met Jong 
Oranje. Aerts en Vermeer zullen 
daarna in de groepen gaan, om de 
deelnemers van nuttige tips te voor-
zien. Uiteraard gaan de keepers ook 
met Maikel en Kenneth op de foto 
en ontvangen ze als herinnering een 
deelname-certificaat met daarop de 
handtekening van de topkeepers.
Aan het einde van de dag staan 
keepers-wedstrijden op het pro-
gramma, waarin voor de dagwin-

naars leuke prijzen te winnen zijn. 
Aan het einde van de Challenge 
Tour, krijgen de overall-winnaars 
per leeftijdscategorie zelfs een gra-
tis plaats in het Uhslport-keepers-
kamp aangeboden! Alle keepers en 
keepsters vanaf 8 jaar, kunnen zich 
direct aanmelden bij de Challenge 
organisatie onder leiding van Sierd 
van de Berg, de keeperstrainer van 
FC Zwolle. Inschrijven kan via www.
progoal.nl of www.legmeervogels.
nl Hier is het inschrijfformulier te 
downloaden waar ook het volledige 
programma op staat! 
Meer informatie en alle ervaringen 
van de keepers zijn te volgen via ht-
tp://lmv-keepers.hyves.nl. Deelna-
me aan de Challenge dagen kost 
25 euro. Dit is inclusief maaltijd en 
certificaat én een uniek Challenge 
voetbalshirt. Aan de dag kunnen 
maximaal 90 deelnemers meedoen, 

Airport Medical Services 
opent apotheek op Schiphol
Schiphol - Airport Medical Ser-
vices, de medische dienst op de 
Luchthaven, opent vandaag, don-
derdag 31 januari, een apotheek in 
vertrekhal 2. Reizigers, bezoekers 
en werknemers op de Luchthaven 
kunnen nu snel hun (vergeten) me-
dicatie ophalen. Schiphol biedt zo 
steeds meer service aan de 200.000 
mensen die dagelijks op de Lucht-
haven te vinden zijn. Voor werkge-
vers en werknemers is de apotheek 
een uitkomst. Geen onnodig tijdver-
lies of geregel om medicatie op tijd 
te kunnen halen. Zeker voor diege-
nen die te maken hebben met onre-
gelmatige werktijden. Medicatie kan 
van te voren worden klaargezet en 
24 uur per dag, 7 dagen per week 
worden opgehaald. Ook passagiers 
en treinreizigers, die hun medicatie 
zijn vergeten mee te nemen, kunnen 
nu voor hun vlucht of treinreis even 
langskomen bij de nieuwe apo-
theek. Bezoekers van de Eerste Hulp 

krijgen, indien nodig, direct de be-
nodigde medicijnen mee. Voor rei-
zigers die de Travel Clinic bezoeken 
voor vaccinaties en reizigersadvies, 
liggen malariatabletten klaar. Zo be-
vindt alle medische zorg zich op de 
Luchthaven onder één dak. De apo-
theek is op werkdagen geopend van 
8.30 tot 17.00 uur, maar is 24 uur per 
dag, 7 dagen per week beschikbaar 
voor noodmedicatie en om klaar-
gezette medicatie op te halen. Air-
port Medical Services is een joint 
venture tussen KLM Health Servi-
ces en Amsterdam Airport Schiphol 
en verzorgt op Luchthaven Schip-
hol de medische zorg voor passa-
giers, werknemers en bezoekers. De 
doelstelling daarbij is om verstorin-
gen in het luchtvaartproces zo veel 
mogelijk te voorkomen. Zij levert 
de volgende diensten: eerste hulp 
en huisartsenzorg, ambulancezorg, 
vaccinaties, reizigersadvisering, 
keuringen en een apotheek.

Bridgevereniging De Kwakel
Bridgestrijd duurt voort...
De Kwakel - 44 Bridgeparen bon-
den de strijd aan in Dorpshuis De 
Quakel op 24 januari. In de A lijn 
van 16 paren wisten Kitty en Huub 
van Beem deze week de rest van het 
deelnemersveld achter zich te hou-
den met een score van 59,5%, waar-
mee zij ook direkt de koppositie in 
de totaalstand veroverden. Tot hun 
eigen verrassing werd paar Karlas-
Verhoef tweede met 56,3% en conti-
nueerde paar Bosboom-van Vliet de 
goede vorm van de laatste weken 
met een score van 55,7%, wat hen 
de derde plaats op deze avond en 
de tweede plaats in de totaalstand 
opleverde. Paar Moller-Koestal wist 
net geen 39% te scoren en dat bete-
kende de 16e plaats. In de B lijn wist 
Nelly Bader voor de tweede achter-
eenvolgende keer de eerste plaats 
te veroveren, zij het deze keer met 
haar eigen man Jos, met 59,2%. Ui-
teraard nemen zij hierdoor in de to-
taalstand ook de eerste plaats in. 
Echtpaar Overwater lijkt vast van 
plan terug te keren naar de A lijn, 
want zij eisten deze week de tweede 
plaats op met 55,4% en staan daar-
door op een promotieplaats. Ria 
Bulters had in de persoon van An 
v.d. Poel een sterke invalster aan-
getrokken voor vaste partner Ans 
Nieuwendijk, want de dames kaart-
ten 53,6% bij elkaar en dat lever-
de hen de bronzen plak op. Minder 
goed liep het deze avond met de al-
tijd spraakmakende Hans Elias met 

partner Lous Bakker, want met hun 
score van net geen 38% moesten zij 
alle overige paren voor laten gaan. 
In lijn C leek het echtpaar Jan en 
Hennie van der Knaap de hoogste 
tijd om zich weer eens van de goe-
de kant te laten zien en dat heeft de 
concurrentie geweten. Een score 
van 66,6% trok de matige score van 
de weer hiervoor in een klap recht, 
waardoor ook Jan en Hennie weer 
uitzicht krijgen op de felbegeerde 
promotie. Tijdens de vorige cyclus 
bleken zij niet bestand tegen de 
immense druk van het favoriet zijn, 
maar hopelijk hebben zij hiervan ge-
leerd.  Paar Kroon-Oosterbeek nam 
na de eerste plaats van vorige week 
genoegen met de tweede plaats 
met 59,4% en zij staan hierdoor ste-
vig aan kop in de totaalstand. Maar 
liefst drie paren eindigden gelijk op 
de derde plaats met 54,86%. Dit be-
trof de echtparen de Koning en Frit-
schy en paar Egberts-Lauwers. Hou 
vooral laatstgenoemd paar in de ga-
ten, die gaan nog voor verrassingen 
zorgen. Paar Koot-Voorn vestigde de 
aandacht op zich door 38,5% te sco-
ren en dat viel wat tegen na het goe-
de resultaat van vorige week. Nie-
mand scoorde in deze lijn lager de-
ze week, dus de slotpositie was hun 
deel. Na twee van de zes ronden is 
er natuurlijk nog weinig te zeggen 
over de afloop van deze cyclus, na 
volgende week zal er wel wat meer 
tekening in de strijd komen.

Introductiecursus 
naamgeving VKC
Streek - Op donderdag 28 febru-
ari 2008 geeft VKC tussen 10.00 
en 16.00 uur een introductiecursus 
plantennaamgeving/nomenclatuur. 
Deze cursus is met name bedoeld 
voor veredelaars en productmana-
gers op vermeerderingsbedrijven. 
Deze dag kunnen zij kennis opdoen 

over de naamgeving van cultuurge-
wassen. De cursus wordt gehou-
den in de Grote Vergaderzaal van 
Naktuinbouw aan de Sotaweg 22 
te Roelofarendsveen. Deze prijs is 
inclusief cursusmateriaal en lunch. 
Cursusleiders zijn VKC-taxonoom 
W. Hetterscheid en L. Miedema, re-
gistratiemedewerker VKC. Inschrij-
ving is mogelijk tot 19 februari per 
post: VKC, Postbus 115, 2370 AC 
Roelofarendsveen of per e-mail: in-
fo@vkc.nl.

Atletiek: AV Aalsmeer
Sharona bij Kenwood Run
Aalsmeer - Afgelopen weekein-
de werd in Uithoorn de in deze re-
gio bekende Kenwood Run gelopen, 
een wedstrijd die meetelt als onder-
deel van het Zorg en Zekerheid cir-
cuit. Onder de deelnemers  een aan-
tal jeugdige AVA atleetjes.
Bijvoorbeeld A-pupil Kim Okkerse. 
Zij deed mee aan de jeugdwedstrijd 
over een kilometer en ondanks het 
feit dat zij de week ervoor ziek was 
geweest liep ze erg goed, met als 
beloning een mooie derde plaats.

Vijf kilometer
Deelname op de vijf kilometer was 
er van de junioren Sharona Plas-
meijer en Eva van Ee. Beiden deden 
het erg goed. Sharona eindigde in 
een veld met veelal oudere dames 

op een prachtige achtste plaats en 
tweede in haar eigen leeftijdsca-
tegorie. Ook haar tijd was erg snel 
voor en meisje van haar leeftijd, n.l. 
20.12 min..Eva, helaas gehinderd 
door een lichte blessure, deed niet 
veel voor Sharona onder en eindig-
de op een keurige vijftiende plaats 
(vierde van haar leeftijdscategorie) 
in een mooie tijd van 21.05 min..

Indoorwedstrijden
In hetzelfde weekeinde deed Jordi 
Baars mee aan indoorwedstrijden 
in Groningen. Jordi liep daar de 800 
meter, maar kon helaas niet het ni-
veau halen wat je van hem zou mo-
gen verwachten. Hij finishte in een 
voor hem teleurstellende tijd van 
2.13.35 min.
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RKDES veegt Voorland 
in thuiswedstrijd van de mat
Kudelstaart - De veertiende wed-
strijd van dit seizoen en de zevende 
de thuiswedstrijd alweer, RKDES te-
gen Voorland jl. zondag. 
In de voorliggende zes thuiswedstrij-
den wist de plaatselijke FC slechts 4 
punten te halen met ook niet al te 
best voetbal. Maar de laatste wed-
strijden uit doet hoop herleven want 
die waren alleszins aantrekkelijk en 
er werden ook de nodige punten 
vergaard.
Deze keer koploper Voorland op be-
zoek, uit werd er met 4-1 geflatteerd 
verloren dus Des was zeer gemoti-
veerd. Vanaf de eerste minuut zaten 
de Kudelstaarters er boven op en 
dat is tot nu toe bijna altijd een goed 
voorteken geweest op een goede 
afloop. 
Des zocht de aanval en stichtte ook 
regelmatig gevaar voor het doel van 
Voorland, een inzet van Roald Pot-
huizen belandde op de paal. En nog 
een paar goede kansen kreeg Ku-
delstaart, echter ook Des keeper 
Colin van Velsen moest een paar 
keer redding brengen, want Voor-
land was geenszins van plan om ge-
willig naar de slachtbank te gaan. 
Toch was het Des dat de score in 
de twintigste minuut wist te openen. 
Ibra dolde wat op de rechtervleu-
gel, gaf de bal strak voor, waar Ed-
dy Jansen vervolgens fraai afrond-
de met een strak schot in de rechter 
beneden hoek. 
Rood had gekund voor een Voorland 
speler toen Ibra alleen op goal on-
deruit werd gehaald, maar de overi-
gens goede leidsman floot niet, dus 
daar kwam Voorland goed weg. 
Met deze stand ging Des en Voor-
land ook rusten. 
De tweede helft, met de wind in de 
rug, speelde Des nog feller dan de 
eerste helft en dat was al behoorlijk. 
Voorland werd meteen weer onder 
druk gezet. Een fraaie vrije trap van 
Eddy Jansen werd even zo fraai ge-
keerd door de keeper van Voorland, 
maar de daar op volgende corner 
werd bijzonder fraai door Robin van 
der Steeg binnen gekopt, 2-0. 
Een paar minuten later in de 67ste 
minuut mocht Bart-Jan van de Ja-
gt op nagenoeg de zelfde plek een 
vrije trap nemen en ramde de bal 
in de rechter boven hoek, 3-0. De 
zwart/rode brigade bleef Voorland 
opjagen als aangeschoten wild met 
Bart-Jan van de Jagt als grote aan-
jager en Ibra als zeer lastige spits. 
Hij wist constant minimaal twee 
man aan zich te binden. 
In de 75ste minuut ging de buiten-
spelval niet goed dicht en dit keer 

hielp de grens van Voorland eens 
een keer zijn ploeg niet. Roald kon 
alleen op de keeper afgaan, hij 
maakte geen fout en met een droog 
hard schot stond de 4-0 op het bord. 
5-0 Had het nog moeten zijn als Ibra 
de penalty benut zou hebben, nadat 
een speler van Des gevloerd werd 
binnen de zestien, maar hij schoot 
over.
Al met al een dik en dik verdiende 
overwinning waarin Voorland met 
vlage helemaal van de mat werd 
gespeeld, mede omdat de beleving 
en inzet van RKDES vele malen be-
ter was verzorgd. Als deze inzet en 
beleving en teamgeest in stand ge-
houden kan worden, dan kan het 
nog een mooi seizoen worden.
Speciaal op verzoek van de trainer 
van Altior uit Langeraar, Theo Leli-
veld, die trouw de DES-verslagen 
leest, hieronder de namen van de 
spelers van Des die zondag in het 
veld stonden van achteren naar vo-
ren en van rechts naar links zodat 
ook hij weet op welke positie de 
mannen speelde. 
De vraag die gelijk op doemt: Over-
weegt Altior soms om ook gezwellig 
bij Kudelstaart in de poule te komen 
voetballen? 
De opstelling van RKDES: Colin van 
Velsen, Robin Spaargaren, Robin van 
der Steeg, Mohammed El Ahmadi, 
Jeffrey Stravers, nu weer rechts be-
ginnen Theo, Jochem Kok, Bart-Jan 
van de Jagt, Eddy Jansen, Mark Pot-
huizen, en voor Roald Pothuizen en 
Ibrahim El Ahmadi. 
Komende zondag speelt RKDES uit 
tegen CTO, altijd lastig.

Eppo

Veel tumult in Bloemhof bij 
Roda’23 tegen WMC/MIK 
Aalsmeer - De snelle 3-0 voor-
sprong in de beginfase toonde een 
mooie voetbal opening maar de 
wedstrijd tussen Roda’23 en WMC/
MIK was allerminst vroegtijdig be-
slist. De tegenstander uit Winscho-
ten kwam ijzersterk terug in het duel 
en vooral de 2e helft ontpopte zich 
als een zware strijd met gele kaar-
ten, rode kaarten tien-meter trap-
pen, geschreeuw vanaf de bank en 
continu gejoel vanaf de redelijk ge-
vulde Bloemhof-tribunes. De Eredi-
visie zaalvoetballers van Roda’23 be-
leefden vrijdag 25 januari niettemin 
een uitstekende avond. De ploeg 
van coach Herman Koehler won het 
degradatieduel tegen WMC/MIK 
met 5-3 en daarnaast verloren 2 van 
de 3 directe concurrenten (Volen-
dam en Dynamo Lelystad) hun wed-
strijd. Door de zege én de 3 punten 
is Roda’23 gestegen van de laatste 
plaats naar de 10e plaats in de Ere-
divisie A en houdt plaats nummer 8 
(wat recht geeft op play-offs) in het 
vizier. Roda’23 staat nu gelijk met 
Volendam en 2 punten achter op 
LZV/Marku Bouw dat 1 wedstrijd 
méér gespeeld heeft. Als de ploeg 
op vrijdag 1 februari de uitwedstrijd 
bij Dynamo Lelystad weet te winnen 
dan staat Roda’23 er florisant voor 
en houdt de kansen voor het be-
reiken van de felbegeerde play-off 
wedstrijden in eigen hand. 

De wedstrijd tegen WMC/MIK vond 
plaats in sporthal de Bloemhof en 
de ploeg van Roda’23 startte met 
doelman Reinier Elias, Pascal Hoog-
land, Vernon Essed, aanvoerder Pa-
trick Lokken en Leon van Delft in de 
basis. Arno Maarse, Dennis Bos en 
Remco Schalkwijk begonnen op de 
bank. Coach Koelher had geen spe-
lers uit het 2e team opgeroepen on-
danks de afwezigheid van Ramon 
Essed, Henk Kras en Nordin Ou-
ald L. Hadj. De 1e kans kreeg Es-
sed die bediend werd door Lokken 
maar zijn inzet was te zacht. De 1-
0 volgde rap, Lokken pakte handig 
op rechts een bal af en zijn voorzet 
bereikte Van Delft die beheerst bin-
nenschoot. In de 6e minuut draaide 
Lokken op links handig om een ver-
dediger en de voorzet door de lucht 
werd door Van Delft binnengekopt: 
2-0. Na een redding van doelman 
Elias volgde kort hierna de 3-0. Dit-

maal rondde Lokken zelf af na goed 
combineren met Dennis Bos. Hoog-
land liep in de 8e minuut tegen 
zijn 1e gele kaart aan na theatraal 
gaan liggen van een WMC/MIK-
speler. Ondanks sterk combineren 
door WMC/MIK met dreigend spel 
kwam er in de man-meer situatie 
niet één schot op doel. Vervolgens 
zag het publiek een kansje voor Bos 
en schoot Lokken in het zijnet. In de 
10e minuut was er eindelijk het eer-
ste wapenfeit van de Groningers, de 
paal bracht redding voor Roda’23. 
In de 12e minuut passeerde Ver-
non Essed, tot groot genoegen van 
de supporters, op prachtige wijze 
twee man, alleen zijn pass ging naar 
Maarse terwijl Van Delft er beter 
voor stond. Na een kwartier speeltijd 
deelde de scheidsrechter een gele 
kaart uit aan WMC/MIK. Roda’23 
had de wedstrijd kunnen beslis-
sen maar speelde de overtall situ-
atie amateuristisch uit: slechts twee 
ballen in het zijnet. In de 17e minuut 
bracht doelman Elias knap redding 
en in de rebound raakte WMC/MIK 
opnieuw de paal. In de daarop vol-
gende minuut zag men Lokken met 
zijn specialiteit handig passeren 
op links. De breed geplaatste bal 
bereikte Maarse die nét naast in-
schoot, waar het echt 4-0 had moe-
ten zijn. Aan het einde van de eerste 
helft kwam de ploeg uit Winschoten 
terug in de wedstrijd, het was Mar-
cel Smit die berekend met een lage 
harde schuiver in de rechterhoek de 
3-1 liet aantekenen. Bij Maarse ont-
brak het geluk, na een hoge-school 
passeeractie vond hij de vijandelijke 
doelman op zijn weg. Vlak voor de 
wissel drong WMC/MIK sterk aan. 
Tweemaal konden zij aanleggen 
voor een vrije trap vlakbij de goal. 
Beide inzetten strandden in de muur 
en ook keeper Elias bracht redding 
voor Roda’23. Ruststand 3-1. 

Twee keer rood in tweede helft
In de 3e minuut van de tweede helft 
liep Essed tegen een gele kaart aan 
en WMC/MIK profiteerde hier vol-
ledig van. Met een harde droge knal 
zorgde Robert Fekken voor de aan-
sluitingstreffer: 3-2. Nadat doelman 
Elias tot twee maal toe redding had 
gebracht met zijn voeten mocht  
Hoogland aanleggen voor een vrije 
trap, de kegel kwam na de rebound 

via Essed bij Bos die pech had met 
afronden. Vervolgens ontving WMC/
MIK een gele kaart na een lichte 
overtreding op Lokken. Hoogland 
raakte met een hard schot de lat en 
de tweede poging ging rakelings 
naast. Wéér geen goal dus voor Ro-
da’23 met een man méér. 
Diezelfde Hoogland ontving in de 
10e minuut van het tweede bedrijf 
zijn tweede gele kaart, dus rood. Hij 
wilde een geblesseerde tegenstan-
der iets te snel overeind trekken en 
dát werd bestraft door de scheids-
rechter. WMC/MIK wist hier niet 
van te profiteren. 
Met een speler minder kreeg juist 
Roda’23 een opgelegde kans, een 
streekpass van Essed belandde bij 
Bos die nét naast schoot. Vervol-
gens moest verzorger Cor Middel-
koop in actie komen om de gebless-
seerde Vernon Essed op de been te 
helpen en in de 12e minuut spatte 
een inzet van Lokken op de paal. 
Na de gele kaart voor Lokken kon 
WMC/MIK met een man meer weer 
niet scoren waarop coach Koelher 
professioneel een time-out aan-
vroeg. Een mooi pass van Van Delft, 
buitenkantje voet, bereikte Bos die 
pechvol strandde op de doelman. 
Na een grove charge op Van Delft 
gaf het arbitrale duo merkwaardig 
genoeg geen geel. 
De 10-meter trap die in de 15e mi-
nuut volgde werd door Lokken hard 
en laag in de goal gepoeierd: 4-2. Na 
een overtreding op Lokken moest 
ook een WMC/MIK-speler met rood 
het speelveld verlaten. De tweede 
tien-metertrap, wederom genomen 
door Lokken werd ditmaal gepa-
reerd. De rebound door Maarse was 
net te zacht geplaatst. Roda’23 kon 
met een man meer de wedstrijd be-
slissen en deed dat ook. De bevrij-
dende treffer viel twee minuten voor 
tijd: een droge harde harde knal 
van de voet van Dennis Bos dwars 
door het midden betekende een 5-
2 voorsprong. Marcel Smit maakte 
er voor de statistieken nog 5-3 van, 
een diagonaal schot belandde ach-
ter Elias in de bovenhoek. 
Dertig seconden voor tijd showde 
Arno Maarse nog zijn kwaliteiten 
maar zijn rush over 30 meter strand-
de op de doelman en de 6-3 kwam 
er dus niet. Eindstand: 5-3 voor de 
thuisclub.

NK Zwemmen in Terneuzen

Brons voor junior Vincent 
Moolhuijsen van Oceanus
Aalsmeer - Vijf deelnemers tel-
de het gezelschap Oceanus junio-
ren die mee mochten doen aan de 
Nederlandse kampioenschappen in 
Terneuzen. Een flinke reis derhalve 
en aangezien er al op vrijdagoch-
tend gestart moest worden bete-
kende dat al op donderdagmiddag 
vertrekken. En met een aantal fi-
les erbij duurt de reis dan ruim 3,5 
uur. Op vrijdagochtend mocht Ta-
mara Grove (junioren 1) het spits af-
bijten. In de allereerste serie zwom 
zij de 400 meter vrijeslag. Ze ging 
voor een persoonlijk record en een 
tijd onder de 5.22, want dan zou ze 
ook van de zomer weer mogen mee-
doen. Het werd 5.21.18, een tiende 
tijd, een persoonlijk record en dus 
de zomer limiet. Daarmee schoof ze 
een paar plaatsjes op in het klasse-
ment. Even later zwom Istvan Spaar-
garen (junioren 2) de 200 meter rug-
slag. Via een paar rommelige keer-
punten ook voor hem een persoon-
lijk record: 2.26.13, wat hem een ze-
vende plaats opleverde. ’s Middags 
was het de beurt aan Jeffrey Reijn-
ders (junioren 1) en Vincent Mool-
huijsen (junioren 2) voor hun 400 
meter vrijeslag. Ze zwommen alle-

bei zo’n 4 seconden van hun tijden 
af en konden dus ook tevreden zijn. 
De concurrentie ging verschrikkelijk 
hard, zodat er uiteindelijk een acht-
ste en veertiende plaats werden ge-
noteerd. 
Zaterdagochtend was het weer 
vroeg dag, want alle vier genoem-
de zwemmers kwamen weer aan 
de start in de ochtendsessie. Tama-
ra mocht weer beginnen. Ze zwom 
zo’n 1,5 seconden sneller dan daar-
voor en werd met 1.17.29 veertiende 
op de 100 rug. Jeffrey werd daarna 
elfde op de 200 vrij in 2.18.78. Ook 
voor Istvan en Vincent was er 200 
vrij. Ze hielden elkaar goed in even-
wicht: 2.12.79 voor Istvan (plek zes-
tien) en 2.12.84 (zeventiende plaats) 
voor Vincent. Voor beide weer een 
persoonlijk record. 
Na een lunch met pannenkoeken 
en gebakken eieren was het tijd 
voor de 100 rug van Istvan. Via een 
persoonlijk record van 1.06.02 viel 
hij net buiten de prijzen, vierde dus, 
een ondankbare plaats. Daarna de 
eerste start van het vijfde Oceanus-
lid, Tessa van der Zwaard (junioren 
2). Ze zwom een dik persoonlijk re-
cord, zo’n vier seconden sneller dan 

De ceremonie na de wisselslag bij de junioren. Van links naar rechts: Mike ter Horst van De Zeeschuimers, Ensger 
Kotterink van WVZ en Vincent Moolhuijsen van Oceanus.

ooit: 2.23.51 en werd daarmee zes-
tiende. Op zondagochtend kwamen 
de drie jongens aan de start op de 
100 vrij. Jeffrey scoorde een zes-
de tijd met 1.03.49 (persoonlijk re-
cord), Istvan kroop naar de 1-mi-
nuut grens met 1.00.63, goed voor 
een zestiende plaats en Vincent 
werd vierentwintigste. In de middag 
nog vijf starts. Jeffrey had eerst een 
kort nummer: de 100 school, waar-
op hij weer zesde werd. Tamara en 
Tessa zwommen daarna de 100 vrij. 
Tamara werd zesentwintigste, Tes-
sa met een persoonlijk record van 
1.06.78 dertigste in haar leeftijds-
groep. Als uitsmijter was er dan nog 
de 400 meter wisselslag en dat aan 
het eind van zo’n zwaar weekeind. 
Jeffrey en Vincent deden het echter 
uitstekend. Eerst kwam Jeffrey met 
een persoonlijk record het water uit: 
5.35.02, wat goed was voor een vier-
de plaats. 
Daarna kwam Vincent met ook een 
persoonlijk record: 5.11.35 en dat 
bleek uiteindelijk goed voor een 
derde plaats, mede omdat twee 
concurrenten gediskwalificeerd 
werden wegens valse starts. Eind 
goed, al goed dus.

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het 
klaverjassen gewonnen  door Nico 
de Ron met 6025 punten, gevolgd 
door Marry Akse met 6011 punten. 
Derde werd Alie van Weerdenburg 
met 4911  punten en vierde was 
Rie Versteeg met 4873 punten. Bij 
het jokeren werd  Gré Bon    win-
nares met 86  punten, op de tweede 
plaats eindigde Janny Noordam met 
121 punten.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 2 februari

AALSMEER 
Aalsmeer 1-RKAVIC 1 14.30 u.
Aalsmeer 4-Arsenal 3 14.30 u. 
Aalsmeer 6-Muiden 2 14.30 u.

Junioren
Aalsmeer A1-Zaandijk A1 11.30 u.
DIOS C1-Aalsmeer C1 14.30 u.

Pupillen
SCW D1-Aalsmeer D1 10.00 u.
Aalsmeer F4-Alphen F4 10.00 u.

R.K.A.V.
RKAV 2-Terrasvogels 1 14.00 u.
RKAV Vet. 1-Kismet’82 Vet. 1 14.00 u.
RKAV Vet. 2-Muiderberg Vet. 1 12.00 u.

Junioren
RKAV C2-HYS C1 14.30 u.

Pupillen
VSV E1/E2-RKAV D1 11.00 u.
Purmersteijn D4-RKAV D2 11.30 u.
Purmersteijn D4-RKAV D3 11.30 u.
VSV E2-RKAV E1 10.00 u.
RKAV E2-VSV E3 10.00 u.
VSV E4-RKAV E3 10.00 u.
RKAV E4-VSV E5 10.00 u.
VSV E6-RKAV E5 10.00 u.
RKAV E6-VSV E7 10.00 u.
RKAV F1-BFC F1 10.00 u.
VSV F2-RKAV F2 9.00 u.
VSV F3-RKAV F3 9.00 u.
RKAV F4-BFC F4 9.00 u.
RKAV F5-BFC F6 9.00 u.
RKAV F6-BFC F7 9.00 u.

Meisjes
VVC MC 1-RKAV MC 1 13.00 u.
RKAV MD 1-VSV MD 2 11.30 u.
BFC ME 1-RKAV ME 1 11.00 u.
RKAV ME 2-CSW ME 2 11.30 u.

R.K.D.E.S.
Pupillen
Concordia D2-RKDES D2 14.30 u.
RKDES D3-Argon D7 10.00 u.
RKDES E2-Hertha E1 10.00 u.
RKDES E3-SCW E3 11.15 u.
Concordia E4-RKDES E4 10.30 u.
RKDES E5-KDO E4 11.15 u.
KDO E5-RKDES E6 9.00 u.
RKDES F1-Concordia F1 11.15 u.
RKDES F2-Concordia F2 11.15 u.
SCW F3-RKDES F3 10.00 u.
KDO F4-RKDES F4 9.00 u.
RKDES F5-Concordia F4 10.00 u.
RKDES F6-RKDES F7 10.00 u.
RKDES F8-KDO F6 11.15 u.
Aarlanderveen F9-RKDES F9 10.30 u.

Dames en meisjes
Dindua DA 2-RKDES DA 2 11.30 u.
RKDES MA 1-Omniworld MA 1 11.15 u.
Ouderkerk MB 1-RKDES MB 1 12.00 u.
Delta Sports MC 1-RKDES MC 1 10.30 u.

S.C.W.
RAP 5-SCW 4 14.30u.
SCW Vet. 1-Bijlmer Vet. 1 14.30 u.
SCW Vet. 3-Nieuwegein Vet. 1 14.30 u.

Junioren
SCW A1-AMVJ A1 14.30 u.
Alliance ‘22 C1-SCW C1 12.30 u.
SCW C2-Geel Wit C2 10.30 u.

Pupillen
SCW D1-Aalsmeer D1 10.00 u.
RKDES E3-SCW E3 11.15 u.
SCW F3-RKDES F3 10.00 u.
SCW F4-ROAC F4 9.000 u.
SCW F5-ROAC F5 9.00 u.

Zondag 3 februari

R.K.A.V.
RKAV 1-De Meteoor 1 14.00 u.
Bloemendaal 3-RKAV 2 11.00 u.
Abcoude 5-RKAV 4 10.00 u.
Ouderkerk 4-RKAV 6 12.00 u.

Junioren
Overbos A1-RKAV A1 14.30 u.
RKAV A2-Roda’23 A4 11.30 u.

Dames
TOB DA 1-RKAV DA 1 11.00 u.

R.K.D.E.S.
CTO ‘70 1-RKDES 1 14.00 u.
Kon. HFC 3-RKDES 2 11.30 u.
UVV 3-RKDES 3 14.00 u.
Abcoude 7-RKDES 7 12.00 u.

Junioren
RKDES B1-KDO B1 11.30 u.
RKDES B2-JOS/W.meer B1 10.00 u.
RKDES C2-Amstelland C2 12.00 u.

Klaverjasavond 
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende speel-
avond van buurtvereniging Oostend 
is op donderdag 7 februari in buurt-
huis Het Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaar-
ten geschud, de zaal is open vanaf 
19.30 uur. Kaartliefhebbers zijn wel-
kom. 
Het klaverjassen op 24 januari is 
gewonnen door B. Buijs met 6216 
punten. 
Op plaats twee is K. Kooijman ge-
eindigd met 5723 punten, op drie 
mevrouw van Bemmelen met 5662 
punten, op vier P. Schuit met 5540 
en op vijf J. de Nooij met 5487 pun-
ten. 
De poedelprijs was voor de heer 
Bleeker met 3129 punten.

Sponsor voor SCW D1 pupillen
Rijsenhout - Zaterdag 26 januari 
werden de eerste voetbalwedstrij-
den gespeeld in de voorjaarscom-
petitie. 
Voor de wedstrijd SCW D1 tegen 
AGB D1 werden de spelers van 
de Rijsenhoutse voetbalvereuit ni-
ging verrast met een complete trai-

ningsoutfit met opdruk van Van Den 
Breejen Hoofddorp, handel-, trans-
port- en aannemingsbedrijf van 
grondwerken. 

Doordat de wedstrijd tegen AGB 
met 12-2 gewonnen werd, was het 
feest compleet.

Voetbalcompetitie
RKAV weer met lege handen
Aalsmeer - Nu de storm binnens-
huis wat is gaan liggen, was het 
zondag de wind die zijn stempel op 
de wedstrijd drukte. 
De eerste helft van de wedstrijd 
RKAV tegen Uithoorn was het Leg-
meervogels die gebruik kon ma-
ken van het wind voordeel, maar de 
ploeg wist hier geen rendement uit 
te halen. 
De verdediging van RKAV gaf na-
melijk geen krimp. Gespeeld werrd 
zonder Fabian Waayman, die nog 
een schorsing uit zit. 
Maar wel met de herstelde Step-
han van Halm weer als vanouds on-
der de lat, en hij kan terug kijken op 
een zeer goede wedstrijd. Het enige 
tegendoelpunt was niet aan hem te 
wijten!
Wat beide ploegen ook probeerden, 
het was soms niet aan te zien. Edwin 
van Maris, ook weer terug, liep de 
hele wedstrijd achter de feiten aan, 
te lang balbezit, wat resulteerde in 
het vastlopen in het strafschopge-
bied. Wie wel terug kan kijken op 
een goede wedstrijd was Springint-
veld, Goede acties, goed inzicht, 

maar ook hier weer was het resul-
taat te verwaarlozen. In de voorhoe-
de, zonder Dennis Spreeuw, die was 
geblesseerd, wist RKAV geen vuist 
te maken, wat men ook probeerde. 
Men kan wel stellen dat de beide 
doelmannen de beste van het veld 
waren.
De tweede helft had RKAV wind 
voordeel, maar of het nou echt voor-
deel heeft gebracht, valt te betwij-
felen. 
RKAV probeerde het wel, maar te 
lang doorgevoerde acties lagen aan 
de grondslag van het niet komen tot 
succes. 
Lang zag het er naar uit dat de 0-0 
op het scorebord zou blijven staan, 
maar een knullige fout in de RKAV 
verdediging was er de oorzaak van 
dat Legmeervogels kon scoren 1-0. 
Zo stond RKAV ook nu weer met le-
ge handen. 
Komende zondag de thuiswedstrijd 
RKAV tegen De Meteoor in sport-
park De Hornmeer aan de Beetho-
venlaan. Aanvang 14.00 uur.

Theo Nagtegaal

Nico wint
ouderensoos
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Liza Tichelaar op het podium, goud voor deze Omnia-turnster uit Aalsmeer.

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000 
Goud voor Liza Tichelaar
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werd in Amsterdam de tweede re-
gionale voorwedstrijd toestelturnen 
gehouden voor turnsters uit de der-
de en tweede divisie. Het beste re-
sultaat van de twee voorwedstrijden 
telde mee voor doorstroming naar 
het Districtskampioenschap en de 
landelijke voorwedstrijden. Alle vijf 
Omnia turnsters slaagde erin zich te 
plaatsen voor beide vervolgwedstrij-
den. Bovendien wist Liza Tichelaar 
opnieuw een medaille te winnen. Dit 
maal een fraaie gouden plak.
Zaterdag waren de turnsters uit de 
derde divisie aan de beurt. Fleur 
Brommer en Demi Brockhoff komen 
beiden uit in de categorie jeugd. 
Fleur begon haar wedstrijd goed 
op het onderdeel balk. Haar oefe-
ning was zonder fouten met een 
stabiele flick flack. Op sprong liet zij 
een mooie overslag met halve draai 
zien. Doordat de brugoefening was 
aangepast wist zij hier nu wel een 
startwaarde van 10 punten te reali-
seren. Fleur stroomde als zestiende 
turnster door. Trainingsmaatje Demi 
Brockhoff opende ook goed op de 
balk. Geen val en zonder grote fou-
ten. Demi turnde een goede over-
slag met hele draai die haar een ho-
ge score opleverde, een 8,70. Ook 
Demi wist zich met haar brugoefe-
ning te verbeteren ten opzichte van 
twee weken geleden. Demi stroom-
de als vijftiende turnster door naar 
de vervolgwedstrijden. Tijdens de 
tweede wedstrijdronde van de dag 
kwam junior turnster Ginger van der 
Zwaard in actie. Zij begon haar wed-
strijd met een goed en vlot doorge-
turnde brugoefening. Bij het intur-
nen voor de balk sloegen de zenu-
wen toe. Gelukkig herpakte Ginger 

zich net op tijd en turnde zij een pri-
ma oefening zonder eraf te vallen. 
Zij besloot haar wedstrijd met een 
nette vrije oefening op muziek. Zij 
eindigde deze wedstrijd op een ver-
dienstelijke zevende plaats.
Zondag kwamen de turnsters uit de 
tweede divisie in actie. Jeugdturn-
ster Susanne Tolen was als eerste 
aan de beurt. Bij haar eerste on-
derdeel, sprong, liet zij een goede 
handstandoverslag met hele draai 
zien. Met een 8,85 was dat de hoog-
ste score op dit onderdeel. Bij de 
brugoefening turnde zij met suc-
ces een nieuw onderdeel, de reu-
zendraai achterover. Helaas viel zij 
er met de handstand af. Daar moet 
in de komende periode nog extra 
op getraind worden. Verder turnde 
Susanne zonder grote fouten haar 
balkoefening en besloot haar wed-
strijd met een mooie vrije oefening. 
Dit keer bleef zij met een vierde 
plaats net buiten de medailles. Ju-
niorturnster Liza Tichelaar startte 
haar wedstrijd ook op het onderdeel 
sprong. Met een mooie gehurk-
te tsukahara behaalde zij met ruim 
verschil de beste toestelscore. Haar 
brugoefening was in orde, maar 
kan nog ruimer geturnd worden. 
Door haar hoge startwaarde van 
tien punten, kreeg Liza ondanks een 
val van de balk toch nog een goe-
de waardering van de jury. In haar 
vrije oefening lukte haar schroefsal-
to achterover deze wedstrijd goed. 
Met een gedeelde eerste plaats was 
zij net iets beter dan de vorige wed-
strijd en nam zij een gouden medail-
le mee naar Aalsmeer. 
Op 16 en 17 februari komen deze 
turnsters weer in actie bij het Dis-
trictskampioenschap.

Korfbalcompetitie
Weer overwinning VZOD
Kudelstaart - Zaterdagavond 20.00 
uur in Leidschendam was de wed-
strijd SEV 1 tegen VZOD/Victory 
1 gepland. Avondkorfbal, nog net 
geen nachtkorfbal, de vermoeid-
heid van de hele zaterdag zal wel in 
de benen hebben gezeten, want het 
was niet hét VZOD/Victory wat de 
hele competitie overtuigend tegen 
de minderen in de poule gewon-
nen heeft. Speelde  VZOD de thuis-
wedstrijd nog voor een volle hal en 
wonnen ze de wedstrijd afgetekend 
met 22-6, hier was het anders. Bij-
na geen mens op de tribune, en la-
ter zou ook wel blijken waarom. 
SEV speelt een soort van afbraak-
korfbal, niet leuk om naar te kijken, 
maar wel om af te straffen en dat 
was een taak die VZOD had mee-
gekregen. En wat ook belangrijk is: 
veel doelpunten maken, want dat 
kan aan het einde van de competitie 
belangrijk worden. Veel kansen aan 
de kant van VZOD, maar de overtui-
ging die ze al veel wedstrijden heb-
ben laten zien ontbrak deze keer en 
zo kon het gebeuren dat niet het 
sterkere VZOD de wedstrijd open-
de, maar SEV in de zevende minuut. 
Het duurde zelfs  tot de elfde mi-
nuut voordat het eerste aanvalsvak 
van VZOD tot scoren kon komen. 
Het tweede aanvalsvak deed er iets 
minder lang over om te scoren. Na 
negen minuten en twee rake af-
standsschoten stond het scorebord 
op 1-3. Binnen vijf minuten was de 
wedstrijd beslist want het eerste vak 
wist ook twee maal te scoren, maar 
vlak voor rust deed SEV nog iets te-
rug en zo werden de kleedkamers 
opgezocht met een kleine voor-
sprong voor VZOD, 2-5. 
Wat er allemaal in de rust werd 
voorgenomen kwam er in de twee-
de helft niet uit. SEV bleef achter-
verdedigen, hield het baltempo laag 

en legde waar mogelijk het spel stil 
en hield VZOD hiermee behoorlijk 
uit hun spel. VZOD moest het tem-
po opvoeren, de bal sneller rond 
laten gaan, maar dit was niet de 
avond voor een korfbalpot met veel 
doelpunten. Wel twee punten die 
belangrijk zijn om voor de hoogste 
plaats te blijven gaan.
SEV wist in de tweede helft nog 
twee maal op twee doelpunten van 
VZOD te komen, 3-5 en 4-6, maar 
moest uiteindelijk het hoofd bui-
gen. Tenslotte liet VZOD toch een 
keer zien dat ze makkelijk kunnen 
scoren want in de laatste tien minu-
ten werd nog zes maal de korf ge-
raakt en werd een uitslag van 5-11 
behaald. Een wedstrijd om snel te 
vergeten. Doelpuntenmakers deze 
wedstrijd: Willem Mast en Martijn 
Vervark 3x, Bertus Buijs 2 maal, Do-
rien van Leeuwen, Maaike Heil en 
Bart Verheul ieder 1x.

Spanning opgevoerd
De junioren speelden in IJmuiden 
tegen DKV. Elk punt in deze poule 
is belangrijk en dus was de selec-
tie van coach Frits Vink zeer blij met 
de twee punten die de einduitslag 
van 2-6 opleverde. Ook de direc-
te tegenstanders wisten de punten 
veilig te stellen waardoor de span-
ning wordt opgevoerd. Zaterdag 9 
februari is het erop of eronder in 
de thuiswedstrijd tegen Blauw Wit. 
Deze wedstrijd start om 14.45 uur 
in de Proosdijhal te Kudelstaart. Al-
le uitslagen van afgelopen zaterdag: 
SEV 1-VZOD 1: 5-11, VZOD 3-ZKC 
‘31 5: 9- 7, DKV A1-VZOD A1: 2- 6, 
De Vinken B1-VZOD B1: 13- 3, Tem-
po C2-VZOD C1: 4- 3, Atlantis D1- 
ZOD D1:  8- 8, VZOD D2-Oosterkw. 
D1: 6- 2, Waterland E1-VZOD E1: 2- 
1,VZOD F1- ZKV F1: 13- 0, VZOD 
F2-KIOS F1: 1- 3.

Schaakcompetitie
Azen goed op Corustoernooi
Aalsmeer - Afgelopen week vond 
in Wijk aan Zee het grootste schaak-
toernooi van Nederland plaats, de 
zeventigste editie van het Corus 
toernooi. Namens AAS namen een 
aantal spelers deel aan de verschil-
lende toernooien die er rond de drie 
grootmeestergroepen werden geor-
ganiseerd. Voor het overgrote deel 
namen de Azen aan de tienkam-
pen deel. Enige uitzondering daarop 
was Jeffrey van Vliet die meespeel-
de in het rapidtoernooi. Daarin wist 
hij in de hoofdgroep zes punten uit 
zeven ronden te scoren, dit leverde 
hem een tweede plaats op, een half-
je achter de nummer één. Van de 
tienkampers kwamen Ben de Leur, 
Marco de Groot en AJ Keessen uit 
in de tweede klasse, terwijl Peter 
Poncin en Willem Hensbergen in de 
derde klasse streden voor promotie 
naar de tweede klasse. Peter (3A) 
speelde een goed toernooi, met 6,5 
punt (steeds uit negen ronden) wist 
hij beslag te leggen op de tweede 
plaats, net een halfje tekort om ge-
deeld de groep te winnen. Willem 
haalde hetzelfde aantal punten als 
Peter in groep 3I, maar hier was zijn 
achterstand te groot om nog kansen 
te hebben op de eerste plaats. Wel 
had Willem een vol punt voorsprong 
op de nummer drie.
Ben in groep 2A (na vorig jaar pro-
motie te hebben afgedwongen uit 
de derde klasse) had het zwaar, 
zoals hij al van tevoren verwacht-
te. Zijn eindresultaat was 3 uit 9, 
net een half punt te kort als wat hij 
vooraf als doel had gesteld, een klei-
ne inzinking tegen het einde van het 
toernooi voorkwam een betere sco-
re. AJ Keessen begon juist met een 
inzinking, met 1 remise uit de eer-
ste drie ronden kon hij niet tevreden 

zijn. Desondanks had hij bij winst in 
de laatste ronde nog een gedeelde 
eerste plaats kunnen bereiken, een 
remise was derhalve een half punt 
tekort. AJ mocht niet klagen, on-
danks dat hij toch ook niet geheel 
tevreden was. Marco scoorde goed 
in groep 2E, na zeven ronden had hij 
zes punten verzameld, vaak genoeg 
voor de leiding maar hier had Mar-
co de pech met FM Overeem in de 
poule te zitten. Deze Overeem had 
twee jaar geleden nog zijn tienkamp 
in de eerste klasse gewonnen, dus 
het was geen schande voor Marco. 
Voor het ingaan van de laatste ron-
den kon hij Overeem niet meer bij-
halen, de tweede plaats kon hem 
echter ook niet meer ontgaan, een 
sterk toernooi van Marco.

Interne competitie
De afgelopen weken vonden de 
tiende en de elfde ronde plaats van 
de interne competitie van AAS. Bei-
de ronden gaven geen verrassingen, 
in de tiende ronde wist Henk Noord-
hoek te winnen van Paul Karis, Red-
mar Damsma versloeg Bob Feis en 
John van der Hoeven kwam tekort 
tegen Henk van Leeuwen. In de elf-
de ronde won Henk Noordhoek van 
John, en Henk van Leeuwen ging 
ten onder tegen Paul Karis.
Schaakclub AAS schaakt van begin 
september tot eind mei op de vrij-
dagavond in De Binding in de Zijd-
straat. Training en les wordt gege-
ven van 19.00 tot 20.00 uur en de 
competitie en wedstrijden starten 
om 20.00 uur. 
Voor meer informatie: AJ Keessen, 
competitieleider, tel. 0297-324459, 
Henk Noordhoek, secretaris, tel. 
0297-326143 of kijk op: http://www.
aas.leisb.org.

IJsclub De Blauwe Beugel
Remco Hin wint op Weissensee
Rijsenhout - Remco Hin uit Nieuw-
Vennep is maandag 28 januari win-
naar geworden van het criterium 
voor Masters en C-rijders op de 
Oostenrijkse Weissensee. In de fi-
nale was hij André Klompmaker te 
vlug af. Een derde prijs was er voor 
Mike van der Berg. 
Het zonnetje schijnt volop, er staat 
veel publiek langs het parcours. De 
winterjassen los en zonnebrillen 
op. De grote vraag doet de ronde, 
hoe gaat het ijs zich houden. Toch 
klinkt het startschot voor de zes-
tig veteranen en C-rijders. In de fi-
nale ging André Klompmaker in de 
aanval met De Blauwe Beugelrijder  
Remco Hin in de achtervolging. Met 

nog drie ronden te gaan geven An-
dré Klompmaker en Remco Hin hun 
kleine voorsprong niet meer weg. 
In de bochten is het ploeteren om 
de voorsprong te behouden. Het is 
meer harken dan schaatsen. In de 
laatste bocht maakte André een 
zwieper en raakte uit balans. Rem-
co Hin kon hem voorbij schieten. 
Met de finish in zicht gaf hij zijn eer-
ste plaats niet meer uit handen. De 
sprint van het peloton wordt gewon-
nen door Mike van den Berg.
Na de wedstrijd voor de Masters 
en C-rijders moet de organisatie in 
verband met de hoge temperaturen 
besluiten de criteriums voor Dames 
en Heren A/B af te gelasten.

Sportvereniging Omnia 2000
Maike goud, Ilona zilver 
en Sanne brons
Aalsmeer - Zondag 28 janua-
ri is de eerste van de twee lande-
lijk voorwedstrijden ritmische gym-
nastiek gehouden in het B-niveau, 
te Hillegom. SV Omnia is hierin in 
iedere leeftijdscategorie goed ver-
tegenwoordigd. In categorie 4 (tot 
10 jaar) deden Britt Wagenaar en 
Melissa Lagerburg individueel mee 
met een oefening zonder materiaal. 
Voor Melissa was dit haar eerste 
optreden op een landelijk toernooi. 
Met een redelijk nette oefening 
met 8.049 werd zij dertiende van 
de negentien deelneemsters. Britt 
deed het net iets beter maar stond 
op de rand van de vloer waardoor 
ze 0.200 punten aftrek kreeg. Met 
een score van 8.833 werd ze uit-
eindelijk negende. Samen kwamen 
zij op de vloer met een verplichte 
duo oefening met touw. Ze maak-
ten geen grote fouten en wisten met 
een beetje rommelige oefening toch 
met 7.250 een achtste plaats te ver-
overen in een sterk deelnemers veld 
van 10 duo oefeningen. In categorie 
3, van 10 tot 12 jaar, deden 18 meis-
jes mee waaronder Juliëtte Veer-
kamp en Natasja Rommerts voor 
SV Omnia. Beiden lieten zij individu-
eel een hoepel oefening zien. Juli-
ette liet een nette oefening zien met 
een grote misser en eindigde op een 
veertiende plaats met 7.799. Natasja 
liet met wat kleine missertjes toch 
een nette oefening zien en behaal-
de hiervoor 8.049 en eindigde op de 
dertiende plaats. Gezamenlijk lieten 
Juliëtte en Natasja ook een verplich-
te duo oefening met touw zien. Hier-
mee eindigde zij gezamenlijk tussen 
de elf duo’s op een zesde plaats met 
6.900. Na de lunch stonden de gym-
nasten van 2B (12 en 13 jaar) en 1B 
(14 jaar en ouder) op het program-
ma. In categorie 2B werd SV Omnia 
vertegenwoordigd door Lisanne van 
den Nouland, Dominique Ramp en 
Lotte Brouwer. Als eerste mocht Li-
sanne van den Nouland haar hoe-
peloefening op de wedstrijdvloer la-
ten zien. Het eerste deel van de oe-
fening zag er goed uit, echter in het 
tweede deel was er minder stabili-
teit en maakte zij wat kleine foutjes. 
Haar touwoefening was zeer goed 
met veel gooi en vangwerk, maar 
werd iets ondergewaardeerd. Uit-
eindelijk eindigde Lisanne op een 
twaalfde plaats met een totaalsco-
re van 16.966. Als tweede van Om-
nia trad Lotte Brouwer aan en zij 
maakte op deze wedstrijd haar lan-
delijke debuut in het B-niveau. Een 
niet onverdienstelijk twaalfde plaats 
met hoepel, echter haar touwoefe-
ning was gewaagd met zeer hoge 

gooien, waardoor zij deze oefening 
minder goed uitvoerde. Met 15.766 
punten en een zestiende plaats 
kon Lotte tevreden zijn. Dominique 
Ramp draaide qua uitvoering een 
prima hoepeloefening, maar in de 
elementen kwam zij iets te kort. Te-
zamen met een wat minder goede 
touwoefening – die zij uitvoerde op 
de muziek van de Kameleon – wist 
Dominique de achttiende  plaats te 
bezetten. Categorie 1B is sinds dit 
nieuwe wedstrijdseizoen gesplitst 
in junioren en senioren.  De junio-
ren van Omnia waren Ilona Kok, Ilse 
Huiskens en Sanne Brouwer. Mai-
ke de Groot moest uitkomen bij de 
senioren. Alle gymnasten toonden 
hun kunnen met de materialen touw 
en hoepel. Sanne Brouwer en Ilse 
Huiskens begonnen met een zeer 
goede hoepeloefening, terwijl Ilona 
Kok haar wedstrijd begon met een 
risicovolle, maar goed uitgevoerde 
touwoefening, waarmee zij tweede 
werd. Na de eerste oefening was 
meteen duidelijk dat er een span-
nende strijd zou ontstaan in de top 
vier. Met een ruime 10 voor Ilona en 
Sanne en een hoge 9 voor Ilse, gin-
gen zij verder met de tweede ron-
de. Ilona eindigde met haar hoepel-
oefening ook op een tweede plaats, 
waardoor zij aan het eind van de 
dag plaats mocht nemen op het po-
dium en de zilveren medaille in ont-
vangst nam. Sanne Brouwer bleef in 
vorm tijdens haar goede touwoefe-
ning en wist uiteindelijk de bronzen 
medaille te pakken. Ilse draaide een 
constante wedstrijd met weinig fou-
ten en kwam uit op een mooie zesde 
plaats.Maike de Groot was bij de se-
niorenwedstrijd (18+) in zeer goede 
vorm en kon de concurrentie mak-
kelijk aan. Met twee bijna perfecte 
oefeningen werd zij door het publiek 
en de jury bewonderd en kreeg zij 
ook de juiste punten voor haar per-
fecte uitvoering. Met meer dan 1,5 
punt verschil met de nummer twee, 
kreeg Maike de gouden medaille 
omgehangen door de voorzitter van 
gymnastiekvereniging Jahn uit Hil-
legom. De trainsters Ingrid, Amanda 
en Barbara kijken terug op een suc-
cesvolle wedstrijddag. De komen-
de tijd wordt er weer hard verder 
getraind voor de tweede landelijke 
voorwedstrijd op 16 maart in Dor-
drecht. Wilt u meer weten over Rit-
misch Gymnastiek of wil uw doch-
ter eens een les meedoen? Kijkt u 
dan op de website www.svomnia.nl 
of neem contact op met Monique 
Rommerts, tel.  0297-321553 of het 
Sportpunt van SV Omnia 2000 , tel. 
0297-322312. 

Waterpolocompetitie
Weinig wedstrijden, goede 
resultaten voor Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
kwamen slechts  vijf teams van de 
waterpoloafdeling van Oceanus in 
actie. Niet veel maar van deze vijf 
wisten vier ploegen hun partij met 
winst af te sluiten. De mannen van 
Heren1 hebben een heel goed sei-
zoen en staan ruim bovenaan in hun 
competitie. Dit weekend werd het 
team van De Reuring verslagen met 
7-10. Na het eerste partje bleven de 
teams met een 3-4 stand nog aar-
dig in evenwicht maar in het twee-
de partje liep Oceanus met drie tref-
fers en geen tegen doelpunten dui-
delijk uit. Pim Cluistra was met vier 
treffers topscoorder voor Oceanus. 
Michael Rietvelt, Erik Bras, Samuel 
Hoeksema, Paul Roberti, Tim Mand-
jes en Arjen Loef scoorden allen 
één doelpunt. Ook Heren 2 wist te 
winnen. Met 9-12 kwamen ze zege-
vierend uit het zwembad tegen ZC 
Zeist. Na het tweede partje was het 
nog 5-5 gelijk waarna Oceanus uit-
liep. De doelpunten van Oceanus 

werden gemaakt door Anthonie van 
Leeuwen (3x), Bart Schouten, Jos 
Vergeer, Bas Kruiswijk (2x), Quintus 
Spruyt, Raimon Diepenveen en Don 
Rietvelt (1x). Heren 3 verloor zijn 
wedstrijd met 10-5 van  Het Y .

Doelpuntenfeest
De Jongens Onder 19 maakten er 
een waar doelpuntenfestijn van. 
Met maar liefst 2-21 werd tegen-
stander De Duinkikkers aan de kant 
gezet. Topscoorder voor Oceanus 
werd Erik-Jan van Zijverden met 
vijf treffers. Dennis Reijnders scoor-
de vier maal, Herman van Zijverden 
drie maal, Jos Vergeer en Davy Nab 
ieder twee keer en Sander Hoogen-
boom, Jeffrey van het Schip, You-
ri Berk, Quintus Spruyt en Rick van 
Weerdenburg allen één maal. De 
jongens Onder 17 behaalden een 
zwaar bevochten overwinning op 
De Aalscholver. Na het vierde partje 
stond er een 4-7 eindstand op het 
bord. 

Eredivisie handbal
Dames FIQAS Aalsmeer 
laten V.O.C. ontsnappen
Aalsmeer - Zaterdagavond moes-
ten de dames van FIQAS Aalsmeer 
naar de koploper in de eredivisie, het 
Amsterdamse V.O.C. Die ploeg had 
misschien de wedstrijd van twee da-
gen eerder tegen Quintus nog in de 
benen, maar dat doet niets af aan de 
goede prestatie van de Aalsmeerse 
dames. Die speelden sterk en kon-
den het tempo prima bijhouden. Zo 
ging de score in de eerste helft, met 
een als een beer keepende Bianca 
Schijf als rots in het doel, om en om 
tot 7-7. 
Uiteindelijk bereikte FIQAS Aalsmeer 
de rust met slechts een kleine ach-
terstand: 10-8, maar wist de ploeg 
na de pauze V.O.C. tot tien minuten 
voor het einde van de wedstrijd nog 
op 15-15 te houden. Een enorme 
stunt hing in de lucht, maar jammer-
genoeg miste de jonge Aalsmeerse 
ploeg, waarin Priscilla Bergman een 
groot deel van de wedstrijd verdien-
stelijk Nicole van Schie aan de cirkel 
verving én Sarah Bartling opnieuw 
een sterke, constante factor was in 
het middenblok, uiteindelijk net het 
stukje ervaring om de klus af te ma-
ken. En zo won  V.O.C., misschien 
wat geflatteerd, met 23-16. Trainer/
coach Menno de Klerk kon echter 
niet anders dan tevreden zijn: “We 
zijn weer een stapje verder en bo-
vendien straalt de ploeg uit dat ze 
wat willen behalen en iets kunnen 
laten zien. 
Natuurlijk zijn er nog zat punten 
van verbetering te noemen en daar 
gaan we de komende weken ook 
aan werken. Want het eredivisie-
schap zien te continueren is nu het 
belangrijkste. En als we wekelijks zo 

blijven presteren dan heb ik daar al-
le vertrouwen in. De dekking gaat 
steeds beter en ook de aanvalscom-
binaties lopen steeds vloeiender en 
verrassender. De meiden zitten ook 
goed in hun vel en je ziet hun spel-
plezier, ook op de trainingen. Daar 
moeten we de komende weken op 
voortbouwen.” Komende zaterdag 2 
februari spelen de Aalsmeerse da-
mes thuis tegen SEW, gevolgd door 
nog reguliere competitiewedstrijden 
tegen wellicht twee tegenstanders 
in de nacompetitie, Kwiek en BFC.  
De wedstrijd is in De Bloemhof aan 
de Hornweg en begint om 19.00 
uur.

Cursus schaken 
voor beginners
Aalsmeer - Schaakclub AAS pre-
senteert een cursus schaken voor 
beginners. Jong en oud welkom! In 
vier maanden tijd leren de cursis-
ten de geheimen van het schaken. 
U krijgt uw eigen oefenboek, en aan 
het eind van de cursus de mogelijk-
heid om een KNSB diploma te ha-
len. De cursus begint 1 februari en 
duurt tot eind mei. U bent elke vrij-
dagavond van 19.15 tot 20.15 uur 
welkom in De Binding in de Zijd-
straat. De kosten zijn 10 euro per 
persoon. Interesse? Geeft u zich 
dan op door te bellen naar Henk 
van Leeuwen, tel. 0297-324032, Paul 
Karis, tel. 0172-519572 of stuur een 
mailtje naar nieuwe.zorg@hetnet.nl.
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Voordelig kennismaken met 
zwemmen in Waterlelie
Aalsmeer - Zwemmen is een bele-
ving en de gezondste sport die er is. 
Eigenlijk kun je als mens van heel 
jong tot ver op leeftijd in het water 
bezig zijn. Bij zwemmen train je al je 
spieren, je krijgt een goede conditie 
en zorgt regelmatig zwemmen voor 
een fit en strakker lijf. Zwembad De 
Waterlelie wil meer mensen laten er-
varen hoe goed en heerlijk het is om 
regelmatig te komen zwemmen en/
of sporten in het water. Zeker men-
sen die al een tijdje niet aan sport 
hebben gedaan kunnen wel eens 
afhaken omdat men het tempo niet 
bij kan houden, de les eigenlijk te 
lang is en men daardoor het gevoel 
kan krijgen dat ‘het toch niets voor 
hen is’. En dat is jammer, want na 
een periode van wennen is het vaak 
heerlijk om door te zetten en ervaart 
men een betere conditie, een prettig 
gevoel en juist zin om weer te gaan 
zwemmen.

Belevingspas
Daarom introduceert De Waterlelie 
per 1 februari de belevingspas voor 
alle nieuwe klanten. Op deze pas kan 
de klant vier maal komen zwemmen 
en sporten. Op maandag, dinsdag 

en donderdag tussen 19.45 en 20.15 
uur kan de nieuwe klant, als hij/zij 
dat wil, wegwijs gemaakt worden in 
het bad en wordt er een persoon-
lijke uitleg gegeven over de diverse 
mogelijkheden. Men kan komen er-
varen hoe het is om te komen ba-
nenzwemmen, men kan een gedeel-
te van de les meedoen met aquajog-
gen of aquasport, ook kan er wor-
den ervaren of misschien meedoen 
met borstcrawlles voor volwassenen 
iets is om te gaan doen. Overdag 
kan men ook gebruik maken van de 
belevingspas. Ook dan zal er iemand 
aanwezig zijn om de nieuwe klant te 
wijzen op alle faciliteiten en zwem-
mogelijkheden in De Waterlelie. Na 
de introductieperiode is de klant al 
een eindje op weg en kan besluiten 
om verder te gaan in een sportgroep 
naar keuze of regelmatig te komen 
banenzwemmen. De belevingspas 
kan per 1 februari aangeschaft wor-
den aan de receptie van het zwem-
bad en kost 10 euro. De kaart is vier 
weken geldig en alleen te koop voor 
nieuwe klanten van het zwembad. 
De pas kan gekocht worden tot 30 
april 2008. Meer informatie: 0297-
322022 of www.esa-aalsmeer.nl.

Gilbert van Eijk heeft weg naar boven geslagen.

Darts bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

De Kruitmaster is terug
Kudelstaart  - Daar waar vorige 
week nog werd gespeculeerd over 
mogelijke kandidaten om de top 10 
te betreden, en de naam van Re-
né Kruit hier nadrukkelijk werd ge-
noemd, was het vandaag zover. Re-
né Kruit stond op, hervond zich en 
won de avond. Om deze reden zal 
de ranking kampioen van vorig sei-
zoen deze overwinning niet snel 
vergeten. René, die in dartsland 
door het leven gaat als ‘De Kruit-
master’, deed zijn bijnaam eer aan. 
Wellicht zegt de bijnaam van René 
iets over zijn ambities. De titel ‘mas-
ter’ is een graad die aangeeft dat 
iemand een masteropleiding heeft 
voltooid aan een universiteit of ho-
geschool. Het woord master echter 
is een term die afstamt van het La-
tijnse woord magister wat ‘meester’ 
of ‘leider’ betekent. Terug bij de am-
bities van René, want hij wil wellei-
der van de ranking worden. De ca-
paciteiten heeft hij ook, er zal echter 
nog wel een behoorlijke inhaalslag 
gemaakt moeten worden. Tegen-
stander van René in de finale was 
niemand anders dan ‘Big’ Ben Blok-
huizen. De bijnaam van Ben is voor 
hem verzonnen door het publiek, de 
aanhangers, de menigte. Zo hoort 
het ook te zijn. De Big Ben is natuur-
lijk de bekende grote slagklok die in 
de toren van het Palace of Westmin-
ster in Londen hangt. Deze klok is 
de zwaarste ter wereld. De Big Ben 
dankt zijn naam aan politicus Sir 
Benjamin Hall die vanwege zijn gro-
te, rijzige gestalte Big Ben werd ge-
noemd. Ben Blokhuizen dankt zijn 
bijnaam aan zijn grootse prestaties 
bij Poel’s Eye. Zoals gezegd haalde 
hij ook vandaag weer de finale die 
hij, ondanks het feit dat hij nog ge-
weldig terugkwam na een achter-
stand van 3-0, verloor van René.

Verrassing
Naast de bekende namen die u we-
kelijks tegenkomt in de krant zijn er, 
zoals eerder gezegd en geschreven, 
ook tal van darters die in het kiel-
zog van de top opereren. Vrijdag liet 
Gilbert van Eijk (nog geen bijnaam, 
denkt u mee?) zien dat hij de weg 
naar boven heeft ingeslagen. Top 30 
was zijn doel aan het begin van het 
seizoen, dit gaat hij zeker halen. Pas 
in de kwartfinale van de winnaars 
ronde vond Gilbert zijn waterloo. 
Hiervoor rekende hij af met onder 
andere Christopher Brouwer. De fi-
nalist van de vorige twee edities van 
de Poel’s Eye speelavond. Ook Pe-
ter van de Laarse was of dreef. De 
ene na de andere 180 vloog in het 
bord. Onder andere Robin Brandsen 
en Tim Maas werden aan de zege-
kar gebonden. Pas in de halve finale 
moest Peter Ben Blokhuizen voor la-
ten gaan. Zeer niet kansloos verloor 
Peter deze wedstrijd. Maar een be-
tere generale voor de Dutch Open, 
over twee weken in Veldhoven, is er 
niet. Een behoorlijk niveau zal Pe-
ter, samen met zijn koppelmaat Bak, 
ook wel nodig hebben. Zij spelen 
in de eerste ronde van dit toernooi 
tegen de kersverse winnaar van 
de Lakeside; Marc Webster en zijn 
maat Tony Martin uit Engeland. Vol-
gende week een uitgebreid verslag 
van de ronde der beloftes en het da-
mestoernooi. Over twee weken, op 
vrijdag 8 februari, is er ook bij Poel’s 
Eye gewoon weer een toernooi. Om 
19.45 uur sluit de inschrijving. Van-
af circa 19.15 uur bent u van har-
te welkom. Zoals vaker gezegd zijn 
nieuwe deelnemers van harte wel-
kom, ervaren of onervaren. 
Voor meer informatie en actuele 
standen, neem eens een kijkje op 
www.poelseye.nl

Tafeltenniscompetitie
Goede week voor Bloemenlust!
Aalsmeer - Na een zoektochtje 
door Duivendrecht en Amsterdam 
Zuid Oost kwam het eerste team 
van tafeltennisvereniging Bloemen-
lust dan toch bij het gloednieuwe 
honk van ASSV, pal naast de Arena. 
Ed Couwenberg startte direct met 
een verliespunt tegen een linkshan-
dige speler, in een voor hem onge-
wone driesetter. Hij kwam duidelijk 
niet in zijn spel. Bart Spaargaren 
wist de stand gelukkig weer recht 
te zetten, maar had daar wel vijf 
games voor nodig. Frans Ravesteijn 
zette vervolgens met goed spel de 
overwinningstrein verder in gang. 
In het dubbelspel wisten Ed en Bart 
gelukkig, weliswaar ternauwernood, 
de voorsprong te vergroten. Ook nu 
waren er weer vijf spannende games 
nodig. Ed pakte vervolgens zijn nor-
male speltrend weer op door heel 
eenvoudig in drie games te winnen. 
De speler waar Ed van had verloren 
bleek duidelijk de sterkste speler te 
zijn. Ook Frans liep snel tegen een 
forse nederlaag op, zodat de stand 
op 2-4 kwam. Bart wist ook zijn 
tweede partij in winst om te zetten, 
maar had daar wederom vijf lange 
en ontzettend spannende games 
voor nodig. Frans kon op zeer over-
tuigende wijze zijn tweede overwin-
ning behalen in drie snelle games. 
Ed kon ook zijn tweede winstpar-
tij binnenhalen in vier spannende 
games. Bart moest tenslotte de laat-
ste wedstrijd tegen de sterkste links-
handige speler. Heel verrassend kon 
hij het spel volledig naar zijn hand 
zetten en hij sloot de partij in drie 
games relatief snel winnend af. Het 
resultaat tegen ASSV 4 kwam hier-
mee op een knappe en zwaar be-
vochten 2-8 overwinning.

Overwinningen
Bloemenlust 2 boekte in de Bloem-
hof een ruime 9-1 overwinning op 
HTC 14. Alleen Ton de Hollander 
moest zijn eerste wedstrijd inleve-
ren met 10-12 in de vierde game. Hij 
herstelde zich prima door zijn vol-
gende twee wedstrijden wel naar 
zich toe te trekken. Tineke Nap en 
Wim v.d. Aardweg bleven knap on-
geslagen. Helemaal vanzelf ging het 
ook weer niet, want beiden wonnen 
één van hun drie partijen nipt na 
een beslissende vijfde game. Ook 
het door Wim en Ton gewonnen 

dubbelspel was zeer spannend. Na-
dat ze door een met 1-11 (!) verlo-
ren derde game op 1-2 achterstand 
waren gekomen knokten ze zich ge-
weldig terug door de volgende twee 
games met 12-10 te winnen en om 
zo dus alsnog de partij op hun naam 
te schrijven. In Uithoorn stond Bloe-
menlust 3 helaas tegenover slechts 
twee tegenstanders van VDO/SE 8. 
Zjimmy Kusztykiewicz wist beiden 
te verslaan en won samen met Wil-
lem Visser ook het dubbelspel. Wil-
lem won één van zijn enkelspelen 
en ook invaller Dirk Piet sleepte heel 
knap een overwinning uit de strijd. 
Hiermee kon een 2-8 eindstand ge-
noteerd worden en samen met de 
acht punten van vorige week nestelt 
Bloemenlust 3 zich aan de kop van 
het klassement.

Spannend
Bloemenlust 4 begon goed te-
gen Diemen 6. Door een moeiza-
me winst in vijf games van Philippe 
Monnier, gevolgd door een simpe-
le zege in drie games van Rob Fa-
ber, kwam Bloemenlust op 2-0. Die 
voorsprong vervloog toen Hans 
Webbers verloor en het dubbel Phi-
lippe/Rob het ook net niet redde (9-
11 verlies in de vijfde game). Dat 
dubbel had gewonnen moeten wor-
den, want zowel in de vierde als in 
de vijfde game werd de voorsprong 
aan het einde weggegeven, met na-
me door ongelukkig serveren door 
Rob. Rob probeerde het daarna 
goed te maken in zijn tweede par-
tij, maar strandde op het laatste nip-
pertje. Zijn tegenstander bereikte 
de finish in de vijfde game met 11-
9, na een netbal! Geheel in de sfeer 
van de wedstrijd boog Bloemenlust 
de 2-3 achterstand weer om in een 
4-3 voorsprong, omdat Philippe en 
Hans hun tweede partij gemakkelijk 
wisten te winnen. 
Om het spannend te houden kwam 
Diemen weer terug naar 4-5, want 
Rob en Hans verloren allebei vlot 
ieder hun derde wedstrijd in drie 
games. Aan Philippe de taak om on-
geslagen te blijven en het gelijkspel 
veilig te stellen. Zoals te verwachten 
was, had hij daar weinig problemen 
mee tegen de zwakste speler van 
Diemen. Aldus kwam een 5-5 score 
tot stand, waarin iedereen zich kon 
vinden. 

Zaalvoetbal 

Drie koplopers bij de 
ZABO competitie 
Aalsmeer - Voorafgaand aan de 
tiende speelronde waren er vier 
koplopers bij de plaatselijke ZABO 
zaalvoetbalcompetitie. Omdat Man-
tel Makelaars een overwinning wist 
te behalen in de wedstrijd tegen 
SuperFly wordt de ranglijst na za-
terdag 26 januari aangevoerd door 
drie teams, te weten: Sportcafé de 
MiDi’s, Piller Sport en Mantel Ma-
kelaars. 
De spanning neemt met de week 
toe en vooral de elfde speelronde 
(op 9 februari) belooft zeer interes-
sant te worden.
Easy Beveiliging – Accon 
De tiende wedstrijdavond van de 
ZABO vond plaats in sporthal de 
Bloemhof. 
De openingswedstrijd ging tussen 
Easy Beveiliging en het team van 
Accon. Easy Beveiliging had geen al 
te moeilijke avond en liep gestaag 
uit naar een overwinning. De ploeg 
van Martin Ammerlaan sloot het du-
el af met de ruime cijfers van 6-1. 
Piller Sport - LEMO
De tweede wedstrijd was het du-
el tussen Piller Sport en LEMO. Via 
twee fantastische doelpunten van 
Frank Zwetsloot leidde LEMO hal-
verwege de eerste helft met 1-2. 
Vlak voor de wissel viel de gelijkma-
ker (2-2) en in de tweede helft kon 
Piller Sport eindelijk afstand nemen. 
Bij de stand van 4-2 bleek de ploeg 
van Leo Moolhuysen verslagen en 
uiteindelijk gaf het scorebord bij 
het eindsignaal 7-2 aan voor Piller 
Sport. 
Mantel - SuperFly
De derde wedstrijd van afgelopen 
zaterdag was dé topper tussen twee 
koplopers: Mantel Makelaars tegen 
SuperFly. 
Het publiek zag een pot zaalvoetbal 
op zéér hoog niveau die tot ver in de 
tweede helft spannend bleef. Beide 
ploegen hielden elkaar lang in even-
wicht, via 2-2, 3-3 en 4-4 dacht me-

niggeen aan een gelijkspel. 
Bij de stand van 4-4 vond er over-
treding plaats op de rand van het 
strafschopgebied. Arbiter Boekel 
wees resoluut naar de stip en Sen-
nan Jacub benutte vervolgens de 
penalty: 5-4. 
Ondanks sterk aandringen van Su-
perFly in de slotfase scoorde Man-
tel Makelaars nog éénmaal en sloot 
de wedstrijd af met een 6-4 over-
winning. 
Könst – De Jet Set
De vierde partij zaalvoetbal van het 
avondje ZABO ging tussen het team 
van Könst en De Jet Set BV. Könst 
kon lang bijblijven, ondermeer door 
doelpunten gescoord door de ge-
broeders Jan en Frank van Leeu-
wen. De Jet Set BV was echter de 
betere ploeg en zegevierde met een 
7-2 overwinning. 
The Underdog – S.C. de MiDi’s
Het slotduel van de tiende speelron-
de was de ontmoeting tussen The 
Underdog en Sportcafé de MiDi’s. 
The Underdog kreeg een 1-4 neder-
laag toebedeeld waardoor het team 
van Sportcafé de MiDi’s (op doel-
saldo) koploper blijft van de ZABO 
zaalvoetbalcompetitie. De vijf wed-
strijden werden afgelopen zater-
dag uitstekend gearbitreerd door 
de scheidsrechters Klaas Boekel en 
Mike van Miltenburg en het team 
van D.G.L. was vrij.
Stand na ronde 10:
De stand na tien wedstrijdavonden 
luidt als volgt: Sportcafé de MiDi’s 
9-24, Piller Sport 9-24, Mantel Ma-
kelaars 9-24, SuperFly 9-21, De Jet 
Set BV 10-18, Easy Beveiliging 9-12, 
DGL 9-9, The Underdog 9-6, Accon 
9-6, LEMO 9-6, Könst 9-0. 
De elfde speelronde van de ZABO is 
op zaterdag 9 februari in de Proos-
dijsporthal met onder andere twee 
toppers op het programma: Man-
tel Makelaars tegen Piller Sport en 
Sportcafé de MiDi’s tegen SuperFly.

Inschrijving voor 21ste 
Triathlon Aalsmeer geopend
Aalsmeer - Stichting Triathlon 
Aalsmeer (STA) kan met trots mel-
den dat Aalsmeer op 24 augustus 
een bijzonder sportevenement staat 
te wachten. De 21ste editie van de 
Multi Supplies Triathlon Aalsmeer 
heeft dit jaar voor jong en oud, top-
per en recreant en het publiek veel 
spektakel te bieden. De inschrijving 
voor de drie afstanden Mini, Sprint 
en Olympische Afstand is nu ge-
opend op de website. Aalsmeer zal 
op zondag 24 augustus voor de der-
de keer het strijdtoneel vormen voor 
het Nederlands kampioenschap 
voor aspiranten (t/m 13 jaar), Jeugd 
(14-15 jaar) en Junioren (16-19 jaar). 
De aspiranten hebben een apar-
te wedstrijd over de Mini-afstand. 
Deze jongste triatleetjes zwemmen 
250 meter in zwembad De Waterle-
lie, fietsen vervolgens 10 kilometer 
door de Hornmeer en lopen tenslot-
te 2,5 kilometer rond het zwembad, 
waar op de parkeerplaats ook de fi-
nish zal zijn. De start van de Mini zal 
om 9.00 uur zijn, inschrijving kost 
slechts 5 euro. De jeugd en junioren 
hebben een aparte startserie in het 
middagprogramma. Om 13.00 uur 
starten zij vanaf het Surfstrand voor 
een Sprinttriatlon over 750 meter 
zwemmen, 20 kilometer fietsen en 
5 kilometer lopen. De hele Neder-
landse jeugdtop zal dan aan de start 
staan om te strijden voor de Neder-
landse titels. Dat zal dus veel spek-
takel opleveren, zeker omdat in de-
ze startserie op een verkeersvrij par-
koers bij elkaar in het wiel gereden 
mag worden (stayeren). Inschrijving 
voor het NK Triatlon jeugd en junio-
ren kost 11 euro. 

Bij de andere triatlonafstanden is 
het zogenaamde stayeren niet toe-
gestaan. Maar dat zal de strijd zeker 
niet minder groot maken. De Olym-
pische Afstand (1500 meter zwem-
men, 40 kilometer fietsen en 10 ki-
lometer lopen) staat ook altijd voor 
veel strijd. De start van deze wed-
strijd zal om 10.30 uur bij het surf-
strand zijn. Dit jaar hebben de man-
nen en vrouwen boven de 40 jaar 
nog een extra competitie doordat 
Triathlon Aalsmeer is opgenomen in 
het Mastercircuit van Nederland. In-
schrijving voor de Olympische triat-
lon kost 15 euro. Behalve individueel 
is het ook dit jaar het weer mogelijk 
om de triatlon over de Olympische 
afstand in teamvorm te volbrengen. 
Voor de sportievelingen die graag 
een keer een triatlon meedoen, 
maar de Olympische afstand toch 
wat te ver vinden is de achtste-tri-
atlon de afstand. Deze triatlon start 
om 9.30 uur bij het Surfstrand voor 
500 meter zwemmen, 20 kilometer 
fietsen, 5 kilometer lopen. Inschrij-
ving voor de achtste kost net als 
het NK 11 euro. Inschrijving is mo-
gelijk op de website www.triathlo-
naalsmeer.nl. Het lijkt nu misschien 
nog ver weg tot 24 augustus, maar 
toch adviseert de STA deelnemers 
vroegtijdig in te schrijven om zeker 
te zijn van een startplaats. Op de 
Olympische afstand zijn 200 start-
plaatsen beschikbaar, maar met het 
masterscircuit kan die afstand snel 
vol zijn. Vroeg inschrijving loont ook 
nog eens omdat de STA bij inschrij-
vingen na 1 augustus 5 euro extra 
rekent. Inschrijven op de dag zelf is 
niet meer mogelijk. 

Zwemmen 
Zeven Nederlandse kampioenen 
bij Oceanus Masters
Aalsmeer - Zeven Oceanus mas-
ters-zwemmers mogen zich Neder-
lands kampioen noemen. En naast 
goud werden ook nog 10 tweede en 
12 derde plaatsen behaald door de 
Oceanusploeg . Het team bestaan-
de uit twee heren en acht dames 
kwamen in januari in het prachtige 
zwembad De Tongelreep in Eind-
hoven maar liefst 48 keer aan de 
start. De leeftijden van de Ocea-
nus-zwemmers variëren  van 25 tot 
73 jaar, een prima afspiegeling van 
wat het Masters-zwemmen te bie-
den heeft.
Het begon al meer dan goed met 
de voortreffelijke tijden op de 1500 
meter door Jaap van der Velden 
(26.21.52), Laura Staal en Annette 
de Visser, resp. 21.05.31 en 21.13.85. 
Jaap hield vast aan de vrijeslag 
nummers en vestigde op zijn drie 
starts persoonlijke records. Annette 
en Laura, de master-kanjer zwem-
mers – in de wandelgangen ‘onze 
dolfijnen’ genoemd – deden hun re-
putatie alle eer aan met vijf ruime 
persoonlijke records  en zeven me-
dailles. 
Annette ging helaas stuk op de der-
de baan van de 200 meter vrije slag, 
maar haalde in de estafettes duide-
lijk revanche. 
Margriet Grove had gekozen voor 
alle vlinderslagnummers, sinds haar 
vroege jeugd haar eigen slag. Zij 
verbeterde haar tijden op alle af-
standen en werd met 2.50.04 Ne-
derlands Kampioen op de 200 me-
ter. Die tijd was tevens een nieuw 
Nederlands record. 
Echtgenoot Ronald startte maar 

liefst zes keer en haalde op het zwa-
re nummer 400 wisselslag een twee-
de plaats met een nieuw persoon-
lijk record (5.46.20). Twee debutan-
tes in de ploeg: Katinka Elders, die 
voor het eerst een officiële wedstrijd 
zwom in een zwaar concurrerend 
veld van twaalf zwemsters, waar zij 
heel sterk op haar vier nummers  in 
de middenmoot eindigde. 
De jeugdige Amanda Berendrecht, 
bekend all-round wedstrijdzwem-
ster bij de jeugd, had duidelijk veel 
plezier in de ontspannen sfeer  bij 
dit Masters-gebeuren. Ook voor 
haar leeftijdsgroep stond de concur-
rentie te dringen, een vierde, vijfde 
en zevende plaats waren haar deel, 
maar met grandioze tijden waarvan 
1.06.18 op de 100 vrij indruk maak-
te. Iet Maassen was redelijk tevre-
den met haar tijden, die één tweede 
en twee derde plaatsen opleverden. 
Haar Nieuw-Vennepse dorpsgeno-
te Tineke van Diggelen – met maar 
liefst zeven persoonlijke starts – ver-
bijsterde iedereen met een verbete-
ring van haar record op de 50 meter 
rug met bijna 3 seconden (49.06)!
Nog even een paar algemene cij-
fers: aan de wedstrijd namen 746 
zwemmers deel uit 13 landen, waar-
onder zelfs uit Zuid-Afrika die geza-
menlijk 3003 keer op het startblok 
klommen. 
Dit alles nog afgezien van het grote 
aantal estafettes.  De juryleden heb-
ben heel hard gewerkt en dat kun-
nen alle zwemmers enorm waarde-
ren. Zonder deze vrijwilligers is im-
mers geen kampioenschap moge-
lijk.

De NK-zwemmers van Oceanus. Van links naar rechts: Istvan, Tessa, Vincent, 
Tamara en Jeffrey.

Schaakcompetitie
Jeugd moet het doen voor SCA 3
Aalsmeer -Het was een spannende 
wedstrijd tussen SCA 3 en Heem-
stede 4. Dat het uiteindelijk een 
gelijke stand werd, was met name 
dankzij de jeugd. Elham Wasei en 
Jean Paul Brookes speelden na-
melijk ijzersterk en wisten als enige 
Aalsmeerders te winnen. Dat de be-
zoekers een punt lieten liggen door 
met een man minder naar t Stom-
meerkwartier te komen bracht de 
score al vroeg op 3 punten en hoop 
op een matchpunt. Op de overige 
borden waren de Heemstedenaren 
echter ijzersterk en het werd sprok-
kelen geblazen. Leo Buis en Ron 
Klinkhamer speelden een degelijke 
pot en wisten met twee remises een 
tussenstand van 4-2 op de borden 
te brengen. Helaas had Jan van der 
Laarse reeds verloren en moesten 
ook Rob van Haaften en Han Car-
pay het hoofd buigen. Desondanks 
een netjes gelijkspel tegen een ster-

ke tegenstander. Voor de liefheb-
ber was het lastig kiezen tussen de 
topconfrontaties. Wat te denken van 
Arie Spaargaren tegen Erik Koren-
winder? Of Christopher Brookes te-
gen Rik Konst? Ook niet te versma-
den was natuurlijk Amadshah Eba-
di tegen Marco Hutters. Allemaal 
stuk voor stuk pareltjes van partij-
en. Zaterdag 16 februari vindt het 
Open Schaakkampioenschap van 
Aalsmeer plaats. Er zijn nog enke-
le plaatsen te vergeven, dus meldt 
u snel aan via www.schaakclub-
aalsmeer.nl! Uitslag interne compe-
titie:
Arie Spaargaren–Erik Korenwinder  0-1
Joran Donkers–Vincent Jongkind  1-0
Clemens Koster–Bart Auee  0-1
Koen Beentjes–Hans Pot  1-0
Jan Bosman–Ger Lubbers  1-0
Amadshah Ebadi–Marco Hutters  1-0
Christopher Brookes–Rik Konst 1/2-1/2
Gerrit Harting–Cees Verburg  1-0
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Cowboys en cowgirls op Boerenvreugd

Jarige kinderboerderij 
gaat wereld rond
Aalsmeer - Boerenvreugd bestaat 
dit jaar 15 jaar. Daarom worden de 
jaarlijkse activiteiten wat grootser 
gevierd. De kinderboerderij gaat 
de wereld rond. Zondag 10 febru-
ari wordt geland op de eerste plek. 
En wel Amerika. “We hopen dat de 
bezoekertjes deze dag verkleed ko-
men als cowboys en cowgirls’”, zegt 
Martine Noordhoek, een van de or-
ganisatoren. “Om van de kinderen 
èchte cowboys en cowgirls te ma-
ken kunnen zij leren line-dancen, 
spijkerbroek hangen en hoefijzer-
gooien.” 
Paard Bo komt naar de boerderij. Hij 
wordt eerst door de hoefsmid be-
slagen (om 11.00 uur) waarna de 

smid rondjes met zijn wagen gaat 
rijden op het parkeerterrein bij de 
boerderij. Er komen ook vier pony’s 
van Funny Horse. Hierop kunnen de 
cowboys en cowgirls een rondje rij-
den. Natuurlijk is een rondje op een 
paard rijden leuk, maar misschien 
nog leuker is een eigen paard. Kin-
deren kunnen zelf een stokpaard 
knutselen. Dit kost 1,50 euro. En wie 
vindt het niet lekker? Marsmallows 
roosteren boven een vuurtje! De ac-
tiviteiten vinden plaats tussen 11.00 
en 15.00 uur. De paarden rijden tus-
sen 12.00 en 14.00 uur! Het wordt 
een gezellige dag, dus zet allemaal 
je cowboyhoed op en in galop naar 
de kinderboerderij in de Hornmeer.

EHBO-examen groep 8 
van De Brug
Aalsmeer - Donderdagmiddag 24 
januari hebben de kinderen van 
groep 8 op basisschool De Brug 
hun ehbo-examen gedaan. Voor de 
school was dit al weer de drieën-
twintigste keer! De Brug is een van 
de eerste scholen die hiermee is ge-
start. Maandenlang is er flink geoe-
fend voor zowel theorie als praktijk. 
Maandenlang hebben de kinderen 
onder leiding van twee zeer enthou-
siaste moeders, nl. mevrouw Thea 
Jongkind en mevrouw Marjan Al-
derden, flink geoefend om alles zo 
goed mogelijk onder de knie te krij-
gen! Wat was het af en toe zuchten 
en zweten!
Het was niet alleen voor de kinde-
ren een spannende dag, maar ook 
voor mevrouw Alderden. Voor haar 
was het de laatste keer dat ze ehbo-

moeder op De Brug was. Zeven jaar 
is ze hierin actief geweest! Natuur-
lijk werd ze hartelijk bedankt en 
kreeg ze van de OR een prachtig 
boeket bloemen. De kinderen ga-
ven haar zelfgemaakte schitteren-
de kunstwerken als blijk van waar-
dering en dank. Die dag gingen de 
kinderen met kriebels in hun buik 
naar school, ook al wisten ze dat ze 
zich uitstekend hadden voorbereid 
en dus eigenlijk niet bang hoefden 
te zijn voor het examen. Wat was er 
flink geoefend, thuis én op school! 
De examinatoren, onder leiding van 
dokter Van Kessel, vroegen wer-
kelijk van alles. Aan het einde van 
de middag gingen de kinderen op-
gewekt met hun behaalde diploma 
naar huis! Groep 8 van De Brug: Van 
harte gefeliciteerd! 

Directeur Els Verhagen leest voor uit het prentenboek van het jaar.

Nationale Voorleesdagen in bieb
Aalsmeer - In het kader van De 
Nationale Voorleesdagen bezocht 
een groot aantal peuters van speel-
zalen en kinderdagverblijven de bi-
bliotheken van Aalsmeer en Ku-
delstaart. In bibliotheek Aalsmeer 
opende de directeur van Amstel-
land Bibliotheken, Mevrouw Els Ver-
hagen, de Nationale Voorleesdagen 
2008. Aan de kinderen van de peu-
terspeelzalen SamSam en Boeren-
grut las zij voor uit het Prentenboek 
van het Jaar “Kleine muis zoekt een 
huis” (van Petr Horácek).  De bibli-
otheek organiseert deze peuterbe-
zoeken met als doel de taalontwik-
keling van kinderen van nul tot vier 
jaar te stimuleren. 
De gemeenschappelijke boodschap 
is dat voorlezen belangrijk is voor de 
taalontwikkeling van kinderen en 
dat voorlezen vooral ook leuk en ge-
zellig is. Tijdens de Nationale Voor-
leesdagen (die nog duren tot 3 fe-
bruari) hoeven kinderen tot en met 
6 jaar geen inschrijfgeld te betalen 
als zij lid worden van de bibliotheek. 
Bij inschrijving ontvangen de nieuwe 

leden een vingerpoppetje van kleine 
muis cadeau (zolang de voorraad 
strekt) en maken zij ook nog kans 
op het winnen van het prentenboek 
“Kleine muis zoekt een huis”. Want 
dit prentenboek wordt. zowel in 
Aalsmeer als in Kudelstaart, onder 
de nieuwe leden verloot. Deze pren-
tenboeken zijn aangeboden door de 
Plantage Boekhandel uit Aalsmeer.

Voorstelling ‘Appelmuis’
Aanstaande zondag 3 februari  is 
er in de bibliotheek van Aalsmeer 
aan de Marktstraat een leuke peu-
tervoorstelling te zien voor kinderen 
van twee tot zes jaar. 
De voorstelling “Appelmuis” wordt 
gebracht door Rik Rikken van 16.00 
tot16.35 uur. Kaartjes hiervoor zijn 
verkrijgbaar in de bibliotheek en 
kosten voor ouders en kinderen 
3,50 per persoon. Meer informatie 
over alle activiteiten van Amstel-
land Bibliotheken tijdens de Natio-
nale Voorleesdagen is te vinden op 
de website: www.amstelland-biblio-
theken.nl 

Kookcursus start 12 februari
Kom ook lekker leren koken 
op De Binding Zolder 
Kudelstaart - De Zolder organiseert 
vanaf dinsdag 12 februari weer een 
kookcursus voor tieners. Het afge-
lopen seizoen is er lekker gekookt 
op de Zolder in Kudelstaart. In ze-
ven lessen komen er verschillende 
wereldgerechten aanbod en wordt 
er van alles geleerd over  voor- en 
hoofdgerechten, maar wordt er ook 
aandacht besteed aan tafeldekken 
en serveren. De laatste les wordt 
er een diner voorbereid voor vrien-
den en familie van de deelnemers. 
De cursus kost 35 euro.  Lijkt jou het 
leuk en ben je tussen de 10 en 15 
jaar? Geef je dan snel op want er is 

nog maar beperkt plaats.  Opgeven 
kan op de volgende manier:  Via de 
e-mail kim@debinding.nl mail dan 
even je naam, adres, leeftijd en te-
lefoonnummer. Of bel even op dins-
dag tot en met vrijdag tussen 13.00 
en 18.00 uur naar 0297 892091.  De 
cursus wordt georganiseerd op De 
Binding Zolder in Kudelstaart. De-
ze is te vinden in het SJOK gebouw 
aan de Hoofdweg 104, echter in-
gang van De Zolder is te vinden aan 
de Haya van Somerenstraat. 
Voor meer informatie over Stichting 
de Binding kunt u kijken op www.
debinding.nl. 

Inloopmiddag iedere dinsdag en vrijdag

Tieners welkom op De 
Binding Zolder
Kudelstaart - Ben jij tussen 10 en 
15 jaar en verveel jij je weleens na 
schooltijd? Heb je niet altijd zin om 
naar huis te gaan? Wil je gewoon 
even lekker met vrienden bij elkaar 
komen? Kom dan eens binnenlo-
pen tijdens de inloopmiddag. De 
Binding Zolder is een plek speci-
aal voor tieners. Naast diverse acti-
viteiten, cursussen en workshops is 
er twee keer in de week een inloop-
middag. Op dinsdag- en vrijdagmid-
dag tussen 14.00 en 18.00 uur zijn 
tieners van harte welkom. Ze kun-
nen gezellig binnen komen lopen en 
lekker doen waar ze op dat moment 
zin in heb. Dat kan computeren zijn, 
tv kijken, lezen, even een spelletjes 
spelen, huiswerk maken of gewoon 
even lekker hangen in de zithoek. 
Samen met de tieners wordt er be-
sproken waar ze zin in hebben en zo 
worden er regelmatig tijdens inloop-
middag leuke activiteiten georgani-
seerd zoals lekker een potje voet-
ballen buiten, een spelletje binnen, 
lekker even koken in de keuken of 
iets anders. 

Huiswerk maken
Maar ook is er de mogelijkheid om 

even rustig je huiswerk te maken. In 
het speciale huiswerk lokaal kun-
nen tieners samen met klasgeno-
ten of alleen huiswerk maken. Ook 
is er de mogelijkheid om dingen op 
zoeken op het internet en wanneer 
er ergens hulp bij nodig is zijn daar-
voor de juiste mensen aanwezig. 

Gewoon binnenlopen
Om binnen te lopen tijdens de in-
loopmiddag hoef je geen lid te zijn 
of entree te betalen! Tieners kunnen 
gewoon binnenlopen en tijdens de 
middag is er professionele begelei-
ding aanwezig om een oogje in het 
zeil te houden. De Binding Zolder is 
te vinden in het SJOK gebouw aan 
de Hoofdweg 104, de ingang zit 
echter aan de Haya van Someren-
straat. Wilt u als ouders of wil jij als 
tiener meer informatie over de Bin-
ding Zolder in Kudelstaart? Neem 
dan contact op met Kim Verschue-
ren via de e-mail kim@debinding.nl. 
Of bel even op dinsdag tot en met 
vrijdag tussen 13.00 en 18.00 uur 
naar 0297 892091.  Voor meer infor-
matie over het werk van Stichting de 
Binding neem gerust eens een kijkje 
op www.debinding.nl 

Rick Veenemans wint op een fraaie manier van Pepijn Kuipers.

Jongere kinderen spelen 
mooie partijen bij Schaakclub
Aalsmeer - Vrijdagavond lie-
ten vooral de wat jongere kinde-
ren zich van hun beste kant laten 
zien bij Schaakclub Aalsmeer. Rick 
Veenemans wist op een fraaie ma-
nier van Pepijn Kuipers te winnen. 
Ook Olivier Veenemans en Alexan-
der de Kok speelde een erg mooie 
partij, eerst wist Alexander een be-
tere positie te bereiken, maar Olivier 
vocht hardnekkig terug en zo ein-
digde deze mooie partij in een remi-
se. Ook Pelle Stiekel die net nieuw is 
speelde een erg mooie partij tegen 
Reinier Hooijman. Ze gingen allebei 
voor de winst, het was een erg span-
nende partij met veel actie. Door al 
die actie bleef er aan het einde niet 
veel over dan enkel twee koningen, 

dus werd de partij remise verklaard. 
Ook bij de jongere meisjes ging het 
er erg hard aan toe .Arlette Maar-
se moest tegen Eline Hooijman spe-
len. De meisjes dachten beiden erg 
goed na en wisten er een erg span-
nende partij van te maken. Die uit-
eindelijk door Arlette op een fraaie 
manier werd gewonnen. 

Nick Vrolijk-Jean-Paul Brookes 0-1
Sander Kirillova-Bart Auee 0-1
Casper Kuipers-Corné Selser 0-1
Elham Wasei-Daphne Meijer 1-0
Pepijn Kuipers-Rick Veenemans 0-1
Ilse Beentjes-Marielle Hooijman 0-1
OlivierVeenemans-Alexander de Kok rem
Arlette Maarse-Eline Hooijman 1-0
Pelle Stiekel-Reinier Hooijman rem  

Pupil Tim de Ridder met zijn man van de wedstrijd, Pieter van de Dussen.

Tim de Ridder is pupil 
van de week bij VVA!
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd 
van het eerste van v.v. Aalsmeer 
mag een E-junior van deze voetbal-
vereniging gast zijn bij de selectie. 
Deze pupil maakt dan een hele dag 
mee en krijgt zodoende een beetje
Inzicht wat er zoal rond de wedstrijd 
van het hoogste elftal gebeurt.
Deze week speelde v.v. Aalsmeer 
thuis, was gastheer en dus kon een 
pupil van de week uitgenodigd wor-
den. Bij deze thuiswedstrijd van 
v.v. Aalsmeer was jeugd speler Tim 
de Ridder pupil van de week. Voor 
Aalsmeer een belangerijke wed-
strijd, want koploper Roda’23 kwam 
op bezoek. Maar eerst even kennis 
maken met Tim de Ridder. Hij heeft 
een broertje Nick en zijn zusje heet 

Emma en hij eet het liefst patat en 
chinees. Zijn favoriete club is Ajax 
en zijn favoriete spelers zijn Da-
vids en Kaka. Tim gaat naar school 
op de Hoeksteen waar hij les krijgt 
van juffrouw Astrid en vindt gym en 
rekenen de leukste vakken. Buiten 
schooltijd voetbalt Tim graag en dat 
doet hij bij v.v. Aalsmeer in de E1 en 
daar staat hij op doel. In de wat een 
spannende wedstrijd had moeten 
worden verloor Aalsmeer van Ro-
da’23. Tim had natuurlijk de taak de 
man van de wedstrijd te kiezen en 
dat werd middenvelder Pieter van 
de Dussen. De pupil werd beloond 
met de door sponsor Aannemers-
bedrijf W. van der Laarse & zn te 
Aalsmeer beschikbare trofeeën.

Woensdag en donderdag 
naar jeugdhonk Bon Ami
Aalsmeer - Verveel jij je op de 
woensdag- en donderdagavond, of 
wil je gewoon even iets anders na je 
lange dag school of werk? Kom dan 
met al jouw vrienden en vriendinnen 
naar Jeugdhonk Bon Ami, geopend 
beide dagen van 19.00 tot 23.00 uur. 
De entree is gratis. Het jeugdhonk 
is een initiatief van de gemeente, 
stichting Cardanus en discotheek 

Bon Ami en is bedoeld om de jeugd 
van Aalsmeer en omstreken een vei-
lige thuishaven te bieden. 
Er is de mogelijkheid om te darten, 
te tafelvoetballen en natuurlijk om 
gewoon lekker met elkaar te klet-
sen. Kom ook eens langs. Je bent 
welkom. 
Voor meer informatie, kijk op www.
bonami.nl of www.cardanus.nl.

Film ‘Het Zakmes’ voor 
kinderen in De Binding
Aalsmeer - Woensdag 6 februari is 
in De Binding de film ‘Het Zakmes’ 
te zien. De film gaat over een jonge-
tje dat Mees heet. Hij heeft per on-
geluk het zakmes van zijn vriendje 
meegenomen. Als hij het mes te-
rug wil brengen, is Mees te laat. Het 
vriendje Tim is immers net verhuisd. 
Het enige wat Mees weet, is dat Tim 
nu in Flevoland woont. Zijn ouders 

zijn te druk met andere zaken, dus 
er zit niets anders op voor Mees: Hij 
moet helemaal alleen op zoek naar 
Tim. Er zijn twee voorstellingen, om 
14.00 uur en om 16.00 uur. De toe-
gang is 2,50 euro. De film is ge-
schikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 
De film is Nederlands gesproken. 
Voor informatie: www.debinding.nl 
of 0297-326326.

Geslaagd piratenfeest op 
basisschool De Hoeksteen
Aalsmeer - Op woensdag 23 ja-
nuari verscheen groep 7 van basis-
school De Hoeksteen als piraat op 
school. De juf vierde haar verjaar-
dag en het werd een piratenfeest. Er 
waren heel veel verschillende soor-
ten piraten aanwezig, zelfs een pi-
raat met een afgeschoten been.  
Ook bracht Johnny Depp (alias Jack 
Sparrow) een bezoek aan de school. 
De hele dag door werden er aller-
lei piratendingen gedaan. Nadat de 
juf haar cadeaus via een schatkaart 
had gevonden, konden de kinderen 
bewijzen dat ze echte piraten waren. 

Zo moesten ze een schat zoeken via 
een schatkaart, moesten ze raden 
hoe oud een piraat was en werd er 
een spel gespeeld met scheepsbe-
schuit. Ook moesten de piraten le-
ren hoe je jezelf op een wiebelend 
schip kunt scheren zonder uit te 
schieten. Tussendoor genoten de 
kinderen van zelfgemaakte piraten-
koeken.  
Aan het einde van de dag bleken al-
le kinderen echte piraten te zijn en 
gingen ze allemaal naar huis met 
een piratendiploma. Het was een 
zeer geslaagd piratenfeest.
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Voetbalcompetitie 
RKAV 7 wint topduel
Aalsmeer - Rkav zeven heeft uit-
stekende zaken gedaan in de strijd 
om het kampioensschap door het 
uitduel tegen koploper KLM met 4-
5 te winnen. Het was erop of eron-
der voor het team van trainer/men-
talcoach Robbie. 
De achterstand op KLM bedroeg 
voorafgaand aan de wedstrijd vier 
punten, zodat winst noodzakelijk 
was om de titelaspiraties levend te 
houden. De jongens van Rkav wa-
ren zich hier terdege van bewust en 
de opkomst op de afsluitende trai-
ning op donderdag was dan ook 
overweldigend. 
Jammer dat Robbie zelf niet aanwe-
zig was, want op een paar uitzon-
deringen na, was de gehele selec-
tie van het zevende aanwezig. On-
der leiding van Dennis ‘The Iceman’ 
Janmaat werkte de jongens een 
loodzware training af, waarin werd 
gewerkt aan conditie, techniek en 
spelinzicht. 
Na afloop van de training vond de 
wedstrijdbespreking plaats in de 
kantine, waarin uitgebreid werd ge-
sproken over de te volgen tactiek. 
Tegen de principes in werd gekozen 
om het team enigszins aan te pas-
sen aan de tegenstander. De tradi-
tionele 4-3-3 werd vervangen door 
een degelijke 4-4-2 met een ruit op 
het middenveld, om op die manier 
de slag op het middenveld te kun-
nen winnen. 
KLM had tot zover in de competitie 
slechts drie verlies punten hoeven te 
incasseren: Rkav won de thuiswed-
strijd aan het begin van de competi-
tie met 3-2. KLM was dus extra ge-
brand op een goed resultaat, maar 
het was Rkav dat scherp startte aan 
de wedstrijd en de tegenstander 
overrompelde met snel combinatie-
voetbal. 
De tactische opstelling van Spreij 
pakte goed uit en Rkav heerste op 
het middenveld. Waar het in de wed-
strijden voor de winterstop nog wel 
eens aan ontbrak bij Rkav, namelijk 
de afronding op doel, bleek nu on-
der grote druk geen enkel probleem 
meer. Binnen tien minuten stond de 
0-2 al op het scorebord, na knappe 
goals van Lex en Berry. Vooral de 
goal van Berry was een beauty: een 
strakke voorzet van Mark werd van-
af de zestien in één keer op de slof 
genomen door de sterk spelende 
middenvelder, waarna de bal snoei-
hard in de kruising belandde. KLM 
schakelde een tandje bij en wist 
nog voor de rust de aansluitingtref-
fer te maken, nadat de scheidsrech-
ter weigerde te fluiten voor overdui-
delijk buitenspel. 
Het topduel brandde nu echt los, 
maar waar Rkav trachtte de oplos-
singen voetballend te vinden, blonk 
KLM uit in het maken van grove 
overtredingen. De scheidsrechter 
liet het duel compleet uit de hand 
lopen door niet in te grijpen, maar 
wellicht had dit te maken met het 
feit dat hij eigenlijk gewoon een 
speler was van KLM. 
De partijdigheid bereikte voor rust 
een eerste hoogtepunt toen hij twee 
spelers van Rkav voor vijf minuten 
naar de kant stuurde wegens op-
merkingen aan de leiding. KLM 
dacht op deze manier nog voor rust 
op gelijke hoogte te kunnen komen, 
maar vergat de veerkracht van Rkav: 
met een weergaloze actie speel-
de Lex zich vrij voor de keeper en 
schoot beheerst in: 1-3. 
In de tweede helft leek het verzet 
van KLM gebroken en met twee 
snelle goals stond het 1-5 voor 
Rkav. KLM leek klaar voor de slacht-
bank en zocht zijn heil in ordinaire 
trap- en scheldpartijen om de jon-
gens van zevende te provoceren. 
De scheidsrechter weigerde nog 
steeds in te grijpen, maar gelukkig 
bleef Rkav professioneel en liet het 
zich niet van de wijs brengen. Ook 
na de 2-5 leek er nog niets aan de 
hand en het was Rkav dat de groot-
ste kansen kreeg om de score uit te 
breiden. 
Echter, voor de tweede keer deze 
wedstrijd ontpopte de scheidsrech-
ter zich als een ordinaire thuisflui-
ter, door linkermiddenvelder Arnoud 
zonder enige aanleiding met rood 
uit het veld te sturen. Een minuut la-
ter legde hij de bal ook nog op de 
penaltystip: 3-5. 
Nog steeds leek Rkav alles onder 
controle te hebben, aangezien de 
vijf minuten extra tijd al verstreken 
waren. De scheidsrechter weigerde 
echter af te fluiten en liet nog tien 

minuten doorspelen. Tien angsti-
ge minuten voor Rkav dat KLM nog 
één keer zag scoren: 4-5. Gelukkig 
voor alle voetbalsupporters aan de 
kant bleef het hierbij. Dit was vooral 
te danken aan het uitstekende kee-
perswerk van Robin, die al het hele 
seizoen goud waard is voor de trots 
van Rkav. 
Na 60 minuten voetbal in de tweede 
helft klonk dan eindelijk het verlos-
sende fluitje, waarna de ontlading 
groot was. Bij Rkav overheerste de 
positieve emoties en werd er feest-
gevierd. Bij KLM waren het voorna-
melijk negatieve emoties die over-
heerste en een aantal spelers von-
den het nodig om met elkaar op de 
vuist te gaan. 
Mede vanwege deze gebeurtenis-
sen, verwacht de trots van Rkav dat 
het ene puntje achterstand op de 
ranglijst snel zal worden goedge-
maakt op KLM en dat het seizoen 
als kampioen kan worden afgeslo-
ten. Surf naar www.rkav7.hyves.nl 
voor actiefoto’s van de wedstrijd.

Zwemwedstrijden 
Pr-regen Oceanus in Bussum 
Aalsmeer - In een wedstrijd met al-
leen maar 50 meters kwamen ruim 
twintig Oceanus zwemmers aan de 
start in Bussum. Voor iedereen was 
er minimaal één persoonlijk record. 
In totaal kwamen er 48 op de tel-
ler. Ruben Griffioen en Cheryl Zet-
hof haalden daarnaast ieder drie 
overwinningen. Chloë van den Hoff 
had er één minder, net als Stanley 
Moolhuijsen. Voor de andere eerste 
plaatsen zorgden Alissa Bus, Lisa 
de Jong, Martijn de Mercado, Jurre 
Stiekel, Thomas Verouden en Mar-
tijn van der Zwaard. Simone Huis-
man debuteerde op de 50  meter 

vlinder. Mieke van de Veerdonk fi-
nishte met een mooi persoonlijk 
record op de vrijeslag, vlak achter 
Dana Bosman, die zich op de rug-
slag verbeterde. Drie persoonlijke 
records ook voor Sven Driessen en 
Monica Jongeneel. Emma Lenting 
en Angela Jongeneel pakten een 
dik persoonlijk record op de vrijes-
lag, Robin Pagano Mirani deed dat 
op de vlinderslag, Ashanti de Vos op 
de schoolslag en Rico de Vos op de 
rugslag. Twee tweede plaasten wa-
ren er voor Daan Sommeling, een 
tweede en een derde voor Marieke 
Spitteler.

Huldiging najaarskampioen F1 
Gezellige jeugddisco bij RKAV
Aalsmeer - Op zaterdagavond 26 
januari jl. hadden zo’n 60 jongens 
en meisjes de weg gevonden naar 
de tot disco omgetoverde kanti-
ne van RKAV. In het begin werd de 
dansvloer hoofdzakelijk gebruikt 
door de F- en E-pupillen, die  de 
ruimte benutten om tikkertje, etc. 
te spelen. De ‘oudere’ jongens en 
meisjes zochten een plekje op bij de 
hangbarren langs de dansvloer. Om 
kwart over negen was het tijd om de 
najaarskampioen, de F1, in het zon-
netje te zetten. Jeugdvoorzitter Dirk 
v.d. Schraaff vertelde in het kort iets 
over de mooie prestaties van dit 
team en daarna overhandigde hij de 
spelertjes een mooie beker als her-
innering aan het kampioenschap. 
Van Ingrid kregen de jongens een 
boeketje bloemen. Uiteraard moest 
dit op de foto gezet worden.  Op de 
muziek van ‘we are the champions’ 
werd het feest weer voortgezet. Toen 
dj Vincent het Slavenkoor met ‘asse-
kruus’ ( of te wel het roeilied) inzet-
te, gaven Remco en Robin (de man-
nen van de beveiliging) het goede 
voorbeeld. Zij gingen op de grond 
zitten en al snel volgden er meer, zo 
ontstonden er twee rijen die roeiden 
op de maat van de muziek. Om tien 
uur was het weer even tijd om het 
feest te onderbreken. De beste ver-
kopers en verkoopsters van de Gro-
te Clubactie werden getrakteerd op 
een presentje. Van elke categorie, 
D- E- F en meisjes, kregen de beste 
drie het presentje uitgereikt. Hierna 
volgde er weer muziek. Ook de mu-
ziekkennis van de jongens en meis-
jes werd getest. 
De meeste jongens en meisjes de-
den de quiz in groepjes. DJ Vin-
cent liet korte fragmenten van lied-
jes horen en de jongens en meis-
jes moesten of de artiest of de ti-
tel van het liedje opschrijven. Wisten 
ze beiden dan leverde dat een extra 
punt op. Naast de liedjes, werden er 
ook geluiden ten gehore gebracht. 
Dat was voor sommigen toch moei-
lijk. Het groepje meiden met Me-
gan, Kim, Roos, Jessie en Geraldi-

ne hadden de meeste antwoorden 
goed. Uiteraard werden deze mei-
den beloond met iets lekkers. Aan 
het einde van de avond werd op ver-
zoek van enkele meisjes de alterna-
tieve stoelendans gedaan. Dit blijft 
een grappig gebeuren. Met een op-
gevouwen krant onder je arm op de 
muziek bewegen en als de muziek 
stopt, zo snel mogelijk je krant uit-
vouwen en erop gaan zitten, zonder 
dat de krant scheurt. Aan alle leuke 
feestjes komt een einde, ook aan dit 
feest. Om 11 uur was het gebeurd, 
de muziek stopte, de lichten gingen 
aan en de feestgangers vertrok-
ken weer huiswaarts. In mei staat 
de volgende disco weer op het pro-
gramma.

Beneliga handbalcompetitie
FIQAS komt doelpunt tekort
Aalsmeer - Ongelooflijk spannend 
waren de laatste minuten van de re-
turn in de Beneliga tussen FIQAS 
Aalsmeer en KV Sasja: was zater-
dag nog heel knap in Hasselt met 
31-31 gelijkgespeeld (na een 17-8 
achterstand bij rust), zondag in Vo-
lendam stonden de Aalsmeerders 
(na opnieuw een achterstand hal-
verwege: 14-17) vier minuten voor 
tijd nog vóór: 28-27. In de slotfa-
se leverde een misser én balverlies 
echter weer een voorsprong op voor 
de Belgen (28-29), die in de slotfa-
se nét iets trefzekerder waren. FI-
QAS Aalsmeer had dertig secon-
den voor tijd nog balbezit en bij 29-
29 zouden zij doorgaan naar de Fi-
nal Four (dankzij meer uit gescoor-
de doelpunten). Dat lukte echter 
niet en dus werd Sasja de winnaar. 
Maar FIQAS Aalsmeer kan terugkij-
ken op twee fantastische wedstrij-
den. Zaterdag in Hasselt lieten de 
Aalsmeerders zich in de beginfase 
wat overdonderen. Bovendien wis-
ten ze geen raad met de zeer open 
dekking van Sasja. Dat leverde een 
17-8 achterstand op bij rust. Die rust 
gebruikte trainer/coach Alex Cures-
cu om zijn spelers wakker te schud-
den en dat lukte: na de pauze begin 
FIQAS Aalsmeer aan een indruk-
wekkende inhaalrace: met schutter 
Mark Roest en Jeffrey Boomhouwer 
in de hoofdrol kropen de Aalsmeer-
ders dichterbij en beëindigden de 
wedstrijd zelf met een 31-31 eind-
stand. Alles was dus nog mogelijk 
in de return van zondag. In Volen-
dam startte Sasja opnieuw met de 
zeer offensieve dekking, maar nu le-
ken de Aalsmeerders daar beter op 
in te spelen: er zat aanvallend veel 
beweging in de ploeg en zo kon 
FIQAS Aalsmeer in eerste instan-
tie aardig bijblijven: 5-5. Een enor-
me tegenvaller was wel het uitvallen 
van Jarcha van Dijk al in de twee-
de minuut van de wedstrijd. Na een 
kwartier spelen zakte het spel iets 
in bij FIQAS Aalsmeer, dat af en toe 
moeite had de fysiek sterke schut-
ters van Sasja af te stoppen. De Bel-
gen liepen uit naar 13-8, maar de 
Aalsmeerders gaven niet op: Robin 
Boomhouwer en Wai Wong – na 
een lange blessure periode terug in 
de ploeg, en hoe! – zorgden ervoor 
dat het verschil werd teruggebracht 

tot twee: 13-15. Opnieuw was er 
een tegenvaller voor Aalsmeer toen 
Mark Roest door z’n enkel ging, 
maar hij zou later kunnen terug-
keren in de ploeg. Bij rust leidde 
Sasja met 17-14 en met de wed-
strijd van een dag eerder in het ach-
terhoofd, leek er niets aan de hand. 
De tweede helft werd inderdaad 
ongelooflijk spannend, een thriller 
bijna: Nadat eerst Sasja de voor-
sprong nog één keer had vergroot 
naar 18-14 slopen de Aalsmeerders, 
gesteund door een groep enthou-
siaste supporters, steeds dichter-
bij: onder leiding van Wai Wong en 
met goed en snel aanvalsspel van 
andere jonge spelers als Luuk Ob-
bens, Jimmy Castien en de gebroe-
ders Boomhouwer benutte FIQAS 
Aalsmeer keer op keer de ruimte 
die Sasja weggaf door de offensie-
ve manier van verdedigen: na een 
kwartier was de stand eerst gelijk: 
23-23, daarna nam FIQAS Aalsmeer 
zelfs een voorsprong: 25-23. Twee 
penalty’s op rij voor de Belgen (die 
in totaal 9 strafworpen kregen, te-
gen FIQAS Aalsmeer 1) trokken de 
stand weer gelijk: 25-25. De laatste 
tien minuten waren bloedstollend 
spannend: nog drie keer wisten de 
Aalsmeerders voor te komen, maar 
steeds maakte Sasja weer gelijk: 28-
28 met nog drie minuten te spelen. 
Weer kreeg Sasja een strafworp: 28-
29 en FIQAS Aalsmeer had nog an-
derhalve minuut om de stand gelijk 
te trekken en zich alsnog te plaat-
sen voor de Final Four. Dat lukte 
dus nét niet, maar de Aalsmeerders 
hebben voor de rest van de compe-
titie wél hun visitekaartje afgege-
ven. Eurotech/Bevo was overigens 
de enige Nederlandse ploeg die er 
wel in slaagde de Beneliga finale te 
halen. Topscorer uitwedstrijd: Mark 
Roest met 10 doelpunten. Doel-
punten thuiswedstrijd: Wai Wong 9, 
Robin Boomhouwer 5, Jimmy Cas-
tien 4, Jeffrey Boomhouwer 3, Luuk 
Obbens en Dave Organo 2, Jelmer 
van Stam, Jarcha van Dijk en Mark 
Roest 1. Aanstaande zaterdag 2 fe-
bruari staat de thuiswedstrijd tegen 
E&O op het programma voor de he-
ren van FIQAS Aalsmeer. 
De wedstrijd is in De Bloemhhof 
aan de Hornweg en begint om 20.30 
uur.

5e Plek Karin Maarse op 
Weissensee in Oostenrijk
Aalsmeer - Karin Maarse is woens-
dagochtend 30 januari in Oostenrijk 
vijfde geworden op het Essent Open 
Nederlands Kampioenschap Mara-
thonschaatsen op het natuurijs van 
de Weissensee bij de dames over 60 
kilometer. Karin, die in de DSB-for-
matie schaatst en het werk voor de 
kopvrouwen moet doen, had ver-
scheidene pogingen gedaan om te 
ontsnappen. Tot 20 kilometer voor 
het eind wist Karin uit het peloton 
te ontsnappen en kreeg elf dames 

mee. Door het hoge tempo bleven er 
nog acht schaatsers over in de kop-
ploeg, dat een voorsprong kreeg van 
45 seconden op het peloton. Deze 
acht schaatsers stormden op de fi-
nish aan. Karin werd vijfde in 1 uur 
en 47 minuten met een gemiddelde 
tijd van 33.51 km. per uur over 60 ki-
lometer. Dit was de eerste natuurijs-
wedstrijd van een serie van vier, na-
melijk Oostenrijk, Tsjechië, Zweden 
en Finland.
Aanstaande zaterdag 2 februari 

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer -- Uitslagen bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 22 januari: 
Groep A
Jan Doeve-Rietje van der Zwaard 60,71 
Rita en Wim Ritzen 60,42 
Joris van der Zwaard-André Lanser 56,85 
Ko van Es-Theo Blom 55,36 
Mieke en Guus van Neijenhof 51,19 
Herma Raggers-Marianne Joore 50,89 
Cor Kroes-Jan van Ginkel 50,89 
Matje en Juul Wentzel 49,11 
Til Eveleens-Françoise Daudel 49,11
Angela Korenromp-Martin v.d. Laarse 46,73 

Groep B 
Leny Delfos-Alex en Joke Pannekoek 60,12 
Agatha Blom-Gré Aartse 59,23 
Ger Lubbers-Wil Stokman 58,93 
Trudy Stokkel-Ingrid Smit 54,17 
An Joore-Mien van der Laarse 50,60
Martha en Theo Teunen 49,70 
Gladys Maarse-Tiny van Zijverden 49,70
Coby en Jasper Blom 47,62 
Henny en Jan Jooren 47,32 
Lia en Hans Vreeswijk 47,02 
Huub Zandvliet- Ben Wahlen 47,02 

Groep C  
Ruud Bartels-Theo Levarht 64,08 
Mary en Maarten Jongkind 63,42 
Annie Visser-Geleijn en Sima Visser 60,83 
Corry Kuin-Carla Verwoerd 55,92 
Coby en Gerrit van Leeuwen 54,00
Jan Eveleens & Wim Spaargaren 49,92 
Loes Oosterwijk-Ton Celie 49,75 
Remmy Doornbos-Lilian Schmitz 47,57 
Adri Otto-Agnethe van de Goot 47,43 
Rina Veldt-Rini van Gelder 45,22 

Sjoelavond in 
het Dorpshuis
Kudelstaart - Uitslag speelavond 
Sjoelclub Aalsmeer op 17 januari in 
het Dorpshuis van Kudelstaart.
Hoofdklasse
1. Cock Tukker    2872
2. Albert Geleijn   2825
A-klasse
1 .Tiny Amsing         2807
2. Cor Franck            2701
3. Jan de Leede         2697
B-klasse
1. Jacob v/t Hof         2594
2.Jan Geleijn Czn     2502
3. Henk Brozius           2468
C-klasse
1. Mijnie v Leeuwen          2519
2. Hans Buijs                     2454
3. Wob Vos                         2450
D-klasse
1 .Maria Baggen      2474
2 .Klaas v. Leeuwen      2391
3. Pleun v. Verseveld      2389
E-klasse
1. Co Eveleens       2239
2. Willem Joren        2190
3. Nico Verhaar         2179
F-klasse
1. Coby v.d. Meer      2018
2 .Marry Bax              1947
3. Elbert de Hartog     1892
De volgende sjoelavond is van-
avond, donderdag 31 januari, en 
wie zin heeft om ook eens te komen 
sjoelen is van harte welkom in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. De aan-
vang is 20.00 uur.

Sjoelwinst voor 
Lineke v. Brakel
Rijsenhout - Uitslagen speelavond 
Sjoelclub Rijsenhout opdonderdag 
24 januari. 
Hoofdklasse:  
Lineke van Brakel 1915 
Jan Joore 1906 
Nel Lagerburg 1813 
Klasse A:  
Elly Lanser 1750 
Leo van Faassen 1739 
Joke van Schie 1710
Klasse B:  
Annie v/t Zelfde                  1603
Joke Eickhoff 1601
Hans Schijf 1598
Klasse C:  
Wim v/d Geest 1642
Astrid Overbeek                1560
Rie Kant 1552
Klasse D: 
Thomas van Brakel 1595
Huig Baartman 1452
Ria van Oudheusden 1446
De volgende sjoelavond is op don-
derdag 7 februari in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat. De 
aanvang is 20.00 uur, deur los vanaf 
19.30 uur. 

Discozwemmen voor de 
jeugd in De Waterlelie
Aalsmeer - Zaterdag 9 februari 
wordt in zwembad ‘De Waterlelie’ 
voor de tweede keer dit seizoen dis-
cozwemmen voor de jeugd georga-
niseerd. Iedereen van 6 tot en met 
14 jaar kan komen dansen, housen, 
zwemmen en spelen met de Glibber-
baan, touwladder, vlotten en ban-
den. Om iedereen voldoende speel-
ruimte te bieden zullen alle drie de 
baden open zijn om in te spelen.
Er is een lichtshow en bij het recre-
atiebad zal een rookmachine opge-
steld worden. 
Op verzoek kun je je favoriete num-
mer aanvragen. Er zal een lijst met 
favoriete hits in de zwemzaal han-
gen waaruit de kinderen een keus 
kunnen maken. Er zullen wederom 
een aantal danswedstrijdjes gehou-
den worden. Ook deze keer zijn er 

prijzen te verdienen voor de beste 
discodansers.
Ouders en begeleiders van de al-
lerjongsten, die graag een oogje in 
het zeil willen houden zijn natuurlijk 
ook van harte welkom.  Alle activi-
teiten staan onder begeleiding van 
het zwembadpersoneel.
De deuren gaan om 19.30 uur open 
en om 21.30 uur is het feest weer af-
gelopen. De entreeprijs is 3.80 euro 
per persoon of een stempel op de 
meerbadenkaart. Voor meer inlich-
tingen kunt u bellen met de recep-
tie van zwembad De Waterlelie, tel: 
0297–322022 of kijk op de internet-
site, www.esa-aalsmeer.nl. Om de 
drukte bij de entree van het zwem-
bad zo soepel mogelijk te laten ver-
lopen, kunt u al vanaf 19.00 uur een 
entreekaartje kopen bij de receptie. 


