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In2style
Annemarie Kloppenburg
www.in2style.nl - info@in2style.nl
tel. 0653901599

Wilt u zelf als stylist in uw woning aan de slag?
Schrijf u dan nu in voor een workshop interieurstyling!

Tijdens de workshop interieurstyling van In2style gaat u onder begeleiding 
van een interieurstylist een nieuw sfeerplan voor uw woning maken. 

De workshop interieurstyling van In2style is leerzaam, creatief en gezellig!

Kijk voor de data en meer informatie op de website: www.in2style.nl

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

50% korting

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

G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  
Nudie Jeans  Only  Cars  Esprit  Vila

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

vanaf donderdag 29 januari

OP DE HEREN,
DAMES EN
KINDER-
COLLECTIE

WIJNRESTANTEN   3 halen = 2 betalen

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

OVG wil verenigingskalender ter 
voorkoming dubbele evenementen
Aalsmeer - Bijna drie jaar geleden 
is het dat de stichting tot Ondersteu-
ning Verenigingen en Goede doelen 
in Aalsmeer en Kudelstaart  is opge-
richt. Het bestuur van de OVG heeft 
zich als prioriteit gesteld om vereni-
gingsmanifestaties in de gemeente 
te stimuleren, maar vooral te coördi-
neren. Binnen het bloeiende vereni-
gingsleven in de gemeente worden 
veel uitvoeringen, exposities, con-
certen en optredens gegeven. De 
OVG heeft nu het plan opgevat om 
de planning van al deze activiteiten 
in goede banen te gaan leiden, zo-
dat dubbele evenementen niet of  
nauwelijks meer plaatsvinden. De 

OVG inventariseert vroegtijdig bij-
zondere verenigingsactiviteiten en 
maakt dit bekend op de eigen web-
site www.verenigingskalender.nl. 
Inmiddels hebben al dertig vereni-
gingen uit de gemeente zich aan-
gemeld, maar er kunnen natuurlijk 
nog veel meer verenigingen en eve-
nementen bij. 
Als meer verenigingen en stich-
tingen hun evenementen melden, 
wordt de kalender completer en 
kunnen inwoners vaker genieten 
van activiteiten vanwege de gesprei-
de planning. Om de verenigingska-
lender succesvol te laten worden, 
wordt verenigingen en stichtingen 

gevraagd hun evenementendata 
door te mailen of per post naar het 
secretariaat te sturen. Voor onder-
houd van de website en de presen-
tatie van drie keer per jaar een lijst 
met alle evenementen is uiteraard 
geld nodig. Verenigingen en stich-
tingen worden gevraagd om 10 eu-
ro per jaar over te maken ter onder-
steuning van de kalender. Penning-
meester van de stichting tot Onder-
steuning Verenigingen en Goede 
doelen in Aalsmeer en Kudelstaart 
is de heer J. Dekkers, P.F. von Sie-
boldlaan 35, 1431 KG in Aalsmeer. 
Een mailtje sturen kan naar info@
verenigingskalender.nl.

Scherpe ‘lus’ in Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Een bocht om reke-
ning mee te houden, de ‘lus’ in 
de Aalsmeerderweg. Afgelopen 
woensdag 21 januari is de weg een 
dag dicht geweest om alle kabels op 
de juiste plek te leggen en de asfal-
tering voor deze omlegging te vol-
tooien. 

Zeker een jaar lang blijft dit ‘obsta-
kel’ in de vanouds rechtlijnige lint-
bebouwingsweg. De Oosteinder-
weg is al eerder ‘geslingerd’ ge-

weest om damwanden te slaan 
voor de tunnel en nu zijn de bou-
wers bij de Aalsmeerderweg aan-
gekomen om verder te gaan met 
het intrillen van de damwanden. De 
nieuwe N201 gaat ook via een tun-
nel de Aalsmeerderweg kruisen. De 
lus blijft tot medio 2010 in gebruik. 
Later in het jaar krijgt ook de Mid-
denweg een ‘lus’ en dit in verband 
met de bouw van een viaduct. De-
ze slinger blijft tot ongeveer april 
2011. Wie meer wil weten, kan de 

site www.n201.info bezoeken of op 
woensdagmiddag tussen 13.00 en 
17.00 uur het informatiecentrum aan 
de Aalsmeerderweg, bij het tracé 
van de nieuwe N201,  binnenlopen. 
Telefonisch contact opnemen met 
het projectbureau N201+ van de 
provincie Noord-Holland kan door 
te bellen naar 023-5143201.

Bestelbus in vuur en vlam
Aalsmeer - Op dinsdag 27 januari 
rond kwart voor drie in de middag 
is de brandweer in actie gekomen 
voor een kleine brand in een bus-
je. Het voertuig stond geparkeerd in 
de Ophelialaan. De brandweer was 
snel ter plaatse en kon voorkomen 
dat de auto totaal uitbrandde. Met 

een warmtebeeld camera is nog be-
keken of het vuur daadwerkelijk ge-
doofd was. De schade aan het busje 
is aanzienlijk. De oorzaak is vermoe-
delijk kortsluiting, maar dit wordt 
nog onderzocht.

Foto: Ronald van Doorn

Eén rijbaan is momenteel beschikbaar aan het begin van de Uiterweg. 
Het verkeer wordt middels verkeerslichten geregeld.

Werkzaamheden langs Jeneversloot
Noodbrug op Uiterweg 
over Brandewijnsloot
Aalsmeer - Op maandag 2 februari 
gaat de firma Hulsbos in opdracht 
van de gemeente Aalsmeer een 
noodbrug plaatsen over de Bran-
dewijnsloot aan het Praamplein. De 
noodbrug is nodig om werkzaam-
heden te verrichten langs de His-
torische Tuin en voor het verplaat-
sen van de woonark Kreike. Door 
het plaatsen van de noodbrug is 
er geen doorgaand verkeer moge-
lijk door de Brandewijnsloot. Ook 
de Jeneversloot is door uitvoering 
van werkzaamheden aan de schoei-
ingen van de Historische tuin voor 

scheepvaartverkeer niet te gebrui-
ken. De alternatieve vaarroutes zijn 
via de Aardbeiensloot, de Hanse-
sloot of via de Blauwe Beugel.  
Deze tijdelijke situatie wordt voor de 
duur van ongeveer acht weken door 
borden aangegeven. Deze werk-
zaamheden zijn een onderdeel van 
het totale werk Praamplein. De ge-
meente zal binnenkort, door middel 
van een nieuwsbrief en een pers-
bericht, belanghebbenden op de 
hoogte brengen van de planning 
van de uitvoering van toekomstige 
werkzaamheden in het Dorp. 

Drie nepagenten actief 
op de Legmeerdijk! 
Amstelveen - Twee Bulgaarse kooplieden zijn maandagmiddag 26 
januari rond één uur, op de Legmeerdijk, het slachtoffer geworden 
van drie nepagenten. Deze hebben een geldbedrag buitgemaakt en 
zijn in onbekende richting vertrokken. De slachtoffers brachten hun 
auto tot stilstand, nadat zij een blauw zwaailicht achter zich zagen. 
De persoon die de bestuurder aansprak liet een namaak politielegiti-
matiebewijs zien en controleerde het cash geld dat hij bij zich had op 
echtheid. Hij stak het geld bij zich en reed vervolgens weg, het slacht-
offer berooid achterlatend. 

Getuigen gezocht
De politie is op zoek naar getuigen, die de beide voertuigen langs de 
Legmeerdijk hebben zien staan. Zij kunnen contact opnemen met 
wijkteam Amstelveen Zuid, via het telefoonnummer 0900-8844.

Poolse overvallen in huis door 
drie gemaskerde mannen
Aalsmeer - Op vrijdag 23 janua-
ri tussen negen en kwart over tien 
in de avond is een in de Zijdstraat 
woonachtige Poolse overvallen in 
haar woning door drie gemasker-
de mannen, eveneens van Poolse 
afkomst. De vrouw begon te gillen 
bij het zien van de mannen, maar 
dit deed het drietal niets. Het gillen 
werd gestopt door de vrouw te ta-
pen en haar op te sluiten in de bad-
kamer. Het huis is doorzocht en door 
te dreigen hebben de drie mannen 
de vrouw pincodes van pasjes we-
ten te ontfutselen. Op het moment 
dat het drietal nog in de woning 
was, kwam de echtgenoot thuis. Het 
drietal maakte zich als een speer uit 
de voeten. De echtgenoot heeft de 
achtervolging ingezet, maar de drie 
Polen zijn ontsnapt. Veel van de ge-
stolen goederen hebben ze onder-
weg gedropt, want door een in-
woonster zijn diverse spullen, waar-
onder pasjes en een paspoort, afge-
geven bij de politie. De woning die 
overvallen is, staat aan het begin 
van de Zijdstraat, nabij de Dorps- 

en de Kanaalstraat. De overvallers 
zijn via de Kanaalstraat en de Hel-
ling ontsnapt. In de bosjes hebben 
agenten de volgende dag de bivak-
muts van een der daders gevonden. 
De recherche heeft de overval in on-
derzoek. Tips kan de politie gaarne 
gebruiken. Wie vrijdagavond iets 
gezien heeft in het dorp wat moge-
lijk met de overval te maken heeft, 
wordt verzocht de politie te bellen 
via 0900-8844.

Alarmpistool en 
mes op zak
Aalsmeer - Op woensdag 21 ja-
nuari rond twee uur in de middag 
zagen twee surveillerende agenten 
bij de school in de Linnaeuslaan 
een jongeman iets uit de bosjes ha-
len. De agenten besloten de jon-
gen, een 16-jarige Uithoornaar, aan 
te spreken en te vragen wat hij uit 
de bosjes had gehaald. De jongen 
toonde een zakmesje van ongeveer 
zes centimeter. De agenten hadden 
echter iets groters zien glimmen. De 
16-jarige werd gevraagd zijn zakken 
te legen. De Uithoornaar bleek een 
alarmpistool bij zich te hebben en 
een zelfgemaakt wapen. De wapens 
zijn in beslag genomen. De 16-jari-
ge is aangehouden.

Inbraak-auto 
vast in modder
Aalsmeer - Op zaterdag 24 januari 
rond zeven uur in de avond is inge-
broken in een bedrijf aan de Rietwij-
keroordweg. 
Een werknemer trof achter op het 
terrein van het bedrijf een in de 
modder gezakte auto aan met twee 
Negroïde personen er in. Toen ze 
zagen betrapt te zijn, rende het 
tweetal de auto uit richting het Am-
sterdamse Bos. De achtervolging is 
ingezet, evenals politiehonden op 
zoek zijn gegaan, maar de mannen 
zijn niet meer gevonden. De auto 
bleek geleend bij een huurbedrijf. 
Het tweetal wilde er vandoor gaan 
met de kluis. Deze stond nog naast 
de auto. Het onderzoek door de po-
litie is in volle gang.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag

Streeknieuwsweekblad 1

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

Advertenties, redactie 
en administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
internet www.meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

editie 1
oplAAg 15.625

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

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

www.meerbode.nl

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

Dierenasiel Amstelveen: Bereikbaar van 
13.00 tot 16.00 uur: 020-6431440

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

tien jaar.
- Vlinderweg in Aalsmeer, rode kater met witte sokjes en bef. Hij is 2 

jaar en heet “Sammie”.
- Clantsraat in Kudelstaart, klein grijs poesje met zwarte ringen in 

staart, 6 mnd. oud. Haar naam is “Feniks”.

Gevonden:
- Aalsmeerderweg t.h.v. 379 in  Aalsmeer, poes, geheel zwart.
- Albrechtstraat in  Kudelstaart, een  zwart/wit/bruine poes, ze is he-

lemaal wit aan de onderkant, ze draagt een halsband met half ko-
kertje.

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

- Kudelstaartseweg t.h.v. nr. 225 in Kudelstaart, zwart/wit gevlekte 
oude kat. 

- Herenweg t.h.v. nr. 7 in Kudelstaart, forse zwart/grijs gemeleerde 
kat.  

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

zoek naar een baas zonder kinderen. Moet eerst vertrouwen krij-
gen van baas daarna aanhankelijk.        

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

- Twee lieve katten. Een cyperse en een zwart-witte, tussen de zeven 
en vijf jaar. Wegens het overlijden van het vrouwtje.

Alpha cursus in 
Lichtbaken
Rijsenhout - Op 5 maart start in 
het Lichtbaken (Ned.Geref.Kerk) 
aan de Aalsmeerderweg weer een 
Alpha cursus. De Alphacursus is 
voor iedereen die kennis wil maken 
met het christelijk geloof. Zijn het 
saaie avonden? Absoluut niet! De 
avonden kenmerken zich ook door 
een stuk gezelligheid door samen te 
eten, te zingen en te luisteren naar 
diverse onderwerpen die behandeld 
worden. 
Opgeven kan tot 15 februari bij Piet 
Ravensbergen, tel. 0297-344254 en 
06-22372914 of Ria van der Meer, 
tel. 0297-340406.

Koffie-ochtend 
in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 4 fe-
bruari houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop in 
gebouw De Spil aan de Spilstraat, 
zijstraat Bilderdammerweg. De aan-
vang is 10.00 uur, de toegang is gra-
tis en de koffie en thee staan klaar. 
Er zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven voor zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij bent van harte wel-
kom.

Informatiebijeenkomsten 
Computerhulp 55+
Aalsmeer - Ook dit voorjaar orga-
niseert Computerhulp 55+ weer di-
verse informatiebijeenkomsten in 
wijksteunpunt Meander in de Cle-
matisstraat.
Dinsdagmiddag 3 februari wordt 
het onderwerp ‘mappen en bestan-
den’ behandeld. Foto’s, muziek, do-
cumenten, kortom alles in uw com-
puter staat daar in de vorm van ‘be-
standen’. Het is prettig als al die be-
standen netjes geordend zijn en 
vooral later zijn terug te vinden. 
Dinsdagmiddag 10 februari wordt 
aandacht besteed aan ‘computer-
onderhoud’. Deze middag gaat over 
de buitenkant van uw computer of 
laptop. Ook wordt aandacht besteed 

aan de printer. Dinsdagmiddag 17 
februari is het onderwerp ‘downloa-
den’ aan de beurt. Hoe werkt dat nu 
eigenlijk: het downloaden van foto’s, 
programma’s en andere bestanden 
van het internet. Het wordt u gede-
monstreerd.
Voor het bijwonen van deze bijeen-
komsten dient u zich wel van te vo-
ren op te geven, het aantal plaat-
sen is beperkt. Deze bijeenkomsten 
zijn van 14.00 tot 16.00 uur en kos-
ten 5 euro per keer inclusief koffie 
of thee. Informatie en aanmelden: 
Vita Welzijn en Advies, wijksteun-
punt Meander, Clematisstraat 20, 
tel. 323138 bereikbaar tussen 9.00 
en 13.00 uur.

Nieuwjaarsbijeenkomst ANBO: 
“Help trein in beweging zetten”
Aalsmeer - De nieuwjaarsbijeen-
komst van ANBO Aalsmeer, die op 
22 januari jl. plaats vond in het in 
het Parochiehuis, is goed bezocht. 
Ondanks het slechte weer hadden 
veel leden de moeite genomen om 
elkaar een gelukkig nieuwjaar te 
komen toewensen. Ook een aantal 
ANBO bestuurders uit de regio en 
het gewest waren aanwezig. In zijn 
openingstoespraak  heette voorzitter 
Aart Box iedereen van harte welkom 
en memoreerde nog eens de roeri-
ge periode die de ANBO Aalsmeer 
achter de rug heeft: “Wij hebben ge-
tracht het ontspoorde wagonnetje 
van onze ANBO weer op de rails te 
krijgen, het staat momenteel op het 
rangeer gedeelte.” 
De voorzitter riep iedereen op om 
hulp te verlenen bij het in beweging 
zetten van de trein, zoals leuke arti-
kelen voor het ANBO blad de Duk-
dalf, een bloemetje brengen bij ju-
bilea en leden die ziek zijn. Na een 

toast met champagne op het nieu-
we jaar was het de beurt aan Jan 
Pannekoek en Teun Nap, die films 
over Oud Aalsmeer vertoonden. De 
beelden die gedraaid werden over 
onder andere Jongkind kolen, het 
oude Schiphol, het Molenpad en het 
Bloemencorso van 1930 vielen goed 
in de smaak. En tussendoor was vol-
doende gelegenheid om met elkaar 
te praten. Al met al was het een zeer 
geslaagde middag. Op dinsdag 17 
februari organiseert de ANBO een 
middag over verkeersregels. Een 
verkeersdeskundige komt vertel-
len over de nieuwste verkeersregels 
voor de voetgangers, fietsers en au-
tomobilisten. 
De middag vindt plaats in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat en is 
van 14.00 tot 16.00 uur. Bent u nog 
geen lid en wilt u meer weten over 
de ANBO, neem contact op via an-
bo.aalsmeer@hotmail.com of per 
telefoon 0297- 327922.

Zondag 1 februari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. 10u. Arno Post.
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 
10u. Spreker: Dolf de Voogd. Speci-
aal programma voor de kinderen. 

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

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. ds. H. van Dunné. 
Extra collecte: ThamerThuis.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat. 19u. br. C. Terpstra, H.I. Am-
bacht. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelia-
laan. 10u. ds. T.H.P. Prins, 4e zondag 
van Epifanie. Z.W.O. dienst mmv Si-
milia kwartet. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. C.A.E. Groot, 
Barneveld. 17u. Kamp. comm. 
Kampdienst. 
Oost: 10u. ds. C.G. Graafland. 

Herv. wijkgemeente Eben Ha-
ezer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
10u. ds. G.D. Kamphuis, Amersfoort. 
18.30u. ds. A. van Vuuren. 

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsen-
hout. 

KERKDIENSTEN
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.Dienst, ds. 
J. Spaans om 16u.
 
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 9u. eucharistieviering in 
Kloosterkapel met karmelieten. 10u. 
dienst in Zorgcentrum Aelsmeer, 
woordcomm. viering met A. Blonk. 
Zat. 17u. dienst olv parochianen 
in Kloosterhof. Parochianen Ku-
delstaart. Zondag 10.30u. euch.vie-
ring in Karmelkerk met L. Seeboldt 
en mmv klein koor. 14.30u. Poolse 
dienst.
In Rijsenhout: geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. J. Vrijhof. 
Mmv MDO groep. 10u. tienerdienst. 

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

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. woordcomm. vie-
ring met A. Blonk. Mmv dames- en 
herenkoor.  

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
19u. Dienst met ds Tim Vreugden-
hil. 

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

Bijbelstudie
Maandag 2 februari stichting Begra 
in gebouw Heliomare, Zwarteweg. 
Om 20u. met br. Feike ter Velde. 

Diploma-uitreiking bij EHBO
Aalsmeer - Dinsdag 20 januari heeft 
bij de EHBO vereniging Aalsmeer 
de diploma-uitreiking plaatsgevon-
den. Vanaf begin september hebben 
de cursisten hard gewerkt om zich 
wegwijs te maken in het herken-
nen van, en het handelen bij, letsels 
na een ongeval. Vele onderwerpen 
kwamen aan bod, zoals onder an-
dere onderkoeling, brandwonden, 
verbandleer en zeer belangrijk, de 
reanimatie. 
De opleiding werd afgesloten op 9 
en 10 december met een examen, 

een week later gevolgd door een 
aanvullende cursus in het bedienen 
van de AED (Automatische Exter-
ne Defibrillator).Inmiddels kunnen 
twaalf nieuwe eerstehulpverleners 
gefeliciteerd worden met het beha-
len van hun diploma. 
De geslaagden zijn: Corine de 
Block, Irene Dekker, Cees Eveleens, 
Richard Kraan, Lydia de Jong, Adri 
Peloso, Nel Hogenboom, Bozena 
Moors, Hélène Heemskerk, Irina Bo-
drug, Sander Kroon en José Jonk.

Reumafonds zoekt 
collectanten
Aalsmeer - Van 4 tot en met 8 
maart vindt de landelijke collec-
te van het Reumafonds plaats. Ook 
in Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsen-
hout gaat vele vrijwilligers huis aan 
huis met de collectebus om gel-

den bijeen te halen voor de reuma-
bestrijding. Het fonds is voor de-
ze actieweek op zoek naar collec-
tanten. Met een paar uurtjes kunt u 
een wereld van verschil maken voor 
ruim 2,3 miljoen mensen met reuma, 
met pijn en beperkingen. Help mee 
en wordt collectant. Opgeven kan 
door een mail te sturen naar vrij-
williger@reumafonds.nl of te bellen 
naar 020-5896471.

Genezingsavond 
in het Dorpshuis
Aalsmeer - Heeft u, net zoals zo-
veel mensen, alles al geprobeerd 
om genezen te worden van ziekte, 
depressie, onrust of welk lichame-
lijk of geestelijk ongemak dan ook? 
En heeft het allemaal niet gehol-
pen? Kom dan naar de genezings-
avond op donderdag 5 februari in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
aanvang is 20.00 uur.
De toegang is gratis. Voor informa-
tie kan gebeld worden naar 020-
6472903.

Dansen voor 
50-plussers
Hoofddorp - In danscentrum Mar-
cella van Altena in Hoofddorp wordt 
elke dinsdag dansles gegeven aan 
50-plussers. De middag start met 
dansles voor gevorderden van 13.00 
tot 13.45 uur., daarna vrij te dansen 
van 13.45 tot 15.00 uur. En tot slot 
is de dansvloer voor de beginners 
van 15.00 tot 15.45 uur. De kosten 
bedragen 3 euro per persoon. Voor 
informatie kan gebeld worden naar 
023-5613527 of 020-6459007.

Contact met 
Tinka in Brasil
Aalsmeer - Helaas zijn er wat din-
gen misgelopen in de stichting Heart 
for Brazil en gaat de huidige website 
binnenkort uit de lucht.U kunt nu via 
de website http://pedreira.waarben-

jij.nu altijd op de hoogte blijven van 
de dagelijkse/wekelijkse ontwikke-
lingen van Tinka, Eduardo en doch-
ter Noemi in de sloppenwijken van 
Brazilië. Wie meer wil weten over de 
organisatie waarvoor het echtpaar 
werkt kan kijken op http://www.bh-
centro.ywambrazil.org. Direct con-
tact opnemen met de Aalsmeerse 
Tinka kan via tinkita@hotmail.com.
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Muziek
Vrijdag 30 januari:
* Metalbands Haeckeflosse, Trans-
gressor EBM en Golem 101 in N201, 
Zwarteweg. Open vanaf 20.30u.
* Into the groove met dj Feigo in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
30 en 31 Januari:
* Akoestische avonden in Bacchus, 
Gerberastraat met optredens diver-
se bands. Vrijdag en zaterdag van-
af 20u.
Zaterdag 31 januari:
* Oldschool hardcore met dj Chosen 
few in N201, Zwarteweg v/a 22u.
Zondag 1 februari:
* Muzikale feestmiddag show- en 
jachthoornkorps m.m.v. boerenka-
pel De Zwiebels in clubgebouw Bil-
derdammerweg 118 v/a 14u.
* Muziekdocumentaire Crossroads 
Festival in benedenzaal Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 15u.
Vrijdag 6 februari:
* Warming-up Beachpop met live-
optredens in Beachbar, Oosteinder-
weg 247 vanaf 20u.
* Jamsession in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 21u.
Zaterdag 7 februari:
* Theater-avond met Robin Bleeker 
in Bacchus, Gerberastrat v/a 21u.
* Beachpop voor alle gedupeer-
den grote brand met optredens 12 
bands in The Beach, Oosteinderweg 
247 vanaf 17u.
Zondag 8 februari:
* Luisterconcert met Amerikaanse 
toppers Iain Matthews en Ad Van-
derveen in De Oude Veiling v/a 15u.

Exposities
Tot en met 15 februari:
* Expositie Couleurs d’ Afrique met 
schilderijen en beelden van vijf Afri-
kaanse kunstenaars in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 
14-17u.
* Op kinderkunstzolder in Oude 
Raadhuis tekeningen van jongens 
en meisjes uit Oud-Beijerland.
* Expositie Ans Distelbrink, Barend 
Hoogstadt en Jantien de Kogel bij 
Colour of Business, Witteweg 61.
Vanaf 31 januari:
* Expositie van 2 schilders en 2 
beeldhouwers in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg 1. Open elke za-
terdag en zondag 13-17u. Zondag 1 
februari officiële opening. Expositie 
duurt tot en met 15 maart.
Zaterdag 31 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Iedere zaterdag 
van 11.00 tot 16u.

Diversen
Donderdag 29 januari:
* Bingo-avond in Proosdijhal-café 

Kudelstaart vanaf 20.30u.
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Gedichtenavond met verkiezing 
dorpsdichter in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.
Vrijdag 30 januari:
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Filmavond over oud Aalsmeer bij 
buurtver. Oostend in ‘t Middepunt, 
Wilhelminastraat vanaf 19.30u.
Maandag 2 februari:
* Begunstigersbijeenkomst Oud 
Aalsmeer in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 19.30u. Lezing over 
brieven uit de vorige eeuw.
* Videopresentatie over Noorwegen 
bij Postzegelver. in Parochiehuis, 
Gerberastraat v/a 20u. Open 19.15u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat. Aan-
wezig 19.45u.
* Filmbespreking bij Film- en Video-
club Aalsmeer in ‘t Anker, Oostein-
derweg 273a vanaf 20u.
Dinsdag 3 februari:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u.
* Speelavond Ons Genoegen bij Ons 
Tweede Thuis in Hortensialaan van-
af 19.30u.
Woensdag 4 februari:
* Lezing over Vietnam bij VIA in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 10u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat, Kudelstaart, 10-12u.
* OVAK-ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Zolder4Kids groep vijf en zes op 
Bindingzolder, Haya van Someren-
straat. Knutselen voor carnaval van 
14 tot 16u.
4 en 5 Februari:
* Inloop voor jeugd bij BindingBo-
ven, Zijdstraat 53. Woensdag en 
donderdag van 15.30 tot 17.30u.
Donderdag 5 februari:
* Ouderensoos bij Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat. Start 14u., 
open 13.30u. Vanaf 20u. sjoelen.
* Sjoelcompetitie in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Speelavond BV De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.
* Speelavond Sjoelcub Aalsmeer in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 29 januari:
* Ledenvergadering christelijke 
oranjevereniging Juliana in dorps-
huis De Reede, Schouwstraat in Rij-
senhout v/a 19.30u. Open 19u.
Dinsdag 3 februari:
* Bijeenkomst wijkraad Oost in bre-
de school De Mikado, Catharina 
Amalialaan. Vanaf 19u.
Donderdag 5 februari:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.

AGENDAZaterdag 7 februari met optredens van twaalf bands

Beachpop ten bate van alle 
gedupeerden grote brand!
Aalsmeer - Een speciaal tintje krijgt 
Beachpop dat alweer voor het derde 
achtereenvolgende jaar op de eer-
ste zaterdag van februari gehouden 
wordt in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a. Het wordt een bene-
fiet-festival voor alle gedupeerden 
van de grote brand aan de Oost-
einderweg afgelopen 21 december. 
Een toegangskaartje kost 15 euro 
en de totale opbrengst van deze en-
treegelden gaan gestort worden op 
de rekening van Aalsmeer Helpt. De 
stichting heeft reeds een behoorlij-
ke lijst met aanmeldingen van ge-
dupeerden, maar zij die ook scha-
de hebben opgelopen of spullen zijn 
kwijt geraakt, kunnen dit nog mel-
den via de site. Toen bekend werd 
dat Beachpop een benefiet-concert 
zou worden voor de gedupeerden, 
boden in record tempo bijna veer-
tig bands aan om belangeloos op 
te komen treden tijdens deze mu-
ziekavond. Uit dit grote aantal is een 
keuze gemaakt door de organisa-
tie van Beachpop en in deze is voor-
al gekeken naar de dansbaarheid 
en popgehalte van de uiteindelijke 
twaalf die volgende week zaterdag 
7 februari op het Beachpop-podium 
te zien en te horen zullen zijn. 

Pop en blues
“De naam zegt het al, Beachpop”, 
legt Ruud Vismans van The Beach 
uit. “Het publiek krijgt een gezelli-
ge en dansbare avond met pop- en 
bluesmuziek.” Chris Bosse, voorzit-
ter van Aalsmeer Helpt gaat verder: 
“Er hebben zich ook diverse hard-
rock- en metalbands aangemeld, 
maar dit genre past niet op een be-

nefietavond met bezoekers van di-
verse leeftijden.” Natuurlijk zijn wel 
alle gelden welkom die opgehaald 
worden middels concerten of an-
dere activiteiten en daarom is het 
tweetal in onderhandeling van de 
N201 om hier hardrock- en metal-
bands een benefietavond te laten 
houden en met De Oude Veiling om 
hier easy listening-groepen de ge-
legenheid te geven hun (financië-
le) steentje bij te laten dragen. Voor 
het huren van een podium, licht, ge-
luid en het neerleggen van een vloer 
over de zandbak heeft Ruud van The 
Beach een zestal sponsors weten te 
vinden. “Van de entreegelden hoeft 
dus niets af voor dit facet. Het hele 
bedrag van 15 euro gaat direct in de 
pot van Aalsmeer Helpt”, benadrukt 
hij nogmaals. 

Spontane bijval
Het tweetal heeft overigens van di-
verse kanten spontane bijval gekre-
gen. Zo gaan brandweermannen 
van het vrijwillige Aalsmeerse korps 
voor de beveiliging zorgdragen en 
tijdens de avond wordt een veiling 
gehouden waar allerlei cadeaus op 
muzikaal gebied te winnen zijn. Zo 
krijgen onder andere twee bands 
gratis de mogelijkheid om op te ne-
men in een studioruimte en gaat een 
handgebouwde gitaar naar een ge-
lukkige winnaar. En veilingmeester 
deze avond is niemand minder dan 
burgemeester Pieter Litjens! Beach-
pop-benefiet begint zaterdag 7 fe-
bruari om 17.00 uur en gaat door tot 
de klok van 02.00 uur. 
De bands die komen optreden zijn 
Masongo, Dazzle, Just4Fun, Tosti-

band, Yessir-EE-Bop, Little Boogie 
Boy, Whatts It2U, The Hendrix Alive 
Project, Blues ‘n’ Beats, Ten Beers 
After, Funk in yo Face en als laatste, 
als uitsmijter, is het de beurt aan de 
Hucksters. Elke band treedt veer-
tig minuten op. Kaarten kosten 15 
euro en zijn vanaf heden te koop in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
en bij De Carnivoor in de Ophelia-
laan. Wacht niet te lang, maximaal 
1500 personen kunnen Beach-be-
nefiet bijwonen. 

Voor kids en warming-up
In de planning zit overigens nog 
een middagfeest voor de jongste 
inwoners met onder andere djem-
be-lessen en schilderen van 14.00 
tot 16.00 uur. Voor wie alvast hele-
maal in stemming wil komen, orga-
niseert The Beach de dag voor  het 
benefiet-concert, vrijdag 6 februa-
ri, een Beachpop warming-up van-
af 20.00 uur in de bar met optredens 
van drie tot vier bands. De toegang 
deze avond is gratis, maar aan de 
bezoekers wordt uiteraard wel ge-
vraagd een donatie te doen in de 
Aalsmeer Helpt-ton. Deze ton wordt 
overigens ook zaterdagavond neer-
gezet en uiteraard wordt gehoopt 
dat velen hier, in ieder geval hun 
klein, geld in deponeren. Wie alle 
gedupeerden een (financieel) hart 
onder de riem wil steken, kan een 
bijdrage overmaken op rekening-
nummer 483.750.158 van de stich-
ting Aalsmeer Helpt. Meer weten? 
Kijk op www.aalsmeerhelpt.nl en/of 
www.beach.nl.

Aalsmeer - “Brand is zo verwoestend. Het is toch vreselijk om je in de loop 
der jaren bijeen gekochte instrumenten en apparatuur in rook te zien opgaan”, 
zegt Leen Mulder van muziekwinkel Stage Music Shop in de Schoolstraat 7 
uit de grond van zijn hart. Al heel wat gedupeerde klanten heeft de muzikale 
ondernemer aan de balie gehad. “We proberen iedereen zo goed en zo snel 
mogelijk te helpen. Natuurlijk zijn wij er ons van bewust dat niet iedereen ver-
zekerd was en flink in de buidel moet tasten om nieuwe instrumenten en ap-
paratuur aan te schaffen. Voor onze vaste klanten die gedupeerd zijn door de 
brand hanteren wij daarom scherpe prijzen.” Al diverse klanten zijn blij met een 
nieuwe (bas)gitaar, versterker en apparatuur de deur uitgegaan. Onder hen 
zanger en gitarist Rein van der Zee en bassist Rob Sloot van de band Wild Cat, 
waarvan de oefenruimte inclusief apparatuur totaal verloren ging. Zij kunnen 
weer lachen én optreden, de spullen zijn ingeladen…

In de brand, uit de brand..

Genieten van pop, rock en covers
Akoestische avonden dit 
weekend in Bacchus!
Aalsmeer - Voor de muziekliefheb-
bers wordt het dit weekend weer 
genieten tijdens de akoestische 
avonden op vrijdag 30 en zaterdag 
31 januari in cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat. In totaal zullen 
maar liefst elf bands het voetlicht 
betreden. Een keur aan diverse ar-
tiesten en bands zullen de revue van 
het kleine podium van Bacchus pas-
seren. Verschillende disciplines van 
het muzikale spectrum zullen hun 
vaak zelf gecomponeerde songs ten 
gehore brengen. Dit zal variëren van 
het wat meer ingetogen muziek en 
zang van solo artiesten met een-
voudige begeleiding tot veelkoppi-
ge formaties die met toeters en bel-
len Bacchus doen bruisen zoals al-
leen Bacchus dat kan. Aan afwis-
seling geen gebrek. Bacchus gaat 
zowel vrijdag als zaterdag om 20.00 
uur open, de entree is 3 euro en vol 
is vol!

Volwassen popmuziek
Vrijdagavond wordt het spits afge-
beten door Marian van Houwelingen 
die samen met Cor Filius (vooraan-
staande Brulboei) Ierse songs ten 
gehore brengt. Als de stemming er 
dan al in zit: meezingen mag. Daar-
na neemt de Binding Jeugd Band 
het over met volwassen popmuziek.
De derde act wordt verzorgd door 
Bill or George met zijn begeleidings-
band de Stomme Jones. Na een zin-
derend jaartje sabbatical zijn Bill 
or George weer helemaal klaar om 
weer eens flink uit te pakken. Ze 
hebben zich namelijk gespeciali-
seerd in het spelen van liedjes van 
Tom Jones. The Stomme Jones be-
staan uit George van Es, Cees Tas, 
Job Tas, Bob Enthoven en Kees 
Broere. Daarna is het de beurt aan 
de 3-mansformatie Dark Rosie. Op 
eigenzinnige wijze wordt bekend 
en onbekend werk uit de pop blues 
en jazz gespeeld. Zangeres Miran-
da pakt regelmatig de accordeon en 
wordt fraai begeleid door Ton op gi-
taar en Arjen op contrabas. Daar-
na moeten de Aalsmeerse muzi-
kanten aan de kant en is het podi-
um voor de band Oh! uit Volendam, 

De bandleden schrijven hun eigen 
nummers en spelen alternatieve 
popmuziek met een klein folkrandje. 
Veel oproer is er veroorzaakt over de 
popprijs van 2008 die net niet aan 
Ten Beers After is toegekend. De 
Aalsmeerse formatie, die de vrijdag-
avond afsluit, is echter strijdbaarder 
dan ooit en dat zul je horen ook. Ru-
we bolsters met dampende melan-
cholie. Dat wordt genieten!

Dwarrelende luisterliedjes
De akoestische avond zaterdag be-
gint met de band Wolfgang. Een 
band die het presteert een uniek 
zooitje covers ten gehore te bren-
gen in het genre pop, rock, alterna-
tief en klassiek. Daarna is het Bac-
chuspodium voor Love-O-Rama: 
een formatie ontstaan uit pure lief-
de tussen twee muzikanten: Linda 
van der Meulen en Arjan Appelman. 
Ondanks het feit dat hun muzikale 
achtergrond en smaak ruim uit el-
kaar liggen weten ze zeker te boeien 
met mooie luisterliedjes. Als het duo 
terug naar de kleedkamer is, gaat 
No Patrol optreden. De band brengt 
prettig dwarrelende luisterdeun-
tjes ten gehore, zoals Dick Veerman 
bescheiden vermeldde. Als één na 
laatste is het zaterdag de beurt aan 
King Pelican, een dit jaar opgerichte 
coverband uit Aalsmeer/Uithoorn. 
Het vijftal deelt een voorliefde voor 
(alternatieve) rock muziek en laat 
zich inspireren door uiteenlopen-
de bands. Aan de andere kant vindt 
King Pelican het aller-leukst om ver-
nieuwend bezig te zijn. Zo vinden zij 
het leuk om te variëren in genres, 
effecten of het zowel akoestisch als 
elektrisch spelen. King Pelican is ze-
ker de moeite waard om eens te ko-
men beluisteren! 
Het weekend van de akoestische 
avonden wordt tot slot afgesloten 
door de Als Je Maar Van De Straat 
Band en deze dames en heren be-
hoeven eigenlijk geen toelichting. 
Deze rasmuzikanten brengen als 
vanouds swingende, bekende en 
minder bekende covers. Meer in-
formatie is te vinden op www.cultu-
reelcafebacchus.nl.

Kaartliefhebster Grada 
wint bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Dat Grada Groenen-
dijk meer kan als alleen maar brei-
en, heeft ze afgelopen vrijdag dui-
delijk laten zien tijdens de kaart-
avond van buurtvereniging Horn-
meer. Ze heeft ze allemaal van ka-
toen gegeven. Letterlijk en figuurlijk. 
Lang heeft het in het buurthuis nog 
na gegalmd van de overwinnings-
roes die er heerste. Maar dat mag 
ook wel. Want Grada Groenendijk is 
een kaartliefhebster van het eerste 
uur. En als je talent hebt dan komt 
het automatisch wel een keer bo-
ven drijven. Met liefst 5473 punten 
was zij iedereen de baas. Op twee is 
Rijk van Egdom geëindigd met 5414 
punten, op drie Nico Besselsen met 
5330 punten, op vier Miep Bloemen 
met 5319 punten en op vijf Paul van 
Aalst met 5260 punten. De poedel-
prijs was dit keer voor Joost Tama-

ris met 3387 punten. Wat het ‘poe-
del kampioenschap’ betreft weet het 
bestuur wel waar ze aan begonnen 
zijn. Er is een sponsor die heeft laten 
weten als een dame de poedel wint, 
zij kan rekenen op een schoon-
heidsbehandeling. 
Naast klaverjasssen staat er bij 
buurtvereniging Hornmeer ook we-
kelijks jokeren op het programma. 
Rina Tas streek deze keer de eer op 
met 288 punten. Plaats twee was 
voor Trudy Knol met 332 punten en 
de poedelprijs is uitgereikt aan Nel 
Schouten.
Aanstaande vrijdag 30 januari staat 
weer een koppel-speelavond op het 
programma. De aanvang is 20.00 uur 
en plaats van samenkomst is na-
tuurlijk het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. Koffie en thee staan 
klaar vanaf 19.30 uur.

3 Metalduo’s live in N201
Aalsmeer - De Nederlandse indu-
strial/ebm scene roert zich. Hoe-
wel dit genre wat Nederland be-
treft nog vooral in de underground 
scene leeft, groeit de populariteit 
gestaag. De muziek is een mix van 
harde metal met donkere, grim-
mige, elektronische en machina-
le beats. Na het succesvolle optre-
den van Deadcell op Halloween in 
de N201 een paar maanden gele-
den, is er aanstaande vrijdag 30 ja-
nuari weer een avondvullend pro-
gramma met drie bands of eigenlijk 
duo’s, te weten Transgressor EBM, 
een dark electroduo uit Eindhoven, 
Golem101, een industriële, Duitse 
darkrockduo en Haeckeflosse, een 
keiharde, industrial metalduo. Het 
is vrij uitzonderlijk dat dergelijke 

optredens in de Randstad plaats-
vinden, maar er is bemiddeld door 
een fanatieke fan uit Uithoorn. Zijn 
naam is Gerardo Insua Teijeiro. De 
avond wordt verder ook door hem 
aan elkaar gedraaid met een breed 
spectrum aan industrial/ebm-mu-
ziek tussen de bands door. Omdat er 
drie bands zijn is de zaal wat eerder 
open: Vanaf 20.30 uur is iedereen 
welkom in de N201 aan de Zwarte-
weg. De entree is gratis. Meer info 
over de bands is te vinden op inter-
net: www.n201.nl 
De volgende dag, zaterdag 31 ja-
nuari, staat het jongerencentrum in 
het teken van  Oldschool hardcore 
met achter de draaitafels dj Chosen 
few. Aanvang is 22.00 de entree be-
draagt 8 euro.

Weer ‘Into the Groove’ 
vrijdag in Oude Veiling
Aalsmeer - Op vrijdagavond 30 
januari presenteert De Oude Vei-
ling voor de tweede maal ‘Into the 
Groove’ met dj Feigo. Er wordt de 
lekkerste lounge en nu-jazz ge-
draaid en de bezoekers kunnen ge-
nieten van een heerlijk hapje en een 
drankje. Het is heerlijk om te relaxen 
na een drukke week op deze steeds 
populairder wordende muziekstij-
len. Lounge is een vorm van pop-
muziek en origineert uit de muziek 
van de New Yorkse Tin Pan Alley. 
Het is bedoeld als achtergrondmu-
ziek, of in ieder geval muziek waar-
bij te converseren valt. Nu-Jazz is 
een verzamelterm ontstaan in de la-
te jaren negentig om muziek te be-
schrijven die jazzklankstructuren en 

soms jazzinstrumentatie, funk, elek-
tronische muziek en vrije improvi-
satie met elkaar mengen. Het vari-
eert van het combineren van live-
instrumentatie met beats van jazz 
house (bijvoorbeeld de groepen St 
Germain uit Frankrijk, Jazzanova uit 
Duitsland en Fila Brazillia uit Groot-
Brittannië). Al met al een geweldig 
initiatief van De Oude Veiling. 

Het begrip lounge(n) is inmiddels 
al razend populair in de grote ste-
den. Maar waarom zou je het in 
de grote steden zoeken, als je het 
in Aalsmeer, in de Marktstraat 19, 
hebt? Vanaf 22.00 uur is iedere wel-
kom. Zie ook de site: www.deoude-
veiling.nl.

Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 5 fe-
bruari staat de twee wekelijkse kla-
verjasavond bij buurtvereniging De 
Oude Spoorbaan weer op het pro-
gramma. Vanaf 19.30 uur worden de 
kaarten verdeeld in wijkgebouw ‘t 
Anker aan de Oosteinderweg 273a. 
Iedereen is welkom en mag probe-
ren meer punten te halen dan W. 
van Eck vorig keer, 7017 in totaal.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

EEn jUWEElTjE!
KlASSIEKE GITAAr
SAlvAdOr COrTEz
GOInG:  165,-

AAnbIEdInG
MICrOfOOn-
STATIEvEn

vAnAf  29,95

Iedere zaterdag: gitaatsnaren voor  3,75 set (Cobra)
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BouwVerordening

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

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Herenweg 82, het slopen van een woning;
• Koningsstraat 20, het slopen van een peuterspeelzaal;
• Zijdstraat 78-80, het slopen van een trappenhuis en 

binnenwanden.
Deze besluiten worden op 3 februari 2009 verzonden.

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, weeK 5

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

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

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

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

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

t/m 20 feb. Kapvergunningen: Oosteinderweg 226, 1 els; Monte-
verdilaantje 17, 1 thuja; akker Schuurbon, kadastraal 
bekend, gemeente Aalsmeer, H 312, 1 froxinus excel-
sior;

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

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

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

straat 13; Zijdstraat 54;
t/m 4 maart Hoogheemraadschap van Rijnland: bekendmaking de-

finitieve wijzigingsbeschikking Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren van Combinatie N201 Heijmans –
Boskalis, wijziging van de verleende vergunning (4 fe-
bruari 2008) voor het lozen van afvalwater;

t/m 5 maart Verkeersbesluit aanleggen gehandicapten parkeer-
plaats tegenover het adres Hugo de Vriesstraat 53

t/m 9 maart Kapvergunningen: Westeinderplassen, H2657, 3 elzen 
en een coniferenhaag; Cyclamenstraat 70, 8 dennen-
bomen, 2 berken, 4 acers, leihaag en 10 diverse coni-
feren;

t/m 14 maart Wet milieubeheer: De Vries Scheepsbouw BV, veran-
deringsvergunning voor de inrichting Oosteinderweg 
25;

t/m 15 maart Kapvergunning: Dreef 14, 1 den;
t/m 22 juni Stroomgebiedbeheerplannen.

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, Balie 6

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

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

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

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

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

en werkplaats met kantoorruimte.

Bouwaanvraag 1e fase:
• Kudelstaartseweg naast nr. 50, het bouwen van een woning met 

bijgebouw en botenhuis.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Uiterweg 93, het bouwen van een woning.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Distelvlinderstraat 18, het plaatsen van een dakkapel;
• Geerland 23, het vergroten van een berging;
• Oosteinderweg 129, het wijzigen van een gevel;
• Zwarteweg 59, het bouwen van een dubbel woonhuis.

rectificatie

In de krant van 22 januari 2009 stond bij verleende bouwvergun-
ningen:
• Anne Frankstraat 3, het plaatsen van een dakopbouw.
Het huisnummer moet zijn: 32.
• Distelvlinderstraat 1, het bouwen van een schuur en het 

wijzigen van schoeiing.
Dit moet zijn: Distelvlinderstraat 22, het bouwen van een schuur.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 
6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, bin-
nen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. 

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 2
• Zwarteweg 59, het bouwen van een dubbel woonhuis.
Verzenddatum bouwvergunningen: 3 februari 2009.

VoorBereidingsBesluit

Op grond van artikel 8.5 Awb kan tegen een voorbereidingsbesluit geen 
bezwaar en beroep worden aangetekend. Nadere informatie kan gedu-
rende de openingstijden worden verkregen bij de afdeling Vergunningen 
en Handhaving balie 6, tel. 0297-387698.

De burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad 
van Aalsmeer in zijn vergadering van 22 januari 2008 heeft beslo-
ten dat er op grond van artikel 3.7 van de Wro een wijziging wordt 
voorbereid voor:
• Het gehele plangebied van het bestemmingsplan “N201-zone” te 

Aalsmeer en het gebied gelegen tussen het veilingterrein en de 
gemeentelijke grens met Uithoorn ten behoeve van de omlegging 
van de N201. Hierbij is een verbod opgenomen voor het wijzigen 
van het gebruik van gebouwen en gronden, waarbij de mogelijk-
heid tot het verlenen van ontheffing wordt gedelegeerd aan het 
college. Dit verbod geldt niet voor het gebruiken van gronden en 
bouwwerken en (civieltechnische) werkzaamheden ten behoeve 
van de ontwikkeling van Greenpark Aalsmeer en de omlegging 
van de nieuwe N201;

• Het gehele plangebied van het bestemmingsplan “bedrijventer-
rein Stommeer en Hornmeer” te Aalsmeer;

• Het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1969” voor het gebied 
tussen Hoge Dijk, Schinkeldijkje, Legmeerdijk en Machineweg, 
met uitzondering van het gebied Nieuw-Oosteinde 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 Dienstver-
lening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afde-
ling alleen open voor reisdocumenten, 
rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 8.30-
17.00 uur.

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

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

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

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

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

serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente 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 hoofd-
nummer: 0297-387575.

scHiPHol
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven 
van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met 
de Commissie Regionaal Overleg Schip-
hol (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.
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definitieVe BescHiKKingen

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunning is verleend:
• Dreef 14, 1 den;
Datum verzending vergunning: 2 februari 2009

KennisgeVing onteigening BestemmingsPlan
“noordVorK”

In verband met het bepaalde in artikel 80 van de Onteigeningwet 
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt met ingang 
van maandag 2 februari 2009 gedurende zes weken tijdens de ope-
ningstijden bij de afdeling Dienstverlening ter inzage, een plan tot 
onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en/of de 
volkshuisvesting van de gemeente Aalsmeer. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan 
de raad van de gemeente voor te stellen om tot onteigening over 
te gaan van de percelen zoals vermeld op het, bij het (concept) 
raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte, grondplan en 
de lijst van te onteigenen onroerende zaken en rechten.
De onteigening geschiedt ten name van de Gemeente Aalsmeer, ter 
realisering van de bestemming “verkeer” zoals opgenomen in het op 
22 januari 2009 door de raad van de gemeente Aalsmeer vastgestelde 
bestemmingsplan “Noordvork”. Voor de uitvoering van voornoemde 
bestemming dient de gemeente over genoemde percelen te kunnen 
beschikken. 
De bij deze onteigening betrokken percelen zijn gelegen binnen het 
plangebied van het bestemmingsplan “Noordvork”, welk plan de aan-
leg mogelijk maakt van de Noordvork gelegen in de Stommeerpolder 
tussen de kruising van de Stommeerkade-Aalsmeerderweg-Ophelia-
laan (toekomstige Zevensprong) en de kruising Stommeerkade-Bur-
gemeester Kasteleinweg (N201).
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunnen zienswijzen 
omtrent het onderhavige onteigeningsplan, naar keuze schriftelijk 
en/of mondeling, kenbaar gemaakt worden. Schriftelijk kun u dit 
richten aan de gemeenteraad van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer. Indien u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om mon-
deling zienswijzen naar voren te brengen dan kunt u binnen genoem-
de termijn terecht bij mevrouw A.B. van der Poel (telefoonnummer 
0297-387587).

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde aan-
vragen een besluit is genomen. Voor meer informatie kunt u tijdens de 
openingstijden contact opnemen met de medewerkers van de afdeling 
vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Berkenlaan 2, het plaatsen van een dakkapel en het 

vergroten van een woning;
• Dr. J. Wasscherstraat 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Haydnstraat 3, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Lijnbaangebied, het bouwen van een appartementengebouw D3;
• Lijnbaangebied, het bouwen van 2 appartementengebouwen 

E + D1;
• Lijnbaangebied, het bouwen van 2 appartementengebouwen 

D2 + F/G;
• Mozartlaan 27, het vergroten van een woning;
• P.F. von Sieboldlaan 8, het plaatsen van dakkapellen;
• Robend, het plaatsen van een zeecontainer;
• Ruisvoornlaan 23, het bouwen van een dierenverblijf;
• Schoolstraat 6, het plaatsen van een berging;
• Stommeerkade 61, het bouwen van een garage/schuur.

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
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Kudelstaart - Op zaterdag 7 febru-
ari organiseert de Samen Op Weg-
gemeente Kudelstaart een rommel-
markt in kerkelijk centrum De Spil 

aan De Spilstraat. Naast deze rom-
melmarkt zal ook de groengroep 
zich presenteren met allerlei crea-
ties van vogelhuisjes tot opgemaak-

Televisies, radio’s en Friends-video’s
Rommelmarkt in De Spil

te plantenbak. Zeker nu het voorjaar 
bijna gaat komen is het leuk om ar-
tikelen voor in de tuin mee te ne-
men. De rommelmarkt wordt ge-
houden van 10.00 tot 15.00 uur. 
Evenals voorgaande jaren worden 
weer veel spullen te koop aangebo-
den. Van kop en schotels tot radio’s 
en televisies en van computers tot 
fitness apparaten. 
Teveel  om op te noemen. Boven op 
dit alles biedt de rommelmarkt uiter-
aard weer veel boeken, cd’s, video’s 
met zelfs een hele serie Friends. Al-
les wordt netjes gesorteerd uitge-
stald, zodat men een goed overzicht 
heeft op al wat er te koop staat.

Spullen brengen op zaterdag
Nog steeds worden er spullen ge-
bracht en de collectie wordt al maar 
groter. Zaterdagmorgen staan er 
weer mensen gereed de goederen 
in ontvangst te nemen. Dit inleve-
ren kan men doen op de Hoofdweg 
161 in Kudelstaart en wel tussen 
10.00 en 12.00 uur. Onnodig om te 
vermelden, dat de materialen wel in 
een redelijke tot goede staat moe-
ten zijn. 
Wie niet in de gelegenheid is om 
zelf spullen te komen brengen, kan 
contact opnemen via de telefoon-
nummers 329920 (Roel de Rooij) of 
342144 (Kees Vermeulen). In over-
leg worden de spullen thuis opge-
haald.

Werkavond bij Videoclub
Aalsmeer - Op maandag 2 febru-
ari organiseert de Film- en Video-
club Aalsmeer een werkavond. Op 
deze avond gaat een aantal leden 
aan de hand van een scenario een 
film bespreken en opnemen. Het is 
de bedoeling dat een aantal cluble-
den dus hun statief en camera mee-
nemen. Voor geïnteresseerde video-
filmers is het best de moeite waard 
om deze avond eens bij te wonen. 
Maar het bestuur rekent ook op een 
groot aantal clubleden met hun ap-

paratuur. Op 16 februari is er een 
bijzondere clubavond dan staat een 
demonstratie van het montage pro-
gramma Magix Video de Luxe 15 
plus op het programma. De club-
avonden van de F&VA worden ge-
houden in het gebouw ’t Anker aan 
de Oosteinderweg 273a en begin-
nen om 20.00 uur. 
Informatie over de F&VA op de club-
avonden aan de zaal of via tel. 0297-
326344 of via de website www.vi-
deoclubaalsmeer.nl

Klaverjassen in 
Oude Veiling
Aalsmeer - De kaarters zijn na de 
winterstop alweer twee zaterdagen 
aan het klaverjassen in De Oude 
Veiling in de Marktstraat. Afgelopen 
zaterdag is Els Peters de grote win-
naar geworden van het klaverjas-
sen. Met een totaalscore van 5314 
punten was zij veruit de meerdere 
van al haar kaartvrienden. Als win-
naar kreeg zij een dinerbon te be-
steden in De Oude Veiling. Essy van 
Es kreeg deze middag niet de bes-
te kaarten toebedeeld en moest het 
doen met de poedelprijs, een heer-

lijke fles wijn. Elke zaterdagmiddag 
kan er vanaf 14.00 uur gekaard wor-
den, u bent van harte welkom!
Voor inlichtingen 0297-368378.

Taxatie munten
Cruquius - Dinsdag 3 febru-
ari is er een gratis taxatiedag 
in Museum de Cruquius. Ge-
interesseerden kunnen daar 
tussen 12.00 en 16.00 uur 
zonder afspraak hun munten 
of postzegels laten beoorde-
len. Info: 030-6063944. 

Sjoelcompetitie 
in ‘t Dorpshuis

Aalsmeer - Op donderdag 5 febru-
ari komen de spelers van Sjoelclub 
Aalsmeer weer bijeen voor de we-
kelijkse competitieavond. Gesjoeld 
wordt er in het Dorpshuis van Ku-
delstaart en de aanvangstijd is 20.00 
uur. De uitslag van de sjoelavond op 
22 januari is als volgt:

Hoofdklasse  
1 Cock Tukker 2893 
2 Albert Geleijn 2825 
A-klasse  
1 Cor Franck 2799 
2 Hans v. Leeuwen 2766 
B-klasse  
1 Jacob v. `t Hof 2591 
2 Margriet de Vries 2567 
C-klasse  
1 Klaas v. Leeuwen 2495 
2 Mijnie van Leeuwen 2476 
D-klasse  
1 Pim van der Meer 2490 
2 Jan Alderden 2429 
E-klasse
1 Willem Jorren                        2295
2 Nico Verhaar                         2249
F-klasse
1 Marry Bax                             2035
2 Herman Berkhout                  2006
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Talk of the Town: Volle zaal voor 
Piet Bon en Carice van Houten
Aalsmeer - Het schijnt goed mo-
gelijk te zijn. Noem een naam van 
een bekende Nederlander en de 
Aalsmeerders stromen toe waar zij 
anders verstek laten gaan.
Afgelopen zondag had de bovenzaal 
van de Oude Veiling zeker drie keer 
groter moeten zijn om het nieuws-
gierige publiek een behoorlijke plek 
te geven. Nu stonden de luisteraars 
en kijkers als haring in een tonne-
tje. Alle ongemakken werden ech-
ter beloond, want men kon een blik 
werpen op de actrice Carice van 
Houten! Men kon een handtekenin-
gen bemachtigen en zelfs met haar 
op de foto. 
Gelukkig waren er ook genoeg trou-
we luisteraars van Talk of the Town 
gekomen voor de eerste gast: de 
huisarts Piet Bon. Theodore van 
Houten had zich als vanouds goed 
voorbereid en kwam met leuke vra-
gen die leuke antwoorden oplever-
den. Piet Bon is een man met een 
fantastische warme uitstraling zo 
iemand met een uithuilschouder. 
“Als die man je een hand geeft, ben 
je al voor de helft beter”, verwoord-
de een van de aanwezigen. Piet 
Bon, is Piet voor zijn patiënten. “Dat 
vind ik prettig, het schept een ver-
trouwensband die ik graag heb met 
mijn patiënten.” Piet Bon komt uit 
een echte huisartsen familie. Op-
merkelijk vond Van Houten. “Mijn 
vader was predikant, maar geen van 
mijn drie broers en ik hebben er ook 
maar een seconde over gedacht om 
in zijn voetsporen te treden.” Voor 
Piet en zijn broer Arend Bon telden 
andere wetten. Zij speelden al als 
klein jongetje in de praktijkruimte 
van hun vader. Een studie medicij-
nen won het van natuurkunde en 
mechanica. En nu na 35 jaar huis - 
en sportarts te zijn, is er nog nooit 
een moment van spijt geweest. “Het 
is een pakkend vak, moeilijk om er 
niet van te houden.” Op de vraag of 
er veel veranderd is in de medische 
stand, en waar de meeste progres-
sie is uitgehaald, wordt als eerste de 
onderzoeksmogelijkheden met de 
veel betere en mooiere technieken 
genoemd. “Dankzij de MRI scan en 
de chemotherapie, leeft de mens 

langer en is ook de kwaliteit van het 
leven beduidend beter is geworden 
dankzij deze technieken.” De naam 
Jomanda valt. “Het goede van de re-
guliere geneeskunde is dat het be-
wezen moet zijn. Wij worden lang 
niet altijd betrokken bij de alterna-
tieve methode. In het algemeen vind 
ik het niks, maar als je zoiets dier-
baars verliest als een goede ge-
zondheid dan gebeurt het wel dat 
mensen een eigen weg gaan zoe-
ken. Het leren accepteren van een 
ziekte is geen eenvoudig proces. 
Maar zolang de alternatieve metho-
de de reguliere niet in de weg zit en 
het geen gevaar voor de patiënt op-
levert, heb ik geen bezwaar.”

Sportman en sportarts
“Sporten doe ik om mij prettig te 
voelen.” Drie tot vier keer per week 
wordt er  ‘s morgens om half zes op-
gestaan om met een stel maten een 
rondje om de Poel te fietsen. Als 
jongen werd er eerst gezeild. La-
ter werd de studie gecombineerd 
met fanatiek roeien. Piet Bon was 
in 1978 een van de deelnemers in 
de ‘ácht’ die meedeed aan de Olym-
pische Spelen in Mexico. Was ver-
der een fervent waterskiër. Richt-
te watersportvereniging Nereus op. 
Nog steeds wordt er op een behoor-
lijk niveau geroeid. Bon is ook een 
van de sportartsen van Ajax. Iede-
re middag loopt hij wel even over 
het oefenterrein om naar het wel-
zijn te kijken van de profvoetballers.  
Piet Bon blaakt van zelfvertrouwen 
en van gezondheid. De lol in het vak 
spat er aan alle kanten van af. Toch 
wordt er gedacht aan afbouwen. “Ik 
wil nog een film maken, een roman 
schrijven en gitaar leren spelen.” 
Van Houten kijkt wat vorsend over 
de rand van zijn bril: 
“Man daar heb je minstens nog een 
paar levens voor nodig.” Maar het 
verhaal van oom Arend die ooit van-
uit een ziekenhuis ontsnapte aan 
de gendarmerie en het op een an-
der moment presteerde om met een 
vliegtuigje de laatste eer aan een fa-
milielid te bewijzen, is te leuk om in 
de kast te laten liggen. Bovendien 
moeten uit de gitaar, geleend van 

Dick Kuin, nog veel meer tonen ge-
toverd worden.
 
Carice van Houten
Na de pauze was het woord aan Ca-
rice van Houten. Carice laat op een 
spontane manier veel zien van haar 
vakmanschap. Het wordt al snel 
duidelijk dat zij niet voor niets Ne-
derlands meest gevraagde filmac-
trice is, de lieveling is van regisseur 
van Paul Verhoeven en tegenspeel-
ster van Leonardo di Caprio en Tom 
Cruise. In eerste instantie zit er op 
z’n Aalsmeers gezegd een onopval-
lend meissie in een hoekje van de 
uitpuilende zaal. Zij lacht mee met 
de grappen van haar vader. Wan-
neer zij zelf achter de microfoon zit 
verandert zij in een prachtige vrouw. 
Haar expressieve handen en gezicht 
zijn een lust voor het oog en daar-
bij heeft zij ook nog eens een prach-
tige stem. “Dit is mijn eerste inter-
view met een bloedverwant”, ver-
klaart een trotse vader die vervol-
gens vertelt over het mooie huis 
waarin zijn dochter woont en dat 
het aanrecht vol staat met prijzen. 
“Aan koken wordt niet gedaan.” Ca-
rice heeft al 22 films op haar naam 
staan. Verleden week liep zij samen 
met Tom Cruise over de rode loper 
van het Tuschinsky Theater in een 
nogal opvallende jurk. Het was koud 
die avonden en het regende pijpen-
stelen. Vader van Houten maakt een 
opmerking en dochter kaatst on-
middellijk terug: “Zoiets vraagt al-
leen een vader. Het is toch mooi om 
in een Valentino jurk van 10.000 eu-
ro te mogen lopen. Dan maakt dat 
beetje kou niets uit.”  Fans zijn voor 
Carice belangrijk, zij nam die avond 
dan ook alle tijd om handtekeningen 
uit te delen. Weer of geen weer. 
Vanwege de première van haar laat-
ste film Valkyrie reisde zij verleden 
week vanuit New York, naar L.A. 
vervolgens naar Berlijn en Londen. 
Amsterdam was de laatste stop. 
De week daarvoor zat zij in Ruan-
da als ambassadeur van het Wereld 
Natuurfonds voor de bescherming 
van de berggorilla’s. “Mijn doch-
ter is de opvolger van Prins Bern-
hard.” En de dochter vervolgt: “Tja, 

alweer de zoveelste bekende Ne-
derlander die iets moet doen voor 
een goed doel. Maar ik vond dat ik 
te veel ‘verstadst’ raakte.”  Berggo-
rilla’s zag zij op slechts vijf meter af-
stand. “Stond jij tegenover zo een 
Bokito, je hebt toch zeker geen oog-
contact gezocht hè?” 

Leuke dingen
Er kwam nog veel meer aan bod, 
zoals bijvoorbeeld de lunch thuis 
bij Willem Alexander en Maxima, 
“Vooral Maxima is enig.” Over het 
strak zittende korset dat zij droeg 
in een Engelse film.  “Ook al heb je 
niks dan ziet het er door zo’n korset 
nog heel interessant uit.” Over het 
allerstomste kostuum dat zij droeg 
in de film ‘Alles is liefde’. “Het was 
zo onpraktisch ik kon mij nauwe-
lijks bewegen.” En tijdens de opna-
mes bij de film Minoes moesten er 
heel wat pilletjes geslikt worden te-
gen de kattenallergie. Of de drek 
die zij over hij heen kreeg bij de 
film Zwartboek. “200 Kilo nepstront 
kreeg ik over mij heen. Het was zo 
vies, twee jaar lang heb ik geen ont-
bijtkoek meer kunnen eten.” Over 
het toneelstuk  Hedda Gabler dat nu 
niet direct een succes genoemd kon 
worden. “Maar jij was wel de eni-
ge die een goede pers kreeg”, meldt 
Theodore. Carice pareert: “Proberen 
is ook belangrijk. Ik heb wel toneel-
stukken gespeeld met drie mensen 
in de zaal. En niet alles verandert in 
goud. Er zijn ook scripts die gewoon 
mislukken.” Ook het bezoek aan de 
regisseur Milosh Forman die in een 
appartement in New York woont 
op de dertigste verdieping komt ter 
sprake “Dan denk ik wat maak ik 
toch veel leuke dingen mee.” Over 
de geplaatste interviews die nooit 
gegeven zijn. Haar maand in Carré 
tijdens de Annie M.G.Schmidt Mu-
sical Foxtrot.  “Het is wat hoor, je 
dochter een maand in Carré!” Voor 
de film Passievrucht kreeg zij een 
Gouden Kalf, maar was niet bij de 
uitreiking aanwezig. “Ik moest een 
striptease act doen en de regisseur 
wilde dat persé in het Amsterdamse 
Bos. Ook niet iets waarop je je echt 
verheugt.” Is het nuchtere commen-
taar. “Verdomme, kan dat dan niet 
in een studio gedaan worden?” Wil 
een verontwaardigde vader weten. 
Enfin, er werd aandachtig geluisterd 
en veel gelachen tijdens een ge-
slaagde talk of the town. 

Tekst en foto’s: Janna van Zon

Dokter Piet Bon met zijn gitaarleraar Dick Kuin (links). Vader Theodore en dochter Carice van Houten.

In de kaartenbak: Portret 
van Wim van Leeuwen
Aalsmeer - In het boek ‘Een schil-
derachtig dorp’ van Jan Willem de 
Wijn is het laatste hoofdstuk gewijd 
aan portretten van Kudelstaarters 
en Aalsmeerders. De Kudelstaarters 
hebben daarbij de overhand. Het 
zijn vooral de portretten van Anne-
ke Kempes en An van Beeck Cal-
koen die de laatste bladzijdes van 
het boek sieren. 
In de kaartenbak zijn nog enke-
le portretten te vinden. Het meest 
opvallende portret is een afbeel-
ding van een aquarel gemaakt van 
Wim van Leeuwen, een bekende 
Aalsmeerder, vooral in Doopsgezin-
de kringen. De aquarel van de hand 
van Henny Weima neemt een pro-
minente plaats in zijn huis in Ku-
delstaart in! Op de aquarel zie je 
Wim van Leeuwen afgebeeld voor 
een samengesteld landschap, dat 
de vier seizoenen uitbeeldt.
Uit zijn hoofd groeien draden waar-
aan zwarte mieren groeien, één 
draad mondt uit in een veel grote-
re en haast vlinderachtige transpa-
rante mier. 

Muzikale feestmiddag bij 
show- en jachthoornkorps
Kudelstaart - Aanstaande zondag 
1 februari houdt het show en jacht-
hoornkorps Kudelstaart haar jaar-
lijkse open dag. De leden van het 
korps laten op deze dag horen wat 
ze het afgelopen seizoen hebben 
geleerd. Ook de nieuwe leden die 
in september zijn begonnen kunnen 
al lekker meespelen. Als gast heeft 
het korps dit jaar de boerenkapel de 
Zwiebels uitgenodigd om de feest-
vreugde te vergroten. 
Deze groep muzikanten staan be-

kend om hun enthousiaste manier 
van spelen en zijn een veelgevraag-
de kapel in binnen- en buitenland. 
Feest gegarandeerd! De middag be-
gint om 14.00 uur met een minicon-
cert van het show en jachthoorn-
korps en vanaf 15.30 uur zullen de 
Zwiebels laten horen wat feestmu-
ziek betekent. 
U bent allen van harte uitgenodigd 
in het clubgebouw van het show en 
jachthoornkorps aan de Bilderdam-
merweg in Kudelstaart.

Bijzondere inruilactie eigen woning 
Modelwoning Proosdij-Noord 
doet mee aan kijkdag makelaars

Filmavond over Aalsmeer 
van toen bij BV Oostend
Aalsmeer - Buurtvereniging Oost 
end organiseert aanstaande vrijdag 
30 januari in samenwerking met 
Siem Kooy een filmavond over oud 
Aalsmeer waar onder andere ook de 
motorclub aan bod komt en uiter-
aard nog vele andere thema’s. Voor 
iedereen een mooie gelegenheid 

om te zien hoe het er vroeger aan 
toe ging. Vooral voor alle nieuwe be-
woners is het een unieke kans om te 
zien waar ze zijn neer gestreken. De 
avond wordt gehouden in Het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55 
en zaal is vanaf 19.30 uur open. De 
entree en de koffie zijn gratis.  

mieren mocht daarvoor een keer 
Kudelstaart verlaten. Alles in deze 
expositie op de Oostelijke eilanden 
van Amsterdam draait om vliesvleu-
geligheid, transparantie, vrijheid en 
veel blauwe luchten. 

Vervolgproject
De kaartenbak is een overblijfsel 
van de tentoonstelling ‘Een schil-
derachtig dorp’. Hij staat perma-
nent achterin in het Oude Raad-
huis. Tijdens de lopende tentoon-
stellingen kan iedereen nog een af-
beelding van een Aalsmeerse / Ku-
delstaartse plek of persoon inleve-
ren. Dit kan een afbeelding zijn van 
een schilderij, een tekening of een 
wandkleed, in een ver verleden of 
recent gemaakt. 
De steeds aangroeiende kaarten-
collectie kan een aanzet zijn tot een 
vervolgproject : een tweede boek 

met bijpassende tentoonstelling, 
een speciale tentoonstelling van 
werk van kunstenaars, die speci-
fiek de opdracht kregen plekken in 
Aalsmeer te schilderen, alles is mo-
gelijk! 
Een kans nog voor een ieder die het 
afgelopen jaar de oproepen in de 
plaatselijke kranten en in de KCA 
nieuwsbrief gemist heeft en haar of 
zijn werken niet heeft kunnen in-
leveren. Het werk kan afgegeven 
worden bij de suppoost in het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat 9 
van donderdag tot zondag aanwe-
zig tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Lopende tentoonstelling tot en  met 
15 februari: Couleurs d’Afrique, 
schilderijen en beelden van kun-
stenaars uit Togo, Mali en Burki-
na Faso.Voor meer nieuws uit de 
Kaartenbak: www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl 

Op de kaart bij de Kaartenbakaf-
beelding is te lezen: Deze aqua-
rel is gemaakt naar aanleiding van 
de Mierenmachine, een object dat 
Henny Weima en Wim van Leeuwen 
in 1973 maakten. Die machine be-
staat uit zwarte mieren, gemaakt 
van kleine zwarte kralen met één 
grote transparante mier gemaakt 
van doorzichtige kralen. Deze mie-
ren zitten vast aan een mechaniek 
dat de mieren laat ronddraaien. 
Voor het technische gedeelte was 
Wim in actie gekomen. Als belo-
ning maake Henny deze aquarel 
voor hem. 

Vlinderslag
Aalsmeerders die deze aquarel 
nog eens willen zien kunnen op 
het ogenblik terecht in de Ooster-
kerk in Amsterdam. Van 1 tot en 
met 24 februari is daar de tentoon-
stelling  Vlinderslag te zien.  Het is 
een  groepsexpositie waaraan Hen-
ny Weima met een vijftiental wer-
ken meedoet. 
Ook deze aquarel van Wim en de 

Chronisch gebrek aan 
mannen bij Song of Joy
Kudelstaart - Het interkerkelijk 
koor Song of Joy heeft momenteel 
een chronisch gebrek aan mannen. 
Het aantal mannenstemmen van 
de tenoren en de bassen staat niet 
meer in verhouding tot het groot 
aantal vrouwenstemmen. Daarom is 
het koor druk op zoek naar mannen 
die het leuk vinden om te zingen. 
Het koor brengt een geestelijk re-
pertoire en heeft voor dit jaar weer 
een aantal medewerkingen in kerk-
diensten op het programma staan.
Ook verleent het koor bij gelegen-
heid medewerking aan bijeenkom-
sten in ouderen-, verzorgings- en 
verpleegtehuizen. Het geeft de zan-
gers zelf altijd veel vreugde om me-

dewerking aan een uitvoering of een 
concert te verlenen. Ook tijdens de 
repetities op de dinsdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in de Spil is het 
altijd heel gezellig. Naast intensie-
ve studie van de muziekstukken is 
er ook altijd gelegenheid voor ont-
spanning en sociaal contact met 
elkaar. Neem het eens in overwe-
ging om zanger te worden bij Song 
of Joy. Eerst vrijblijvend oriënteren 
door enkele keren te komen kijken 
en luisteren is uiteraard mogelijk. 
Voor meer informatie kan de website 
bezocht worden: www.songofjoy.nl 
of kan contact opgenomen worden 
met pr-man Anton van Dusseldorp, 
tel. 0297-329380 of 06-33883243

Laatste ledenvergadering van 
Oranjevereniging Juliana?
Rijsenhout - Helaas komt voor de 
Christelijke Oranjevereniging Julia-
na na 64 jaar de laatste jaarlijkse le-
denvergadering naderbij. 
De afgelopen jaren is er intensief 
gezocht naar nieuwe bestuursle-
den. Hier is geen enkele reactie op-
gekomen. Het huidige bestuur be-
staat uit vier leden. Hiervan zijn er 
de komende ledenvergadering twee 
aftredend. Volgens de statuten zou 
het bestuur uit minimaal vijf perso-
nen moeten bestaan. 
Dit zou dan de minimale afspiege-
ling van de Rijsenhoutse bewoners 
kunnen zijn. Met alle respect voor 
diegene die de C.O.V. Juliana een 
warm hart toedragen, of deden, het 
kan zo niet langer meer. Het bestuur 
is genoodzaakt om de vereniging te 
ontbinden. 
Voor het ontbinden zijn twee leden-
vergaderingen noodzakelijk. Dit mag 
op één avond plaats vinden. De ver-
gaderingen worden dan gescheiden 
door een korte pauze. De eerste bij-

eenkomst is de gebruikelijke jaar-
lijkse ledenvergadering met de me-
dedeling over het ontbinden van de 
vereniging. De daarop volgende le-
denvergadering is een stappenplan 
over de ontbinding van de vereni-
ging. 
Om de lopende zaken af te hande-
len wordt er een interim-bestuur 
van twee leden aangesteld. Hiervoor 
zijn de dames C van der Neut en M. 
Dekker gevraagd. 
Na deze vergadering is er tijd voor 
een goede oude traditie, de bingo. 
Hierbij zijn weer mooie prijzen te 
winnen. 
En niet te vergeten het raden naar 
de prijs van een gevulde bood-
schappenmand. De ledenvergade-
ring wordt gehouden op donder-
dag 29 januari in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur. De ledenver-
gadering begint om 19.30 uur. `Het 
bestuur hoopt op een flinke op-
komst.

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

klaverjassen gewonnen door Ma-
ry Poleij met 5160  punten, gevolgd 
door Eef van Mourik met 5146 pun-
ten. Derde werd Henk de Jong met 
5088 punten en vierde Gerrit van der 
Geest met 5052 punten. Bij het joke-
ren  eindigde Saar Looy op de eerste 
plaats met 40 punten, op twee is Jan 
Bon geëindigd met 72 punten.

Aalsmeer - Op zaterdag 31 janu-
ari staat weer de open huizenrou-
te op het programma en ook de 
modelwoning in Proosdij-Noord 
doet mee aan deze kijkdag van de 
Aalsmeerse makelaars. De woning 
is van 11.00 tot 14.00 geopend voor 
het publiek. Geïnteresseerden kun-
nen zonder afspraak de woning be-
zichtigen. Het adres van de model-
woning is: Rechtsbuitenstraat 36 te 
Kudelstaart.
 Er is nog een aantal 2-onder-1-kap-
woningen te koop. Deze zijn voor-
zien van een garage of carport en 
vrijwel allemaal aan sierwater gele-
gen. De woningen zijn op korte ter-
mijn beschikbaar. Een aantal wo-
ningen is uitgevoerd met een uit-
bouw van 1.80 meter aan de ach-
tergevel. Projectontwikkelaar Gront-
mij Real Estate BV heeft in samen-
werking met de verkopend make-
laars een bijzondere inruilactie ont-
wikkeld. Onder bepaalde voorwaar-
den kan Grontmij ervoor zorgen 
dat kopers zich geen zorgen hoe-
ven te maken over de verkoop van 
hun huidige eigen woning. In Proos-
dij-Noord zijn sinds 2003 in totaal 
230 woningen gebouwd in diver-
se prijsklassen en varianten. Medio 

2009 start de verkoop van nog eens 
80 woningen. Deze woningen zul-
len worden gebouwd aan de Hoofd-
wegzijde van het plan. De modelwo-
ning is door het Kudelstaartse meu-
belbedrijf Trendpoint volledig inge-
richt zodat aspirant-kopers zich een 
goed beeld kunnen vormen van hoe 
de woning is wanneer hij bewoond 
wordt. Informatie bij de verkopend 
makelaars: Mantel Makelaars: tel. 
0297-327145 of Van der Laarse Ma-
kelaardij o.g., tel. 0297-368451 of 
kijk op de websites www.mantel-
makelaars.nl en www.vanderlaarse-
makelaardij.nl.
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Cursussen gemengde teken- en 
schildertechnieken bij Werkschuit
Aalsmeer - Op de dinsdagavond 
en zaterdagmorgen start stichting 
De Werkschuit met een korte cur-
sus ‘gemengde teken- en schilder-
technieken’. In deze cursus gaat met 
verschillende teken- en schilderma-
terialen gewerkt worden. De cursis-
ten gaan de mogelijkheden en tech-
nieken daarvan ontdekken, ze toe-
passen en met elkaar combineren. 
Materialen die gebruikt gaan wor-
den zijn onder andere houtskool, 
(kleur)potloden, viltstiften, kroon-
tjespen, penselen, softpastel en ink-
ten. De sgrafitto-, griffel-, afstoot-
, sjabloneer- en frottage-techniek 
gaan met de diverse materialen be-
handeld worden. Tijdens de eerste 
les wordt er een eenvoudige kleu-
rencirkel gemaakt. In deze cursus 
ligt het accent niet op het kunnen 
(na)tekenen van de juiste vormen en 
afmetingen, zoals in de cursus ba-
sisvaardigheden tekenen, maar om 
de grote lijnen en vormen van een 
object/voorwerp in kleur te kunnen 

weergeven met behulp van verschil-
lende materialen. Nieuwsgierigheid, 
technieken willen uitproberen en 
plezier in tekenen en schilderen zijn 
de sleutelwoorden voor deelname 
aan deze cursus, zowel voor de be-
ginnende als de gevorderde teke-
naar/schilder. In de eerste les geeft 
de docent een advies welke papier-
soorten aangeschaft kunnen wor-
den en met welke materialen per les 
gewerkt gaat worden. Voor de eer-
ste les wordt iedereen verzocht drie 
vellen A4 of A3 formaat wit teken-
papier mee te nemen en twee vel-
len aquarelpapier, schrijfpapier, een 
pen en een föhn. Voor mensen die 
met eigen materiaal werken: een 
dunne viltstift of ballpoint, kleurpot-
loden, gewone potloden, penselen 
en een aquarelverfdoos.  
De cursus word gegeven door Jut-
ta Atsma en kost 85 euro. Voor in-
lichtingen en opgave:  www.g.klein.
org/wsa/ of bel 0297 340150, Mar-
got Tepas.

Westplas mavo barst van talent!
Aalsmeer - De aula van de West-
plas mavo in de Mensinglaan was 
afgelopen vrijdag tot de nok toe ge-
vuld. Ruim 350 bezoekers, leerlin-
gen, ouders en medewerkers waren 
afgekomen op het jaarlijkse evene-
ment ‘Westplas on stage’.  Op een 
groot podium met fantastische licht-
effecten schotelden leerlingen van 
de Westplas de bezoekers  een gro-
te diversiteit aan acts voor en ver-
rasten hen keer op keer. Ryan Berg-
kamp en Danielle Klaassen open-
den de avond met een swingende 
uitvoering van het nummer ‘Valerie’ 
van Amy Whinehouse. Tevens kon-
digden zij als professionele presen-
tatoren de talenten aan.  Bijvoor-
beeld Jessica Otto die op het num-
mer ‘the pink panter’ als een volleer-
de tapdanseres  en in een prach-
tige outfit de sterren van de hemel 
tapte.  Martina van der Linden op 
gitaar en Lisa Palmer op saxofoon 
speelden hun muzikale versie van 
‘Sweet about me’. Ruben Kieftenbelt 
en zijn band ‘Definitions’ hadden 
voor deze avond  een eigen num-
mer gecomponeerd. Spetterend gi-
taarwerk waar de vonken vanaf vlo-
gen. En wat te denken van de ‘The 
Kuikenzuigers’: Vier jongens in witte 
werkpakken schreeuwden het pu-
bliek pakkende teksten toe. Wat een 
energie ging hiervan uit! 

‘Smaakt naar meer’
De zaal werd helemaal stil bij de 
vertolking van ‘If I ain’t got you’ door 
Nadia Dogger en ‘Make you feel my 
love’ door Karlijn Piet. Indrukwek-
kend stemgeluid. Aanstekers gin-
gen aan, kippenvel bij velen in de 
zaal. Eigenlijk waren alle acts hu-
zarenstukjes op zich. Wat een ta-
lent op de Westplas! Het hoogte-
punt van de avond was voor het 
laatst bewaard: een schitterende 
dans en rap-act met Dunia, Yase-
min en Sarah als stijlvolle exotische 

danseressen en Abdislem, ‘Appie’, 
veroverde het hart  van vele meisjes 
met zijn gevoelige rap. Henk Trom-
mel, docent muziek aan de West-
plas en organisator van dit evene-
ment kijkt tevreden, glimmend  en 
vol trots terug op deze avond. “De-
ze negende uitvoering staat in mijn 
top drie“, zegt hij. “Wat een hoog ni-
veau had deze avond.” Hij werd door 
alle deelnemers op het podium luid 
toegezongen en bedankt. Ook ves-
tigingdirecteur René Elbersen was 
diep onder de indruk van de presta-
ties en genoot zichtbaar.  “Wat een 
geweldige sfeer hier op de West-
plas, dit smaakt naar meer.” Om half 
elf kwam een einde aan een avond 
waar de komende periode nog veel 
over nagepraat zal worden. De open 
avond op donderdag 5 februari van 
18.30 tot 21.00 uur is de volgende 
activiteit op de Westplas mavo.  Ie-
dereen is van harte welkom om ken-
nis te maken met de school, mede-
werkers en leerlingen.  Mogelijk 
ontmoet  je zomaar een Westplas 
talent... 

Lezing over 
Vietnam bij VIA
Aalsmeer - Op woensdag 4 februa-
ri vertelt  Karin de Veij  over haar reis 
naar Vietnam vorig jaar. Zij bezocht 
Vietnam als afgevaardigde van de 
Wereldwinkel en had contact met 
leveranciers van de producten, die 
in de Wereldwinkel te koop zijn. 
De lezing wordt ondersteund door 
dia’s. In de pauze is er gelegenheid 
om producten van de Wereldwinkel 
te kopen. Het belooft een interes-
sante lezing e worden. Zowel leden 
als introducés zijn welkom Voor in-
troducés is de entree twee euro. De 
bijeenkomst is in het Dorpshuis van 
Kudelstaart en begint om 10.00 uur.Aalsmeer - Liefst 34 jaar geleden is 

het dat huisarts Arend Bon de prak-
tijk overnam van zijn vader. En nu 
vindt hij het mooi geweest. Vanaf dit 
jaar neemt de volgende generatie, 
Marieke Bon in samenwerking met 
dokter Miguel Konijnendijk, het van 
hem over. Zo’n imposante periode 
van intense dienstbaarheid is alle 
reden voor een feestje en dit tref-

fen vindt aanstaande zaterdag 31 
januari plaats. In de burgerzaal van 
het gemeentehuis is tussen 13.00 en 
17.00 uur de afscheidsreceptie. Pa-
tiënten en bekenden worden uitge-
nodigd om Arend Bon de hand te 
komen schudden en met een drank-
je te toosten op de roerige en nu ko-
mende rustige jaren voor de schei-
dende huisarts.

Totaalaanbieder interieur verbouwd

Woonatelier Decorette Piet 
heropent aanstaande vrijdag
Aalsmeer - Vrijdag 30 januari opent 
Decorette Piet na een flinke verbou-
wing weer haar deuren voor het pu-
bliek. Eigenaar Anton Piet en zijn 
personeel hebben vier weken de 
tijd genomen om de zaak in een to-
taal nieuw jasje te steken. De win-
kel krijgt een hele andere huisstijl, 
die in lijn ligt met andere Decoret-
te-vestigingen in Nederland. “We 
kunnen onze eigen invulling aan de 
winkel blijven geven, maar in alle za-
ken herken je dezelfde look en feel”, 
legt Anton Piet uit. “Met dit nieuwe 
concept komen de producten be-
ter naar voren. We kunnen ook meer 
technische onderdelen en werkwij-
zen laten zien in de winkel. Bijvoor-
beeld hoe een mechanisme van een 
zonwering werkt. En de sfeerhoek-
jes met leuke woonaccessoires zijn 
door groot succes gebleven.” Naast 
een nieuwe uitstraling is de winkel 
uitgebreid met 30 vierkante meter. 
Hiermee is ruimte gecreëerd voor de 
zonwering hoek. De klant kan hier 
alle mogelijkheden in een mooie 
sfeer bij elkaar zien.
Bij een verbouwing komt veel kijken 
en Anton is blij dat de vernieuwde 
zaak aanstaande vrijdag weer open 
gaat. Het was hard werken om alles 
op tijd af te krijgen voor de opening. 
Tijdens de verbouwing konden de 
klanten terecht aan de overkant van 
de winkel, waar ze geholpen werden 
in een tijdelijk onderkomen. Woona-
telier Decorette Piet is al jaren een 

begrip in Aalsmeer. Dit jaar bestaat 
het familiebedrijf tachtig jaar. De 
opa van Anton is in 1929 begonnen 
als schildersbedrijf met een klein 
verfwinkeltje. Hij had een paar men-
sen in dienst en de meeste klanten 
zaten toen nog op fietsafstand van 
het bedrijf. Jaren later heeft de va-
der van Anton het bedrijf overge-
nomen en is de zaak uitgebreid met 
glas, behang, vloerbedekking en 
raamdecoratie. De interieurspecia-
list aan de Oosteinderweg richt zich 
op de zes wanden van het huis, zo-
als dat zo mooi heet. Je kunt er te-
recht voor een veelzijdig aanbod op 
het gebied van woonmode voor ra-
men, muren, plafond en vloer. “We 
vinden het prettig mensen te hel-
pen bij het kiezen van mooie combi-
naties. Hiervoor hebben we een ge-
specialiseerd team van negen men-
sen, dat garant staat voor advies en 
service, maar we kunnen ook op-
meten, behangen, vloeren leggen, 
etc. We volgen de laatste trends op 
het gebied van woonstijlen en als 
het nodig is komen we bij de men-
sen thuis voor deskundig advies” en 
Anton Piet besluit: “Decorette Piet 
is al 80 jaar oud, maar we  zijn al-
tijd met de tijd meegegaan. Na de-
ze verbouwing is de uitstraling weer 
modern en fris en ik weet zeker dat 
jong en oud zich thuis voelt in on-
ze winkel.” 

Tekst: Ilse Zethof

Het team van Decorette Piet: Anton, Monique, Klazien, Marjon, Steven, Theo, 
Annemieke, Hilde en Awatif.

Start onteigeningsprocedure 
voor uitvoering Noordvork
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben besloten de ad-
ministratieve onteigeningsproce-
dure te starten voor de uitvoering 
van het bestemmingsplan ‘Noord-
vork’. Door de aanleg van de Noor-
vork worden bestaande woongebie-
den in Aalsmeer ontlast. 
Het wordt ook een ontsluitingsweg 

voor toekomstige woongebieden. 
De procedure wordt gestart omdat 
het traject van verwerving van een 
aantal gronden lijkt ‘te stokken’, zo 
meldt B&W op de website van de 
gemeente. Het streven van de ge-
meente blijft wel om de benodigde 
gronden op ‘minnelijke’ wijze in be-
zit te krijgen.

Grote inzet van politie na 
stunt ‘honderddagenfeest’
Amstelveen - Twee 16-jarige mid-
delbare scholieren zijn vrijdag 23 
januari rond negen uur in de och-
tend gemaskerd een supermarkt 
aan de Lindenlaan in Amstelveen 
binnengelopen als ‘honderddagen-
feest-stunt’. Geschrokken personeel 
schakelde de overvalalarmknop in. 
De jongens zijn voor het pand door 
de politie aangehouden.
Nadat bleek dat het een grap be-

trof zijn zij door de politie overge-
dragen aan het schoolpersoneel. 
De schoolleiding heeft haar veront-
schuldigingen aangeboden aan het 
supermarktpersoneel en een bloe-
metje gebracht. 
Verder beraadt zij zich over de te ne-
men maatregelen en geeft aan dat 
de twee jeugdige daders erg on-
der de indruk zijn van wat zij teweeg 
hebben gebracht.

Beginnerscursussen Pole 
fitness bij SV Omnia 2000
Aalsmeer - SV Omnia 2000 start 
met cursussen Pole fitness. Pole fit-
ness is een zeer complete nieuwe 
fitness workout, waarbij technieken 
uit het traditionele paaldansen wor-
den gecombineerd met Gogo-aero-
bics, gogo dansen in aerobics stijl. 
Samen zorgt dit voor een high im-
pact workout. 
Het programma scoort erg goed op 
kracht, cardiovasculair, en kracht-
uithoudingsvermogen. Bovenop de 
voldoening die deze intensieve wor-
kout geeft, komt het plezier in het 
leren en beheersen van de technie-
ken en de Gogo-aerobics choreo-
grafieën. Bij de fitnessactiviteiten 
wordt er veel individueel getraind, 
bij of met anderen, maar niet sa-
men. Tijdens een Pole fitness wor-
kout echter, is er contact en interac-
tie tussen de deelnemers in de vorm 
van lichamelijke ondersteuning en 
feedback. De technieken worden 
getraind op een toegankelijke wij-
ze en in korte tijd zijn de deelneem-

sters in staat spectaculaire draaien 
en andere technieken uit te voeren.  
Een essentieel onderdeel van Pole 
fitness is Gogo-aerobics. De cho-
reografieën worden getraind op de 
allernieuwste dansmuziek. Elke les 
wordt een deel van de dans behan-
deld, en aan het eind van de cursus 
zal je in staat zijn de gehele chore-
ografie uit te voeren. Gogo-aerobics 
is een non-stop workout, waarbij de 
focus ligt op vetverbranding en uit-
houdingsvermogen. De cursus be-
staat uit 10 lessen en kost 95 euro.  
SV Omnia start op maandag 9 en 
dinsdag 10 februari met beginners-
cursussen  en deze is beide dagen 
van 20.00 tot 21.00 uur. Daarna start, 
alleen op maandag, om 21.00 uur 
een mediumcursus en deze duurt 
tot 22.00 uur.  De lessen worden ge-
geven in de gymzaal van het Wel-
lant College aan de 1e J.C. Mensin-
glaan 40. Kijk voor meer informa-
tie en opgave op de website: www.
svomnia.nl.

Zaterdag in burgerzaal, gemeentehuis

Afscheidsfeest Arend Bon

PACT bij De Meerlanden
Aalsmeer - Dat het opwekken van 
duurzame energie uit afval geen 
toekomstmuziek meer is, ervaar-
den vertegenwoordigers van PACT 
Aalsmeer, het Aalsmeerse samen-
werkingsverband van PvdA, Groen-
Links en D66, en hun GroenLinks 
collega’s uit Uithoorn tijdens hun 
recente werkbezoek aan ‘hun’ afval-
verwerkingsbedrijf De Meerlanden 
in Rijssenhout. Het bedrijf maakt 
werk van haar maatschappelijke 
functie ten opzichte van het milieu 
en de burger. Zo zet De Meerlan-
den zich in om de klimaatverande-
ring een halt toe te roepen. Energie-
besparing is daarvoor de meest voor 
de hand liggende manier, maar ook 
gescheiden inzameling van afval 
draagt bij aan vermindering van het 
broeikaseffect. Op dinsdag 20 ja-
nuari ontvingen de directeur en het 
hoofd communicatie en duurzaam-
heid van De Meerlanden de locale 
politici en vertelden over het doel en 
de missie van hun bedrijf. De Meer-
landen is al lang niet meer alleen 
inzamelaar en verwerker van afval. 
Het bedrijf ontwikkelt zich van afval-
bedrijf naar grondstoffen- en ener-
gieleverancier. Van glas wordt weer 
glas gemaakt, van papier nieuw pa-
pier, van blik nieuwe fietsen, en van 
het in Aalsmeer ingezamelde plas-
tic worden nieuwe plastic flessen, 

fleece-truien en tennisballen ge-
maakt. Gft-afval verandert in com-
post. Compost gebruiken mensen in 
de tuin en boeren op hun land. Uit 
elke ton gft-afval wordt door com-
postering 90 kilo CO2 teruggegeven 
aan de bodem. Composteren draagt 
daarmee direct bij aan verminde-
ring van het broeikaseffect. Interes-
sant is de ontwikkeling van het pro-
duceren van biogas uit gft-afval via 
vergisting. Door de combinatie van 
composteren en vergisten kan de 
CO2 besparing oplopen tot 410 ki-
logram voor elke ton gft. Elk huis-
houden in Nederland produceert 
gemiddeld 260 kilogram gft per jaar. 
Op dit biogas rijden straks de voer-
tuigen van De Meerlanden. Daar-
mee is de kringloop rond. En wat 
over is wordt geleverd aan het gas-
net. De Meerlanden creëert hiermee 
de mogelijkheid om niet alleen kli-
maatneutraal te werken, maar zelfs 
klimaatpositief. 

PACT Aalsmeer, voorvechter van het 
nieuwe ambitieuze klimaatbeleids-
plan van de gemeente Aalsmeer, 
klinken het opwekken en het ge-
bruiken van duurzame energie uit 
afval door De Meerlanden als mu-
ziek in de oren. Een bezoek aan De 
Meerlanden heeft laten zien dat dit 
in Aalsmeer dus al kan!   

De Oude Veiling presenteert:
Muziekdocumentaire gitaar-
festival Crossroads zondag
Aalsmeer - Voor de komende 
maanden worden er unieke muziek-
documentaires getoond in De Ou-
de Veiling. Aanstaande zondag 1 fe-
bruari is de eerste en dan wordt het 
tweede Crossroads gitaarfestival 
met Eric Clapton en zeer vele gasten 
getoond. Hier onder bevinden zich 
namen als  Jeff Beck, Sheryl Crow, 
Buddy Gay, BB King, Jarry Douglas, 
Albert Lee, Lohn McLaughlin, Willie 
Nelson, Robbie Robertson, Johnny 
Winter, Steve Winwood, James Tay-
lor en vele anderen. Alle betrokke-
nen in de documentaire treden gra-
tis op voor het festival en de inkom-
sten van dit festival kwam ten goe-
de aan een Clapton’s Crossroads 
Medical Centre in Antigia waar met 
name  musici kunnen afkicken van 
drank en drugsgebruik. Dit festival 
vond plaats op 28 juli in 2007. 
Komende documentaires zijn onder 
andere concerten van Bela Fleck & 
The Flagtones, Primal Twang, de ge-

schiedenis van de gitaar door Dan 
Crary, met veel gasten, Cream Reu-
nion Concert met Clapton, Jack Bru-
ce & Ginger Baker en de Sam Bush 
Band live. Aanvang film 15.00 uur in 
het restaurant van De Oude Veiling 
in de Marktstraat. Toegang natuur-
lijk gratis. 

Agenda
Op vrijdag 6 februari vindt er in De 
Oude Veiling weer een jamsessie 
plaats voor muzikanten uit Aalsmeer 
en omstreken die het leuk vinden om 
met elkaar muziek te maken. Vanaf 
21.00 uur is iedereen welkom om er 
een gezellige avond van te maken!  
En zondagmiddag 8 februari verzor-
gen de bekende Amarikaanse gita-
risten en zangers Iain Matthews en 
Ad Vanderveen een luisterconcert 
in De Oude Veiling. De aanvang is 
15.00 uur een kaarten zijn te koop 
aan de bar of te bestellen via www.
deoudeveiling.nl.

Amstelveen - Op vrijdag 23 januari 
is de eerste paal de grond ingegaan 
voor de nieuwe ambulancepost in 
Amstelveen. Wethouder Veenboer 
van de gemeente Amstelveen ver-
richte de officiële handeling. De 
bouw gaat ongeveer 6 maanden in 
beslag nemen. Rond de zomer moet 
het, door aannemer De Vries uit Pur-
merend te bouwen pand, opgele-
verd zijn. De nieuwe ambulancepost 
in Amstelveen komt aan de Spinne-
rij 15. De ambulancepost is ontwor-

pen door ENZO architecten uit Bur-
gerveen. Aan de Spinnerij komt een 
langwerpig gebouw met op de be-
gane grond een remise voor zeven 
ambulances.
Op de eerste verdieping komen een 
woonkamer, een scholingsruimte, 
een vergaderruimte, twee kantoren 
en kleedruimtes. Ook is er ruimte 
voor een dakterras. Er zal gebruik 
worden gemaakt van natuursteen 
en glas. Het VZA logo zal zichtbaar 
op de zijgevel komen.

Eerste paal nieuwbouw VZA

                               Afgelopen zaterdag trad de band Rood op, met succes!

                                              King Pelican oogstte zaterdag jl. veel applaus 
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Staande ovatie Sonority 
na optreden in Paradiso
Aalsmeer - Sonority heeft zich kort 
geleden met veel succes gepresen-
teerd tijdens de korendagen in het 
Amsterdamse Paradiso. Onder lei-
ding van interim-dirigent Rutger van 
Leyden zong het Aalsmeerse pop-
koor figuurlijk het dak van Paradiso. 
Tijdens de korendagen krijgen ko-
ren twintig minuten de tijd hun kun-
nen te tonen. Sonority wist het pu-
bliek te boeien met vijf uiteenlopen-
de nummers waaronder het a ca-
pella gezongen ‘Because’ van The 
Beatles in een arrangement van 
Rutger van Leyden en ‘Hart van 
mijn Gevoel’ van De Kast, gearran-
geerd door de vorige dirigent Ge-

orge Overmeire. Na het slotnummer 
‘Barcelona’ bracht het publiek een 
staande ovatie. De inspiratie van 
Rutger van Leyden en het arrange-
ment van George Overmeire speel-
den daarin een belangrijke rol. ‘Bar-
celona’ is wereldwijd bekend ge-
worden door popfenomeen Freddie 
Mercury en operazangeres Mont-
serrat Caballé. Het optreden in Pa-
radiso was de laatste keer dat Rut-
ger van Leyden Sonority dirigeerde. 
Vanaf heden staat Wien Wagenaer 
voor het koor. Wien zat in Paradiso 
in de zaal en hoorde de presentator, 
die dat wist, zeggen: “Nou, je komt 
in een gespreid bedje!”. 

Thema: Een Carnavalsreclame
Laatste mogelijkheid voor 
inschrijving carnavalsoptocht
Kudelstaart - Van 20 tot en met 24 
februari is het weer carnaval in Ku-
delstaart. Met nog een kleine maand 
voor de boeg is carnavalsvereniging 
De Pretpeurders volop in de weer 
met de voorbereidingen, bijvoor-
beeld voor de optocht door ‘Poel-
gilderdam’ op zondag 22 februari. 
Deelnemers hebben nog één week 
de tijd om zich in te schrijven. Voor 
Prins Kees den Eerste is dit de eer-
ste optocht die hij zal voorgaan als 
Prins. Hij en zijn Raad van Elf roepen 
dan ook een ieder op om van deze 
laatste mogelijkheid tot inschrijving 
gebruik te maken. Om de optocht 
voor iedereen tot een feest te ma-
ken, geldt een aantal eisen voor de 
deelnemers. Eén hiervan is verplich-
te inschrijving vooraf, met opgave 
van contactpersoon en telefoon-
nummer, aantal deelnemers, namen 
van de deelnemers en naam van de 
bestuurder van de wagen. De in-
schrijving dient voor vrijdag 6 febru-
ari binnen te zijn, wie zich daarbui-
ten aanmeldt moet helaas worden 
uitgesloten van deelname. De Pret-
peurders willen er, in overleg met de 
gemeentelijke instanties, een waar 
carnavalsfeest van maken. Dit bete-
kent ook dat alle deelnemende wa-
gens binnen het thema van dit jaar 
moeten passen: Een Carnavalsre-
clame. In de weken voor het carna-
val zal de organisatie een bezoekje 
brengen aan de deelnemers om te 
kijken of de wagens voldoen aan de 
voorschriften op het gebied van the-
ma en veiligheid. Deze voorschrif-
ten worden na inschrijving verstrekt. 
Inschrijven kan bij het secretariaat 

van De Pretpeurders: Marco Splin-
ter, Leeghwaterstraat 126, 1433 CB 
Kudelstaart, e-mail: m.splinter@be-
gam.nl.

Kinderoptocht
Een dag voor de ‘grote optocht’ zal 
ook weer een kinderoptocht door 
Kudelstaart plaatsvinden. Onder 
aanvoering van jeugdprins Wesley 
en jeugdprinses Natasja trekken De 
Pretpeurders met hopelijk veel Ku-
delstaartse jeugd door de straten 
voor een vrolijke tocht. Inschrijving 
hiervoor is niet verplicht. De Raad 
van Elf raadt de jeugd wel aan vast 
aan de slag te gaan met het ver-
vaardigen van pakken, versieren van 
fietsen en bouwen van wagens. Hal-
verwege de tocht zal op het gras-
veld achter de bibliotheek een bal-
lonnenwedstrijd plaatsvinden. Prins 
Kees den Eerste, jeugdprins We-
sley, jeugdprinses Natasja en de he-
le Raad van Elf roepen alle kinde-
ren op om mee te doen met deze 
gezellige middag. De kinderoptocht 
wordt gehouden op zaterdag 21 fe-
bruari. Na afloop vindt in het Dorps-
huis het kindercarnaval plaats. De 
Pretpeurders hebben dit jaar weer 
een hele nieuwe invulling bedacht 
voor deze middag, dat veel gezellig-
heid belooft. Op de zaterdagavond 
volgt een van de andere hoogtepun-
ten van het carnaval: het Prinsenbal. 
Kaarten voor dit feest zijn vanaf za-
terdag 7 februari te koop bij Cafeta-
ria Family Kudelstaart. In de komen-
de weken volgt meer informatie over 
het volledige programma tijdens het 
carnaval van 2009.

                    De winnaars van de optocht in 2008. Foto: Frans van Maurik

Vanavond gedichtenavond 

Verkiezing dorpsdichter 
van Aalsmeer in Bacchus
Aalsmeer - Donderdag 29 januari 
is weer de jaarlijkse Gedichtendag. 
Landelijk staat deze dag in het te-
ken van de verkiezing van de Dich-
ter des Vaderlands. Nederland kent 
al sinds 2000 een Dichter des Va-
derlands. Deze titel werd toegekend 

aan Gerrit Komrij. In 2005 werd hij 
opgevolgd door Driek van Wissen. 
Op 28 januari 2009 wordt bekend 
gemaakt wie de nieuwe Dichter des 
Vaderlands wordt. KCA heeft deze 
campagne aangegrepen om in sa-
menwerking met de Nieuwe Meer-

bode een dorpsdichter te verkiezen. 
Een deskundige commissie zal van-
avond, donderdagavond 29 janua-
ri, in cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat samen met het pu-
bliek uit de deelnemers van de ge-
dichtenavond een geschikte kandi-

daat kiezen. De dorpsdichter krijgt 
de eer het komende jaar een aantal 
gedichten te schrijven waarin actu-
ele dorpsgebeurtenissen ludiek of 
kritisch worden belicht. 
De gedichten worden gepubliceerd 
in de Nieuwe Meerbode. Het thema 
voor de gedichtenavond in Bacchus 
luidt zeer toepasselijk: ’t dorp.Van 
de ingezonden dichtwerken is een 
bundel gemaakt, die voor 3 euro te 
koop is.  De ingezonden gedichten 
worden door de dichters zelf voor-
gedragen. De avond wordt muzikaal 
ondersteund door Margreet Busstra 
op dwarsfluit en Jan Busstra achter 
de piano.  Belangstellenden zijn van 
harte welkom. Aanvang 20.00 uur, 
toegang gratis.

Video presentatie Noorwegen bij 
Postzegelvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 2 fe-
bruari wordt bij postzegelvereniging 
Aalsmeer een video-presentatie ge-
geven over het land Noorwegen. Een 
postzegelland, maar ook een vakan-
tie bestemming. Maandagavond 
wil de heer Edward A.R.Bakker be-
langstellenden kennis laten maken 
met zijn filatelistische kijk op Noor-
wegen. De presentatie betreft een 
langgerekt groot land met relatief 
zeer weinig inwoners. Hij behandelt 
de geschiedenis van dit prachtige 
land waarna hij een tocht per schip 
maakt naar het noorden tot aan Kir-
keness waarbij de Noordkaap na-
tuurlijk niet ontbreekt. Misschien 
heeft u nog heel leuk materiaal van 

Noorwegen liggen en wist u niet dat 
andere verzamelaars daar dol blij 
mee kunnen zijn. U raadt het al, ook 
in Aalsmeer worden Noorwegen en 
andere Scandinavische landen ver-
zameld. Eerst maandagavond naar 
de lezing en dan komende week de 
kast opruimen. Na de lezing volgt de 
gebruikelijke veiling, en niet te ver-
geten de verloting met filatelistische 
en beslist niet filatelistische prijzen. 
De verzamelaars van Aalsmeer ko-
men bijeen in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat 6. De presentatie 
start om 20.00 uur, maar om 19.15 
uur kunt u al terecht om bij te pra-
ten, de 5eurocent boeken en de mi-
ni tentoonstelling te bekijken.

Zondag 1 februari opening
Spannende, gevarieerde 
expositie galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Twee schilders en twee 
beeldhouwers, ieder met een heel 
eigen handschrift, exposeren bij ga-
lerie Sous-Terre Aalsmeer. 
De combinatie van deze vier kun-
stenaars levert een spannend kijk-
spel op. Iedereen is van harte wel-
kom om op 1 februari tussen 13.00 
en 17.00 uur te komen kennismaken 
met de kunstenaars en hun bijzon-
dere werk. De voorbezichtiging is op 
zaterdag 31 januari. Mocht u in het 
openingsweekend verhinderd zijn: 
de tentoonstelling loopt nog tot en 
met 15 maart.
Janneke Viegers (1952) is een 
veelzijdig beeldend kunstenaar. Zij 
maakt onder meer grote, monumen-
tale olieverfschilderijen van steden 
vanuit vogelperspectief. Hierdoor 
krijgt de toeschouwer een beeld van 
een stad dat normaal gesproken al-
leen vanuit een vliegtuig te zien is. 
Viegers construeert haar eigen wer-
kelijkheid. Met korte, staccato-ach-
tige bewegingen schildert ze haar 
onderwerpen. De dynamiek en hec-
tiek die zo kenmerkend zijn voor een 
metropool legt zij op doek vast, zon-
der zich te verliezen in details. Zij 
concentreert zich op de roerige on-
rustige sfeer en verbeeldt deze in de 
architectuur, het statische, het on-
beweeglijke element van een stad. 
Deze techniek hanteert zij ook voor 
haar korte films.
Henk Klinkhamer (1952) expo-
seert al als 14-jarige. Op jonge leef-
tijd realiseert hij zich dat zijn ver-
beeldingskracht het best tot zijn 
recht komt op linnen en papier. Wie 
zijn schilderijen, tekeningen aan-
schouwt, ziet getuigenissen van een 
ongebreidelde passie. Zijn tomelo-
ze gedrevenheid is elke penseel-
streek duidelijk waarneembaar. Met 
kracht vertaalt hij zijn gevoelens op 
het doek en neemt de macht over 
het materiaal. Klinkhamer is wars 
van kunst die door academisch ge-
toonzette regels tot stand komt en 
laat zich dan ook niet inperken door 
regels en opinies van anderen. Zijn 
fantasie is te omvangrijk om gren-
zen te accepteren. 
Nooit conformeren, maar je gevoel 
volgen. Een vrije geest laat zich niet 

beperken, is zijn adagium. 
Annet Wood (1954) heeft zich als 
autodidact ontwikkeld op het gebied 
van beeldhouwen in diverse disci-
plines. Zij werkt veelal met alumini-
um, maar ook in brons, steen, zilver 
en glas. De torso loopt als een rode 
draad door haar werk. Zij legt hierin 
vast dat een vrouw de kracht heeft 
om alles te dragen. Dat weerspiegelt 
zich in de scherpe lijnen van de rug. 
Aan de voorzijde tracht zij de sen-
sualiteit vast te houden, niet alles 
moet scherp en strak worden. “Met 
het ontwerp leg ik de ziel vast in het 
beeld. De materiaalkeuze geeft de 
meerwaarde aan de sculptuur. Glas 
bijvoorbeeld geeft de kwetsbaarheid 
van de mens weer, brons de sterkte, 
steen de oerkracht, zilver de waar-
de, hout de buigzaamheid en papier 
de vergankelijkheid.” 
Ben Wijnen (1961) vindt dat je zijn 
beelden gewoon moet zien én erva-
ren. Na zijn opleiding aan de Acade-
mie voor Beeldende Vorming in Til-
burg gaf hij jarenlang cursussen te-
kenen, schilderen en beeldhouwen 
in Nederland, Frankrijk en Span-
je. Na een bezoek aan Pietrasanta, 
een kunstdorp in Italië, waar beeld-
houwers van heinde en verre in ver-
schillende studio’s werken aan hun 
beelden in marmer, is het beeldhou-
wen zijn manier van expressie ge-
worden. Zijn beelden bevinden zich 
tussen het figuratieve en het ab-
stracte, met meestal het menselijk 
lichaam als uitgangspunt, waarin de 
balans gevonden wordt tussen het 
mannelijke en het vrouwelijke. 
Naast de expositie van bovenstaan-
de kunstenaars toont galerie Sous-
Terre permanent een grote collec-
tie van werk van door haar verte-
genwoordigde kunstenaars. Gale-
rie en beeldentuin Sous-Terre is het 
hele jaar open op zaterdag en zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur of  op af-
spraak via 0297-364400  of info@
galerie-sous-terre.nl. Het adres is 
Kudelstaartseweg 1,  tegenover de 
watertoren. Kijk ook eens op www.
galerie-sous-terre.nl.

Cursus ‘glas in lood’ op 
donderdag bij Werkschuit
Aalsmeer - Bij het oude ambacht 
‘glas in lood’ spelen kleuren en glas 
naast het ontwerp een belangrijke 
rol. Stichting De Werkschuit presen-
teert een zes lessen durende cursus 
‘Glas in lood’. 
Tijdens de cursus wordt volgens 
technieken gewerkt die al sinds ve-
le honderden jaren gebruikt wor-
den. Kennismaken met de verschil-
lende materialen, werktekeningen 
maken, glas snijden,het  zetten van 
het glas in het lood, solderen en kit-
ten zijn de onderwerpen die bij de-

ze cursus aan de orde komen. Een 
leuke cursus waarbij de verschillen-
de technieken  van het glas in lood  
aan bod komen. 
Twee paneeltjes van 24 bij 33 cen-
timeter worden gemaakt waarvan 
één in dertiger-jaren stijl en één 
naar een vrij ontwerp. 
De cursus wordt gegeven op don-
derdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur en start op 5 februari. Inlichtin-
gen en opgave via www.g.klein.org/
wsa/. of telefonisch bij Margot Te-
pas: 0297-340150.

Kattenshow in 
de Bloemhof
Aalsmeer - De Nederlandse Ver-
eniging van Kattenvrienden organi-
seert op zondag 8 maart een inter-
nationale kattenshow in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. Tijdens 

deze show staat de Noorse boskat 
en de Oosterse korthaar centraal 
in een special. Bezoekers kunnen 
niet alleen genieten van deze twee 
soorten, maar ook van de meest an-
dere mooie kattenrassen en leuke 
stands met allerlei accessoires en 
voedingsproducten voor katten. 
Voor meer informatie kan de websi-
te www.n-v-v-k.eu bezocht worden.

Daverend applaus....
Lekker meezingen met 
het Alsmar popkoor
Aalsmeer - Op 20 januari heeft het 
Alsmar popkoor uit Aalsmeer een 
gezellig optreden verzorgt voor alle 
bewoners van ouderentehuis Hoog-
Heem uit Uithoorn. Terwijl de be-
woners klaar zaten met koffie of 
thee en koekje kwam het koor zin-
gend op met het nummer van Her-
man van Veen ‘Zo vrolijk’, wat met-
een stemming bracht in de zaal. Het 
ongeveer 50 leden tellende popkoor 
bracht vervolgens nog meer Neder-
lands liedjes, zoals ‘Blijf bij mij’, ‘Laat 
me’, het gevoelige nummer ‘Kusje’ 
dat alleen door de vrouwen gezon-
gen werd en door de mannen het 
zo bekende lied ‘Het Dorp’ van Wim 

Zonneveld. De bewoners reageer-
den spontaan op de oude liedjes die 
de dirigent had meegenomen. In de 
pauze werd er voor heerlijke drank-
jes gezorgd en na de pauze bracht 
het Alsmar popkoor een medley 
van het songfestival waar veel oude 
liedjes meegezongen konden wor-
den, gevolgd door wat Engelstalige 
songfestival hits. 
Het koor sloot het optreden af met 
een paar heerlijke meezing num-
mers, zoals ‘Top of the world’, ‘Love 
is all’ en ‘We go together’. Na afloop 
kregen de heren en dames van het 
Aalsmeerse koor een daverend ap-
plaus. 

Feestelijke opening Rebound 
Amstelland en de Meerlanden
Aalsmeer - Woensdag 21 januari 
heeft CDA-wethouder Jaap Over-
beek met de onthulling van het ge-
velbord de vernieuwde vestiging van 
Rebound Amstelland en de Meer-
landen aan de Linnaeuslaan 2a of-
ficieel  geopend. Rebound, als Time 
Out Project in het gebouw van het 
voormalig Proefstation begonnen, 
is een onderwijsvoorziening die tot 
stand is gekomen door de samen-
werking tussen onderwijs, gemeen-
ten en jeugdhulporganisaties in de 
regio. De missie van Rebound is:  
Het terugdringen van schooluitval 
binnen het reguliere voortgezet on-
derwijs in de regio Amstelland en de 

Meerlanden.  Rebound wil dat be-
reiken door het scheppen van een 
veilige omgeving, het bieden van 
structuur, het stimuleren om ver-
antwoordelijkheid te nemen en het 
motiveren om (weer) aan het on-
derwijs-leerproces deel te nemen.  
In zijn toespraak benadrukte Jaap 
Overbeek het maatschappelijk be-
lang van Rebound en sprak hij zijn 
waardering uit voor  de professio-
naliteit en  de betrokkenheid en van 
het team dat er werkzaam is. In de 
oude locatie zijn al vele leerlingen 
opgevangen  en in de prachtige ver-
nieuwde vestiging kan dat nu nog 
beter worden gedaan.
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Beautycursus op De Zolder!
Kudelstaart - Ben jij een meisje 
dat interesse heeft in make-up, ge-
zichtsverzorging, hippe kapsels en 
meer? Dan heet de Binding Zolder 
jou welkom op de beauty cursus die 
op woensdag 11 februari van start 
gaat. De cursus bestaat uit vijf les-
sen en een eindles. Elke les wordt 
een ander onderwerp behandeld. 
Zo weet je aan het eind van de cur-
sus allemaal leuke en verschillende 
dingen over beauty! Niet alleen de 
theorie komt aan de orde, maar zelf 
een maskertje, make-up of nagellak 
uitproberen is ook onderdeel van de 
cursus. Heb jij ook zin om samen 
met andere meiden een gezellige 

cursus te volgen? Geef je dan snel 
op, want vol is vol. De cursus be-
gint op woensdag 11 februari, is van 
19.00 tot 20.30 uur en  kost 15 euro 
per persoon. Opgeven kan door een 
e-mail te sturen naar Kim@debin-
ding.nl met hier in  je naam, adres, 
leeftijd en telefoonnummer. Wie 
zich telefonisch wil opgeven, kan 
dinsdag- of vrijdagmiddag tussen 
14.00 en 17.00 uur bellen naar 0297-
892091. De cursus wordt gegeven 
op de Binding Zolder  in het SJOK 
gebouw, ingang Haya van Some-
renstraat 35a. Voor meer informa-
tie kan gekeken worden op www.
debinding.nl.

Knutselen tijdens Zolder4Kids 
op De Binding Zolder 
Kudelstaart - Zit jij in groep 5 of 
6 van het basisonderwijs? Dan or-
ganiseert de Binding Zolder in Ku-
delstaart nu ook iets leuks voor jou! 
Op woensdag 4 februari wordt al-
weer de vierde  Zolder4Kids geor-
ganiseerd. Zolder4Kids is een speci-
ale middag voor kinderen uit groep 
5 en 6 van het basisonderwijs, om 
kennis te maken met de Binding 
Zolder.  Elke maand wordt er voor 
deze groep een leuke activiteit ge-
organiseerd en dat kan van alles 
zijn; koken, spelletjes middag, knut-
selactiviteit, film kijken, noem het 
maar op. Deze Zolder4Kids middag 
staat dit keer in het teken knutselen. 
De jongens en meisjes gaan tijdens 
de middag, die van 14.00 tot 16.00 

uur duurt, iets leuks maken wat met 
carnaval te maken heeft! De kosten 
zijn 3,50 euro per kind, inclusief al 
je knutselmateriaal. Vooraf opge-
ven is wel een vereiste en dit kan 
via kim@debinding.nl. In  het mail-
tje gaarne je naam, adres, leeftijd 
en telefoonnummer zetten. Er wordt 
een bevestigings e-mail terug. Na-
tuurlijk kan ook gebeld worden naar 
0297-892091 op dinsdag- woens-
dag en vrijdagmiddag tussen 14.00 
en 17.00 uur. 
Opgeven voor deze activiteit kan 
tot en met dinsdag 3 februari 17.00 
uur. De Binding Zolder is vinden in 
het SJOK gebouw aan de Hoofdweg 
104,  ingang zit aan de Haya van So-
merenstraat 35a. 

Enthousiaste grootouders volgen 
lessen op De Graankorrel 
Kudelstaart - Op woensdag 21 ja-
nuari was het een gezellige opa- en 
oma dag op basisschool De Graan-
korrel. Om kwart voor negen wer-
den alle opa’s en oma’s door de ou-
derraad in de aula ontvangen met 
een kop koffie of thee. Om negen 
uur vertelde de directeur hoe de 
dag zou gaan verlopen. Alle opa’s 
en oma’s mochten de klas van hun 
kleinkinderen bezoeken om een 
aantal lessen te bekijken of  mee-
doen met verschillende activiteiten. 
Als je dus een aantal kleinkinderen 
had op school, had je het erg druk 
als opa en oma, want elk kind wil-
de graag laten zien hoe het er te-
genwoordig op school aan toe gaat.
Sommige groepen zaten zo vol dat 
er bijna geen grootouder meer bij 
kon. De kinderen deden hun ge-

wone werk deze dag, maar nu dus 
met extra hulp van hun enthousias-
te grootouders. Menig kind haalde 
deze dag een extra hoog cijfer door 
de goede hulp van zijn of haar opa 
en oma.
Om tien uur hadden de opa’s en 
oma’s pauze en werden ze getrak-
teerd op koffie of thee met koek.
Sommige grootouders gingen in de 
pauze met hun kleinkinderen buiten 
spelen: Ze gingen voetballen, touw-
tje springen of gewoon even gezel-
lig kletsen met hun kleinkind(eren). 
Om kwart over twaalf was het jam-
mer genoeg al weer tijd om naar 
huis te gaan. Zowel grootouders als 
kinderen waren het er over eens dat 
het een geslaagde ochtend was ge-
weest en dat dit zeker weer voor 
herhaling vatbaar is!  

‘Mozaïek voor tieners’
Aalsmeer - Op donderdag 5 febru-
ari start bij stichting De Werkschuit 
een cursus ‘Mozaïek voor tieners’. 
De cursus bestaat uit totaal zes 
lessen en is bedoeld voor jongens 
en meiden vanaf 9 jaar. Tijdens de 
mozaïekcursus maken de deelne-
mers een kleurige mozaïekspiegel 

of schaal.  De cursisten mogen zelf 
een leuk object uitzoeken. Diver-
se voorbeelden liggen bij de Werk-
schuit  klaar. De cursus kost 50 eu-
ro inclusief materiaal. Voor inlich-
tingen en opgave: www.g.kleinorg/
wsa/ of bel naar Margot Tepas, tel.  
0297-340150.

Iedere woensdagmiddag voor 
kids voorlezen in bibliotheek 
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
21 januari las wethouder Jaap Over-
beek een kinderboek voor aan kin-
deren van peutergroep De Freggels 
van kindercentrum Lievepop in Bi-
bliotheek De Mikado. Het voorle-
zen door de wethouder vond plaats 
in het kader van de Nationale Voor-
leesdagen van 21 tot en met 31 ja-
nuari. In het hele land wordt nu ex-
tra aandacht besteed aan voorle-
zen. De campagne richt zich speci-

fiek op ouders van kinderen van nul 
tot zes jaar. Een belangrijk doel van 
deze samenwerking tussen peu-
terspeelzalen, kinderdagverblijven, 
kleuterscholen en de bibliotheek is 
dat kinderen en hun ouders erva-
ren dat (voor)lezen leuk is. In de drie 
bibliotheken in Aalsmeer wordt el-
ke woensdagmiddag voorgelezen 
aan kinderen van drie tot zes jaar. 
Voor meer informatie zie de website: 
www.amstelland-bibliotheken.nl.

Familievoorstelling ‘Peter 
Rabbit’ in de schouwburg
Amstelveen - In 1902 schreef 
Beatrix Potter het onsterfelijke ver-
haal over het ondeugende konijn 
Peter. Hij eet liever van de sla en de 
worteltjes in de tuin van boer Ver-
hoeven dan dat hij met zijn zusjes 
bosbessen gaat plukken. Hij krijgt 
het aan de stok met een boer, raakt 
zijn schoenen kwijt, weet niet meer 
hoe hij thuis moet komen en als hij 
dan eindelijk weer bij zijn moeder is, 
hangt zijn jas aan de vogelverschrik-
ker. Wat te doen? Peter Rabbit is 
een spannende familievoorstelling, 
vol visuele grappen, mooie beel-
den en liedjes om mee te zingen. Op 
woensdag 4 februari om 15.00 uur 
begint in schouwburg Amstelveen 
de voorstelling die geschikt is voor 
kinderren vanaf 4 jaar.

Riket met de kuif
Speeltheater Holland brengt op 
woensdag 18 februari de voorstel-
ling ‘Riket met de kuif’. Alles draait 
in dit sprookje om de vraag of je be-
ter af bent als je mooi bent. Of heb 
je liever een goed stel hersens? Het 
verhaal over de lelijke, maar intelli-
gente prins Riket en de prinsesjes 
Isabel (mooi maar dom) en Claudia 
(lelijk maar slim) wordt gebracht met 
twee vertellers en twee poppenspe-
lers. Eén verteller is voor de gespro-
ken taal de andere voor gebaren-
taal, waardoor Riket met de Kuif ook 
geschikt is voor dove toeschouwers. 
De voorstelling is geschikt voor kin-
deren vanaf zes jaar. De aanvang is 
15.00 uur. Informatie: www.schouw-
burgamstelveen.nl.

Zingen, dansen of goochelen
Open podium ‘Storm voor 
kids’ in de schouwburg
Amstelveen - Storm is het Open 
Podium van Schouwburg Amstel-
veen. Storm is iedere maand en richt 
zich vooral op aanstormend en lo-
kaal talent. 
Het is geen wedstrijd, dus iedereen 
kan zich inschrijven. Nieuw is het 
open podium voor de jeugd. Op zon-
dagmiddag 8 februari staat Storm 

voor kids op het programma. Aan-
melden kan nog. Kinderen tussen 
de 5 en 15 jaar mogen een optre-
den verzorgen op het podium door 
bijvoorbeeld te zingen, dansen of te 
goochelen. Voor meer informatie en 
opgave: Bel 020-5475161 of stuur 
een mailtje naar storm@schouw-
burgamstelveen.nl

Geweldige KCA-voorstelling 
‘Meneer Bach, meneer Bach’
Aalsmeer - Gezien de KCA-fami-
lievoorstelling ‘Meneer Bach, me-
neer Bach’ door Tamat Muziekthe-
ater in de Oud Katholieke kerk op 
vrijdag 23 januari: Er staat een man, 
een man in pyjama met een slaap-
must op. Hij zucht, steunt en kreunt, 
dommelt heel even in maar wordt 
daarna direct weer wakker. Sebas-
tiaan kan maar niet in slaap vallen. 
“Amalia, Amalia’ Ik kan niet slapen”, 
roept Sebastiaan. 
Twee dames in lange barokke jurken 
met weelderige decolleté’s en brede 
heupen komen ten tonele. Heldere 
klanken, met de tongval van Johan 
Sebastiaan Bach, klinken. Tegen al-
le verwachtingen die dit Barokke to-
neelbeeld schept komen een saxo-
foon en een trompet te voorschijn. 
Om Sebastiaan in slaap te brengen 
zingen zij een ritmisch lied, alsof er 
schapen worden geteld.  Helaas kan 
Sebastiaan nog steeds niet slapen. 
Hij schakelt iedere keer de hulp in 
van zijn Amalia. Iedere keer verzin-
nen de Amalia’s iets nieuws om Se-
bastiaan te helpen inslapen: Taart 
eten, storm om naar te luisteren, 
brrha, brahh, braah klanken, spook-
maskers die roepen ga slapen, 
slaapliedjes, brieven die zeggen ga 
slapen. De Amalia’s zingen ook een 
lied: ’Ik wou dat je nu in slaap viel’. 
De hele zaal zingt mee, eerst hard, 

dan zacht tot dat we met z’n allen 
fluisteren. We klappen ritmes mee, 
hard zacht. Helaas mag dit alles niet 
baten. Sebastiaan kan nog steeds 
niet slapen. Dan komen de Amalia’s 
met een laatste redmiddel, een ge-
heim bed waarop je onmiddellijk in 
slaap valt. Sebastiaan durft niet zo 
goed alleen in dat bed te gaan lig-
gen, en vraagt zijn Amalia erbij te 
komen liggen. En dan: eindelijk. Se-
bastiaan valt met zijn twee Amalia’s 
in slaap. Applaus (Sebastiaan zou 
er bijna weer wakker van worden), 
de zaal klapt en juicht. Kinderen en 
volwassenen hebben ademloos zit-
ten kijken en luisteren en bovendien 
zelf meegedaan. De mooie com-
posities, geïnspireerd op de Gold-
bergvariaties van Johan Sebastiaan 
Bach (Die voor Goldberggeschreve-
vn zijn om in slaap te kunnen vallen) 
zijn geschreven door Almar Kok. De 
tekst is gebaseerd op een bestaand 
verhaal van Toon Tellegen.

Na deze geweldige familievoorstel-
ling bood KCA alle kinderen ook 
nog een muziekinstrumentje aan, 
een houten fluitje. Onder een hels 
kabaal van fluitende kinderen verla-
ten we het prachtige kerkje aan de 
Oosteinderweg.

Lisa Kaaijk

Efteling daagt basisscholen uit 
Sprookjesboom-script te schrijven
Streek - De Efteling in Kaatsheu-
vel daagt alle basisscholen in Ne-
derland en Vlaanderen uit om mee 
te doen aan de Efteling Anton Pieck 
Prijs 2009: een unieke schrijfwed-
strijd met sprookjesachtige prijzen. 
De opdracht luidt: schrijf een script 
voor een nieuwe aflevering van de 
3D-animatieserie Sprookjesboom, 
met bijpassend storyboard. Het gaat 
om een nieuw, zelfverzonnen avon-
tuur dat beleefd wordt door beken-
de Sprookjesbosbewoners zoals bij-
voorbeeld Roodkapje, Wolf, Draak, 
Assepoester of Heks. Een vakkun-
dige jury zal de inzendingen be-
oordelen. Scholen maken kans op 
een geheel verzorgde schoolreis en 
geldprijzen. Van het winnende script 
wordt ook nog eens een heuse 
Sprookjesboom-aflevering gemaakt. 
De sluitingsdatum voor het insturen 
van werkstukken is 11 maart aan-
staande.  De prijsuitreiking is op 
maandag 11 mei. Informatie en in-
schrijven kan via www.efteling.com/
antonpieckprijs.

Anton Pieck
In 1995 werd de Efteling Anton 
Pieck Prijs voor het eerst georgani-
seerd als eerbetoon aan de fenome-
nale kunstenaar en illustrator An-
ton Pieck, één van de grondleggers 
van de Efteling. In dat jaar zou An-

ton Pieck 100 jaar zijn geworden. 
In 2009 wordt de wedstrijd voor de 
zesde keer uitgeschreven. Dit jaar 
staat de schrijfwedstrijd in het teken 
van de populaire 3D-animatieserie 
Sprookjesboom. Een script schrij-
ven voor een animatiefilmpje is een 
vak apart. De Efteling maakte in sa-
menwerking met Malmberg, Podi-
um en Van In een speciale educa-
tieve handleiding voor onderwijzers. 
Compleet met tips en handige voor-
beelden wordt hierin uitgelegd wat 
er allemaal nodig is voor een script 
en een storyboard. Per groep kun-
nen zowel schrijvers als tekenaars 
aan het werk worden gezet met de-
ze opdracht.

Prijzen
Stichting Natuurpark de Efteling 
stelt ook dit jaar de prijzen ter be-
schikking. Naast tien geheel ver-
zorgde schoolreizen zijn er ook 
geldprijzen: De eerste prijs is 10.000 
euro, de tweede prijs 5.000  euro 
en derde prijs 2.500 euro. De helft 
van het prijzengeld dient geschon-
ken te worden aan een goed doel 
op het gebied van natuurzorg en mi-
lieubehoud. De andere helft mag de 
school naar eigen inzicht besteden. 
Als superhoofdprijs wordt van het 
winnende script een heuse Sprook-
jesboom-aflevering gemaakt.

Schrijf je snel in!
Indoorvoetbaltoernooi voor 
tweetallen in De Bloemhof
Aalsmeer - In de voorjaarsvakantie 
zal er op maandag 23 en woensdag 
25 februari in sporthal De Bloem-
hof weer een indoor voetbaltoernooi 
voor tweetallen worden georgani-
seerd. Net als de vorige keren be-
looft het weer een geweldig sport-
spektakel te worden. In samenwer-
king met verschillende voetbalver-
enigingen zal er voor zowel jon-
gens als meisjes in de leeftijd van 
5 tot en met 11 jaar in de voorjaars-
vakantie op zaalvoetbalgebied weer 
veel te beleven zijn. Er wordt ge-
speeld op kleine veldjes met hand-
baldoeltjes en zoals gezegd twee-
tallen (een speler en een ‘vliegen-
de keep’) tegen elkaar. De elftallen 
worden in een poule ingedeeld, uit-
eindelijk blijven de beste vier over 
en zij zullen dan op de zelfde dag 
al  de finale spelen. Uiteraard wordt 
er gespeeld tegen leeftijdgenoten 

en worden meisjes en jongens in-
gedeeld in aparte poules. Deelname 
aan dit leuke sportevenement kost 1 
euro per persoon.
Zonder sponsors red je het niet om 
dit sportieve festijn te organiseren 
en daarom bedankt de organisatie  
Imabo Blauwhoff, voetbalvereniging 
RKAV, van Kouwen Opel, Duo Sports 
en Stepla Fleurs. De deelnemers 
kunnen zich inschrijven per tweetal 
dat uit twee jongens of twee meis-
jes kan bestaan. Inschrijven kan al-
leen per e-mail voor zaterdag 15 fe-
bruari via fam.p.springintveld@ver-
satel.nl. De deelnamekosten betalen 
de kinderen op de dag van het toer-
nooi. Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met sport-
hal De Bloemhof, tel. 0297-325447 
en kijk voor indeling en speeltijden 
vanaf 20 februari op de website: 
www.rkav.nl/tweetallen.

Voorleesontbijt De Wegwijzer
Aalsmeer - Woensdag 21 janua-
ri kwamen de leerlingen van groep 
1, 2 en 3 in hun pyjama naar basis-
school De Wegwijzer. 
Ze waren  niet vergeten om zich aan 
te kleden, maar ze mochten ontbij-
ten op school. Ze hadden een heer-
lijk ontbijt klaargemaakt in hun ver-
sierde schoenendozen: boterham-
men, lekker fruit, een gekookt eitje 
of een Danoontje, het zag er fees-
telijk uit. Terwijl de leerlingen op 

kleedjes op de grond zaten te ont-
bijten, las juf Tamara van kinderhof 
De Stek het boekje ‘Anton kan tove-
ren’ voor.
De groepen 4 tot en met 7 zaten in 
de grote zaal. Ook zij genoten van 
een lekker ontbijt op kleden op de 
vloer. Zij werden door juf Femke 
voorgelezen uit het boek ‘Zsa Zsa’ 
van Janneke Schotveld. Voor beide 
groepen was het een zeer geslaagd 
voorleesontbijt!

Aalsmeer - Op woensdag 4 en 
donderdag 5 februari is jeugd wel-
kom tijdens de inloop van de Bin-
dingBoven. Op de woensdag is de-
ze inloop bedoeld voor alle kinde-
ren uit groep 3 tot en met 8 en op de 
donderdag zijn alleen kinderen uit 
groep 6 tot en met 8 welkom. Beide 
dagen is de aanvangstijd half 4 en 
om half zes gaat de deur weer dicht. 
De naam inloop zegt het eigenlijk 

al. Kom lekker binnen lopen en ga 
een spelletje spelen of kruip ach-
ter één van de vier computers. Je 
kunt ook iets kleins knutselen en er 
staat een tafeltennistafel. Voor de-
ze inloop hoef je niks te betalen. De 
BindingBoven is in de Zijdstraat 53. 
Voor meer informatie: www.debin-
ding.nl of bel naar 0297-326326 en 
vraag naar Lenneke Heijjer of Tes-
sa Westerhof. 

BindingBoven inloop jeugd
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Van de hak 
op de tak

Zijdstraat

Aalsmeer - Vaag herinner ik me 
het grote postkantoor aan het begin 
van de Zijdstraat nog. Toen het post-
kantoor naar de Stationsweg ver-
trok, kam er het ‘Aalsmeers Boek-
huis’ in. Het Boekhuis bestond allang 
in de winkel naast het postkantoor, 
dus het was maar een kleine over-
stap naar het voormalige postkan-
toor. Het ‘Aalsmeers Boekhuis’ was 
van de familie Wesselius; vooral de 
‘oude’ mevrouw Wesselius † kan ik 
me herinneren als een pittige onder-
nemende dame. Haar echtgenoot 
heeft ooit het blad ‘de Meerbode’ 
opgericht. Het ‘Aalsmeers Boekhuis’ 
werd door zoon Ernie Wesselius en 
zijn echtgenote Hannie voortgezet en 
bleef een begrip in Aalsmeer. De ei-
genaar, intussen ‘Ernie Boekhuis’ ge-
noemd, verkocht enkele jaren gele-
den zijn Boekhuis en er kwam een 
nieuwe naam op de gevel: De Planta-
ge Boekhandel. Aan die naam, Plan-
tage, moest men wennen. In de wan-
delgangen bleef het kortweg ‘Boek-
huis’. Het was prettig dat er opnieuw 
een boekwinkel in hetzelfde pand 
gevestigd was en dat zelfs de mede-
werksters herkenbaar bleven. Voor-
al Ank, zij was al een vertrouwd ge-
zicht in de tijd van Wesselius en later 
bij de Plantage.
En nu dan het wat schokkende nieuws 
dat de huidige Plantage Boekhandel 
haar deuren sluit en dat men voort-
aan terecht kan in ‘The Readshop’ 
in de Ophelialaan. Deze boekwinkel 
was overigens eveneens, ooit, door 
Wesselius opgezet. Maar oké, wat 
moeten we, hier op het dorp, ermee? 
We zitten straks beslist niet zonder 
boeken omdat Bruna er ook nog is in 
de Zijdstraat, maar tóch...
Het ‘Aalsmeers Boekhuis’ was al zó 
lang een begrip in het dorp, dat het 
gewoon vreemd zal zijn als het daar 
niet meer zit. Eigenlijk geldt dat ook 
voor Modehuis Mantel, hoek Van 
Cleeffkade-Zijdstraat. De vader van 
Klaas Mantel was ooit begonnen aan 
de Machineweg in Aalsmeer oost. 
Klaas Mantel, de zoon, vestigde zich 
later in het huidige pand. Maar ook 
het Modehuis Mantel is nu gesloten. 
Ongetwijfeld zal er wederom een mo-
dewinkel in het pand komen. En dan 
de fotowinkel van Gerard Eijsbouts: 
ook gesloten. Ik weet nog goed dat 
de winkel van Gerard van Marcus de 
Jonge was. Marcus de Jonge had de 
bijnaam ‘de Bul’. Marcus de Bul, dus. 
Wijlen meneer De Jonge had daar 
toen een soort warenhuisje. Een si-
garenzaak, een kapsalon én een fo-
tozaak. In die tijd hoorde het pand 
waar later een Chinees restaurant 
in kwam, bij Marcus de Jonge. Eijs-
bouts vestigde er zijn fotozaak en in 
de andere helft van het pand kwam 
het Chinese restaurant. Nu is, waar 
de Chinees zat, alles verbouwd en is 
er een modewinkel in gekomen. Wat 
er in de voormalige fotozaak komt, 
weet ik niet. Of de snackbar, kort ge-
leden door de schade van een brand 
gesloten, nog terugkeert is de vraag. 
Vlakbij zat de Bata in een winkelpand 
en daarna kwam er een kleinmeubel-
zaak in en ook hier is het nu leeg. Die 
lege winkels doen de Zijdstraat geen 
goed. In een al jarenlang leegstaande 
winkel naast opticien N. Dames was 
kortgeleden met veel tamtam een 
sexy lingeriewinkel geopend. Nog 
voor de kerst was deze winkel alweer 
dicht doordat het geen zuivere koffie 
bleek te zijn. Ik vraag me af of we op 
een sexy lingeriezaak zitten te wach-
ten in de Zijdstraat. Ieder zijn meug. 
Hoewel de Zijdstraat nog steeds een 
aantrekkelijke winkelstraat is, hebben 
de winkeliers heel wat te trotseren. 
Bouwen, verbouwen, leegstand, on-
bereikbaarheid, parkeerproblemen: 
allemaal dingen die de openheid van 
de straat tegen gaan. Toch zal het 
goed komen met de Zijdstraat.

Coq Scheltens

Aalsmeer - Mensen die te ma-
ken hebben gehad met discrimina-
tie, bijvoorbeeld omdat ze op grond 
van hun huidskleur zijn bedreigd of 
voor een sollicitatie zijn afgewezen 
wegens hun leeftijd, kunnen hun 
klacht melden bij Meldpunt Discri-
minatie. Hier is een speciale web-
site van: www.meldpunt-amster-
dam.nl Het punt verzamelt niet al-
leen klachten, maar geeft ook voor-
lichting en advies. Binnenkort kun-
nen ook inwoners van Aalsmeer te-
recht bij dit meldpunt. Het Meld-
punt breidt zijn werkterrein name-
lijk uit naar Aalsmeer, Amstelveen 
en Uithoorn. Per 1 februari gaat de-
ze uitbreiding officieel in en dat be-
tekent ook in dat de naam gewijzigd 
wordt in Meldpunt Discriminatie Re-
gio Amsterdam. Met de naamswijzi-

ging loopt het meldpunt vooruit op 
de inwerkingtreding van de Wet ge-
meentelijke antidiscriminatie voor-
zieningen. Het wetsvoorstel wacht 
momenteel op behandeling door 
het parlement. Met deze wet wor-
den gemeenten verplicht een an-
tidiscriminatievoorziening te creë-
ren. Hierdoor ontstaat een landelijk 
dekkend stelsel van voorzieningen 
waar alle inwoners van ons land te-
recht kunnen met klachten over dis-
criminatie. Jaarlijks krijgen 2 miljoen 
mensen op de een of andere wijze 
te maken met een vorm van discri-
minatie. Het Meldpunt Discrimina-
tie staat bekend als laagdrempelige, 
maar kwalitatief goede, professio-
nele en herkenbare voorziening. 
Meer informatie op: www.meldpunt-
amsterdam.nl

Meldpunt Discriminatie breidt 
werkterrein uit naar Aalsmeer

Aalsmeer in 2009 zonder vandalisme?

Voor 70.000 euro vernield in 2008
Aalsmeer - Zoals iedere gemeente 
heeft Aalsmeer helaas ook te maken 
met vandalisme. In 2008 is de ge-
meente daarom begonnen met de 
vandalismemeter. Hierin zijn iede-
re maand de kosten van vernielin-
gen aan gemeente-eigendommen 
opgenomen. Bij vandalisme gaat het 
niet over het per ongeluk een bal 
door de ruit schoppen bij een par-
tijtje voetbal. Het opzettelijk kapot-
maken of beschadigen van objec-
ten zonder dat dit enig voordeel op-
levert wel. Hierbij kan gedacht wor-
den aan het intrappen van de rui-
ten van een bushokje, het vertrap-

pen van bloemenperkjes of het be-
kladden van muren.  In 2008 is in 
de gemeente Aalsmeer voor maar 
liefst  70.291 euro! aan gemeentelij-
ke spullen vernield. De meeste ver-
nielingen werden aangericht aan 
prullenbakken, lichtmasten, speel-
toestellen en verkeersborden, maar 
ook overig straatmeubilair en de 
groenvoorzieningen hebben het re-
gelmatig moeten ontgelden.

Uw portemonnee 
U ziet wat vandalisme ons allemaal 
kost. De kosten van preventie, repa-
ratie en schoonmaken zijn voor de 

gemeente, en wordt dus tevens uit 
uw portemonnee betaald. Daarom 
roept de gemeente u op om samen  
op te treden tegen vandalisme. Praat 
erover met uw kinderen en spreek 
elkaar er op aan. Daarnaast is het 
belangrijk dat er melding wordt ge-
daan van vernielingen. Een mel-
ding vergroot de pakkans van da-
ders. Wanneer u een vernieling ziet 
gebeuren: bel dan direct 112. Is het 
al even geleden? Dan kunt u bellen 
met 0900-8844. In 2009 gaat de ge-
meente door met de vandalismeme-
ter. Helpt u ook mee het vandalisme 
een halt toe te roepen?!

Wijkraad Oost 
komt bijeen
Aalsmeer - Wijkraad Aalsmeer-
Oost komt dinsdag 3 februari bij-
een in brede school De Mikado aan 
de Catharina Amalialaan 66, ingang 
Koningsstraat. De bijeenkomst be-
gint om 19.00 uur. Het eerste half 
uur (inloop) is bestemd voor wijkbe-
woners die vragen en/of opmerkin-
gen hebben. Voor meer informatie: 
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Schiphol - In het gebruiksjaar 2008, 
van 1 november 2007 tot 31 okto-
ber 2008, hebben 6.881 personen in 
totaal 609.617 klachten over lucht-
verkeer rond Schiphol bij Bewoners 
Aanspreekpunt Schiphol (Bas) in-
gediend. Hoewel het totaal aantal 
klachten daarmee 4,5 procent min-
der was dan in het gebruiksjaar 2007 
(637.362), steeg het aantal mensen 
dat een klacht indiende met 14 pro-
cent van 6.028 tot 6.881 personen. 
Het aandeel ‘veelklager’, mensen die 
meer dan 100 klachten per jaar in-
dienen, steeg in 2008 van 368 naar 
438; zij dienden 558.771 klachten 
in. Dit blijkt uit de jaarrapportage 
2008 van het Bewoners Aanspreek-
punt Schiphol (Bas). De jaarrappor-
tage 2008 is de eerste rapportage 
die volledig door Bas is opgesteld. 
Net als de rapportage over 2007 is 
een onderscheid gemaakt tussen 
de meerderheid (94 procent) en de 
minderheid (6 procent) van mensen 
die een klacht indienen. De minder-
heid is verantwoordelijk voor meer 
dan 90 procent van alle klachten. 
Door het aanbrengen van dit onder-
scheid ontstaat een beter beeld van 
het klachtenpatroon. Uit de analy-
se blijkt, net als in voorgaande ja-
ren, dat wijzigingen in het baange-
bruik leiden tot pieken in het aan-
tal klachten.
 
Veelklager
De daling van het aantal klachten 
kan verklaard worden uit het feit dat 
per februari 2008 een ‘veelklager’ is 
gestopt met het indienen van klach-
ten. Deze klager diende per jaar cir-

ca 120.000 klachten in. De stijging 
van het aantal klagers brengt Bas in 
relatie met een aantal hinderbeper-
kende maatregelen die op 13 maart 
2008 van start gingen. Eén daarvan 
is maatregel 23: een experiment met 
een nieuwe procedure voor het pa-
rallel starten vanaf de Zwanenburg-
baan en de Polderbaan. Dit resul-
teerde in een toename van het aan-
tal klagers en klachten direct ten 
noorden, noordoosten en zuidoos-
ten van de Zwanenburgbaan. 
Tevens was er gedurende dit ge-
bruiksjaar sprake van een toename 
van het aantal klagers en klachten 
uit de wijk Floriande in Hoofddorp. 
Daar startte in november 2007 een 
procedure waarbij vliegtuigen de 
bocht tussen Hoofddorp en Nieuw-
Vennep (CROS-pilot 3b) nauwkeu-
riger vliegen en er minder spreiding 
optreedt. Tegenover een stijging 
van het aantal klachten uit Florian-
de stond een daling van het aantal 
klachten uit het centrum van Hoofd-
dorp en Nieuw-Vennep.
Baanonderhoud heeft eveneens in-
vloed gehad op de stijging van het 
aantal klagers en klachten. Vanwe-
ge groot onderhoud aan de Zwa-
nenburgbaan, tussen 23 juni en 18 
juli 2008, is in deze periode de Bui-
tenveldertbaan vaker ingezet. Dit 
heeft geleid tot meer hindermeldin-
gen uit het gebied ten oosten van de 
luchthaven (Amsterdam Buitenvel-
dert, Amstelveen en Almere).
 
Melden bij Bas
Sinds 1 juni 2007 kunnen omwo-
nenden bij Bas terecht met vragen 

en klachten over het vliegverkeer 
rond Schiphol. Bas heeft de klach-
tenregistratie en informatievoorzie-
ning overgenomen van het Informa-
tie en Klachtenbureau van de Com-
missie Regionaal Overleg luchtha-
ven Schiphol (CROS). Bas is opge-
richt door Amsterdam Airport Schip-
hol en Luchtverkeersleiding Neder-
land. Bas is bij omwonenden inmid-
dels goed bekend. 
Het afgelopen jaar is een nieuw 
klachtenregistratiesysteem ontwik-
keld, waarmee de mogelijkheid om 
de klachtenpatronen diepgaander 
kunnen worden geanalyseerd. Het 
nieuwe registratiesysteem is per 1 
november 2008 in gebruik genomen 
en zal gebruikt worden voor de rap-
portage over het gebruiksjaar 2009. 
De volledige jaarrapportage 2008 
staat op internet.

Brug omwonenden en sector
Bas staat voor Bewoners aanspreek-
punt Schiphol. Bas is het informatie- 
en klachtencentrum waar omwo-
nenden terecht kunnen met al hun 
vragen en klachten over het vlieg-
verkeer op en rondom Schiphol. Bas 
vormt de brug tussen omwonenden, 
luchtvaartsector en overheid. Ener-
zijds vanuit de omwonenden naar 
de luchtvaartsector en overheid. En 
anderzijds vanuit de sector en over-
heid naar de omwonenden toe. 

Bas is een gezamenlijk initiatief van 
Luchtverkeersleiding Nederland en 
Amsterdam Airport Schiphol. Voor 
meer informatie kijk op www.be-
zoekbas.nl. 

Meer klagers, maar minder 
klachten over vliegverkeer

Aalsmeer - Het voorstel om een 
aanvullend krediet voor de bouw 
van het scholencomplex De Riet-
pluim in Kudelstaart en het verho-
gen van het programma Opgroeien 
in Aalsmeer beschikbaar te stellen 
werd afgelopen donderdag 22 janu-
ari raadsbreed gesteund, maar wel 
pas nadat nog enkele openstaan-
de vragen van een antwoord waren 
voorzien. De PACT-fractie wilde we-
ten hoe het college het proces be-
waakt om in de toekomst te voor-
komen dat bij dergelijke bouwwer-
ken een aanvullend krediet nodig is. 
Wethouder Jaap Overbeek gaf aan 
dat het KPMG-rapport, zoals een 
half jaar met elkaar besproken is, 
als leidraad zal dienen. Voorts zijn er 
afspraken gemaakt met de bouwhe-
ren en eens in de vier tot zes weken 
zijn er contacten zodat het voort-
gangsproces op de voet wordt ge-
volgd. De VVD-fractie geeft aan blij 
te zijn met het gegeven dat de tij-
delijke lokalen semi-permanente lo-
kalen geworden zijn. De AB-fractie  
heeft in de aanloop al harde noten 
gekraakt, maar heeft ook een com-
pliment aan het adres van de wet-
houder over de wijze waarop infor-

matie is gegeven. Wel wil de fractie 
nog weten hoe het zit met het be-
heer en de toezichthouder. De wet-
houder geeft aan dat de situatie niet 
gelijk is aan De Mikado. Het gaat 
om twee scholen en een kinder-
opvang en bij De Mikado gaat het 
om de Brede School en het gebouw 
voor algemeen gebruik. De CDA-
fractie vraagt zich af of de tijdelijke 
lokalen tijdig gereed zullen zijn en 
wijst ook nog op de verkeersafwik-
keling. De semi permanente lokalen  
zijn in de bouw direct meegenomen 
en er is een kleine vertraging ont-
staan door de vorstperiode volgens 
de wethouder, die aangeeft dat dit 
geen groot probleem is. Wethou-
der Ronald Fransen laat weten dat 
er met betrekking tot de verkeers-
afwikkeling binnenkort gesprekken 
zullen plaatsvinden. De besluitvor-
ming zou over twee weken plaats-
vinden, maar de AB-fractie gaf aan 
dat het voorstel nog dezelfde avond 
in de raad  behandeld kon worden. 
De overige fracties onderstreepten 
dit door raadsbreed hun steun te 
geven. De raadsleden krijgen medio 
maart een rondleiding bij het scho-
lencomplex.

Compliment voor wethouder
Aanvullend krediet hele 
raad voor De Rietpluim

Aalsmeer - Maandagavond 26 ja-
nuari is rond acht uur in de avond 
een grote brandoefening gehou-
den in de kerk aan de Hortensi-
alaan. Op het parkeerterrein in de 
Cyclamenstraat verzamelde zich 
een groot aantal wagens van het 
korps Aalsmeer om de brand in de 
kerk te simuleren. Onder andere 
namen brandweerkorpsen uit Dui-
vendrecht, Uithoorn en Amstelveen 
deel aan de oefening. Met rookma-

chines werd het grote gebouw vol in 
de rook gezet. Aan de verschillen-
de brandweerlieden de taak om de 
vuurhaarden te blussen en natuur-
lijk slachtoffers uit hun benauwde 
positie te redden. 
Na ongeveer een uur was de oefe-
ning afgelopen en werd alles op-
geruimd. De brandweer kijkt terug 
op een geslaagde oefening en de 
kerk, die staat er bij of er niets ge-
beurd is...

Brandweeroefening in kerk
                                                                           Foto Ronald van Doorn.

Surfeiland wordt vernieuwd
Aalsmeer - Vanochtend, donder-
dag 29 januari, heeft de gemeente 
Aalsmeer een presentatie gegeven 
over de nieuwe plannen voor het 
surfeiland aan de Westeinderplas-
sen. Wethouders Ronald Fransen en 
Berry Nijmeijer hebben de toekom-

stige inrichting gepresenteerd. Op 
het vernieuwde surfeiland komt een 
nieuw restaurant met uitzicht over 
de Westeinderplassen. 

In hetzelfde gebouw komt waar-
schijnlijk ook waterskivereniging 

Aalsmeer. Nog niet bekend is wie 
de horeca-gelegenheden, naast een 
restaurant ook een snackkar, gaat 
exploiteren. 
Volgende week in de Meerbode 
meer over de vernieuwde recreatie-
plek aan de Poel.

                                                                                                Bushokje aan de Dreef, door vernielingen geteisterd.

Gevallen van fiets
Aalsmeer - Op zaterdag 24 januari 
rond twaalf uur in de middag heeft 
op het Spoorlaanpad een eenzijdig 
ongeval plaatsgevonden. Een 70 ja-
rige vrouw uit Aalsmeer wilde nabij 
de Zwarteweg van haar fiets stap-
pen, maar kwam ten val. Toen ze 
weer op wilde staan, voelde ze een 
helse pijn aan haar heup. De politie 
en de ambulancedienst zijn gealar-
meerd. De Aalsmeerse is met waar-
schijnlijk een gebroken heup naar 
het Spaarne gebracht.

Kudelstaart - In de avond of nacht 
van maandag 12 op dinsdag 13 ja-
nuari hebben onbekenden ingebro-
ken in een langs de Kudelstaartse-
weg geparkeerde bestelbus. Het slot 
van de Ford Transit is geforceerd en 
het dashboardkastje is doorzocht. 
Verder is geprobeerd belangrijke 
onderdelen uit de bus te stelen. Als 
dit gelukt was, had een levensge-
vaarlijke situatie kunnen ontstaan. 
Met het busje worden dagelijks kin-
deren van en naar school vervoerd. 

Is er sabotage gepleegd of hebben 
de daders niet geweten hoe essenti-
eel betreffende onderdelen voor een 
wagen zijn? 
De politie neemt de zaak hoog op 
en hoopt de daders aan te kunnen 
houden. Mogelijk zijn er inwoners 
die de inbraak hebben gezien. Zij 
worden verzocht 0900-8844 te bel-
len. De inbraak heeft tussen half 
vijf in de middag van maandag en 
half zeven ‘s ochtends op dinsdag 
plaatsgevonden.

Sabotage aan bestelbus?

Inbreker betrapt
Kudelstaart - Zaterdag 23 januari 
is tussen elf en half een in de avond 
geprobeerd in te breken in een ga-
rage bij een woning in de Darwin-
straat. Een inbreker heeft gepro-
beerd met rukken en trekken de 
deur te openen. Door het lawaai be-
gonnen de drie honden op het erf te 
blaffen waardoor de bewoners wak-

ker werden. De inbreker is gezien 
door een der bewoners. Het gaat 
om een blanke man met een flink 
postuur van ongeveer 35 jaar oud 
en 1.80 tot 1.90 meter lang. Hij heeft 
een kaal hoofd en droeg een zwar-
te leren jas. 
Hij koos het hazenpad toen de be-
woner naar hem riep. Er is niets ont-
vreemd, wel is de garagedeur ont-
zet.

Onwel naar VU
Aalsmeer - Op donderdag 22 janu-
ari rond zes uur in de middag heb-
ben politie en de ambulancedienst 
hulp verleend bij een onwel gewor-
den persoon op de Legmeerdijk. 
Een 48 jarige vrouw uit Aalsmeer 

was tijdens het eten niet goed ge-
worden. De dochter heeft haar moe-
der kunnen helpen, maar omdat ze 
de vorige dag ook al niet lekker was 
geworden, is besloten haar per am-
bulance naar het VU-ziekenhuis in 
Amsterdam te vervoeren voor on-
derzoek.
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Brandweer kapt bosjes 
voor waterleidinglek
Aalsmeer - Maandag 26 januari 
rond kwart over zeven in de avond 
heeft de politie de hulp van de 
brandweer ingeroepen voor een ge-
sprongen waterleidingbuis. 
De leiding was gesprongen bij 
de kruising Machineweg me de 
Aalsmeerderweg bij een PTT-huis-

je. Het water stroomde uit de bos-
sages vandaan. 
Om de exacte locatie van het lek te 
vinden, heeft de brandweer een deel 
van de bosjes moeten kappen. Toen 
eenmaal de plek zichtbaar werd, 
kon de PWN aan de gang om  de 
gesprongen leiding te maken.

                                                                            Foto Ronald van Doorn.

Doel: Verkeer in Aalsmeer beter laten circuleren

Gemeente gaat economische 
effecten ‘knip’ onderzoeken
Aalsmeer - Gemeente Aalsmeer is 
begonnen met een onderzoek naar 
economische effecten van de ‘knip’ 
in de oude N201. “We begrijpen dat 
dit belangrijk is voor de onderne-
mers in Aalsmeer”, aldus wethouder 
Berry Nijmeijer. “De knip zelf staat 
overigens niet meer ter discussie, 
want deze is het resultaat van vele 
besluiten, zoals alle onderliggende 
stukken van de kadernota Verkeer 
& vervoer, het masterplan Tuinen 
van Aalsmeer, en het bestemmings-
plan Noordvork. Mocht blijken dat 
door de knip er eventueel negatie-
ve effecten zijn, dan kunnen we sa-
men, de gemeente en het bedrijfsle-
ven, kijken of er iets aan te doen is.” 

En hij vervolgt: “De knip komt in het 
dan oude tracé van de N201 tussen 
de Ophelialaan en de J.C. Mensin-
glaan en is een essentieel element 
in de nieuwe verkeersstructuur zo-
als vastgelegd in de kadernota Ver-
keer & vervoer. 
Doel van dat alles is het verkeer in 
Aalsmeer beter te laten circuleren 
door het doorgaande verkeer uit het 
dorp te weren, de wijken de snelste 
route naar het regionale en nationa-
le wegennet te bieden, een hoog-
waardig openbaar vervoer verbin-
ding richting Hoofddorp en Uithoorn 
over het oude tracé mogelijk te ma-
ken en tenslotte om ruimte vrij te 
maken voor de nieuwe ontwikkeling 

van het oude tracé, het Masterplan 
&2=1 De Tuinen van Aalsmeer.” 

Interviewronde
Een onderdeel van de economi-
sche effectstudie is een intervie-
wronde met ondernemers. Het on-
derzoek zal gedaan worden door de 
Grontmij en zal waarschijnlijk eind 
maart 2009 afgerond zijn. De be-
geleidingsgroep Effecten knip N201 
is 21 januari voortvarend van start 
gegaan. Hierin hebben de Onder-
nemersvereniging Aalsmeer (OVA), 
Kamer van Koophandel Amsterdam, 
Flora Holland, Vereniging Groothan-
delaren Bloemenkwekerijproducten, 
Grontmij en de gemeente zitting. 

Reactie op onderzoek ‘knip’ gemeente

OVA: Wij verwachten een 
zorgvuldige afweging
Aalsmeer - In aanvulling op het 
persbericht van de gemeente 
Aalsmeer over het effectenonder-
zoek knip N201, laat Ondernemers 
Vereniging Aalsmeer (OVA) het vol-
gende weten: De OVA gaat er van 
uit dat het onderzoek duidelijkheid 
biedt over de economische effec-
ten van een knip in de huidige N201 

in relatie tot de Economische Visie. 
“Wij verwachten dat op basis van 
deze uitkomsten een zorgvuldige af-
weging mogelijk is over een voor al-
le partijen aanvaardbare oplossing”, 
aldus het OVA-bestuur. 

Deelnemen aan overleg
De Ondernemers Vereniging zegt 

Goede voorlichting vooraf is belangrijk!

Brede steun van Raad voor 
verordening burgerinitiatief
Aalsmeer - Het voorstel betref-
fende het vaststellen van de ver-
ordening burgerinitiatief kreeg in 
de Raad van donderdag 22 janua-
ri raadsbrede steun. Daar waar de 
fracties van AB, PACT en VVD zich 
beperkten tot wat korte opmerkin-
gen nam de bijdrage van de CDA-
fractie wat meer tijd in beslag. De 
CDA-fractie erkent dat er vaak ge-
worsteld wordt met de agenda van 
de burger. Toch zijn juist de laatste 
jaren nieuwe mogelijkheden gecre-
eerd voor burgers om hun stem te 
verheffen. Burgerinitiatief geeft bur-
gers recht om zelf onderwerpen op 
de politieke agenda te plaatsen en 
veel gemeentes en provincies heb-
ben het burgerinitiatief ingevoerd. 
De CDA-fractie is van mening dat 
het burgerinitiatief prima past in het 
kader van vernieuwingsimpuls en 
past in het doel om de betrokken-
heid en participatie van burgers te 
versterken en het is een vorm van 
petitierecht, maar verschilt daarvan, 
doordat de politiek zich verplicht 
om de door burgers aangedragen 
onderwerpen of voorstellen op de 
agenda te zetten en te behandelen. 
Het burgerinitiatief begint met een 
groep gemotiveerde en betrokken 
burgers die een onderwerp of voor-
stel besproken willen hebben.

Heldere voorlichting
Om een burgerinitiatief te kun-
nen indienen moet men een aantal 
handtekeningen verzamelen. In het 
voorstel wordt uitgegaan van mini-
maal 25 handtekeningen. Meest-
al wordt de ondergrens van enke-
le honderden aangehouden. Het 
voorstel van de CDA-fractie is om 
over een jaar maar eens te evalue-
ren of de ondergrens van 25 werk-

baar is. Ook zijn er verschillen bij 
gemeentes wat betreft de leef-
tijdsgrens en in Aalsmeer is geko-
zen voor 16 jaar. De mogelijkheden 
van het burgerinitiatief vereist hel-
dere voorlichting aan de burgers 
over de (on)mogelijkheden ervan, 
anders ontstaan er verkeerde ver-
wachtingen. Zo is het op de agen-
da geplaatst krijgen van een onder-
werp geen garantie dat het voorstel 
ook wordt aangenomen. Enkele ja-
ren geleden heeft het Instituut voor 
Publiek en Politiek de ervaringen 
met het burgerinitiatief geïnventa-
riseerd bij griffiers. Daaruit kwam 
naar voren dat door burgers weinig 
gebruik gemaakt wordt van het bur-
gerinitiatief, in tegenstelling tot de 
bekende vormen van burgerparti-
cipatie zoals hoorzittingen, informe-
le avonden en inspraak. De belang-
rijkste verklaring is dat het burgeri-
nitiatief gewoon niet bekend is. Veel 
burgers hebben er geen weet van 
dat men dit recht heeft verkregen 
en de groep die er wel van op de 
hoogte is, heeft vaak weinig zicht op 
de gehanteerde criteria. “In de Raad 
zal het burgerinitiatief een goede 
plaats gegeven moeten worden in 
de werkzaamheden”, aldus de CDA-
fractie. “Het moet vooral helder zijn, 
anders wordt de kloof te groot. Het 
klinkt allemaal goed maar het moet 
naar de burgers toe geen fopspeen 
zijn.” Het vergt wel een cultuurom-
slag bij de raad, het college en het 
ambtelijk apparaat, maar ook bij de 
burgers. Er zal een goede vorm ge-
vonden moeten worden om duide-
lijk te maken wat burgerinitiatief 
kan betekenen. De drempel moet 
niet te hoog zijn. De conclusie ligt 
voor de hand, er moet meer en goe-
de voorlichting aan de inwoners ge-

(Be)raad in vogelvlucht
Noordvork zonder fietspad, 
Stommeerkade verkeersluw
Aalsmeer - De vergadering van 
het Beraad en de Raad stond don-
derdag 22 januari onder leiding van 
Joop van der Jagt (AB) en na de 
vaststelling van de agenda en het 
resumé van de vergadering van 8 
januari werden drie hamerstukken 
zonder enig commentaar later op 
de avond raadsbreed goedgekeurd. 
Het betrof het voorstel met betrek-
king tot het kennisnemen van de 
jaar/liquidatierekeningen 2007 van 
de Geneeskundige Hulpverlening 
bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 
en in te stemmen met de overdracht 
van de Veiligheidsregio Amster-
dam-Amstelland voor de GHOR per 
1 januari 2011 en voor de Regionale 
Brandweer Amsterdam en Omstre-
ken (RBAO) per 1 januari 2008. Ook 
het voorstel betreffende het ver-
klaren dat een nieuw bestemming-
plan voor het gebied bedrijventer-
rein Stommeer en Hornmeer wordt 
voorbereid en het in werking la-
ten treden van het voorbereidings-
besluit op 28 januari en het voor-
stel betreffende het nemen van een 
voorbereidingsbesluit voor het ge-
bied van het Landelijk Gebied Oos-
teinde kreeg raadsbrede steun later 
op de avond. 
Op verzoek van de AB-fractie werd 
het voorstel betreffende het nemen 
van een nieuw voorbereidingsbe-
sluit voor het gehele plangebied van 
het bestemmingsplan N201-zone en 
het gebied tussen het veilingterrein 
en de gemeentelijke grens met Uit-
hoorn ten behoeve van de omleg-
ging van de N201 omgebogen tot 
behandelstuk. De fractie wilde we-
ten wanneer er een aangepast Mas-
terplan komt en hoe het zit met be-
staande bedrijven. Wethouder Berry 
Nijmeijer gaf aan dat het Masterplan 
dit jaar in ieder geval gepresenteerd 
zal worden. Bestaande bedrijven die 
binnen de doelstellingen blijven on-
dervinden geen enkel probleem. Het 
voorbereidingsbesluit werd later op 
de avond raadsbreed gesteund.

Bestemmingsplan Noordvork
Het gewijzigd vaststellen van het be-
stemmingsplan Noordvork is twee 
weken uitgebreid besproken en de 
fracties beperkten zich tot het plaat-
sen van nog een enkele opmerking. 
De CDA-fractie gaf aan dat het ver-
werven van grondposities tot te-
vredenheid bij beide partijen dient 
te leiden en dit werd door wethou-

der Berry Nijmeijer ondersteund. De 
PACT-fractie acht de tijd rijp om tot 
besluitvorming te komen. Het nut en 
de noodzaak wordt ingezien en de 
uitgangspunten zijn goed verwoord. 
De VVD-fractie merkt op dat een 
weg in de achtertuin verkeerstech-
nische verplichtingen met zich mee-
brengt. 
Dit wordt in een later stadium in de-
tail besproken en de fractie wijst er-
op dat dit in goed overleg met de 
bewoners dient te gebeuren. Het 
Verkeers- en Vervoersplan zal ge-
reed moeten zijn. De wethouder 
verwacht dat dit plan medio april 
of mei gereed zal zijn. De AB-frac-
tie geeft aan dat het sluipverkeer 
bij de bewoners grote zorg oproept. 
Er zijn wat vage toezeggingen van 
twee wethouders. Voorts wordt ook 
gevraagd op het gebied van flora en 
fauna onderzoeken te laten plaats-
vinden. Een andere manier van fi-
nancieren wordt ook nog aange-
stipt, dit om renteverliezen te voor-
komen. Wethouder Berry Nijme-
ijer geeft aan dat een en ander als 
onderlegger bij de Aalsmeerse Ge-
biedsvisie meegenomen zal worden. 
De Noordvork wordt voorlopig aan-
gelegd zonder fietspad en de Stom-
meerkade zal verkeersluw gemaakt 
worden. Het voorstel werd later op 
de avond raadsbreed gesteund.

Zwerfvuil aanpakken
In de rondvraag wees de AB-frac-
tie op de folder “Subsidie scho-
ner Nederland ligt voor het grijpen” 
van SenterNovem, een agentschap 
van het Ministerie van Economische 
Zaken waar kennis van innovatie, 
energie, klimaat, milieu en leefom-
geving gebundeld wordt sinds mei 
2004. In het kader van het aanpak-
ken van zwerfvuil is het wellicht aan 
te bevelen een aanvraag in te die-
nen. De subsidie voor een nulmeting 
kan vijfduizend euro bedragen en 
het subsidiebedrag kan, afhankelijk 
van de activiteiten, oplopen tot 250 
duizend euro. Wethouder Ronald 
Fransen is bekend met de folder en 
maandag 26 januari vindt er een af-
stemoverleg plaats met de Meerlan-
den. Hierbij komen ook de prullen-
bakken ter sprake en de mogelijk-
heid om een extra veegronde in te 
zetten. Ook worden de zogenaamde 
“hot spots” bekeken. De AB-frac-
tie geeft aan vooral in het weekend 
eens wat controles te houden. 

Autospiegel kapot?
Aalsmeer - Zaterdagavond 24 ja-
nuari  rond 20.15 uur moest een au-
tomobilist uit De Hoef op de Oos-
teinderweg naar rechts uitwijken 
voor een tegenligger. Daarbij raak-
te de rechter buitenspiegel van zijn 
auto iets, waarschijnlijk de buiten-
spiegel van een langs de weg ge-
parkeerde auto. Indien schade is 
ontstaan, wordt de gedupeerde ver-
zocht zich te melden bij de bestuur-
der uit De Hoef via telefoonnummer 
06-55190468.

Poging inbraak 
3 woningen
Aalsmeer - Rond vier uur in de 
nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 
januari is geprobeerd in te breken 
in een drietal woningen in de Had-
leystraat. Bij twee huizen zijn aan 
de buitenkant gaatjes geboord in 
de tuindeuren. Bij de derde gedu-
peerde is geprobeerd een deur op 
te wrikken met waarschijnlijk een 
schroevendraaier. Bewoners zijn 
rond genoemde tijd wakker gewor-
den, maar er zijn mensen gezien.

Tom tom en 
sleutels weg
Aalsmeer - Tussen half een en zes 
uur in de nacht van vrijdag 23 op 
zaterdag 24 januari is ingebroken in 
een woning aan de Stommeerweg. 
De keuken en de kelder zijn door 
de inbrekers doorzocht. De dieven 
zijn er vandoor gegaan met een tom 
tom, autopapieren, een jas, twee 
sleutelbossen en een koffer met 
gegevens. Er zijn sporen van braak 
aangetroffen.

Grote hoeveelheid 
gereedschap weg
Aalsmeer - Tussen vrijdag 23 en 
maandag 26 januari is ingebroken 
in een bedrijf aan de Jac. Takkade, 
nabij de Bosrandweg. Aan de zij-
kant van het pand hebben inbre-
kers een deur geforceerd. Een gro-
te hoeveelheid gereedschap, waar-
onder een lasapparaat en twee tril-
platen, is ontvreemd. Gezien de gro-
te hoeveelheid gestolen goederen is 
het zo goed als zeker dat de dieven 
gebruik hebben gemaakt van een 
busje of een aanhangwagen.

Inbraak bedrijf
Aalsmeer - Op vrijdag 23 januari 
rond vier uur in de nacht is ingebro-
ken in een bedrijf aan de Aalsmeer-
derweg. Om binnen te komen heb-
ben de dieven een deur open ge-
broken. In het kantoor is met waar-
schijnlijk een breekijzer een schuif-
deur open gewrikt. Vooralsnog lij-
ken de eigenaren niets te missen.

Auto gestolen
Aalsmeer - Op maandag 26 janua-
ri is tussen zeven uur in de ochtend 
en vier uur ‘s middags een auto ge-
stolen vanaf het parkeerdak van de 
veiling aan de Legmeerdijk. Het be-
treft een blauwe Fiat Seicento met 
kenteken ZH-HT-54. 

Laptop uit 
kantoor weg
Aalsmeer - Op donderdag 22 janu-
ari is tussen negen uur in de och-
tend en negen uur ‘s avonds een 
laptop uit een kantoor aan de Van 
Cleeffkade gestolen. De eigenaar 
was op dat moment naar een bij-
eenkomst in de studio.

Bromfietser rijdt 
vrouw aan
Aalsmeer - Om tien voor twee in 
de nacht van donderdag 22 op vrij-
dag 23 januari is een 48 jarige au-
tomobilist uit Aalsmeer op rijden 
onder invloed van alcohol. Op de 
Aalsmeerderweg is de bestuurder 
tot stoppen gemaand door surveil-
lerende agenten. Omdat de blaas-
test positief bleek, is de Aalsmeer-
der meegenomen naar het bureau 
voor een ademanalysetest. Het ap-
paraat stokte bij 570 Ugl. De man 
heeft een forse geldboete gekregen 
en een rijverbod.

Aalsmeer - Gemeentesecretaris 
Ed Duinkerken is sinds 5 februa-
ri 1971 in dienst van de gemeente 
Aalsmeer, waarvan de laatste twintig 
jaar in zijn huidige functie. Ed Duin-
kerken heeft aangegeven graag met 
gebruikmaking van de zogenaam-
de PFU-regeling de gemeentedienst 
te willen verlaten. Als onderdeel van 
zijn afscheid biedt de gemeente Ed 
Duinkerken een receptie aan. Deze 

vindt plaats op donderdag 5 maart 
van 16.00 tot 18.00 uur in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis. Wie 
Ed Duinkerken de hand wil schud-
den, is welkom. Een cadeau ziet hij 
het liefst in de vorm van een dona-
tie voor de stichting Samenwerking 
Roemenie, waarvan hij bestuurs-
lid is. Er wordt een standje ingericht 
met foto’s en er komt een bus voor 
een eventuele donatie te staan.

Gemeentesecretaris na 
38 jaar met FPU

het te betreuren dat de gemeente 
op voorhand een standpunt lijkt in 
te nemen terwijl de uitkomsten van 
het onderzoek nog niet bekend zijn. 

“Desondanks zullen we, zoals altijd, 
op constructieve wijze deelnemen 
aan het overleg in de begeleidings-
groep”, besluit het OVA-bestuur.

Amokmaker uit 
Aalsmeerderbrug
Aalsmeer - Op maandag 26 ja-
nuari rond negen uur in de avond 
heeft een 21 jarige automobilist uit 
Aalsmeerderbrug een aantal bekeu-
ringen gekregen. De man reed met 
gedoofde lichten in de Ophelialaan. 
Gedacht werd dat de bestuurder te 
diep in het alcoholglaasje gekeken 
had, maar dit bleek niet het geval. 
Er is proces-verbaal opgemaakt we-
gens auto rijden met gedoofde lich-
ten en een boete heeft de 21 jarige 
gekregen voor het niet kunnen to-
nen van zijn rijbewijs.

Autodief in 
kraag gevat
Aalsmeer - Dinsdagavond 27 janu-
ari om kwart voor tien is een kraan-
wagen met draaiende motor gesto-
len uit Amstelveen. De bestuurder 
van de kraanwagen was net uitge-
stapt om hulp te verlenen aan een 
bestuurder van een auto met pech. 
Deze man had zojuist de hulp inge-
roepen van een bergingsbedrijf. De 
kraanwagen was voorzien van een 
TRACK en TRACE systeem. Hierdoor 
kon de politie de 43-jarige verdach-
te die net uit de gestolen vrachtau-

Aangehouden 
na bedreiging
Aalsmeer - Op donderdag 22 janu-
ari is een 24 jarige man uit Aalsmeer 
aangehouden wegens discriminatie 
en bedreiging tegen jongeren en 
agenten. De zaak gaat naar de of-
ficier van justitie. Na verhoor is de 
man naar huis gestuurd.

to stapte aanhouden in de Marius 
Bouwerstraat in Amsterdam.
De politie van wijkteam Amstelveen 
Noord heeft de zaak in onderzoek.

geven worden. Het is voor Aalsmeer 
een nieuw product dat in de markt 
moet worden gezet. 

Reclamecampagne
Er is een uitgekiende reclame-
campagne met het oog voor 
doelgroep(en) nodig, waarbij de 
kracht is gelegen in de herhaling. In 
die campagne moeten de mogelijk-
heden, maar ook de gestelde voor-
waarden eenduidig naar de bur-
gers moeten worden gecommuni-
ceerd. Zo moet het helder zijn wie 
bevoegd is ten aanzien van een be-
paald onderwerp: raad of het colle-
ge. Ook moet duidelijk zijn bij wie 
de burgers terecht kunnen voor het 
indienen van burgerinitiatief, bij-
voorbeeld de griffie. Deze kan bur-
gers ook ondersteunen bij het op-
stellen en indienen van burgerinitia-
tief. Het college van b&w gaf tot slot 
aan snel aan de slag te zullen gaan 
met de verdere uitvoer van de ver-
ordening en de campagne om het 
burgerinitiatief meer onder de aan-
dacht van inwoners te brengen.

Lezing over uilen
Hoofddorp - Zondag 1 februari 
wordt in ‘De Heimanshof’ van 14.30 
tot 15.30 uur een lezing over uilen 
gehouden. Deze lezing vindt plaats 
in ‘de Kijkdoos’ op het terrein van de 
Heimanshof. Henk Jan Koning ver-
zorgt de lezing. In de Amsterdam-
se Waterleidingduinen worden al ja-
renlang de roofvogels en uilen be-
studeerd. Deze middag gaat he 
speciaal over de levenswijze van de 
bosuil. Bezoekers kunnen zondag 
tevens de uilenkast bewonderen, 
die door de jeugdclub is gemaakt.



pagina 20 Nieuwe Meerbode - 29 januari 2009

Deelname FloraHolland-
team aan Roparun
Aalsmeer - Voor de elfde keer 
neemt een team van bloemenveiling 
FloraHolland met medewerkers van 
verschillende vestigingen deel aan 
de Roparun. De Roparun, de lang-
ste estafetteloop (530 kilometer) ter 
wereld, vindt jaarlijks plaats tijdens 
het Pinksterweekend. Zondag 11 ja-
nuari trainde het Roparun-team van 
FloraHolland voor de eerste keer. Al 
eerder werd gestart met de voorbe-
reidingen en fondsenwerving voor 
Roparun 2009. Met nog 135 dagen 
te gaan staat er nu al bijna 45.500 
euro op de teller. De teamleden ho-
pen dit jaar nog meer geld op te ha-
len. In 2008 kon het Roparun-team 
van FloraHolland uiteindelijk 68.000 
euro aan de Stichting Roparun over-
maken. Er is een aantal teamtrainin-
gen gepland om de werkwijze van 
de Roparun (estafettevorm) te oe-
fenen met elkaar. De lopers lopen 
een kilometer per keer onder be-

geleiding van twee fietsers. Na een 
kilometer wisselt de loper met een 
‘verse’ loper. De hardlopers hebben 
nog de nodige acties gepland. Zo 
staat er een Roparun-actieweek op 
de planning, worden er loten ver-
kocht en komt er mogelijk ook nog 
een feest. Dit jaar rijdt er voor het 
eerst een Roparun-vrachtwagen 
rond met logo’s van de verschillen-
de sponsors. De opbrengsten van 
alle deelnemende teams worden 
besteed aan goede doelen die de 
kwaliteit van leven van kankerpa-
tiënten willen verbeteren onder het 
motto ‘leven toevoegen aan de da-
gen, waar geen dagen meer kunnen 
worden toegevoegd aan het leven’. 
Bloemenveiling FloraHolland onder-
steunt deelname aan de Roparun. Al 
elf jaar zetten medewerkers van de 
veiling zich in voor dit goede doel. 
Meer is te lezen op www.roparun-
team97.nl.

Fietsers en lopers van de FloraHolland-vestigingen Aalsmeer, Naaldwijk, Rijns-
burg en Bleiswijk vertrokken zondag 11 januari voor de eerste training vanaf 
FloraHolland Naaldwijk.

Michael Woerden wint 40-ste 
Leimuidense Drechtloop
Leimuiden - Met 410 deelnemers 
is de A.V. Kickers 92’ Drechtloop 
afgelopen zondag 18 januari weer 
een groot succes geworden. In de-
ze jubileumeditie werd Bert Heuzen 
in het zonnetje gezet omdat hij voor 
alweer de veertigste maal meeliep 
en een rol speelt in de organisatie. 
Bert werd geroemd voor zijn inzet 
en sportiviteit en benoemd als ere-
lid van de A.V. Kickers ’92. Ook Ge-
rard van de Hoorn werd voor 40 jaar 
organisatie in de bloemetjes gezet. 
Door de slechte weersomstandig-
heden was de opkomst aan de ma-
tige kant. Er hoefde dan ook niet 
gevreesd te worden dat het par-
coursrecord van Michael Woerden 
(52:57) er aan zou gaan. Het start-
schot werd gelost door de tijdelijke 
burgemeester van Kaag en Braas-
sem, Bas Eenhoorn. 
De snelste tijden op de hoofdaf-
stand, de 10 Engelse mijlen, wa-
ren te vinden in het klassement 
bij de heren. Michael Woerden uit 
Mijdrecht zorgde voor een knap-
pe 59:17.  Hierna finishte Harm van 
Bruggen uit categorie Veteranen 2 
uit Hazerswoude Dorp in 1:00:23. 
Frans Woerden uit Mijdrecht legde 
beslag op de tweede plaats bij de 
heren 1:02:48. Bij de veteranen 1 fi-
nishte Cor van Baar uit Hoofddorp 

in 1:02:48, vlak voor De Leiderdor-
per John van Laar.
Bij de dames was Anja van het In-
geborg uit Amsterdam de winna-
res met een nieuw parcoursrecord. 
(1:05:13) Tweede was de Nieuw-
Vennepse Claudia Wesselman in 
1:10:26. 
Ingeborg Couvee uit Aalsmeer leg-
de beslag de derde plaats met 
1.13:59. Op de 10 kilometer was het 
ook weer een mooi spektakel. Corné 
Klein uit De Kwakel streek  met de 
eer, tijd 35 minuten en 47 seconden. 
Marco Loogman uit de Kaag eindig-
de als tweede voor Erwin Metselaar 
uit Amstelveen. Bij de dames won 
Julitta Boschman uit Mijdrecht voor 
Baukje Verbruggen uit de Kwakel. 
Op de 4 kilometer won Leimuide-
naar Tim de Rijk in een mooie tijd 
14:14 nipt van de Daan van de Hoorn 
uit Ter Aar. Bij de dames was het In-
ge van Tol uit Zevenhoven die het 
goud wegkaapte voor Serana van 
der Zwaan. De Nordic Walking rou-
te was ook zeer geslaagd en voer-
de langs mooie plekjes in de om-
geving van Leimuiden. Er was een 
veerpontje ingezet om de deelne-
mers over de rivier de Drecht te zet-
ten. De organisatie mag terugkijken 
op een geslaagd evenement waarbij 
alles weer soepel is verlopen. 

Ouderensoos bij Oostend 
Aalsmeer - Op donderdag 5 febru-
ari heeft het bestuur van buurtver-
eniging Oostend aale vijftig plussers 
weer uit voor een gezellige speel-
middag. Klaverjassen en rummicup-
pen staan op het programma. Er 
wordt gekaart in buurthuis ’t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat van-
af 14.00 uur. De zaal is open van-
af 13.30 uur. Leden en kaartliefheb-
bers zijn van harte welkom. Het kla-
verjassen op 22 januari is gewonnen 

door mevrouw Stokman met 5144 
punten. Op twee is mevrouw Bakker 
geëindigd met 5080 punten, op drie 
Piet Stelt met 5052 punten, op vier 
de heer Tromp met 4798 punten en 
op vijf mevrouw Liberton met 4775 
punten. Bij het rummicuppen be-
haalde mevrouw de Vries de hoog-
ste eer en eindigde mevrouw Kuin 
op plaats twee. De poedelprijzen 
zijn uitgereikt aan de dames Bou-
terse en Roubos.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 31 januari

AALSMEER
RKAVIC 1 - Aalsmeer 1 14.00 u
Aalsmeer 2 – Jong Holland 3 12.00 u
SCW 3 - Aalsmeer 3 14.30 u
TABA 2 - Aalsmeer 5 12.30 u
Aalsmeer 6 – DVVA 11 14.30 u
Aalsmeer 7 – VVGA 4 14.30 u
Aalsmeer 8 – RAP 7 12.00 u
Aalsmeer Vet.1 – Kon.HFC Vet.2 14.30 u

Junioren
Aalsmeer A2 – WSV’30 A2 12.00 u
CSW C1 - Aalsmeer C1 10.00 u
Aalsmeer C2 – RKAV C3 10.00 u

Pupillen
Fortius D3 - Aalsmeer D1 10.00 u
Aalsmeer D2 – OlympiaHaarlem D5 10.00 u
Aalsmeer E1 – Velsen E1 10.00 u
AFC E3 - Aalsmeer E2   9.00 u
Aalsmeer E3 – Tos Actief E2   9.00 u
Roda’23 E12 - Aalsmeer E4 11.45 u
Pancratius F2 - Aalsmeer F1    9.00 u
Aalsmeer F2 – DCG F4   9.00 u
AmstellandUnited F6 - Aalsmeer F3   9.00 u
AFC F8 - Aalsmeer F4   9.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Ouderkerk DA.1 14.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Arsenal 3 14.00 u
DCG Vet.2 - RKAV Vet.2 14.30 u

Junioren
Bijlmer C1 - RKAV C1 12.00 u
RKAV C2 – SCW C1 14.30 u
Aalsmeer C2 - RKAV C3 10.00 u

Pupillen
RKAV D1 – RKDES D1 10.00 u
Sp.Martinus D5 - RKAV D2 12.00 u
GeuzenM’meer MD.1 - RKAV D3 11.15 u
RKAV E1 – Fortius E1 10.15 u
Bl.Wit.A’dam E1 - RKAV E2   9.00 u
RKAV E3 – RKDES E2 10.15 u
Legm.vogels E6 - RKAV E4 11.15 u
RKAV E5 – Buitenveldert E6 11.30 u
RKAV E6 – Concordia E5 11.30 u
Zeeburgia F3 - RKAV F1   9.00 u
RKAV F2 – Diemen F2   9.00 u
De Germaan F1 - RKAV F3   9.15 u
Amstelveen F2 - RKAV F4   9.00 u
RKAV F5 – Swift F5   9.00 u
RKAV F6 – RKDES F6   9.00 u

Meisjes
RKAV MC.1 – CSW MC.1 11.30 u
Buitenveldert MD.4 - RKAV MD.1 10.00 u
Hoofddorp MD.2 - RKAV MD.2   9.00 u
Buitenboys E13 - RKAV ME.1 11.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKAV D1 - RKDES D1 10.00 u
RKDES D2 – AFC D 14   9.30 u
RKDES D3 – UNO D1 11.00 u
Volewijckers E1 - RKDES E1 10.00 u
RKAV E3 - RKDES E2 10.15 u
RKDES E3 – Sp.Martinus E5 11.00 u
Pancratius E7 - RKDES E4 10.15 u
RKDES E5 – SDZ E9   9.30 u
Diemen E9 - RKDES E6   9.00 u
RKDES F1 – Bijlmer F2   9.30 u
RKDES F2 – Sloterdijk F1 11.00 u
Roda’23 F5 - RKDES F3   9.00 u
RKDES F4 – Roda’23 F7 11.00 u

KDO F2 - RKDES F5   9.00 u
RKAV F6 - RKDES F6   9.00 u
Kickers F4 - RKDES F7   9.00 u
RKDES F8 – VVC F 12 11.00 u
RKDES F9 – Alkmania F8   9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – DVVA DA.2 13.00 u
RKDES MA.1 – Houten MA.1 11.00 u
Abcoude MB.1 - RKDES MB.1 10.00 u
Kadoelen MC.2 - RKDES MC.1 13.00 u
WV-HEDW MC.1 - RKDES MC.2 11.15 u
KDO E5 - RKDES ME.1 10.30 u

S.C.W.
Wartburgia 1 - SCW 1 14.30 u
Volendam 4 - SCW 2 14.45 u
SCW 3 – Aalsmeer 3 14.30 u
Sp.Martinus 2 - SCW 4 14.30 u
SCW Vet.1 – SDW Vet.1 14.30 u
Badhoevedorp Vet.2 - SCW Vet.2 14.30 u
SCW Vet.3 – GeuzenM’meer Vet.4 14.30 u

Junioren
ZCFC A1 - SCW A1 14.30 u
Concordia B2 - SCW B1 12.45 u
RKAV C2 - SCW C1 14.30 u
Bloemendaal C3 - SCW C2   9.45 u

Pupillen
Roda’23 D3 - SCW D1 13.00 u
SCW E1 – Pancratius E3   9.00 u
RKAVIC E3 - SCW E2   9.00 u
SDZ E7 - SCW E3 12.30 u
HBC F5 - SCW F1   9.00 u
Waterwijk MF.1- SCW F3 12.00 u
SCW F4 – SVOW F1   9.00 u
Alkmania MP.6 – SCW F5 10.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1–Sizo/Hillegom Cb.DA.1 12.30 u
SCW MB.1 – Concordia MB.1 12.30 u
RCH E4 - SCW ME.1 10.00 u
SCW MF.1 – Nw.Sloten F5   9.00 u

Zondag 1 februari

R.K.A.V.
Hillegom 1 - RKAV 1 14.00 u
Muiderberg 2 - RKAV 2 11.30 u
Buitenveldert 3 - RKAV 3 14.30 u
RKAV 4 – KDO 3 14.00 u
Buitenveldert 9 - RKAV 5 15.00 u
Abcoude 9 - RKAV 6 14.30 u

Junioren
RKAV A1 – SDZ A1 11.30 u
RKAV A2 – Kon.HFC A5   9.30 u
RKAV B1 – Zandvoort B2 11.30 u

Dames
WV-HEDW DA.1 – RKAV DA.1 13.30 u

R.K.D.E.S.
Weesp 1 - RKDES 1 14.00 u
Weesp 2 - RKDES 2 11.30 u
CTO’70 2 - RKDES 3 11.30 u
ABN AMRO 2 - RKDES 5 14.30 u
Jos/Watergr.meer 5 - RKDES 6 14.30 u
RKDES 7 – Sp.Martinus 7 14.00 u
RKDES 8 – P en T 3 14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Waterwijk A5 12.00 u
RKDES B1 – Bl.Wit A’dam B2 12.00 u
RKDES B2 – KDO B2 10.00 u
Diemen C1 - RKDES C1 12.00 u
RKDES C2 – Sp.Martinus C3 10.00 u
Kon.HFC C9 - RKDES C3   9.30 u

Belangrijke zege handbalsters 
Kudelstaart - De dames van hand-
balvereniging RKDES hebben af-
gelopen weekend goede zaken ge-
daan in de strijd tegen degradatie. 
In een sfeervolle Proosdijhal werd 
van HV Eendracht gewonnen. Het 
duel kwam zondag niet echt op 
gang. Bij RKDES had het moeiza-
me spel zeer waarschijnlijk nog te 
maken met de wanprestatie van de 
week ervoor, toen kansloos verloren 
werd bij Venus/Nieuwegein. Daar-
naast miste de ploeg haar aanvoer-
ster Britt Versteeg, Jolien v.d. Voort 
en Maartje Sparnaaij, waardoor er 
veel verschuivingen nodig waren op 
het veld. Na een tussenstand van 3-
3 kwam de thuisploeg gelukkig be-
ter in haar spel. 
Met gevarieerd spel werd linker-
opbouwster Lisanne van Bemme-
len een aantal keer mooi in stelling 
gebracht. Dat leidde tot een drietal 
doelpunten. Met een persoonlijke 
dekking op diezelfde Van Bemmelen 
wist Eendracht de thuisploeg ech-
ter behoorlijk te ontregelen. De 7-4 
voorsprong werd dan ook weer prijs 
gegeven in het vervolg van de eer-
ste helft. Bovendien was de break-
out  in die fase slecht verzorgd bij 
RKDES. Ballen werden slecht aan-
gespeeld en de afronding liet ook 
te wensen over. Het was dan ook 
niet onverdiend te noemen dat Een-
dracht bij rust een 8-9 voorsprong 
had. 

Na de pauze kwam er een ander 
RKDES het veld in. Voor iedere bal 
werd gevochten en dat resulteerde 
al snel weer in een voorsprong voor 
Hoekwater/RKDES. De invalsters 
Sanne Eveleens en Anouk Mark-
wat hadden met hun doelpunten 
een belangrijk aandeel in die voor-
sprong (13-11). 
Verdedigend kreeg RKDES onder-
tussen steeds meer grip op de aan-
val van Eendracht. Bovendien stak 
keepster Natascha Kouwenhoven 
weer in grootse vorm. 
Halverwege de tweede helft viel An-
nelies Dick helaas uit met een nare 
schouderblessure. Eendracht kwam 
vervolgens nog één keer terug tot 
een doelpunt verschil (16-15), maar 
in die fase nam Franka van Bem-
melen de thuisploeg op sleeptouw. 
Drie afstandschoten van haar zorg-
den voor een geruststellende voor-
sprong. Uiteindelijk werd het 20-16 
voor RKDES. 
Door deze zege is de ploeg in pun-
ten op gelijke hoogte gekomen met 
Eendracht. Omdat ook de andere 
degradatiekandidaten punten pak-
ten, zal in de komende wedstrijden 
voor ieder punt gevochten moeten 
worden. Zondag staat de lastige uit-
wedstrijd tegen kampioenskandi-
daat VOS op het programma. Een 
mooie gelegenheid om lekker vrijuit 
te handballen en te kijken of er wel-
licht een verrassing mogelijk is.

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Om 19.30 uur begin-
nen voortaan de speelavonden van 
buurtverenigingen Ons Genoegen 
en de eerstvolgende klaverjas- en 
rummicup-gelegenheid is dinsdag 
3 februari. 
De spelers komen bijeen in een van 
de zalen van Ons Tweede Thuis in 
de Hortensialaan. De zaal is vanaf 

19.00 uur open voor inschrijving en 
een kopje koffie of thee. Het klaver-
jassen tijdens de vorige speelavond 
is gewonnen door de heer Spaarga-
ren met 5200 punten. 
Op twee is de heer W. Buskermolen 
geëindigd met 4977 punten en vlak 
er achter aan, op drie, de heer Ta-
meris met 4973 punten. Bij het rum-
micuppen behaalde mevrouw Goe-
de de hoogste eer met 61 punten. 
Plaats twee en drie zijn behaald 
door de dames Flameling en Kare-
maker met resp. 68 en 71 punten.

Jan Van Zanten 148 finish, Marieke van Zanten 112 finish, Floortje wint Sco-
neronde.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis 
Jan van Zanten is okay!
Kudelstaart - De familie van Zan-
ten was aanwezig op de tiende 
Poel’s Eye avond van het seizoen 
2008-2009.  Met Triple 20, Triple 20, 
Dubbel 14 pakte Jan van Zanten zijn 
moment van glorie.  De 148 finish 
zou later de hoogste van de avond 
zijn.  
Onder gezang (Jan die is okay, olé 
olé) van de toeschouwers kon Jan 
de grote fles Scone bier in ont-
vangst nemen!  Een mooi moment 
voor Jan alias ‘who’s your daddy’!  
Dochter Marieke van Zanten had 
met 115 de hoogste finish van de 
dames en dochter Floortje won de 
finale van de Sconeronde van Piet 
Schild.  De familie van Zanten kan 
aan het Sconebier, het levert een 
mooie foto op!

Spannende finale heren
De darts voor de Bull waren wel-
licht beslissend in deze prachtige 
wedstrijd. Niet beslissend voor de 
prachtige rozen van Barnhoorn Flo-
wers. Die zijn immers voor beide fi-
nalisten.  Wel beslissend voor de fi-
nale, alhoewel?  Wellicht had deze 
finale twee winnaars. Een ieder hield 
zijn eigen leg, soms duidelijk, maar 
soms met moeite.  Bij een 3-2 stand 
voor René Kruit checkte Gerard Klijn 
107!  René stond al op ‘32’.
Een prachtig moment in deze fina-
le én een zevende en beslissende 
leg voor de toeschouwers.   René 
begint de laatste leg met een scha-
mele score van 13 punten en Ge-
rard lijkt te profiteren.  Toch kan Re-
né de leg eerder op een dubbel zet-
ten.  Gerard moet 119 checken en 
weet dat het kan.  Het lukt echter 
niet en René pakt de eindzege.  Het 
applaus dat volgde was voor beide 
spelers, want het was een zinderen-
de Poel’s Eye finale ! 

 Louise tegen Jolanda
Ook de dames finale ging ‘all the 
way’.  Met een laatste dart in de 
Dubbel 18 pakte Louise de eind-
overwinning bij de dames.  Het was 
Jolanda’s eerste verliespartij van de 
avond, terwijl Louise in de poule al 
wat steekjes had laten vallen.  In het 
knock-out schema vocht Louise zich 
echter ijzersterk terug.  Bij de dames 
werden twee poules gevormd. Één 
van vijf deelnemers en één van vier.   
Niet iedereen door naar de kwartifi-
nales.  De nummer vijf van de pou-
le van vier valt af.   Dit werd na tien 
wedstrijden nog een heel gereken.  
De nummers één en twee waren 
duidelijk.  Marieke van Zanten won 
alle wedstrijden en eindigde als eer-
ste in de poule.
Moniek Goeman verloor slecht één-
maal en eindigde als tweede.  Ireen, 
Marja en Louise kwamen alle drie 
niet verder dan één overwinning: 
3. Louise Jurka (saldo 4-6), 4. Ireen 
van Graas (saldo 4-7), 5. Marja Ke-
ijzer (saldo 2-7). Marieke en Moniek 
werden overigens direct na de pou-
le uitgeschakeld.  Alles is dus mo-
gelijk bij het dames toernooi ! Vol-
gende week aandacht voor de halve 
finalisten bij de heren: Herman Don-
selaar en Rolf Duindam.  Beide spe-
lers beleefden een top-avond.  Een 
ieder baande zich een weg, op ge-
heel eigen wijze, naar de halve fi-
nales! Met in totaal 69 deelnemers 
was het weer een geslaagde Poel’s 
Eye avond. De volgende speelavond 
is vrijdag 6 februari.  Dit is tegelij-
kertijd met de Dutch Open.  Dat be-
tekent dat alle toppers afwezig zul-
len zijn.  Wellicht de ideale gelegen-
heid voor u om eens kennis te ko-
men maken met de dartsport in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Voor 
meer informatie: www.poelseye.nl.

Goed weekend voor alle 
waterpoloteams Oceanus
Aalsmeer - Op zaterdag 24 janua-
ri mochten de heren van Oceanus in 
eigen bad aantreden tegen de num-
mer 1 in de competitie. De verwach-
ting was dat het een zware wedstrijd 
zou worden voor de Aalsmeerse he-
ren en een zware wedstrijd was 
het zeker. Ondanks het erg fysieke 
spel had Oceanus de overhand op 
de heren van AZ&PC. De heren uit 
Amersfoort hadden gedurende de 
hele wedstrijd commentaar op de 
scheidsrechters wat hun in totaal 
drie keer een UMV (uitsluiting met 
vervanging) opleverde. Hier maak-
te Oceanus gretig gebruik van. In de 
laatste periode gaven de heren van 
AZ&PC het op en uiteindelijk stond 
er 16-11 op het bord in het voordeel 
van de thuisploeg.
Heren 2 mochten aantreden tegen 
UZSC uit Utrecht. Heren 2 staat vier 
punten voor op de rest van de com-
petitie en ook in deze wedstrijd lie-
ten zij duidelijk zien waarom zij bo-
venaan staan. Met 15-4 hielden de 
mannen de punten in Aalsmeer. He-
ren 3 en 4 waren dit weekend vrij.

Dames
Het tweede damesteam van Ocea-
nus maakte dit weekend hun op-
wachting tegen De Aalscholvers 
uit Almere. Deze dames uit Alme-
re staan in de competitie drie plaat-
sen hoger en hadden goede hoop 
om de punten mee te nemen van-
uit Aalsmeer. 
Dit ging echter door een strakke 
verdediging en een sterke aanval 
niet door. Na vier periodes wisten 
de dames van Oceanus 7-1 op het 
scorebord te noteren. Ook hier ble-

ven dus de punten in Aalsmeer. Da-
mes 1 heeft al enkele weken vrij en 
hoeven pas op 7 februari weer een 
wedstrijd te spelen.

Jeugd
De Jongens van Onder de 19 staan 
ongeslagen bovenaan in hun com-
petitie en ook dit jaar is kampi-
oenschap weer de doelstelling. Zij 
mochten zaterdag tegen de jongens 
van Watervlo. De Aalsmeerse jon-
gens wisten zonder veel problemen 
22-3 te noteren. In de poule van 
Jongens onder de 17 mochten bei-
de jongensteams (Jo17B en Jo17C) 
van Oceanus tegen elkaar spelen. 
Hierdoor zouden de punten in ieder 
geval in het thuisbad blijven. Om-
dat beide teams samen trainen ken-
nen de jongens elkaar goed en we-
ten daar goed op in te spelen. Hier-
door werd een 2-5 als eindstand 
genoteerd in het voordeel van On-
der de 17B. Jongens onder de 15A 
hadden een zware kluif aan de jon-
gens uit de Zaanstreek, De Allian-
ce. Na een zware wedstrijd stond 7-
7 op het bord met nog een halve mi-
nuut te gaan. En juist wanneer ie-
dereen dacht dat het gelijkspel zou 
blijven staan wisten de Zaanse jon-
gens te scoren. Met een 7-8 over-
winning gingen de Zaanse jongens 
weer naar huis. 
Voor de jongste twee teams van 
Oceanus was het wel een mooie dag. 
Het gemengd onder de 13 team van 
Jan Mantel nam met 2-13 de punten 
mee vanuit Amstelveen en het aller-
jongste van Oceanus, Onder de 11, 
wist in eigen bad met 13-1 de pun-
ten thuis te houden.
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Zondag Beachvolleybal 
maandtoernooi in Beach
Aalsmeer - Op zondag 1 februari 
organiseert The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a het Beachvolley-
bal Dubbel Friss maandtoernooi. Tij-
dens het maandtoernooi worden er 
op verschillende niveaus Beachvol-
leybal gespeeld. Er wordt gestreden 
om mooie prijzen! De prijzenpak-
ketten worden mede mogelijk ge-
maakt door de toernooisponsor van 
het maandtoernooi, namelijk Dub-
bel Friss!  Schrijf je in voor alweer 
het tweede maandtoernooi van het 

jaar in The Beach. Het 2x2 hoog 
toernooi wordt gespeeld van 10.00 
tot 14.00 uur, deelnemers aan het 
4x4 toernooi gaan tussen 12.00 en 
16.00 uur de velden op en wie zich 
opgeeft voor het 2x2 laag toernooi 
mag de strijd aangaan tussen 14.00 
en 18.00 uur. Deelname aan de 2x2-
toernooien kost 20 euro per team en 
voor het 4x4 toernooi wordt 30 euro 
per team gevraagd. Inschrijven kan 
door een mailtje te sturen met daar-
in jullie teamnaam, het contactper-

Het Aalsmeerse footfolley-team Rick van Dam en Jordy van der Sluis.

EK Indoor Footvolley
Aalsmeerders komen net 
tekort in Groningen
Aalsmeer - Jordy van der Sluis en 
Rick van Dam zijn er zaterdag niet 
in geslaagd zich te plaatsten voor 
de kwartfinales van het Europees 
Kampioenschap Indoor Footvolley 
in Groningen. In de poulefase ble-
ken Spanje, Frankrijk en Holland 5 
te sterk voor de Aalsmeerse com-
binatie. Met hoopvolle verwachtin-
gen reisde de combinatie af naar 
Groningen om zich te meten met de 
beste Europese footvolley combina-
ties. Gedurende het seizoen had-
den de twee al bewezen goed in 
vorm te zijn met een tweede plaats 
op de nationale ranglijst als bewijs. 
Het toernooi begon goed voor de 
Aalsmeerders, ze wisten hun eerste 
wedstrijd overtuigend te winnen van 
Israël.  De Israëliërs voor het eerst 
actief in Europa werden met goed 
spel onder druk gezet en de voor-
sprong verkregen in het begin van 
de wedstrijd werd geconsolideerd. 
En bleek uiteindelijk ook voldoende 
om de wedstrijd te winnen.
De tweede wedstrijd moest het duo 
aantreden tegen de favoriete Span-
jaarden. Het koppel van het Iberisch 
schiereiland was gebrand op een 
overwinning en die kwam er ook. 
Spanje zette met goede services 
door het midden goed druk en de 
Nederlanders kwamen niet in hun 
spel. Na een snelle wedstrijd stond 
er 18-8 voor de Spanjaarden op het 
bord. Een ingecalculeerde neder-
laag volgens van der Sluis. “Deze 
nederlaag was verwacht, we moe-
ten de punten pakken tegen min-
dere tegenstanders. Al vond ik de 
Spanjaarden niet zo goed als ver-
wacht.”

Kwartfinales
In de poule van de Aalsmeerders 
lag na twee speelrondes nog alles 
open en was er dus de mogelijkheid 
voor een stunt. Oostenrijk, de der-
de tegenstander uit de poule bleek 
de zwakste te zijn. Van der Sluis/van 
Dam hoefden zich niet bovenmatig 
in te spannen om de tegenstander 
te verslaan. Met solide spel werd het 
18-9 voor de Nederlanders. Om de 
kwartfinales te halen moesten de 
Aalsmeerders in de vierde wedstrijd 
winnen van Holland 5. De vooruit-
zichten waren goed, in al hun voor-
gaande ontmoetingen konden de 
Groningers nog nooit winnen.
De wedstrijd was spannend van-
af het begin. Het verschil liep nooit 
op tot meer dan twee punten in het 
voordeel van de Groningers. Bij 15-
14 scoorden de Groningers twee 
punten op rij door miscommunicatie 
bij de Aalsmeerders. Bij winst waren 
de Groningers zeker van een plek in 
de kwartfinales. Vanaf dat moment 
speelden van der Sluis/van Dam 
hun beste spel van de middag en 
werd de achterstand omgebogen in 
een gelijke stand van 17-17. Het vol-
gende punt was echter weer voor de 
Groningers, na een spannende ral-
ly was het een mooie diepe bal die 
door van der Sluis niet meer gered 
kon worden. 
Op matchpoint was een goede ser-

vice genoeg voor de Groningers om 
met 19-17 te winnen.

Heel zuur
Met gezichten op onweer stapten de 
twee het veld af. “Dit is heel zuur,  zo 
verliezen is gewoon klote. We had-
den nog nooit verloren van ze, en 
precies op dit moment lukt het ons 
niet. We speelden ook onder ons ni-
veau en hun waren vanaf het be-
gin heel scherp. De winst zat er niet 
echt in. Heel heel zonde”, aldus van 
der Sluis. De laatste wedstrijd tegen 
de groepswinnaar Frankrijk was al-
leen voor de statistieken. De Fran-
sen spanden zich niet bovenmatig 
in en zo ontstond er een leuke wed-
strijd waarin de Nederlanders zelfs 
lange tijd voor stonden. Een tussen-
sprint van de Fransen zorgde ervoor 
dat op 20-20 de beslissing viel. Zo-
als in het hele toernooi viel het dub-
beltje ook nu de verkeerde kant op. 
Met twee gewonnen en drie verlo-
ren wedstrijd eindigden de twee op 
een vierde plaats in de poule. Achter 
Frankrijk, Spanje en Holland 5.

Niet verkeerd
De Aalsmeerse combinatie kan te-
rugkijken op een redelijk geslaagd 
optreden, er was echter meer mo-
gelijk geweest. Dit beaamde ook 
Jordy van der Sluis na afloop.
“We stonden niet verkeerd te ballen. 
We komen op bepaalde punten nog 
net tekort. In de serviceopvang wa-
ren we niet constant genoeg. Ook 
conditioneel en op het mentale vlak 
kunnen we nog stapjes maken. 
We boeken vooruitgang maar dat 
doet de rest ook. We gaan ons nu 
weer lekker richten op het volgen-
de rankingtoernooi en dan spe-
len we in de zomer nog een aantal 
outdoor-toernooien in Europa.” Het 
toernooi werd gewonnen door Italië 
dat in de finale afrekende met de fa-
voriete Duitsers. 
De Duitsers met in het veld Mar-
kus Diekmann, een ex- Europees 
kampioen beachvolleybal en afge-
lopen jaar nog actief op de Olympi-
sche Spelen in Peking, konden het 
niet bolwerken tegen de outsiders 
uit Italië.

Tekst: Tom van der Wilt

Zwemsportclub Oceanus
Speedo jeugd vliegt vooruit 
Aalsmeer - Ook bij de derde ronde 
van de Speedo jaargangwedstrijden 
waren de persoonlijke records bij-
na niet te tellen. De jongste zwem-
mers gaan met sprongen vooruit 
en weten binnen de kring Amster-
dam ’t Gooi een flink stempel te zet-
ten. Al bij het eerste nummer was 
het raak: Winst voor Ruben Griffi-
oen op de 100 meter schoolslag, ge-
volgd door Dennis Weening. Ook de 
nummers vier en vijf (Daan Somme-
ling en Patrick Meulenbroek) waren 
van Oceanus. Ruben van Vierzen en 
Dion van den Heuvel completeerden 
het Oceanus zestal. Bij hun tweede 
nummer, de 50 vlinder, was Dennis 
de snelste. Ook bij de jongste meis-
jes zit het wel goed. Lianne Bouw-
meester werd derde op de 100 me-
ter vrijeslag, met vlak achter haar 
Lulu-May Verbeek, Isaa Ebbinge 
en Lotte Zwolsman. Op de 100 rug 
werd Lianne zelfs tweede.
Bart Sommeling was de snelste op 
de 200 wissel, gevolgd door San-
der Kirillova. In dezelfde volgorde, 
maar dan als nummer twee en drie 
eindigden ze op de vrijeslag. Daar 
was een vierde plaats voor Yves-
Maurice Vork en de negende voor 
Olaf van der Zwaard. Anouk van 
Noord werd tweede op de 100 me-
ter schoolslag, op de huid gezeten 
door Fabienne Vork. Ook de ande-
re deelneemsters aan dit program-
manummer, Dana Bosman, Kim Zui-
ver, Tess Pagano Mirani en Fleur van 
Diemen, zwommen een persoonlijk 
record. Voor Fleur was dit het de-
buut bij het wedstrijdzwemmen. De 
100 rug bij deze meisjes gaf de klas-

seringen twee tot en met vijf voor 
resp. Dana, Fabienne, Tess en Kim. 
Rick de Mercado zwom zich naar 
een tweede plaats op de 100 meter 
rugslag en won later overtuigend de 
400 meter vrijeslag in 5.21.23. Mi-
chelle Meulenbroek zwom voor de 
derde keer op rij een persoonlijk re-
cord op de schoolslag en zwemt in-
middels 1.35.98. Op de vlinderslag 
moest ze nipt haar meerdere erken-
nen in Cheryl Zethof, die ook voor 
het eerst de 100 meter in deze dis-
cipline aflegde, net als Aicha Croes 
en Emma Lenting.
Voor de junioren was er de 200 vrij 
en de 200 school. Vooral bij de jon-
gens was dat heel spannend. Stan-
ley Moolhuijsen, de zwemmen-
de waterpolokeeper, was beide ke-
ren de snelste van Oceanus. Op de 
vrijeslag had hij 0.08 seconden (een 
nageldikte) voorsprong op Joeri Be-
rends en Thomas Verouden, die 
op hun beurt achtervolgd werden 
door Fernando Moolhuijsen, Wes-
sel de Jong en Martijn de Mercado. 
En ook voor Sven Driessen, Mathijs 
Helling en Martijn van der Zwaard 
was er een persoonlijk record op de 
200 vrij. Op de schoolslag was Stan-
ley 0.33 sneller dan Joeri en was 
het spannend tussen Fernando en 
Wessel en de twee Martijns. Bij de 
meisjes junioren werd Carmen Ros-
kam derde op de 200 vrij en waren 
er persoonlijke records voor Lisa de 
Jong, Eva van der Born en Patricia 
Fransdonk. Voor Lisa en Patricia was 
er nog een
 tweede persoonlijk record op de 
200 school.

Ruben Griffioen Dennis Weening
Sjoelcompetitie in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 5 fe-
bruari organiseert buurtvereniging 
Oostend weer een gezellige sjoe-
lavond voor liefhebbers in buurt-
huis ‘t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. De aanvang is 20.00 uur, van-
af 19.30 uur kunnen de sjoelers in-
schrijven en genieten van een kopje 
koffie of thee. Het sjoelen op 22 ja-
nuari is in groep 1 gewonnen door 

de heer D. Boer met 129.7, in groep 
2 door de heer R. de Boer met 117.9, 
in groep 3 door de heer J. Bleeker 
met 109.0 en in groep 4 door de 
heer H. Pothuizen met 107.4 gemid-
deld. Tweede plaatsen werden ge-
noteerd door mevrouw J. de Vries, 
de heer H. van der Stroom, mevrouw 
R. van de Koppel en mevrouw T. van 
de Merbel.

Mannen winnen bij De Pomp
Aalsmeer - Op het sjoelen na is het 
een aantal Aalsmeerse mannen ge-
lukt om op maandag 19 januari ein-
delijk de deelnemende dames van 
de eerste plek af te werpen. Ere wie 
ere toekomt, want met klaverjassen 
was het de heer Zekveld met 5221 
punten die als winnaar uit de drie 
rondes tevoorschijn kwam bij buurt-
vereniging De Pomp. De poedelprijs 
was deze keer voor mevrouw Loog-
man met 3370 punten. Met har-
tenjagen speelde de heer Joren de 
meeste dames van tafel en eindigde 
met 142 punten op de eerste plaats. 
De poedel was voor de heer Zorn, 
die met 270 punten de spelersrij af-
sloot. Als enige vrouwelijke win-
naar was het mevrouw Hoving, die 
met sjoelen de tweede plek voor-
bleef met maar vier punten verschil 
met 497 punten. De poedel was voor 
de heer Verhoef, die met 324 pun-
ten een veelbelovende start maak-
te als beginner bij buurtvereniging 
De Pomp. Op woensdag 11 februa-
ri houdt de Buurtvereniging weer de 
maandelijkse bingo-avond in ’t Ba-
ken in de Sportlaan. De aanvang is 
20.00 uur en tussen de tien gewone 
rondes met ongewoon goede prij-
zen wordt een superronde met twee 
hoofdprijzen gehouden.
De volgende speelavond waarop re-
vanche genomen kan worden met 

kaarten of sjoelen is op maandag 16 
februari vanaf 20.00 uur in ’t Baken.
Zoals het er nu naar uitziet, orga-
niseert buurtvereniging De Pomp 
ook in de voorjaarsvakantie weer 
een kinderbingo-middag en wel op 
woensdag 25 februari. Vanaf 14.00 
uur zijn jongens en meisjes die 
graag bingo spelen van harte wel-
kom in ’t Baken in de Spotlaan. Te-
lefonische informatie kan verkre-
gen worden bij Caroline Ramp, tel. 
344107.

AV Aalsmeer 
in Dortmund
Aalsmeer -Afgelopen zondag 25 
januari hebben twee atleten van 
AV Aalsmeer weer goed gepres-
teerd tijdens indoorwedstrijden in 
het Duitse Dortmund. 
Senior Erwin Koopstra liep een per-
soonlijk record op de 800 meter met 
een tijd van 2.04.66 minuten. A-juni-
or Mirjam van Ouwerkerk liep mee 
met de senioren vrouwen en liep 
ook een persoonlijk record, maar 
dan op de 400 meter. 
Zij rende deze afstand in 61.35 se-
conden.

Handbalcompetitie jeugd
Ruime overwinning jongens 
A1 FIQAS op Nijenrodes
Aalsmeer - Zondag 25 janua-
ri speelden de jongens A1 van FI-
QAS Aalsmeer tegen Nijenrodes. 
Aalsmeer begon zeer sterk aan de 
wedstrijd en nam al snel een 4-0 
voorsprong. Pas na acht minuten 
spelen wist Nijenrodes door een pe-
nalty voor het eerst te scoren. FI-
QAS Aalsmeer speelde aanvallend 
snel en gevarieerd handbal en wist 
veel doelpunten te maken. Verdedi-
gend werd er goed gewerkt, de ver-
dediging stond zo goed dat Nijen-
rodes in de eerste helft nog slechts 
drie doelpunten erbij wist te maken, 
ruststand 20-4 in het voordeel van 
Aalsmeer. 
In de tweede helft opende Nijenro-
des de score, maar daarna wisten 
de Aalsmeerse jongens weer vier 
doelpunten te maken zonder een 
tegendoelpunt te krijgen. Na 10 mi-
nuten spelen in de tweede helft was 
de stand 26-6 voor Aalsmeer, maar 
in het kwartier dat daarop volgde 
liep het scoreverloop iets meer ge-
lijk op, zodat de stand na 25 minu-
ten spelen 33-12 werd. De laatste 
5 minuten van de wedstrijd waren 
in Aalsmeers voordeel: de A1 wist 
zelf nog drie keer te scoren en maar 
één doelpunt tegen te krijgen, zo-
dat de eindstand van 36-13 een rui-
me overwinning werd voor FIQAS 
Aalsmeer. Aanstaande zondag 1 fe-
bruari spelen de jongens A1 in Wer-
vershoof tegen van Rooijen/VVW.

Jongens C1 op kampioenskoers
De jongens C1 van FIQAS hebben 
dit jaar een missie: kampioen wor-
den en zo goed mogelijk presteren 
op het NK. Kampioen moet je wor-
den om naar het NK te mogen. En 
daar zijn de jongens goed mee be-
zig. Tot verleden week waren ze on-
geslagen en staan ze ruim eerste in 
de competitie. Afgelopen zaterdag 
moesten ze tegen DSG en daar had-
den ze nog niet tegen gespeeld dit 
jaar. DSG staat derde dus iedereen 
stond weer op scherp. Ook Coach 
Ewald en Marcel gingen er eens 
goed voor zitten. En het werd een 
leuke partij handbal.
FIQAS kwam meteen op achter-
stand en de jongens moesten vech-
ten om bij te blijven. Maar net voor 
rust kwam er een omekeer. Het tem-
po van Aalsmeer ging omhoog en 
de gasten uit Amsterdam werden 

moe. Ze gingen fouten maken en 
daar konden Remco en Glenn van 
profiteren. Rein speelde de een na 
de ander vrij en scoorde zelf ook 
weer heel mooie doelpunten. Voor-
al in de verdediging stonden David 
en Dan goed en kwamen er weinig 
ballen bij de goed keepende Mark 
en Jeremy. Ruststand: 10-7. In de 
2e helft vergaten de spelers de op-
drachten en ging het even wat min-
der. Maar Roy en Jeffrey pakten het 
weer goed op en de C1 liep verder 
uit. Toen Niels ook van afstand de 
bal er in smeet kwam er een ver-
schil van drie punten, en die kon-
den de jongens prachtig vasthou-
den. Een prima spelende Dion was 
erg blij: “Ik denk dat we bijna kam-
pioen zijn!”, vertelde hij. Er zijn nog 
wel wat wedstrijden te spelen, maar 
de jongens zijn op de goede weg.

Jeugd Foreholte op bezoek
Bij de spannende wedstrijd tussen 
de heren van FIQAS Aalsmeer en 
die van Eurotech/Bevo, afgelopen 
zaterdag, was het jongens B2 team 
van Foreholte te gast in de Bloem-
hof. De jongens wilden graag een 
top handbalwedstrijd bijwonen om 
‘de kunst af te kijken’. 
Tijdens de wedstrijd lieten ze zich 
duidelijk horen door de Aalsmeerse 
mannen uit volle borst aan te moe-
digen en na afloop mochten ze ook 
met hun grote voorbeelden op de 
foto. En dat vonden ze duidelijk he-
lemaal geweldig! De volgende dag 
stuurden ze een mail:  “We heb-
ben een super avond gehad bij jul-
lie club. De ontvangst was zeer goed 
verzorgd met een lekker drankje. De 
wedstrijd kwam een beetje slecht 
op gang van jullie kant, maar la-
ter werd dit ruim goedgemaakt. De 
eindstand van 25-23 maakte veel 
goed. De sfeer was echt leuk en 
voor ons een hele goede promotie 
van het handbal. De foto na afloop 
staat inmiddels op onze site evenals 
een stukje in het gastenboek. (www.
hvforeholte.nl). Wij zijn zeker van 
plan om nog eens te komen. Ande-
re coaches binnen onze club von-
den het een gaaf initiatief en zullen 
misschien ook nog wel een keer op 
de lijn komen. Nogmaals hartelijk 
dank, de complimenten voor de he-
ren en nog veel succes in de verde-
re competitie.” 

Bekerloting voor 
finales FIQAS
Aalsmeer - Onlangs is de lo-
ting verricht voor de achtste fina-
les van het NHV bekertoernooi. Het 
lot koppelde het eerste herenteam 
van FIQAS Aalsmeer aan Schuyt-
graaf/Swift uit Arnhem en de man-
nen spelen een uitwedstrijd. Zowel 
de dames van FIQAS Aalsmeer als 
het tweede herenteam lootten een 
thuiswedstrijd: de dames treffen de 
ploeg van Zeeman Vastgoed/SEW, 
FIQAS Aalsmeer 2 moet het opne-
men tegen Red-Rag/Tachos.

Voetbalcompetitie
RKDES wint op koude zondag 
van en in Graveland 
Kudelstaart- In de eerste wedstrijd 
van het nieuwe jaar moest RKDES 
naar Graveland, onder de rook van 
Hilversum. De verwachting was dat 
het geen makkelijke pot zou worden. 
Des miste immers de drie basisspe-
lers Jeffrey Stravers en Eddy Jansen, 
beide geblesseerd, en Bart-Jan van 
de Jagt, die geschorst moest toe kij-
ken. Nieuw opgesteld in het eer-
ste zijn Koen Lentjes en Mischa vd 
Scheur. DES startte voortvarend en 
het doel van Graveland werd steeds 
gezocht, maar slechts één keer was 
het echt gevaarlijk. In de begin fa-
se werd een inzet van Maurice Bar-
tels door een verdediger van de lijn 
gehaald. Ook Graveland kwam met 
een kopbal die rakelings naast ging, 
maar Des bleef de betere ploeg. Na 
ruim een half uur kwam RKDES dik 
verdient op voorsprong, Maurice 
Bartels kapte op links zijn verdedi-
ger uit en krulde de bal in de ver-
re hoek:  0-1 en dit was tevens de 
ruststand. De tweede helft met Gijs 
Lentjes voor Mischa vd Scheur ging 
RKDES voortvarend van start. Ku-
delstaart zat er feller op, zodat Gra-
veland bijna niet meer aan aanval-
len toe kwam. Kansen waren er voor 
Gijs Lentjes, maar zijn vizier stond 
niet op scherp. Alle aanvallers en 
middenvelders van DES konden wel 
een kans verzilveren, maar helaas 

gebeurde dit niet. Tot de 61 minuut 
toen Ibra El Ahmadi zich knap vrij-
speelde en met links binnen schoot, 
0-2. De Afas/vBerkel brigade ver-
zuimde vervolgens de kansen die ze 
wel creëren om te zetten in goals en 
dan blijft je tegenstander er in gelo-
ven, zeker toen het onverwacht 1-2 
werd. Een zondagsschot in de 83ste 
minuut van rechts werd nog iets van 
richting veranderd en verdween in 
het DES doel. 1-3 En 1-4 had het 
zomaar kunnen worden, maar ook 
nog 2-2. In de laatste minuut ver-
prutste Graveland nog een dot van 
een kans door alleen voor Ivo Pee-
ters wild naast te schieten. Zo won 
DES op deze koude zondag op het 
knusse park van Graveland dik ver-
dient van de plaatselijke trots. 
Aankomende week naar Weesp wat 
wederom zeer lastig zal worden, 
maar als DES de kansen beter be-
nut, gaan de spelers daar weer drie 
punten ophalen.
RKDES speelde in de volgende op-
stelling: Ivo Peeters, Robin van der 
Steeg, Reduan Chamms, Moham-
med El Ahmadi, Koen Lentjes, Mi-
scha vd Scheur (46 Gijs Lentjes), 
Robin Spaargaren, Mark Pothuizen, 
Roald Pothuizen, Maurice Bartels en 
Ibra El Ahmadi.

Eppo

Speelavond bij Allen Weerbaar
Aalsmeer - Het bestuur van buurt-
vereniging Allen Weerbaar nodigt 
klaverjassers en jokeraars uit voor 
een gezellige speelavond op maan-
dag 2 februari. 
Plaats van samenkomst is buurthuis 
‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat 
en de aanvang is 20.00 uur. Aan de 
kaarters wordt gevraagd om 19.45 
uur aanwezig te zijn. Tijdens de vo-
rige speelavond wist de heer J. de 

Nooij de hoogste klaverjas-eer te 
behalen met 5495 punten. Hij werd 
gevolgd door de heer M. Tulp met 
5483 en mevrouw T. Buwalda met 
5340 punten.
 De marsenprijs wist mevrouw A. 
van der Stroom binnen te halen. 
Beste jokeraar bleek mevrouw L. 
Schuit met 311 punten, op twee is 
mevrouw E. Schuit geëindigd met 
339 punten.

Rietje wint bij 
Aller Belang
Aalsmeer - Een spannende speel-
avond met veel strijd en gezelligheid 
beleefde buurtvereniging Ons Aller 
Belang Uiterweg afgelopen dinsdag. 
Het klaverjassen is uiteindelijk ge-
wonnen door Rietje Drost met 5349 
punten. Op twee is Klaas van Berkel 
geëindigd met 5216 punten, op drie 

Gerrit Drost met 5115 punten, op 
vier Dick van de Bogaard met 4970 
punten en op vijf Riet van der Mey-
den met 4939 punten. De poedel-
prijs mocht Jan Verhoef mee naar 
huis nemen. Bij het pandoeren be-
haalde Arie Spaargaren de hoogste 
eer met 655 punten. De poedelprijs 
ging naar Dora Wittebol. De eerst-
volgende speelavond is op dinsdag 
17 februari in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Vanaf 19.30 uur 
gaan de kaarten verdeeld worden.
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ZABO ronde 10 in Proosdijhal
Kudelstaart - De plaatselijke ZABO 
zaalvoetbalcompetitie wordt op  za-
terdagavond 31 januari voortgezet 
met de tiende speelronde van het 
huidige zaalvoetbalseizoen. Plaats 
van strijdtoneel is de Proosdijhal 
aan de Edisonstraat 6. Publiek is van 
harte welkom, de toegang is gratis. 
Ronde tien begint om 18.35 uur met 
de wedstrijd Easy Beveiliging te-
gen Piller Sport, vanaf 19.20 uur is 
het veld vervolgens voor Sportca-

fé de MiDi’s tegen LEMO, om 20.05 
uur gaan Accon en LEMO-Gaat-Los 
de strijd aan en de laatste wedstrijd 
wordt gespeeld om 20.50 uur door 
DGL tegen koploper Mantel Make-
laars. Het team van De Jet Set BV 
is vrij voor speelronde 10. Stand na 
ronde 9: Mantel Makelaars 8-21, 
Sportcafé de MiDi’s 8-19, De Jet Set 
BV 8-18, Piller Sport 8-15, Easy Be-
veiliging 8-12, DGL 8-8, Accon 8-7, 
LEMO 8-6, LEMO Gaat Los 8-0.

Handbal eerste divisie
Dames FIQAS verliezen 
spannende wedstrijd
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer stonden afgelopen zater-
dagavond tegenover KIA/H.C.V.’90, 
een tegenstander waar op papier 
van gewonnen zóu kunnen wor-
den. Een paar punten zouden de 
Aalsmeerse ploeg, die de laatste tijd 
wat wisselvallig presteert, boven-
dien wel goed uitkomen. Het liep al-
lemaal anders: er had een griepepi-
demie gewoed binnen de selectie 
en een aantal speelsters was ver-
re van fit. FIQAS Aalsmeer begon 
dan ook niet goed: de dames lie-
ten teveel kansen liggen, vergaten 
ze eenvoudig te benutten. Zo wer-
den in de beginfase zelfs drie open 
kansen op rij niet verzilverd. “En 
dat achtervolgt je dan de rest van 
de wedstrijd”, aldus trainer/coach 
Menno de Klerk, die zijn ploeg wel 
zag knokken, maar ook moest toe-
zien hoe ze het onderspit moesten 
delven tegen de fysiek sterkere en 
fittere tegenstander. “We kwamen 
er gewoon niet langs en bovendien 

kwamen we deze avond wat schot-
kracht tekort: Sonja van Wechem 
heeft last van een schouderblessu-
re en Nicky Tier zat met koorts op de 
bank.” Bij rust was de achterstand 
minimaal: 10-11 en na de pauze 
ontspon zich een spannende strijd. 
FIQAS Aalsmeer vocht voor wat het 
waard was, maar miste net de slim-
heid en het venijn om langszij te ko-
men. Want ook in deze fase liet de 
afronding te wensen over. Licht-
puntje was de jonge Sharelle Maar-
se, die feilloos vijf penalty’s benut-
te. Maar ook zij kon niet voorkomen 
dat het uiteindelijk KIA/H.C.V. was 
dat er met de overwinning vandoor 
ging: 21-22. Volgende week zijn de 
Aalsmeerse dames vrij, hun eerst-
volgende wedstrijd is op zondag 8 
februari bij Westsite in Amsterdam.  
De eerstvolgende thuiswedstrijd is 
op zaterdag 14 februari tegen UDSV 
in De Bloemhof.

Foto: Don Ran

Doorgeefschaakkampioenen Marco en Ronald de Groot.

Doorgeven en bughouse 
bij schaakclub AAS
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag wer-
den bij schaakclub AAS de door-
geefschaak en bughouse kampi-
oenschappen gespeeld. Bij beide 
takken van sport wordt gespeeld 
in tweetallen, waarbij de geslagen 
stukken doorgegeven worden aan 
de medespeler, die in plaats van een 
zet te doen de geslagen stukken in 
mag zetten. Het grote verschil tus-
sen bughouse en gewoon doorge-
ven is dat bij bughouse de stukken 
wél met schaak mogen worden in-
gezet. De grootste kanshebbers 
op de titels waren de teams Mar-
co en Ronald de Groot (De Groot 
Brothers), en AJ Keessen en Ben 
de Leur (Technokill). Bij zowel het 
doorgeven als het bughouse moest 
het onderlinge duel de beslissing 
brengen. Met het doorgeven wa-
ren De Groot Brothers net iets beter 
in vorm, gedurende de hele match 
hadden ze het overwicht en met een 
2-0 overwinning werd dit kampioen-
schap in hun voordeel beslist. Met 
het bughouse was Technokill beter 
in vorm, in dit dubbelrondige kam-
pioenschap grepen De Groot Bro-
thers steeds wel het initiatief, maar 
was Technokill net wat slinkser door 
steeds geniepig mat te dreigen via 
het inzetten van een stuk, wat in het 
heetst van de strijd nog wel eens 
gemist wordt. Dit gebeurde tot twee 
maal toe, zodat dit kampioenschap 
voor Technokill was.
De derde plaats werd steeds opge-
eist door Bob Feis en Andre de Jong, 
terwijl Henk van Leeuwen en Roy 
Molenaar de vierde plaatsen wisten 
vast te houden.
In de negende ronde van de inter-
ne competitie vond weer de nodi-
ge strijd plaats. In het duel tussen 
Willem Moene en Henk Noordhoek 
kwam een ongelijksoortige mate-
riaalverhouding op het bord: Wil-
lem had een toren en een pion voor 
twee stukken van Henk. Willem had 
echter goed gezien dat zijn stuk-
ken beter samenwerkten, iets wat 
Henk’s koning aan den lijve onder-
vond. Toen Henk verder materiaal-

verlies niet meer kon uitwijken rest-
te hem niets anders dan op te ge-
ven. AJ Keessen veroverde een pion 
tegen Bob Feis, waar Bob een klein 
beetje compensatie voor had in ver-
band met het feit dat AJ’s koning 
een klein beetje op de tocht stond 
op de witte velden. Om- en voor-
zichtig wist AJ langzaam maar zeker 
het initiatief terug te pakken waarna 
er een tweede pion verloren ging, 
reden genoeg voor Bob om het punt 
aan AJ te laten. John van der Hoe-
ven had in een middenspel met lou-
ter zware stukken het initiatief op de 
koning van Henk van Leeuwen op-
gebouwd. In ruil hiervoor was de pi-
onnenstructuur van John wat ver-
zwakt, iets wat op langere termijn 
gunstig voor Henk zou zijn mocht 
hij de aanval overleven. In tijdnood 
deed Henk het net wat handiger 
waardoor John niet meer kon ont-
komen aan dameverlies, waarna het 
een koud kunstje was voor Henk om 
de overwinning naar zich toe te ha-
len. Naast de interne partijen wer-
den ook nog twee partijen ingehaald 
voor het AAS Semi Open Kampioen-
schap. Jeffrey van Vliet kreeg al snel 
een ontwikkelingsvoorsprong te-
gen Berry van Leur, iets waar Jeffrey 
wel raad mee wist. Vakkundig werd 
de zwarte koning uitgerookt. Jas-
per van Eijk en Redmar Damsma le-
ken een lange zit tegemoet te gaan, 
totdat Redmar dacht met een slim 
tussenzetje een positioneel plusje 
te krijgen. Helaas voor Redmar had 
Jasper een slimmer tussenzetje, zo-
dat Redmar een stuk kwijt was. On-
dank hevig verzet wist Jasper toch 
koeltjes het punt binnen te halen. 
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, hierna 
start gelijk de competitie tot 01.00 
uur. Voor meer informatie: AJ Kees-
sen (competitieleider), tel. 0297-
324459 of Henk Noordhoek (secre-
taris), tel. 0297-268954. Homepage: 
http://www.aas.leisb.org.

Sjoelcompetitie De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 5 fe-
bruari is de volgende competitie-
avond van sjoelclub Rijsenhout. Ge-
speeld wordt er in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat en de 
aanvang is 20.00 uur. 
Inschrijven kan vanaf 19.30 uur. 
Het sjoelen op 22 Januari  is in de 
Hoofdklasse gewonnen, door Dirk-
jan Baardse met 2107 punten, op 
twee is Jan Joore geëindigd met 
1948 punten. 
In klasse A was Bertus Baas de bes-
te sjoeler met 1780 punten, op twee 

Nel Fegel met 1772 punten. In klas-
se B was de hoogste eer voor Tho-
mas van Brakel met 1700 punten, op 
twee Annie van ‘t Zelfde met 1637 
punten. 
In de klasse C was Rinie Ravensber-
gen met 1670 punten onverslaan-
baar, op twee Ben Fegel met 1615 
punten. 
In de klasse D tot slot was plaats 
één voor Huig Baartman met 1474 
punten.
De tweede plaats was voor Martje 
de Graaf met 1473 punten.

Eredivisie handbal
FIQAS na rust langs Bevo
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer stonden afgelopen zater-
dag tegenover de nummer drie van 
de ranglijst, het Limburgse Euro-
tech/Bevo. 
In de uitwedstrijd, eerder dit seizoen, 
hadden de mannen het erg moei-
lijk gehad tegen deze fysiek ster-
ke ploeg en ook nu werd het geen 
makkelijke wedstrijd. Sterker nog: 
binnen de kortste keren keken de 
Aalsmeerders tegen een 0-5 achter-
stand aan. De ploeg wist zich geen 
raad met het harde verdedigen van 
de Bevo-spelers en kon eenvoudig 
niet door de straffe dekking heen 
komen. Pas na twaalf minuten viel 
het eerste Aalsmeerdoelpunt! Daar-
na ging het geleidelijk wat beter met 
FIQAS Aalsmeer dat langzaam dich-
terbij kwam, maar wel moeite bleef 
houden met de harde acties. Serge 
Rink werd er het slachtoffer van en 
moest groggy het veld verlaten (al 
kon hij gelukkig de tweede helft wel 
weer in actie komen). Jimmy Cas-
tien was, na een periode met bles-
sures, weer aardig op dreef en in 
deze fase benutte Jeffrey Boomhou-
wer drie penalty’s. Het leverde aan 
8-11 tussenstand op bij rust. 
Na de pauze kwam een herboren 
FIQAS Aalsmeer uit de kleedka-
mer dat flitsend uit de startblokken 
kwam. De achterstand werd binnen 
korte tijd omgebogen in een 14-11 
voorsprong, door doelpunten van 
Jimmy Castien, Wai Wong, Jeffrey 
Boomhouwer (2x) en twee fraaie pe-
nalty’s van Mark Roest, terwijl in de 
dekking keihard werd gewerkt door 
Jarcha van Dijk en Serge Rink. Deze 
voorsprong zou de rest van de wed-
strijd ook niet meer uit handen wor-
den gegeven, al kwam Eurotech/Be-
vo steeds wel dichtbij. Met topscorer 
Ron Klemann in een hoofdrol kwa-
men ze keer op keer terug tot één 
punt: 14-13, van 16-13 weer op 16-
15 en na 20-17 toch weer op 21-20. 
Op dat moment maakte Luuk Ob-
bens een even mooi als belangrijk 
doelpunt: 22-20 en deed dat even 
later nog een keer dunnetjes over: 
23-21 na 22-21. 
Vlak voor tijd – bij een 24-23 tussen-
stand - kreeg Eurotech/Bevo een 

strafworp en kon op gelijke hoog-
te komen. Dat werd echter voorko-
men door een miraculeuze redding 
van doelman Micha Hoogewoud en 
even later maakte Mark Roest aan 
alle onzekerheid een eind door de 
25-23 binnen te schieten. De over-
winning leverde FIQAS Aalsmeer 
niet alleen belangrijke punten op 
voor de competitie, maar de ploeg 
verstevigde ermee ook de kopposi-
tie in de BeneLiga. Bovendien had 
het publiek genoten van een bloed-
stollend spannende wedstrijd waar 
van alles in zat. 
Aanstaande zaterdag 31 janua-
ri wacht de mannen van FIQAS 
Aalsmeer een uitwedstrijd in Rot-
terdam bij HA R&O, dit seizoen de 
nieuwkomer in de eredivisie, en za-
terdag 7 februari staat de thuis-
wedstrijd tegen Venus Nieuwe-
gein op het programma. Deze wed-
strijd wordt gespeeld in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg en be-
gint om 19.30 uur. Topscorers: Jef-
frey Boomhouwer 7, Jimmy Castien 
6.     

Herenselectie uit eten
Hongerig kwamen de spelers van de 
herenselectie van FIQAS Aalsmeer 
vorige week woensdag de Carnivoor 
binnen. Alle spelers, trainers en be-
geleiders waren door hoofdsponsor 
FIQAS uitgenodigd om eens gezel-
lig bij te kletsen onder het genot van 
een drankje en een hapje. Want de 
heren doen het heel goed dit jaar: 
Ze staan bovenaan in de competi-
tie, veroverden de Super Cup en ook 
staat de ploeg eerste in de BeneLi-
ga. Na een speech van vice-voorzit-
ter Mike v.d.Laarse kwam de stem-
ming er al snel in. 
Er waren serieuze gesprekken, maar 
vooral ook veel lol maken onder el-
kaar. Even relaxen dus voor de be-
langrijke wedstrijd van de zater-
dag, wanneer de nummer drie uit de 
competitie, Bevo, op bezoek komt in 
de Bloemhof. Dan moesten de he-
ren weer op scherp staan (en waren 
dat ook!). In ieder geval vonden de 
jongens het een geweldige avond. 

Foto: Don Ran.

Zwemmen
Vier NK limieten Oceanus 
op lange afstanden
Aalsmeer - Vijf zwemmers van 
Oceanus gingen afgelopen week-
end naar Barneveld voor een lan-
ge afstandwedstrijd en met het doel 
een NK limiet te halen. Voor vier van 
hen slaagde de missie, al was het 
soms maar op het nippertje. Nikki 
van der Hoorn en Isabelle Grootes 
startten op de 800 meter vrijeslag. 
Om te mogen deelnemen aan het NK 
zouden ze beide onder de 9.51.30 
moeten zwemmen. Nikki was voor 
de winter NK net te langzaam, maar 
slaagde nu wel ruim met 9.44.45. 
Isabelle zwom een persoonlijk re-
cord  in 9.56.59, maar kwam daar-
mee net te kort. 
Danique Gielen startte op de 1500 
meter vrijeslag. Zij moest een tijd 
van 18.01.20 halen. Het was span-
nend, maar het lukte: 18.00.32 was 
de eindtijd, dat tevens een nieuw 
clubrecord is. 
Ook Ivor Mollema en Donald Hil-
lebregt startten op de 1500 meter. 

Ivor’s limiet was 17.09.80, Donald is 
iets jonger en mocht er 17.39.60 over 
doen. Ook zij slaagden voor hun 
proef in resp. 17.03.60 en 17.38.76.

Danique Gielen.

Twirlen sportvereniging Omnia
Bronzen plak voor Solenne 
Köhler op NK
Aalsmeer - Zaterdag 17 janua-
ri werden de Nederlandse Kampi-
oenschappen Twirling gehouden 
in het Topsportcentrum Rotterdam 
naast het Feyenoord stadion. In het 
afgelopen wedstrijdseizoen 2008 
hadden vier meisjes van SV Omnia 
2000 zich geplaatst voor het onder-
deel Basicstrut. Dat is marcheren in 
een vierkant op verplichte muziek. 
Het minimale cijfer voor plaatsing 
op het NK is 8,5. De deelneemsters 
Chris van Dijk, Ramona Ezink, So-
lenne Köhler en Kim Nederstigt wa-
ren al vroeg uit de veren om richting 
Rotterdam te vertrekken. Het was 
toch wel een spannende dag, ze-
ker voor Kim, voor haar was het de 
eerste keer dat ze uit mocht komen 
op een NK. Rond 13.15 uur stond 
het onderdeel basicstrut op het pro-
gramma. Alle deelneemsters wer-
den verdeeld in hun leeftijdsklasse. 
Kim bij de Peewees, en Chris, Ra-
mona en Solenne bij de juvenile, 
in beide klasses waren ruim twin-
tig deelneemsters uit het hele land 
vertegenwoordigd. Alle meisjes de-
den goed hun best en na een aan-
tal rondjes marcheren zat het er op. 
Nu werd het afwachten tot de prijs-
uitreiking. De ouders en de deel-
neemsters hebben de tijd gebruikt 
om even de skyline van Rotterdam 
te bezichtigen en gezellig een high 
tea te doen. 
Even die frisse neus halen was zeer 
welkom! Daarna nog de finales ge-
zien tussen de rivalen Kopergirls 
(bekend van Holland got’s talent) 
en TVL. Het was een heus spekta-

kel, zelfs Z@pp-sport was aanwe-
zig om een team te filmen van TVL. 
De uitzending wordt rond eind ja-
nuari verwacht. ’s Avonds om 20.15 
begon de prijsuitreiking en was de 
spanning en vermoeidheid van de 
gezichten af te lezen. 
Uiteindelijk kwam het verlossen-
de woord voor de Twirlsters van SV 
Omnia 2000, Solenne Köhler is der-
de geworden bij de Basicstrut  in de 
klasse juvenile met een 9,0! E
en ontzettend hoge score, reden om 
zeer trots te zijn op deze prestatie 
voor zo’n groot publiek. Chris van 
Dijk greep net naast het podium met 
een zeer fraaie 8,9. Ramona Ezink 
was iets teleurgesteld met haar 8,5. 
Voor Kim Nederstigt was ook geen 
podiumplek weggelegd dit keer, zij 
behaalde een 8,2. 
Al met al een zeer leerzame en suc-
cesvolle dag! Nu gaan de twirlsters 
weer vooruit kijken naar het nieuwe 
seizoen. De eerste wedstrijd op 22 
maart staat al weer voor de deur en 
er wordt hard getraind om de nieu-
we shows te presenteren. 
Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Je bent van harte welkom 
op zaterdagochtend van 9.00 tot 
11.30 uur in de gymzaal van de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66 in Nieuw-Oosteinde. 
Voor meer informatie over twirlen 
kun je contact opnemen met de 
Productgroep Coördinator Colinda 
van Dijk 06-24532039 of per e-mail 
twirlen@svomnia.nl  of het sport-
punt van SV Omnia via e-mail sport-
punt@svomnia.nl. 

De NK deelneemsters: onder de mascotte en Solenne Köhler, staand van links 
naar rechts: Chris van Dijk, Kim Nederstigt en Ramona Ezink. Op de achter-
grond trainster Valerie Leliveld.

Anton wint op 
OVAK-Soos
Aalsmeer - De OVAK hield woens-
dag 21 januari de wekelijkse soos-
middag in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. 
Het klaverjassen is gewonnen door 
Anton van Rijn met 5632 punten, op 
twee is W.Buskermolen Gzn geëin-

digd met 5157 punten, op drie Dirk 
Tromp met 5069 punten en op vier 
Dirk van Dam met 5017 punten. Bij 
het pandoeren behaalde Tom Ver-
laan de hoogste eer met 630 pun-
ten. Hij werd gevolgd door Dora 
Wittebol met 610, Kees van de Meer 
met 600 en Wim Buskermolen met 
560 punten. 
De volgende speelmiddag op 
woensdag 4 februari, aanvang 14.00 
uur.

Unieke indoor triatlon in 
Meerkamp Amstelveen
Amstelveen - Zondag 1 februa-
ri wordt de eerste editie van de in-
door triathlon Amstelveen in sport-
centrum De Meerkamp gehouden. 
Deze wedstrijd is uniek in Neder-
land en geeft belangstellenden de 
kans om kennis te maken met de 
sporten zwemmen, fietsen, lopen of 
de combinatie triathlon. 
De wedstrijd bestaat uit tien minu-
ten zwemmen in het 25 meter bad, 
tien minuten pauze, tien minuten 
fietsen op een ergometer, weer tien 
minuten pauze en tot slot tien mi-
nuten lopen op een loopband. De 
wedstrijd is in de ochtend in recrea-
tief verband en is voor volwassenen, 

mixed teams en jeugd van 12 tot en 
met 16 jaar. In de middag is de tri-
athlon bedoeld voor wedstrijd atle-
ten, zowel volwassenen als jeugd 
van 12 tot en met 16 jaar. Het och-
tendprogramma start om 9.00 uur 
en het middagprogramma om 13.00 
uur. Kosten zijn 5 euro voor de licen-
tiehouders en 6,75 euro voor de niet 
licentiehouders. 
Een kijkje nemen kan op www.in-
doortriathlon.nl. Voor meer informa-
tie kan contact opgenomen worden 
via mail met stage1@sportbedrijf-
amstelveen.nl of via telefoon met 
020-5475861 en vraag naar Anni-
ka Fangmann.


