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Editie: Aalsmeer
bedrijventerrein Hornmeer een ‘opkrikker’ nodig heeft, zodat het goed
toeven wordt voor (nieuwe) bedrijven en dat de komende vier jaar
hard gewerkt moet worden aan het
actueel maken van bestemmingsplannen en voor (startende) ondernemers zou het vergunningenstelsel
sneller en overzichtelijker gemaakt
moeten worden.

Politiek café OVA en KvK goed bezocht!

Baggeren noodzakelijk om imago
watersportdorp op te krikken!
Aalsmeer - “Zo spoedig mogelijk,
morgen, gisteren en: Nu”, reacties
van de lijsttrekkers over het baggeren in de Westeinderplassen. Afgelopen dinsdag 2 februari werd in De
Oude Veiling een politiek café voor
ondernemers gehouden, georganiseerd door de OVA en de Kamer
van Koophandel. Toerisme en recreatie was één van de onderwerpen en de fracties waren het eens:
Wil Aalsmeer haar imago als watersportdorp opkrikken, dan zal toch
eerst flink ‘gespit’ moeten worden in
het water. Er is al vier jaar niet gebaggerd, de Poel slibt dicht. Onduidelijkheid was er waarom er niet gebaggerd is en wordt.

De gemeente heeft geld gereserveerd staan, er zijn genoeg vooroevers die opgevuld kunnen worden en watersportbedrijven verlenen graag medewerking. “Iedereen
wijst naar iedereen”, aldus Berry Nijmeijer, lijsttrekker van de VVD en
momenteel wethouder. “Gebrek aan
bestuurlijke daadkracht”, verweet
AB-lijsttrekker Gertjan van der Hoeven. Alle partijen waren het eens dat
het op diepte houden van de Westeinderplassen van essentieel belang is voor de recreatie. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is mede-verantwoordelijk voor de Poel en
volgens Nijmeijer is Rijnland niet de
makkelijkste partij.

Big L. Maak je keuze

saLe - saLe - saLe

“De roep van Aalsmeer wordt niet
opgepakt.” Hij gaf aan koppen met
spijkers te willen gaan slaan. “Er is
geld voor, we willen actie. We lopen
vier jaar achter, 25.000 kub per jaar,
dus 100.000 kub.” In april gaan gesprekken gevoerd worden. Andere
onderwerpen, die tijdens deze avond
voor ondernemers onder leiding van
Peter Maarsen, aan de orde zijn gekomen: De winkelcentra Ophelialaan en Kudelstaart. “Verdienen en
hebben aandacht nodig, zeker ook
wat de parkeervoorzieningen betreft”, aldus alle fracties. De lijsttrekkers waren het er ook over eens dat

Kiezersbedrog en sprookje
En natuurlijk vielen er weer harde
woorden over de ‘knip’ in de N201.
AB wil eerst de weg afwaarderen en
als nodig blijkt maatregelen, eventueel in de vorm van de ‘knip’, nemen. Ulla Eurich van PACT verweet
AB kiezersbedrog en Ad Verburg
van het CDA vond dat de partij op
moest houden met sprookjes vertellen. “Hierover zijn we uitgediscussieerd, de beslissing is genomen. Er is
een samenwerkingsovereenkomst
getekend met de provincie.” VVD:
“De enige manier om doorgaand
verkeer te weren” en PACT: “Knip
is goed voor Aalsmeer, is nuttig en
noodzakelijk.”
Betaald parkeren: Nee
Peter Maarsen leek het beter om
het volgende onderwerp aan te snijden: Betaald parkeren? Als het aan
de VVD, AB en CDA ligt, niet. VVD:
“Totaal niet, we onderscheiden ons
hiermee juist van de omliggende
grote winkelcentra.” De drie partijen
zagen meer in het verder invoeren
van de blauwe zone. PACT wil, als
onder het Raadhuisplein een parkeergarage komt, wel betaald parkeren invoeren! De uitsmijter dan:
Openbaar vervoer? “De HOV zal verlichting geven. Het is al beter, maar
we zijn er nog lang niet. Het is belangrijk Aalsmeer ook per openbaar
vervoer goed bereikbaar te houden”,
luidde de unanieme mening.
Door Jacqueline Kristelijn
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geldt voor de dames-, heren- en kidscollectie voorzien van
een actiekaartje

Big L aaLsMeer
zijdstraat 61
aalsmeer
tel. 0297-321177
www.BigL.nL

Gecombineerd brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 7,9 – 4,1; kms/liter: 12,7 – 24,4; CO2 gr/km 190 – 109. De 50/50-deal is van toepassing op nieuwe orders t/m 28 februari 2010 en
geldt voor de Agila, Corsa, Meriva, Zafi ra, Astra TwinTop en de huidige Astra (H) met een uiterlijke kentekenregistratie van 29 april 2010, uitsluitend bij deelnemende dealers. Toetsing bij BKR
in Tiel. Maximaal 1 fi nanciering per klant. Minimale aanbetaling van 50% met een effectieve rente van 0%. De fi nanciering wordt aangeboden via GMAC Financial Services (KvK 24107861;
AFM registernr.12013025). Prospectus verkrijgbaar via www.gmacfs.nl. Prijzen incl. btw, bpm en energielabelverrekening, excl.kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.

jack & jones
cars
garcia
vero Moda
openingstijden
maandag van 12.30 - 18.00 uur.
dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
vrijdag van 10 - 21.00 uur.
zaterdag van 10 - 17.00 uur.

UITNODIGING LIjsTTrekkersDebaT
MaaNDaG 22 febrUarI, aaNVaNG 20.00 UUr
GeMeeNTehUIs, DrIe kOLOMMeNpLeIN 1 aaLsMeer
De gemeente Aalsmeer nodigt u van harte uit voor het bijwonen van het
lijsttrekkersdebat op maandagavond 22 februari. De vier lijsttrekkers van de
partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010
gaan onder leiding van een voorzitter met elkaar in debat over de actuele
onderwerpen van Aalsmeer. Het publiek in de zaal wordt ook gevraagd
vragen en onderwerpen aan te dragen.
De lijsttrekkers zijn: CDa Ad Verburg, pact Ulla Eurich, VVD Berry Nijmeijer
en aalsmeerse belangen Gertjan van der Hoeven.
Let op! De gemeenteraadsverkiezingen 2010 vallen in de voorjaarsvakantie.
Als u met vakantie bent machtig dan iemand anders om voor u te stemmen.
Laat uw stem niet verloren gaan!
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gevraagde afdeling. Samen met Ank
vormt Wil het gezicht bij de balie en
neemt hier menig advertentie op.
Ze is in deze van alle markten thuis
en helpt graag bij het samenstellen
van de juiste advertentie. “Voor de
familie-pagina’s komen de meeste mensen aan de balie”, vertelt Wil.
“Ik help de mensen bij het opstellen
van de tekst voor de advertentie. We
hebben iedere week redelijk veel
rouwadvertenties. Dat is best moeilijk, maar ik vind het fijn als ik daarbij kan adviseren. Vrolijk worden we
altijd van de, zeggen wij, blije advertenties met felicitaties voor jarigen
en geslaagden en aankondigingen
van geboortes.” Tijdens de koffiepauze is Wil Bothe-Passies afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet.
Ze reageerde enigszins verbaasd,
maar zei het toch wel heel leuk te
vinden. Van directeur Luuc van der
Ouw kreeg zij een mooi boeket
bloemen en een envelop met inhoud. Het personeel werd allemaal
getrakteerd op gebak. Wil tot slot:
“Ik vind jullie allemaal fijne collega’s
en ik doe m‘n werk graag. Hopelijk
nog vele jaren.”

Opel Corsa vanaf
€ 11.995,00
50% van de aankoopprijs € 5.997,50
Inruilvoorbeeld huidige auto € 4.500,00
U betaalt nu
€ 1.497,50
Te betalen over twee jaar € 5.997,50
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Aalsmeer - Na ‘onze’ Henny afgelopen 1 februari nog een jubilaris bij de Nieuwe Meerbode. Ook
in 1985, maar een maand later, had
Wil Bothe-Passies haar eerste kennismaking met de krant die je pakt
en ook deze Kudelstaartse is niet
meer weggegaan. Door toen directeur Jan Goulooze werd zij gevraagd
advertenties op te halen in de Zijdstraat. Wil ging deze eerste keer
met vraagtekens op haar hoofd de
winkelstraat in, maar maakte zich
het vak van acquisiteur snel eigen.
Samen met Yvonne Wels vormde
zij het gezicht bij menig winkel in
Aalsmeer en Kudelstaart. Na enkele
tientallen jaren verruilde Wil de buitenbaan voor een functie binnenshuis. Ook deze had te maken met
advertenties, want de Kudelstaartse ging advertenties inboeken in
het inmiddels moderne computersysteem van de Nieuwe Meerbode.
En dit doet zij nog steeds dagelijks.
Maar de meeste bezoekers en bellers kennen Wil waarschijnlijk van
haar baliewerk en de vrouw die als
eerste de telefoon opneemt om vervolgens door te verbinden naar de

en de rest betaalt u over 2 jaar.

op bekende merken zoals:

tot

Wil ook 25 jaar bij Meerbode!

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Verder met PACT Aalsmeer

WINTERSPORT?

www.pactaalsmeer.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF INTERESSE IN EEN

oNDERHouDSCoNTRACT?

Kijk op onze nieuwe
website of bel ons op!
Verwarming
Koeling
Ventilatie

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

www.profiletyrecenter.nl

Huur bij ons uw

WINTERBANDEN
Bel voor een afspraak met: 0297 328 221
Winterbanden zijn verplicht in sommige (alpen)landen.
Kijk op http://www.waaromwinterbanden.nl/cms_Europese.asp

ABO
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 T 0297 328 221
HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN, COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 0205923315.
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 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren,
klachten dierenmishandeling en
informatie over de hondenschool op
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten
deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren, spoedgevalllen en gevonden
honden: 06-53315557.
Vermist:
- Omgeving Mercuriusstraat in Aalsmeer, witte poes. Aan weesrzijden van de rug een cyperse vlek, ongeveer 1 jaar oud.
- Koningsstraat in Aalsmeer, stevige gecastreerde rood witte kater.
Zijn naam is “Dolfje”.
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kat met wit neusje. Heeft bobbel op
rug. Hij heet “Hummer”. Heeft een zwart bandje om met glittertjes
en een doekje met belletjes eraan.
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug, witte langharige kater met
donkere staart.
- Pontweg in Aalsmeer, kleine zwarte poes, 10 jaar, paar witte haartjes onder kin. Ze heet “Vlekje”.
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug, witte langharige kater met
donkere staart. Hij lijkt op “Heilige Birmaan”.
- Midvoordreef in Kudelstaart, wit-oranje kater, hoog op de poten
en zijn naam is “Denzel”.
- Irenestraat in Aalsmeer, gecastreerde kater met witte buik en
donker cyperse rug. Heeft op zijn kop een wat lichtere V en heet
“Spike”.
- Lorenzhof in Kudelstaart, een zwart/cyperse kater. Hij is 1 jaar en
heet Banjer.
Gevonden:
- Wilhelminastraat in Aalsmeer, langharige zwarte kat met witte bef,
buik en sokken. Loopt er al een paar maanden.
- Seringenpark bij bushalte in Aalsmeer, cypers/ zwarte kat.

Cyperse kat zoekt baas!
Aalsmeer - Al enige tijd loopt een
cyperse kat rond halverwege op de
Oosteinderweg.
Het dier is op zoek naar zijn baasje. De kat is zwart met grijs van

kleur en heeft een witte bef en buik.
Wie het dier herkent wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer, tel.
0297-343618.

Ikg

Amstelveen - Sinds 1 februari is in
Ziekenhuis Amstelland een Diabetes Informatie Post (DIP) geopend.
Elke vrijdagmiddag is een opgeleide
ervaringsdeskundige van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) in
het ziekenhuis aanwezig om vragen
te beantwoorden van patiënten met
diabetes. Leven met diabetes roept
bij patiënten veel vragen op, voor-

Koffieochtenden
voor vrouwen
Kudelstaart - Eens in de veertien dagen komen vrouwen van allerlei nationaliteiten voor een gezellige ochtend bij elkaar en praten, onder het genot van een kopje koffie of thee, over allerlei onderwerpen. De eerstvolgende bijeenkomst is vrijdag 12 februari. Ook u/
jij bent welkom vanaf 9.15 uur op de
zolder van de oude school aan de
Haya van Somerenstraat 35c. Kinderen kunnen mee. Alles mag, niets
moet. Bel of mail Hélène de Hoog
voor meer informatie: 06-12924898,
sb125104@telfort.nl.

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met Jaroha
Haumahu.

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
Vr. 9u. in Kloosterkapel euchviering met karmelieten. Zaterdag 10u.
euchviering met L. Seeboldt in zorgcentrum Aelsmeer. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof woordcomm. viering met M. van Zoelen. Zondag
om 10.30u. in Karmelkerk euch.viering met H. Post. Mmv Karmelkoor.
Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse
dienst.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten door drs.
A. Jansen, om 10u. en 16.30u. (viering HA).
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst ds. Henriette van Dunne. Extra collecte voor
jeugdfonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag dienst 19u. br. J.J. Ekhart,
Smilde.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag diensten 10u. ds. T.H.P.
Prins. Z.W.O. dienst werelddiaconaat).
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. C.A.E. Groot,
Barneveld. 17u. Kamptrainingsdienst mmv band.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst, ds. C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. A. van Vuuren. 18.30u. ds. C. Stelwagen, Damwoude.

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 5 februari haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart weer
het oude papier op. Vanaf 18.00 uur
kan het papier aan de weg gezet
worden op die plaatsen waar ook
de vuilcontainers verzameld dienen
te worden. Met de opbrengst van
het oude papier steunt de Supporters Vereniging Kudelstaart direct of
indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen. Dus, doe mee en verzamel het papier voor de eerste vrijdagavond van de maand.

VERlOskuNDIgEN

al bij patiënten die net weten dat ze
diabetes hebben.
De arts en de diabetesverpleegkundige doen hun uiterste best om zo
veel mogelijk informatie aan de patiënt te verstrekken. Zij hebben echter vaak niet genoeg tijd om specifieke vragen van patiënten te beantwoorden. De DIP biedt hierop een
uitkomst. Patiënten en hun deelgenoten kunnen naar de DIP komen
om hun vragen te stellen. Ook is er
foldermateriaal aanwezig, wat gratis door de DVN wordt verstrekt. In
de DIP is een gediplomeerde ervaringsdeskundige aanwezig. Dat wil
zeggen dat diegene altijd zelf een
diabetespatiënt is en dus als geen
ander weet hoe leven met diabetes
is. Daarnaast heeft deze ervaringsdeskundige een opleiding gevolgd,
waardoor hij/zij voldoende kennis
heeft over diabetes. De DIP elke
vrijdagmiddag geopend van 12.30
tot 16.00 uur en is gevestigd in het
Infocentrum in de centrale hal van
Ziekenhuis Amstelland. Patiënten
met diabetes en hun deelgenoten
kunnen op werkdagen een afspraak
maken om langs te komen via het
telefoonnummer van het Infocentrum, 020–7557118.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. K. Muller. 16.30u. ds. S.J. van Rhijn, Amstelveen.

Oud papier weer
aan de weg

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

Ziekenhuis Amstelland start
Diabetes Informatie Post

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Arno Post. Crèche en peuterdienst.

Ontmoetingskerk Rijsenhout
Werf. Zaterdag geen dienst.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen vieringen.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met F. Praamsma. Tienerdienst in het jeugdhonk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. (geen opgave
ontvangen).
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19u. euch.viering ds. Henny Post. m.m.v. Fiore.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 8 februari 20u. pastor Ab
Agtereek.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

sinds 1888

Informatie- en Klachtenbureau 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.

lende hersenaandoeningen, zoals beroerte, hersenletsel, migraine, autisme, dementie, hersentumor of ADHD. Eén op de vier inwoners van Nederland krijgt ooit in zijn
of haar leven met een hersenaandoening te maken. De Hersenstichting wil mensen met een hersenaandoening meer perspectief bieden en vraagt komende week daarvoor uw steun. Zij vraagt het publiek
om de collectant niet in de kou te laten staan. Giften zijn ook welkom op
gironummer 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Mensen
kunnen ook hun gift overmaken via
www.hersenstichting.nl.

Zondag
7 februari

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.

Hersenstichting collecteweek
Aalsmeer - Geef mensen met een
hersenaandoening een beter perspectief! Dat is het motto van de
Hersenstichting collecte die afgelopen maandag is gestart en plaatsvindt tot en met 6 februari. In totaal
gaan 10.400 enthousiaste collectanten op pad om geld in te zamelen
voor ruim vier miljoen mensen met
een hersenaandoening.
Vorig jaar besteedde de Hersenstichting 3.744.000 euro (80,2% van
de inkomsten) aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, om
zo een beter perspectief te realiseren voor mensen met een hersenaandoening. Er zijn veel verschil-

KERKDIENSTEN

Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. samenkomst, Spreker Martijn
Piet. 19u. Baan7 jongerensamenkomst. Spreker Daniël Hoogteijling.
Woensdag 10/2: 12-14u. Open
(inloop)kerk.

Fietsen centraal bij
ANBO en PCOB

‘Geef om vrijheid’

Collecteweek Amnesty!

Aalsmeer - Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt
van 7 tot en met 13 februari voor de
achtste keer een landelijke collecte. Na de eerste succesvolle jaren,
waarbij in 2009 circa 19.000 vrijwilligers langs de deuren gingen en bijna 1,7 miljoen euro werd opgehaald,
zullen dit jaar zo’n 22.000 collectanten steun vragen voor het werk van
Amnesty. Met de slogan ‘Geef om
vrijheid’ wil Amnesty International duidelijk maken dat vrijheid
niet in alle landen vanzelfsprekend
is en dat er geld nodig is om aan
de naleving van de mensenrechten te werken. Amnesty International voert actie voor de vrijlating
van gewetensgevangenen, afschaffing van de doodstraf, beëindiging
van martelingen en ‘verdwijningen’.
Ook zet ze zich in voor het recht
op eten, schoon water, onderwijs,
een schone leefomgeving, een dak

boven je hoofd en medische zorg.
Amnesty International doet onderzoek naar mensenrechtenschendingen, brengt rapporten uit, voert actie, praat met politici en beleidsmakers, steunt mensenrechtenactivisten en creëert bewustzijn in eigen
land over onderwerpen die iedereen aangaan. Amnesty doorbreekt
de stilte, geeft slachtoffers een stem
en roept op tot wereldwijde naleving
van de mensenrechten. Amnesty International is een onafhankelijke en
onpartijdige organisatie.
Voor het bovenstaande werk ontvangt de organisatie geen geld van
de overheid of van politieke groeperingen. Amnesty secties accepteren alleen geld van overheden voor
mensenrechteneducatie buiten hun
eigen land. Bijdragen van leden en
giften, zoals tijdens de collecte, maken het belangrijke werk van Amnesty mogelijk.

Lezing over Titus Brandsma
Aalsmeer - Op woensdag 10 februari vanaf 20.00 uur geeft Joop Snoek
een lezing over Titus Brandsma in
Karmelklooster Aalsmeer aan de
Stommeerweg.
Titus Brandsma, karmeliet en hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen, kwam op voor vrede en gerechtigheid dwars tegen het nazi regime in. Hij moest dat met de dood
bekopen in het concentratiekamp
Dachau.
Titus heeft de greep van de angst
gekend, zonder uitweg. Ruim twintig jaar geleden verscheen de laatste
uitvoerige biografie van hem. Sinds-

dien zijn nieuwe inzichten ontstaan,
onbekende feiten doken op, die het
beeld van deze mysticus, journalist
en verzetsman realistischer inkleuren dan vorige biografieën. Hij blijkt
zeer tijdsgebonden ideeën gehad te
hebben welke hij paarde aan verrassend moderne opvattingen. Dit
alles wordt beschreven in een nieuwe biografie van Ton Crijnen.
Joop Snoek verwerkt diens biografie
in een lezing over zijn leven en betekenis aan de hand van vele dia’s.
Voor opgave kan gebeld worden
naar 0297-381470 of stuur een mail
naar karmelaalsmeer@planet.nl

Aalsmeer - Op dinsdag 9 februari
om 14.00 uur houden de ANBO en
de PCOB gezamenlijk een bijeenkomst voor fietsers in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het is de
bedoeling dat alle ouderen, die van
fietsen houden, langs komen. Ook
al heeft men nog niet deelgenomen
aan één van de middagtochten, die
komend seizoen weer op het programma staan. Tevens wordt leden,
die een elektrische fiets hebben of
er mogelijk een willen aanschaffen, de mogelijkheid geboden om
zich in te schrijven voor een bijeenkomst op maandagmiddag 8 maart
om 14.00 uur bij de firma Waning in
de Zijdstraat. Er komen daar diverse
onderwerpen aan de orde over de
Elektra Bike.

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
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
122e jaargang

Oecumenisch
Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 10 februari wordt van 19.15 tot 19.45 uur
weer een Oecumenisch Avondgebed gehouden in de kapel van ’t
Kloosterhof in de Clematisstraat 16.
Het Avondgebed wordt, onder auspiciën van de Raad van Kerken
Aalsmeer, voorbereid door een enthousiaste commissie waarin verschillende kerken vertegenwoordigd zijn. Het nieuwe jaarthema
luidt ‘Tekenen van het Koninkrijk’.
Genezingen en andere wonderen
die Jezus verrichtte staan niet op
zichzelf maar zij zijn ‘tekenen’.
Ze verwijzen naar wat God wil doen
om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Het komend jaar zal steeds
naar aanleiding van dit thema een
bijbelverhaal centraal staan. Op 10
februari is dat ‘De genezing van een
blinde’! Dominee E. Geijlvoet zal een
korte overdenking houden.

Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 16.975
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 4 februari 2010

4 februari 2010

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden 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 Dienstverlening open van 8.3020.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is
deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.
wiJkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken Burgemeester
en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.
fraCtiesPreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat
voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen.
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten
duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het
spreekuur contact op te nemen met de
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via
0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 9 februari
en 23 februari 2010.
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. 0297-513111
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 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 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 gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

geen aVondoPenstelling afdeling
dienstVerlening oP 3 maart a.s.
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart
2010 is er op die dag geen avondopenstelling van de balies
van de afdeling Dienstverlening. De balies zullen die dag
om 16.00 uur gesloten worden. Na 16.00 uur is de afdeling
Dienstverlening uitsluitend bereikbaar voor zaken die met de
gemeenteraadsverkiezingen verband houden.
gemeenteraadsVerkiezingen woensdag 3 maart 2010
laat uw stem niet verloren gaan.
Maak gebruik van een volmacht of machtig iemand anders om voor u
te stemmen. Woensdag 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en
dat valt precies in de voorjaarsvakantie. Gaat u ook met vakantie of
kunt u om een andere reden niet stemmen op 3 maart? Laat uw stem
niet verloren gaan!
U kunt twee dingen doen om uw stem niet verloren te laten gaan:
1. Vraag vóór maandag 17 februari schriftelijk een volmacht aan.
Hoe u dat kunt doen vindt u op de website www.aalsmeer.nl.
U kunt ook bellen met de servicelijn 0297-387575 voor meer
informatie.
2. Machtig iemand anders om 3 maart voor u te stemmen. Half
februari krijgt u uw stempas thuisgestuurd. U vult op de
achterzijde van de stempas uw handtekening in en geeft deze
stempas samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs
aan een voor u vertrouwd persoon (de gemachtigde). Deze
persoon kan dan op 3 maart met bovengenoemde papieren voor
u stemmen. Let op! De persoon die u machtigt en uiteraard
uzelf ook ( gemachtigde en volmachtgever) moeten beiden in
Aalsmeer of Kudelstaart wonen.
legitimatie belangrijk!
Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op
3 maart 2010, moet u zich bij het stembureau kunnen legitimeren
met een geldig legitimatiebewijs en uw stempas. Zonder geldig legitimatiebewijs kunt u niet stemmen! Geldige legitimatiebewijzen
zijn: Nederlandse paspoorten, rijbewijzen of identiteitskaarten en
Nederlandse verblijfsdocumenten. Indien u niet in het bezit bent van
een geldig legitimatiebewijs of in het geheel niet over een dergelijk
bewijs beschikt en u wilt toch aan de verkiezing deelnemen, dan
dient u vóór 25 februari a.s. een Nederlands Identiteitsbewijs aan te
vragen. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Dienstverlening van de
gemeente. Deze afdeling is hiertoe geopend op maandag t/m vrijdag
van 08.30 uur tot 14.00 uur en op woensdag tevens tot 20.00 uur.
Voor verdere informatie zie www.aalsmeer.nl of neem contact op met
de afdeling Dienstverlening, telefoon 387575.
Ook als u voor iemand anders stemt, heeft u behalve een ondertekende stempas van deze persoon ook een kopie of het originele
legitimatiebewijs van die persoon nodig. Het legitimatiebewijs of de
kopie ervan hoeft u alleen maar te tonen aan de stembureauleden, u
hoeft het niet in te leveren.
PartiCiPatie- en CommuniCatieasPeCten
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om enkele namen van openbare ruimte toe te kennen. Het gaat hierbij om het
handhaven van een reeds bestaande naam openbare ruimte en het geografisch vastleggen van twee gebieden en hieraan namen openbare
ruimte aan toe te kennen. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen
zes weken na verzending, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van B&W van de gemeente Aalsmeer.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Achter Hornweg 148, 7 diverse bomen
• Nabij toegangsweg naar Hornweg 172, 20 diverse bomen
• t.o. Machineweg 197 t/m 201, 54 diverse bomen
• t.o. Machineweg 288, 8 diverse bomen
• langs Horntocht, tussen Machineweg 290 en 294,
27 diverse bomen
Verzenddatum vergunningen: 10 februari 2010.
Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te
nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor de
hieronder genoemde wegen op volgende dagen geslotenverklaring en
parkeerverboden in te stellen:
• In verband met circus: parkeerplaats Dreef 1-7. De ontheffing
geldt voor 15, 16 en 17 februari 2010.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen
en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 31, het wijzigen van een kas;
• Aalsmeerderweg 56, het bouwen van een schuur en hobbyruimte;
• Aalsmeerderweg 154a, het bouwen van een berging;
• Dorpsstraat 22, het vernieuwen van de winkel en bovenwoning;
• J. Schaperstraat 10, het vergroten van de woning;
• J. Schaperstraat 10, het bouwen van een schuur;
• Karperstraat 15-17, het plaatsen van een carport;
• Kudelstaartseweg 22, het bouwen van een clubhuis;
• Maximastraat 20, het vergroten van de woning;
• Moslaan 22, het plaatsen van 2 dakkapellen;
• Westeinderplassen H 450, het vernieuwen van de beschoeiing en
deels ontgraven t.b.v. water.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Jupiterstraat 28, het wijzigen van de woningindeling en het
plaatsen van een dakkapel.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. 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

• Hadleystraat 62, het vergroten van een woning;
• Hadleystraat 64, het vergroten van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 4 februari 2010.
BouwVerordening

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

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 5, tel. 0297-387746. Op
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht 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 maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te verlenen:
• Handelstraat: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 69,
71, 73, 75 en

• Haydnstraat: 42, 44, 46, 48, 50, 52 het verwijderen van asbest.
Dit besluit wordt op 4 februari 2010 verzonden.
monumentenVergunning
De gemeente Aalsmeer is voornemens een monumentenvergunning
af te geven voor de restauratie van de Watertoren (Rijksmonument)
gelegen aan de Kudelstaartseweg 16 in Aalsmeer. Het ontwerpbesluit
met bijgehorende stukken ligt met ingang van 5 februari 2010 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Aalsmeer en
er bestaat voor belanghebbenden de gelegenheid, gedurende deze
periode, hiertegen een zienswijze in te dienen.
snoeiwerkzaamheden aalsmeer en kudelstaart
In de periode vanaf half januari tot eind maart zullen er op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart snoeiwerkzaamheden plaatsvinden.
Het betreft reguliere onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden
zullen voornamelijk bestaan uit het verjongen van de plantvakken en
het verwijderen van ongewenste begroeiing. In sommige gevallen zal
het niet te voorkomen zijn dat het plantvak helemaal kort gesnoeid
zal worden. Aangezien de begroeiing per plantvak en locatie van elkaar verschilt kan het zijn dat er op de ene plek rigoureuzer gesnoeid
zal worden dan op een andere plek. De plantvakken zullen dan vrij
kaal zijn maar er zal na een jaar weer voldoende begroeiing zijn. Gedurende deze werkzaamheden vragen wij uw begrip voor de eventuele
overlast die hier uit voort kan vloeien. Met eventuele vragen over de
werkzaamheden kunt u contact opnemen met de servicelijn van de
gemeente Aalsmeer tel: 387575.
ter inzage BiJ de afdeling dienstVerlening, week 5
t/m 10 feb

Gemeentelijk beleid: onrechtmatige bewoning van
recreatiewoningen en zomerhuisjes.
t/m 4 mrt
exploitatievergunning: Bamboehof, Ophelialaan 153;
t/m 6 mrt
exploitatievergunning: Straq Lunch & Delicatessen,
Marktstraat 38
t/m 12 mrt kapvergunning: kopgevel Corellihof 1, 1 prunus
serrulata “kazan”;, Middenweg 54, 1 kronkelwilg,
2 elzen, 1 treurwilg, t.o Mozartlaan 59-61, 1 fraxinus
excelsior;
t/m 17 mrt Kapvergunning: Anjerlaan (achter Spoorlaan 66),
1 crataegus, kapvergunning: Clusiusstraat 3,
1 sorbus, Clusiusstraat 5, 1 sorbus, Clusiusstraat 15,
1 sorbus, Freesialaan 20, 1 haagbeuk, Haydnstraat
36, 2 x ulmus, 1 acer, 1 sorbus, Hortensialaan 25,
1 pyrus callaryana, Uiterweg 15, 1 ceder, 1 berk;
t/m 25 mrt kapvergunning: achter Hornweg 148, 7 diverse
bomen; Nabij toegangsweg naar Hornweg 172,
20 diverse bomen; t.o. Machineweg 197 t/m 201,
54 diverse bomen; t.o. Machineweg 288, 8 diverse
bomen; langs Horntocht, tussen Machineweg 290 en
294, 27 diverse bomen;
Datum verzending vergunningen: 10 februari 2010.
ter inzage BiJ de afdeling dienstVerlening, Balie 5
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 19 februari 2010
• Berkenlaan 12, het gedeeltelijk vergroten van de woning;
• Perronzijde 21, het plaatsen van een dakopbouw;
• Beethovenlaan 114, het gebruik van een ruimte in de bestaande
sporthal voor buitenschoolse opvang.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-381777.
sChiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u contact
opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is
bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via
vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
serViCePunt Beheer en uitVoering ProVinCie
noord holland
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Kennismaken met vrijwilligerswerk

Sander derde bij verkiezing
Jonge Ambtenaar van 2010

Make a Difference Day
veranderd in: NL DOET

Aalsmeer - Op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart organiseren het Oranjefonds en Movisie en veel lokale partners opnieuw een landelijke,
grootscheepse vrijwilligersactie.

U kent deze actie wellicht als Make a Difference Day (MADD), maar
de naam is veranderd in NL DOET.
NL DOET zet vrijwillige inzet in de
schijnwerpers en activeert groepen
mensen om een dag of een dagdeel
de handen uit de mouwen te steken
daar waar het nodig is. Iedereen kan
meedoen aan NL DOET.
Teambuilding
Enerzijds kunnen vrijwilligers en organisaties zich aanmelden met één
of meerdere klussen. Anderzijds
kunnen groepen vrijwilligers, zoals schoolklassen, families, collega’s, sportteams of serviceorganisaties zich aanmelden om gezamenlijk
de schouders te zetten onder deze
klussen.
NL DOET laat groepen op deze manier kennismaken met vrijwilligerswerk. Verder is het een prima invulling voor een teambuildingsuitje of
gewoon voor een dagje uit, laat u
uw maatschappelijke betrokkenheid
zien en het levert een blijvende, bij-

Aalsmeer - Sander van Voorn is
derde geworden in de finale Jonge Ambtenaar van 2010. Bij de gemeente Aalsmeer is hij Hoofd Beleid
en onder andere inhoudelijk verantwoordelijk voor de versterking
van de Sierteeltcultuur in en om
Aalsmeer (Greenport Aalsmeer). De

zondere ervaring op. Kortom: volop
redenen om mee te doen!
Klus gezocht
Heeft u, als (vrijwilligers-)organisatie vrijwilligersklussen liggen?
Of kunt u wat extra hulp gebruiken? Meld uw klus dan aan op
www.nldoet.nl. Geef aan hoeveel
mensen u zoekt en wat uw plannen
zijn. Zorg bovendien voor een leuke omschrijving! Hierdoor is de kans
groter dat uw klus opvalt bij de vrijwilligers die op zoek zijn naar een
interessante klus! Tijdens NL DOET
zijn er overal in het land leuke vrijwilligersklussen te doen. En daar zit
ongetwijfeld ook de juiste klus bij
voor een vereniging, sportclub, familie, collega’s of vrienden. Wilt u
meedoen aan NL DOET? Ga naar
www.nldoet.nl en meldt u aan als
groep. Zoek vervolgens de klus die
het beste bij uw groep past.
Meer weten?
Voor meer informatie kan gebeld
of gemaild worden naar Jacqueline Valkenburg, coördinator van
het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Aalsmeer (onderdeel van Stichting Cardanus) via 06-30722404 of
jvalkenburg@cardanus.nl

Echtpaar Semionov tijdens een huisconcert

Geslaagd concert echtpaar
Semionov en Concertina’s
Amstelveen - Zaterdagavond 30
januari gaven de Russische accordeonvirtuoos Watscheslaw Semionov en zijn vrouw Natalja, die de
domra bespeelt, een concert in de
Handwegkerk. Tevens verleende
een ensemble van accordeonvereniging de Concertina’s uit Amstelveen hun medewerking aan dit
concert. Het accordeonensemble
opende de avond met een Spaans
werk. Daarna volgde een solo optreden van Watscheslaw Semionov.

Geweldig zoals deze man één is met
zijn instrument. Als laatste voor de
pauze speelde hij met het ensemble het door hemzelf gecomponeerde stuk De Oude Brombeer. Het was
voor de Concertina’s een hele ervaring om met hem deze compositie te
mogen uitvoeren. Na de pauze trad
het echtpaar Semionov samen op.
Het programma was samengesteld
uit klassieke werken, eigen composities en Russische volksmuziek.
Het samenspel tussen deze zeer be-

gaafde muzikale mensen was ontroerend om te zien en te horen. Ondanks het slechte weer waren veel
mensen vanuit de wijde omgeving zelfs uit België - gekomen en hebben genoten van dit bijzondere concert. Het echtpaar Semionov was op
uitnodiging van de gemeente Amstelveen in Nederland in het kader van een culturele uitwisseling.
Door burgemeester J. van Zanen
is het echtpaar in het gemeentehuis ontvangen. Naast het concert
in de Handwegkerk hebben zij een
aantal huisconcerten gegeven, alsmede concerten in Noord-Holland.
Ook hebben de drie orkesten van
de Concertina’s een workshop gehad van de Russische grootmeester. Deze workshops waren voor de
Concertina’s zeer verrijkend. Wilt u
meer weten over het echtpaar Semionov en de Concertina’s: bezoek
dan website www.concertinas.nl.

medewerkers en het bestuur van de
gemeente zijn heel trots op Sander.
De jury, onder leiding van voorzitter Alexander Pechtold, gaf aan dat
Sander van Voorn een enthousiaste en ondernemende persoon is. Jurylid Annemarie Jorritsma-Lebbink
(Burgemeester Almere en voorzitter
VNG) zei dat ze zich kan voorstellen
dat mensen graag onder Sander van
Voorn werken, omdat hij zo inspirerend leiding geeft. Sander was één
van de vier finalisten en geselecteerd door de VNG. Sander had al
twee voorrondes overleefd en donderdagavond gaf hij een presentatie
voor een deskundige jury. Het leverde hem de derde plaats op!
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AGENDA

Op 13 februari in Bacchus

Stand-up komedie van
Anuar Aoulad Abdelkrim
Aalsmeer - In het kader van KCA
cabaret vindt op zaterdag 13 februari een optreden plaats in cultureel café Bacchus. Anuar Aoulad
Abdelkrim won in 2004 de juryprijs
van het Camaretten Festival. “Hij
zet een scherpe stand-up act neer,
is adrem, sterk in improvisatie met
de zaal, heeft een perfecte timing
en actuele, originele grappen”, aldus het juryrapport. Met regelmaat
was hij ook te zien in de televisieprogramma’s The Comedy Factory
en Raymann is Laat.
Na het succes van de voorstelling
‘Ik ben’ is Anuar terug met de voorstelling ‘Ongeremd’. Geen diepgang,

politieke kwesties of wereld-verbeterende filosofieën, maar een eerlijke jongen, die op zijn eigen brutale, charmante en vooral humoristische wijze laat zien, wie hij is. En
zoals het een rasechte cabaretier
betaamd, zoekt ook Anuar rechtstreeks contact met het publiek.
Anuar is ongeremd! De voorstelling
begint om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.15 uur.Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn te reserveren via
de website van www.cultureelcafebacchus.nl, telefonisch via 0297342657 of op de avond van het optreden aan de kassa van Bacchus in
de Gerberastraat.

Vele muzikale ‘treffers’
bij akoestische avonden
Aalsmeer - Een mengelmoes aan
muzikanten en verschillende muzikale treffers: De ingrediënten van de
jaarlijkse akoestische avonden en
ook de elfde editie afgelopen vrijdag en zaterdag kende veel verrassingen en gevarieerde optredens.
Anders dan andere jaren kwamen
beide avonden wat later op gang,
maar hiervoor mag de schuld gegeven worden aan het koude en slechte winterse weer. Binnen in Bacchus
was het in ieder geval lekker warm
en werd volop genoten van muziek
in allerlei genres.
Luisterliedjes brachten vrijdag Linda
en Arjan, zanger en gitarist Steef en
Marije, Roland en Jan-Willem. Alom
bewondering was er voor het optreden van zangeres Merel en gitarist
John en ook een luid applaus kregen Dick, Rob, Piet, Peter en Martijn na hun revival aan de in de jaren
tachtig overleden zanger Tim Hardin. Voor een waardige en grootse
afsluiting zorgden tot slot de dames

en heren van King Pelican met bekende, alternatieve rocknummers.
Ook de zaterdag kende een rustige start met optredens van gitarist
Otto en Saskia met band. Hilarisch
en dynamisch was hierna het optreden van Ab, Martijn, Cees, Marco
en Chris met een gastrol voor Remco op accordeon. Het zestal liet het
publiek kennis maken met swingende liedjes van de bekende band Los
Lobos.
Voor gitarist Michel en zanger Scott
gingen de kaken tijdelijk weer op
elkaar en terecht. Het tweetal werd
alom geprezen voor hun swingende presentatie. Blooming bracht als
een na laatste luisterliedjes en voor
een koninklijk afsluiting van dit muzikale weekend stonden de heren
en dames van Ten Beers After verkleed garant.
Alle muzikanten en bezoekers zijn
het vast eens: Het was een weekend vol muzikale afwisseling en heel
veel gezelligheid!

Livin’ At A en The Whatts in ‘Ouwe’

Films met optredens van
toen bij Muzikaalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande zondag 7
februari presenteert stichting Muzikaalsmeer een bijzondere filmmiddag in De Oude Veiling in de Marktstraat. De stichting zet zich in om de
rijke Aalsmeerse muziekgeschiedenis in boek en op dvd te brengen.
De eerste verhalen voor het boek
liggen klaar en op de site www.muzikaalsmeer.nl is en wordt bands,
groepen en gezelschappen de mogelijkheid gegeven zich voor te stellen inclusief foto’s van toen en nu.
Dat er in Aalsmeer muziek zit, blijkt
wel uit de vele aanmeldingen. Echter nog niet alle bands en groepen hebben zich aangemeld. Degenen die wel graag een plaatsje in het boek willen, zijn ook heel
enthousiast en komen met allerlei
materialen aan. Niet alleen met foto’s en krantenknipsels, maar ook
met videobanden. De stichting beschikt nu over een groot aantal

unieke banden en gaat deze aanstaande zondag vertonen in De Oude Veiling. Onder andere zullen optredens te zien zijn van de bekende popbandjes The Whatts, Livin’ At
A en Ten Beers After. Het bestuur
van Muzikaalsmeer hoopt deze middag de muzikanten van deze bands,
nu veertigers en vijftigers, te mogen
begroeten, maar natuurlijk ook andere muziekliefhebbers en -makers.
“Het wordt vast en zeker een gezellig treffen, met veel lachsalvo’s,
beelden van herkenning en wellicht
wel heimwee naar toen”, aldus Pieter Groeneveld, Monic Persoon en
Leen Mulder van de stichting. De
presentatie begint aanstaande zondag om 16.00 uur en duurt tot rond
de klok van zes uur. De toegang is
gratis. Voor de late melders liggen
formulieren klaar en uiteraard is het
nog mogelijk om via de site in te
schrijven. Allen welkom.

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

LEREN GITAARBANDEN GEKLEURDE WESTERNS
RICHWOOD à % 134.VANAF % 15.UITGEBREIDE
PERCUSSIE-KRAAM!

zATERDAG:

COBRA SNARENSET
% 3.75

Info: www.stagemusic.nl

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Cocktailnight met dj Joost
van Belzen in Blitzz
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag
maakte Chris Bosse zijn debuut als
dj in Blitzz en zijn soulshow is in de
smaak gevallen bij het in groten getale gekomen publiek. Dj Chrizz is
zelf ook tevreden en heeft het reuze
naar z’n zin gehad. Zo zelfs, dat hij
de komende maanden iedere laatste vrijdag van de maand van zich
gaat laten horen van achter het discomeubel en een swingende soulshow zal presenteren.
Aanstaande vrijdag 5 februari presenteert Blitzz een cocktailnight met
achter de bar professionele shakers.
Alle bezoekers krijgen gratis een
welkomstdrankje en gekozen kan
worden uit vijf soorten cocktails. De
muziek deze avond wordt verzorgd
door de Aalsmeerse dj Joost van
Belzen ofwel dj Bel C. De toegang is

Klaverjasavond
Aalsmeer - Het is een record om
gauw te vergeten. Een dieptepunt
in de historie van buurtvereniging
Hornmeer: De laagste score ooit na
een avondje koppelklaverjassen.
Slechts 2978 punten wist het koppel

Exposities
Tot en met 28 februari:
* Expositie met schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kinderkunstzolder van Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot
17u.
Tot en met 14 februari:
* Tentoonstelling vijf jonge kunstenaars ‘Draw the Outline’ in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do. t/
m zo. 14-17u.
Zaterdag 6 februari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
6 en 7 februari:
* Opening huiskamermuseum Janna van Zon met Mokum Collectie.

Diversen
Donderdag 4 februari:
* Sjoelen in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Sjoelen in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.
Vrijdag 4 februari:
* Inloop Bindingzolder voor tieners,
Haya van Somerenstraat, 15-18u.
* Koppelspeelavond buurtver. Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3
vanaf 20u.
Zaterdag 6 februari:
* Discozwemmen voor jeugd 6-12jr
in Waterlelie, Dreef, 19-21u.
* Darttoernooi in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijving sluit 19.45u.
Dinsdag 9 februari:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken,
Sportlaan 86 Van 9.45 tot 11.30u.
* Bijeenkomst over fietsen van ANBO en PCOB in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Woensdag 10 februari:
* Oost-Inn in brede school de Mikado, Cath. Amalialaan, 8.30-12u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 11 februari:
* Klaverjasavond BV De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 19.30u.
Vergaderingen
Maandag 8 februari:
* Bezoek college B&W aan bewoners Uiterweg bij WVA-gebouw, Uiterweg 155 vanaf 19.30u.
Woensdag 10 februari:
* Bijeenkomst Dorpsraad Kudelstaart over speelpleintjes Bilderdammerweg in Dorpshuis, 19.30u.
Donderdag 11 februari:
* Beraad en Raad in het gemeentehuis vanaf 20u.

Vrijdag metalbands Pound
en Ethereal in de N201
Aalsmeer - Metalbands Ethereal en
Pound hebben al eerder in de N201
gespeeld en goede dingen moet je
koesteren. Dus zijn deze bands komende vrijdag 5 februari opnieuw
uitgenodigd om een showtje weg te
geven.
De bands doen het goed in het land,
getuige een lange lijst van meer
dan 100 optredens, en dat is terecht. Beide bands hebben op muzikaal vlak heel wat te bieden. Pound
is een metalband uit de omgeving
van Haarlem. De stijl van de band
laat zich goed omschrijven als hard
en recht voor je raap metal met wat
thrash- en hardcore invloeden hier

en daar. Ethereal is een wat meer
melodische metalband uit Amstelveen en Nieuw-Vennep. De band
combineert synthesizer met zware
of melodische gitaarrifs en is daardoor een boeiende band om te horen en te zien. Zoals gezegd hebben
beide sympathieke bands al eerder
in de N201 een heel goed optreden
weggeven, dus dat belooft komende vrijdag ongetwijfeld weer een fijn
avondje goeie muziek. Na afloop
van de bands altodisco met de vaste
alternatieve huisdj’s van de N201.
De zaal aan de Zwarteweg is open
vanaf 21.00 uur en de entree is gratis.

gratis en de aanvang is 22.00 uur.
Pianoshow en live-muziek
Blijvers en aanraders zijn de Blitzz
pianoshow met de mogelijkheid om
verzoeknummers aan te vragen op
donderdagavond vanaf 21.00 uur en
live-muziek op zondagmiddag vanaf
16.00 uur. Aanstaande zondag 7 februari is het podium voor de bekende, Aalsmeerse muzikant Hein Meijer. De zanger en gitarist neemt de
bezoekers mee op een muzikale reis
door de blues. De entree is gratis.
Alvast noteren: Op vrijdagavond
12 februari verzorgt de Aalsmeerse zanger Jan Leliveld een optreden en zondagmiddag 14 februari gaan de spots in Blitzz aan voor
de Alsje-maarvande Straatband uit
Aalsmeer.
Fred Maas en Piet Gortzak bij elkaar
te sprokkelen. Liefst 6026 vergaarden de gebroeders Lemmerzaal. Op
twee zijn Nel Weij en Nico Besselsen geëindigd met 5536 punten. De
volgende kaartavond is op donderdag 4 februari, aanvang 20.00 uur,
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.

Film ‘Inglourious Basterds’
zaterdag in café Bacchus
Aalsmeer - De film ‘Inglourious
Basterds’ van Quentin Tarantino
wordt aanstaande zaterdag 6 februari vertoond in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. ‘We’re in
the killin’ Nazi business. And business is boomin!’ Luitenant Aldo Raine, een rauwdouwer met de kaaklijn
van Marlon Brando en een enorm
litteken in zijn hals, weet het mooi te
vertellen. Zijn Amerikaans-Joodse
gevechtscommando is met slechts
één doel in het door de Nazi’s bezette Frankrijk gedropt: zoveel mogelijk ‘Nazi-zwijnen’ scalperen. Hun
hersens worden kapotgeslagen met
een honkbalknuppel, hun kelen
doorgesneden. Onderwijl staan de
andere leden van de elite-eenheid
lachend een broodje te eten. Wie
wordt gespaard, krijgt een haken-

Muziek/film
Donderdag 4 februari:
* Pianoshow met muziek op verzoek
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Vrijdag 5 februari:
* Metalbands Ethereal en Pound in
N201, Zwarteweg. Open: 21u.
* Dj Joost van Belzen (Bel C) in
Blitzz, Marktstraat vanaf 22u.
Zaterdag 6 februari:
* Film Inglourious Basterds in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Foute avond met dj Martijn en Johnny Amsterdam in de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
Zondag 7 februari:
* Presentatie muzikaalsmeer met
oude films en video’s van Aalsmeerse bands vanaf 15.30 uur in De Oude Veiling, Marktstraat.
* Optreden Hein Meijer in Blitzz,
Marktstraat vanaf 16u.
Vrijdag 12 februari:
* Après skiparty met dj Kees Markman in Centennial, Oosteinderweg
243 vanaf 21.30u.
* Optreden Aalsmeerse zanger Jan
Leliveld in Blitzz, Marktstraat, 22u.

Van Cleeffkade 12a. Open: zaterdag
en zondag 12 tot 17u.
Tot en met 7 maart:
* Expositie in galerie Coq Scheltens, Chrysantenstraat 44 met werk
van Karin Borgman en Carla Huson.
Open: donderdag t/m zondag 1317u.

kruis in zijn voorhoofd gekerfd.
Brad Pitt overtuigt als luitenant Aldo Raine en Martin Wuttke maakt
een volstrekte karikatuur van Adolf
Hitler. Inglourious Basterds is best
een reuze grappige film, als je je er
tenminste overheen kunt zetten dat
je naar een zeer gewelddadige actiefilm over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging zit te kijken. De film begint om 21.00 uur,
zaal open vanaf 20.30 uur en de toegangsprijs bedraagt 3,50 euro.
Remise blaaskwartet
Alvast een notitie waard: Op vrijdag
12 februari komt het Remise blaaskwartet optreden tijdens de maandelijkse Bacchus da Musica. De zaal
is open vanaf 21.00 uur en de toegang bedraagt 5 euro.

Met Johnny Amsterdam en dj Martijn

Foute avond in de Praam
Aalsmeer - Café de Praam organiseert aanstaande zaterdagavond 6
februari vanaf 22.00 uur een foute
avond met een optreden van Johnny
Amsterdam en achter het draaimeubel dj Martijn. De toegang is gratis.
Het is de bedoeling dat de bezoekers
fout verkleed komen. Fout is boven
alles leuk en gezellig. Het is kleding,
die uit de mode is, zoals heupbroeken uit de seventies, combi’s van bijvoorbeeld een ruitjesbroek met een
streepjesblouse of accessoires die
helemaal over de top zijn, zoals plateauzolen, pruik, bling bling en grote zonnebrillen. Waarschijnlijk hangt
er nog genoeg in de kledingkast die

volledig aan bovenstaande opsomming voldoet. Nog een laatste tip:
Denk aan een avondje ‘Toppers in
de arena’ en je zit geheid in de goede richting. Be proud to be fout! Wie
weet ga je na de avond van je leven ook nog met een verschrikkelijk
mooie prijs naar huis.
Nieuwe rookruimte
Café de Praam in de Zijdstraat
heeft vanaf heden een totaal nieuwe rookruimte van ongeveer 25
vierkante meter en vanaf volgende
week een nieuw party gedeelte voor
de weekends en deze zaal is ook te
huur voor feestjes en partijen.

Dit weekend voor eerste keer

Huiskamermuseum open!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 6
en zondag 7 februari opent het huiskamermuseum van Janna van Zon
voor het eerst de deuren. De Mokum-collectie van de op mysterieuze wijze overleden galeriehoudster
Dieuwke Bakker heeft een definitieve plaats gekregen in de benedenruimtes van het huis van de voorzitter van de stichting aan de Van
Cleeffkade 12a. Schilderijen en tekeningen hebben een plekje gekregen in het sfeervolle huiskamermuseum. Er is werk te zien van totaal

29 kunstenaars, onder andere van
Ans Markus, Henk Helmond, Jasper
van Putten en Ferdinand Erfmann.
Binnen lopen is een aanrader. Kijken en verhalen horen, want Janna van Zon kent prachtige anekdotes achter vele werken. De toegang
is gratis en het museum is beide dagen open van 12.00 tot 17.00 uur. De
Mokum collectie bewonderen kan
elk eerste weekend van de maand
en op afspraak via 0297-346425 of
06-12922954. Voor info en een voorproefje: www.huiskamermuseum.nl.
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Tsjernobylkinderen arriveren
over 1 maand in Aalsmeer

Kind aan huis in het Zuiderpark

Echtpaar Overes 75 jaar een paar
Aalsmeer - Burgemeester Pieter
Litjens wordt kind aan huis in het
Zuiderpark te Kudelstaart. Voor de
derde keer bezocht hij de familie
Overes: in 2008 werd meneer Overes 100 jaar oud, vorige week bereikte zijn vrouw deze respectabele leeftijd en nu is het echtpaar liefst
75 jaar getrouwd. Dit was wederom
een felicitatie waard. “Echt heel bijzonder hoor”, zegt de burgervader.
“Ik heb een albasten bruiloft nog
niet eerder meegemaakt.” Uiteraard
ontbreken de prachtige bloemen en
taart niet, maar er was zelfs nog hoger bezoek: De kamerheer van de
provincie, Ing. Baron E.H. van Tuijl
van Serooskerke arriveerde in een
auto met AA kenteken en chauffeur
om namens Hare Majesteit Koningin Beatrix het bruidspaar persoonlijk te feliciteren. Daarbij overhandigde de kamerheer hen een prachtige bloemenmand. Er waren nog
meer cadeaus: Namens het college van de gemeente Aalsmeer bood
de burgemeester het paar een tegoedbon aan voor een rondrit langs
alle mooie plekjes in de gemeente
Aalsmeer, de afspraak zal gemaakt
worden als het weer het toelaat.
Afgelopen weekend is het bruiloftsfeest gevierd in de Meijert in
Mijdrecht. Tussen elf en drie uur
kwamen alle bekenden het echtpaar de hand drukken. Meneer

en mevrouw Overes waren er beduusd van. Helaas kunnen ze beiden niet meer zo goed horen, maar
ze zijn nog wel actief. Ze lezen de
krant, meneer puzzelt graag ‘woordzoekers’ en mevrouw maakt mooie
borduurwerken. Een van haar dochters: “En als er een steekje is misgegaan, haalt ze ‘t hele borduurwerk
nog uit hoor, ze is erg secuur.” Zij
vervolgt: “Afgelopen kerst heeft ze
zelf alle kerstkaarten nog geschreven en ook de uitnodigingen voor
het huwelijksfeest zijn met haar vaste hand beschreven.” Het echtpaar
kijkt ook graag spelletjes op televisie, vooral Lingo is favoriet. Na de
nieuwsberichten gaat het televisietoestel weer uit.
Er worden door de familie, de burgemeester en de baron verhalen opgehaald over vroeger en leuke anekdotes verteld. Hierbij wordt feestelijk
geproost op deze bijzondere dag. In
april hoopt meneer Overes 102 jaar
oud te worden. Er wordt vragend gekeken naar de burgemeester: “Komt
u dan weer?” Pieter Litjens: “Daar
ga ik mijn uiterste best voor doen,
want volgens mij bent u dan de oudste mannelijke inwoner van de gemeente Aalsmeer en zo’n speciale
gelegenheid kan ik toch niet zomaar
voorbij laten gaan.”
Door Miranda Gommans

Win een prijs met Pappot
Aalsmeer - Pappot, de TopSlijter uit
de Dorpsstraat 32, heeft een nieuwe website en raadt eenieder aan
deze snel te bezoeken. En dit is zeker een aanrader, want ter introductie van de uitgebreide en overzichtelijke site wordt een prijsvraag georganiseerd.
Er zijn mooie prijzen te winnen,
waaronder een verwendag voor
twee bij de Zwaluwhoeve, een Hei-

neken thuistap en een drank- of
wijnpakket ter waarde van 100 euro. Wie de site bezoekt, zal zien dat
Pappot niet alleen drankjes levert
voor een feest of jubileum, maar ook
statafels, stoelen, tapjes, etc. Pappot
Uw TopSlijter maakt uw feest compleet, is de slogan. Tel alle huurartikelen en win een prijs! Wacht niet te
lang en surf snel naar www.pappotuwtopslijter.nl.

‘Westplas on stage’ voor tiende
keer op de Westplas Mavo
Aalsmeer - Voor de tiende achtereenvolgende keer vond het talentenspektakel ‘Westplas on stage’
plaats in de tot concertzaal omgetoverde aula van de school. De zaal
was tot de laatste stoel gevuld en al
snel werd duidelijk dat de verwachtingen meer dan waargemaakt zouden worden. Weken van voorbereidingen gingen vooraf aan dit jaarlijkse muzikale hoogtepunt van de
Westplas Mavo.
Niet alleen de talenten onder de
leerlingen hadden hun inbreng,
maar zeker ook de leerlingen die
zorgden voor de techniek. Het Techno team van Niels Tenhagen, Brahim Raissouni, Brian van Senten en
Dirk Baardse zorgde op professionele wijze voor het licht en het geluid. Ook de presentatie van de gehele avond was in handen van de
leerlingen. Brian Bartels, Sander de
Jong en Philip van Rijk deden dit als
professionals. De school is terecht
trots op zulke geweldige initiatieven
van hun leerlingen.
Onder de inspirerende leiding van
muziekdocent Henk Trommel werd
een wervelende show, vol talent en
verrassingen, aan het enthousiaste
publiek getoond. Op spectaculaire
wijze zette gymnastiekdocent Frank
Beijnvoort, die verder als ongevaarlijk bekend staat, de toon voor deze
avond: Met een vuurspetterende act
bracht hij de zaal tot extase. Metershoge vlammen spuugde hij de lucht
in en hiermee gaf hij het startschot
voor de talentenshow.
Op gevoelige wijze zong Jasper Versteegh ‘Fireflys’, zichzelf begeleidend op gitaar. Met een prachtige
stem ging Alaa Sharif verder met
‘Cry’. Inge Leeuwenkamp liet horen
waarom zij straks de lessen Duits
op de Westplas wil gaan verzorgen:
Nimmer klonk de schlager ‘Vertrauen’ zo doordringend als op deze
avond. Jessica Otto liet met het gevoelige ‘Inspiratie’ horen hoe mooi
er gezongen werd. Esther Alderden
bracht met haar blokfluit, met steun
van Henk Trommel op piano, de
zaal tot leven. Doenja Offerman en
Renske van Stegeren benaderden
met hun zang en pianospel het niveau van Celine Dion. Sterk was ook
het optreden van Lisa Schalkwijk op

saxofoon. Lianne Kroon, samen met
Julia Smeding, vertolkten het prachtige ‘All this time’ en Karolien van
Wissen zong ‘Hurt’ prachtig de zaal
in. Even werd het stil, een stoel werd
midden op het podium geplaatst en
ineens: Snerpende gitaarakkoorden.
Plaatsgenomen had Marc Hoogma,
hij bracht op ongeëvenaarde wijze
met ‘Smooth Criminal’ een ode aan
Michael Jackson.
Na de dansgroep van Tessa, Amber, Sharon, Deveney, Wendy, Daan,
Philip en Joey kon het publiek even
bijkomen. Na de pauze was het deze keer mevrouw De Vries die voor
spektakel zorgde: Met Braziliaanse samba klanken van de groep
‘Unidos de Amsterdam’ vulde zij
een kwartier lang op swingende
wijze het podium. De stilte voor de
storm werd verzorgd door Chantal
de Vos en Karolien van Wissen met
het fraaie ‘Moment like this’. Daarna
ging het dak van de Westplas mavo
er helemaal af: De band van drummer Frank Kersloot ‘De Kuikenzuigers’ speelde de zaal plat met Hollands talige punkrock. Terecht werden alle artiesten aan het einde van
de avond nog even in de bloemetjes gezet.
‘Westplas on stage’ heeft laten zien
en horen dat de Westplas Mavo ook
dit jaar over veel talent beschikt.

Valentijnsdag in Centennial
Aalsmeer - Liefde, eigenlijk het
mooiste dat er is. Valentijnsdag is dé
dag waarop geliefden elkaar extra
aandacht geven. Zondag 14 februari is het weer Valentijnsdag, een dag
om op een originele manier een geliefde te laten zien hoeveel je nog
van hem of haar houdt. Daarnaast
is Valentijn natuurlijk het perfecte
moment om aan een stille aanbidder/ster jouw liefde (anoniem) te
verklaren of een speciale vriend of
vriendin op een bijzondere manier

te verwennen en te tonen hoeveel
de vriendschap waard is. Dat kan
met een Valentijnsdiner à la carte
in Centennial. Alle dames krijgen
bij binnenkomst een presentje cadeau. Natuurlijk kan in hotel Chariot ook nog overnacht worden en de
volgende morgen genoten worden
van een heerlijk ontbijt. Centennial
is gevestigd naast Hotel Chariot aan
de Oosteinderweg 243. Bezoek voor
meer informatie de website: www.
centennial.nu of bel 0297-388144.

Voetbalvereniging Roda 23
bij Pro-Wave Fitnesscenter Inschrijving 9e Wijffels
innovatieprijs van start
Aalsmeer - Het zit de voetballers
uit de regio niet mee. Al geruime
tijd kan er niet op de velden worden gevoetbald in verband met de
winterse weersomstandigheden.
Om tóch fit te blijven zijn de diverse verenigingen op zoek naar alternatieve sportmogelijkheden. De
selectie van Roda 23 vond die mogelijkheid bij Pro-Wave Fitnesscenter in Aalsmeer. Dit kleinschalige,
maar zeer complete fitnesscentrum
is sinds 2006 gevestigd binnen de
muren van The Beach aan de Oosteinderweg. De voltallige selectie
van Roda 23 was onder begeleiding
van hun trainersstaf aanwezig om te
spinnen en om aan krachttraining te

doen. Ondanks het feit dat de ploeg
er naar snakt om weer het veld op te
gaan, werd het dagje fitnessen door
de gehele groep als heel positief ervaren. Inmiddels heeft een tweede voetbalvereniging zich al gemeld om samen met Pro-Wave Fitnesscenter een leuk en sportief alternatief voor de voetballers te bedenken. Ook aan particulieren biedt
Pro-Wave Fitnesscenter voldoende
ruimte om actief fysiek bezig te zijn.
Het fitnesscentrum staat bekend om
de laagdrempeligheid en de lage tarieven. Alle sporters worden op individuele basis bijgestaan en begeleid door professionele en gedreven
instructeurs.

ingezonden
Auto schept hond en rijdt door...
We zijn ons donderdag avond om
ongeveer 6 uur rot geschrokken.
Ons hondje werd uit gelaten, net als
anders. Alleen nu om onverklaarbare reden liep ze niet goed mee en
rende de Mijnsherenweg op. Iets
wat natuurlijk niet mag gebeuren,
en ja, er kwam een auto aanscheuren. De auto raakte haar. Ze tolde
mee, maar stond gelukkig gelijk op
en liep op drie poten verder. Wat ik
dus tegen de automobilist wil zeg-

gen: Pas je snelheid aan. Je rijdt in
een dorp, hoor. Je kon er op zich
niets aan doen, maar ik vind het onmenselijk dat er gewoon doorgereden wordt.
Heb je dan helemaal geen gevoel of
ben je bang dat je de rekening van
de dierenarts moet betalen?
B Gootjes
Zeemanhof 34
1433 LP Kudelstaart

Aalsmeer - Rabobank is op zoek
naar nieuwe innovatieve producten
of diensten met een duurzaam karakter voor haar Herman Wijffels Innovatieprijs. Ondernemers, starters
of studenten kunnen zich vanaf 1
februari aanmelden en meedingen
naar deze toonaangevende prijs.
De inschrijfperiode voor de negende editie sluit op 1 april. Bestuursvoorzitter Rabobank Nederland Piet
Moerland: ‘Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke motors voor de
economie. Als Rabobank willen wij
met deze prijs ondernemers stimuleren om aan een duurzame toekomst
te werken.’ In totaal wordt 122.500
euro aan prijzengeld uitgereikt. De
inzendingen worden door de jury
beoordeeld op vier criteria: innovatief vermogen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, klantfocus
en rentabiliteitsverwachting. De nominaties worden in september bekend gemaakt. De winnaar van de
Herman Wijffels Innovatieprijs ontvangt 50.000 euro. Met dit bedrag
kan de winnaar zijn of haar idee verwezenlijken of verder ontwikkelen.
Naast de hoofdprijs zijn nog drie
prijzen te winnen. De tweede prijs
bedraagt 37.500 euro en de derde
prijs levert 25.000 euro op. Ook is er
een aanmoedigingsprijs van 10.000

euro. Iedereen, dus ook studenten,
die bezig is met het ontwikkelen van
een innovatief product of innovatieve dienst kan zich tot 1 april aanmelden. De Herman Wijffels Innovatieprijs is de afgelopen negen jaar
uitgegroeid tot een van de meest
toonaangevende prijzen op dit gebied in Nederland. Van de 553 inzendingen uit de vorige editie, was
zowel het aantal als de kwaliteit uitzonderlijk hoog. In 1999 nam Herman Wijffels afscheid als voorzitter
van de toenmalige hoofddirectie van
Rabobank Nederland. Ter gelegenheid daarvan is het Herman Wijffels
Fonds opgericht. Het doel van het
fonds is ‘het verlenen van financiële
steun en eventueel andere vormen
van ondersteuning aan initiatieven die het coöperatieve en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) bevorderen’. Sinds
2002 wordt de Herman Wijffels Innovatieprijs jaarlijks uitgereikt.
Meer informatie over de Herman
Wijffels Innovatieprijs, de criteria,
het wedstrijdreglement, de beoordelingsprocedure en de inschrijving is te raadplegen op www.rabobank.nl/innovatieprijs. Daar zijn
ook webvideo’s te bekijken van eerdere prijswinnaars en het juryrapport 2009.

Aalsmeer - Al vele jaren zijn de leden van de Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer (STKA) actief om
kinderen voor een periode van bijna twee maanden bij gastgezinnen
in Aalsmeer en Kudelstaart te laten logeren. Deze kinderen ondervinden nog steeds de gevolgen van
de Tsjernobylramp die in april 1986
plaatsvond. In hun leef-woongebied
is destijds veel radioactiviteit neergekomen. Schildklierkanker komt in
hoge mate voor. De STKA heeft 32
kinderen uitgenodigd die vergezeld
worden door een onderwijzeres en
een tolk. Op 26 februari vertrekken
leden van de STKA naar Wit-Rusland om de kinderen op te halen.
Over een maand, op vrijdag 5 maart,
zal de groep aankomen bij gebouw
Het Baken in de Sportlaan. Daar zullen de kinderen en hun begeleiders
welkom worden geheten door burgemeester Litjens. De kinderen zullen kennismaken met hun gastgezinnen die hen daarna een zo prettig mogelijke verblijfsperiode hopen
te geven tot het vertrek op maandag
26 april. Tijdens de gastouderavond
op 21 januari werd door alle ouders
aangegeven hoezeer zij er naar uitzien om deze kinderen te ontvangen. Inmiddels heeft het Stichtingsbestuur veel voorbereidingen getroffen. Op meerdere scholen in
Aalsmeer en Kudelstaart is voor deze 8/9 jarige Wit-Russische kinderkleding ingezameld die inmiddels
op maat is uitgesorteerd. De gastouders kunnen op zaterdag 6 maart
hun gastkinderen van top tot teen
geheel in de kleren steken. De STKA
is heel blij met alle respons om kleding in te leveren en ondertussen is
meer dan genoeg aangeleverd.
Vanaf maandag 8 maart zet directeur Jan van Veen van de OBS in
Kudelstaart zijn schooldeuren wagenwijd open voor deze kinderen. In
zijn school wordt een lokaal in gereedheid gebracht, zodat de kinderen daar hun lessen kunnen krijgen
van de meegereisde onderwijzeres.

De gastouders mogen op maandagmiddag 22 februari alvast een kijkje in de school komen nemen. Daarnaast zijn inmiddels toezeggingen
van diverse zijden om het verblijf van
de kinderen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Het Rode Kruis
heeft aangeboden om voor kinderen
die niet met eigen vervoer naar Kudelstaart kunnen worden gebracht,
dagelijks een busje te laten rijden
om de kinderen naar school te brengen. Een geweldig aanbod!
Er zal een bezoek aan veiling FloraHolland Aalsmeer worden gebracht
en het Speelkasteel te Hoofddorp en
de Linnaeushof in Bennebroek bieden de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief de kinderen te ontvangen. De plaatselijke brandweer
zet haar deuren open, zwembad de
Waterlelie verwelkomt de kinderen
en een rondvaart op de Westeinderplassen zit in de pen. Via de Nieuwe Meerbode houdt het Stichtingsbestuur u graag op de hoogte. Per
zondag zal in diverse kerken een
dienst worden bijgewoond en aan
elk Wit-Russisch kind is een kinderbijbel geschonken. De jongelui
zullen deze tijdens de kindernevendiensten leren gebruiken.
Gastouderavond
De gastouders worden op de eerstvolgende gastouderavond verwacht
op donderdag 18 maart aanstaande en dan zullen ook de eerste ervaringen worden uitgewisseld. Voor
tussentijdse vragen en/of problemen kan men altijd bij één van de
bestuursleden van de STKA terecht. Mocht u de Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer financieel willen steunen dan zal dit zeer
op prijs worden gesteld. Dit project kost bijna 18.000 euro aan busen vervoerskosten, overnachtingen,
verzekering en visa voor de heenen terugreis. Het banknummer is:
3001.51.152 t.b.v. Stichting Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer. Voor meer
informatie: www. stka.dds.nl.

Wandelen met het Nivon
langs werelderfgoed
Aalsmeer - In het kader van het
85-jarig bestaan van het Nivon organiseert de afdeling Aalsmeer e.o.
een wandeling over het gloednieuwe streekpad Stelling van Amsterdam. Het is een unieke wandelroute
over en langs de voormalige verdedigingslinie rondom Amsterdam, die
is aangelegd tussen 1880 en 1914.
De deelnemers lopen vanuit Volendam naar Muiden, langs een ring
van dijken, sluizen, genieloodsen en
maar liefst 42 forten en batterijen. Al
deze landschappelijke en bouwkundige elementen zijn nu nog terug te
vinden. Het leuke van dit streekpad
is dat onder andere via Rijsenhout
door Aalsmeer, Vrouwentroost en
Kudelstaart richting Uithoorn gelopen wordt. De stelling heeft jarenlang een anoniem bestaan geleid
en vormde door zijn ongerepte flora
en fauna een rijk natuurgebied. Een
perfect terrein voor wandelaars. Dus
laat u verrassen door de landschappelijke rust en schoonheid van deze groene gordel rond de metropool Amsterdam. Het is de bedoeling om iedere tweede zaterdag van
de maand om de twee maanden een
deel van de route te lopen die totaal
135 kilometer lang is. De deelnemers

lopen tussen de 20 en 25 kilometer per dag. De start is op zaterdag
13 februari, daarna volgen 10 april,
12 juni, 14 augustus, 9 oktober en
het laatste stuk zal dan 11 december gelopen worden. Gestart wordt
bij het busstation aan het Hortensiaplein om 08.15 uur. De deelnemers rijden met elkaar mee met de
auto naar het startpunt, gaan lopen
en aan het einde van de dagetappe
terug met het openbaar vervoer. De
kosten zijn 1 euro per persoon per
dag voor Nivon leden en 1,50 euro voor niet Nivon leden exclusief
de reiskosten. De opbrengst van deze wandelroute wordt gebruikt voor
de extra onkosten voor de viering
van het 85e jubileumjaar. Zo gaat
op 24 april een speciale jubileumdag gehouden worden. Op deze jubileumdag wordt een leuke activiteit georganiseerd voor heel de gemeenschap van Aalsmeer en omstreken waarvoor de groep onlangs
een gift heeft mogen ontvangen van
het Meerlandenfonds. Voor meer informatie over de wandeling langs
de stelling en/of opgave om mee
te lopen kan contact opgenomen
worden met Pia Mulder via 0297–
344897 of 06–12806743.

Voorlichting over testamenten
en erfrecht voor senioren

Aalsmeer - Veel senioren hebben
een testament, maar hebben geen
idee wat er nou precies in staat en
hoe het verder werkt. Het is soms al
erg oud en het kan best wel eens
tijd worden om er weer eens in te
verdiepen, mogelijk is het tijd om
het testament bij te stellen en zo nodig aan te passen aan de huidige situatie en wensen.
Het kan zijn dat een echtpaar ooit
op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd. Wat zijn de gevolgen hiervan en wie gaat de nalatenschap regelen? Wordt dat soms een executeur? Hoe zit het met schenkingen?

En niet onbelangrijk voor de nabestaanden: Hoe zit het met de erfbelasting, voorheen successierechten?
De dames Donkervoet en Vandersmissen van SBA-notarissen zijn bereid om te komen vertellen over het
belang van een testament en de inhoud van het erfrecht.
De middag voor senioren wordt gehouden op 12 maart vanaf 14.00 uur
in gebouw Seringenhorst aan de
Parklaan 26a. Vooraf aanmelden is
een vereiste en dit kan bij Vita welzijn en advies, tel. 0297-344094. Er
wordt 2 euro voor het bijwonen gevraagd.

Cursus Weerbaarheid voor
moeder en dochter in N201
Aalsmeer - Vanaf 10 februari start
er in jongerencentrum N201 een
weerbaarheidscursus speciaal bedoeld voor tienermeiden in de middelbare school leeftijd en hun moeders. In de cursus, die bestaat uit
zes lessen, leren de deelnemers onder andere: Opkomen voor zichzelf
in woord en gebaar, een zelfverzekerde houding uitstralen, grenzen leren stellen door effectieve lichaamstaal, reageren op diverse
vormen van seksueel geweld, oefeningen met mentale kracht, lichaamswapens, afweren en zichzelf
bevrijden uit verschillende grepen.
De cursus sluit af met een unieke

oefening op een man in een speciaal pak. De geleerde verbale, maar
ook fysieke technieken kunnen dan
in de praktijk gebracht worden. Na
afloop van de cursus zijn moeder en
dochter niet onoverwinnelijk, maar
wel een hoop zelfvertrouwen en informatie over weerbaarheid en zelfverdediging wijzer.
Geïnteresseerd of meer informatie?
Stuur dan een mail naar info@n201.
nl. Inschrijven voor deze cursus kan
tot 8 februari aanstaande. Het cursusgeld bedraagt 40 euro per persoon. De cursus vindt plaats bij een
minimum aantal van tien deelnemers.
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Veel belangstelling duurzame
tuinbouw bij bijeenkomst CDA
Amstelveen - ”Investeringen in
duurzaamheid kunnen ook de kosten omlaag brengen. Mede daarom
faciliteren, initiëren en investeren we
als overheden ook in de tuinbouw’’,
aldus Gedeputeerde Economische
Zaken Jaap Bond van Noord-Holland. Hij zei dit tijdens de druk bezochte regiobijeenkomst van het
CDA van de afdelingen Amstelveen,
Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn en de CDA-Statenfractie van
Noord-Holland op vrijdag 29 januari
in Amstelveen.
Wethouder Jan-Willem Groot van
Amstelveen legde uit welke voordelen een regionaal warmtenet
voor burgers en bedrijfsleven heeft,
de lijsttrekkers Ad Verburg van
Aalsmeer en Ed Koster van Haarlemmermeer gingen in op de lokale
kansen voor duurzaamheid en tuinbouw en Jordy Keimes van CDA-Uithoorn leidde de discussie. Er moesten stoelen worden bijgezet in de
benedenzaal van het Amstelveense
congrescentrum vanwege de grote
belangstelling vanuit het regionale bedrijfsleven voor de presentatie
van de CDA-plannen voor verduurzaming van de tuinbouw. In een levendige discussie tussen geïnteresseerden en politici was er veel aandacht voor technologische ontwikkelingen, waarin verduurzaming en
tuinbouw samen gaan en de economische bedrijvigheid nieuwe impulsen krijgt. Daarbij werd ook stil
gestaan bij de economisch moeilijke periode, die de tuinbouw wereldwijd doormaakt. ”Gezien de grote
belangstelling ziet de tuinbouw ook
de kansen. De sector moet onafhan-

kelijker worden van fluctuerende
gasprijzen’’, aldus Groot. Het CDA
wil een warmtenet aanleggen in de
Noorder Legmeerpolder in Amstelveen, waarvan de daar gevestigde
tuinbouwbedrijven en aanpalende
woonwijk gebruik kan maken. In de
haalbaarheidsstudie die wordt verricht, wordt ook gekeken naar aantakkingen aan het te reconstrueren
tuinbouwgebied aan de Iepenlaan
in Uithoorn, bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer en het nieuwe
tuinbouwgebied PrimAviera in de
Haarlemmermeer. De vier gemeenten, provincie Noord-Holland en het
sierteeltbedrijfsleven zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep Greenport Aalsmeer, waarvan Jaap Bond
voorzitter is. Bond noemde in dit kader de reservering door de provincie van 10 miljoen euro voor reconstructie van glastuinbouwgebieden.
Lijsttrekker Ad Verburg van het CDA
Aalsmeer complimenteerde de tuinbouw voor de investeringen in duurzaamheid en noemde een aantal actiepunten uit het lokale verkiezingsprogramma. “Verbetering van het
vestigingsklimaat door meer service, een versnelde opwaardering
van de nieuwe N201 en aanleg van
een OLV vanuit de Haarlemmermeer naar het hart van de greenport, een intensievere citymarketing, samen met buurgemeentes en
de regio en vakgerichte opleidingen die aansluiten bij de bedrijvigheid van Aalsmeer. Maar ook verbetering van de huisvestingsmogelijkheden van arbeidsmigranten en een
duurzaamheidagenda met een concreet plan’’, aldus Verburg.

CDA-sprekers bij de bijeenkomst over duurzame tuinbouw: Ed Koster (Haarlemmermeer), Ad Verburg (Aalsmeer), Jaap Bond (Provincie Noord-Holland),
Jordy Keimes (Uithoorn) en Jan-Willem Groot (Amstelveen).

Brit in auto aangehouden
Amstelveen - Een 36-jarige Brit is
in de nacht van donderdag 28 op
vrijdag 29 januari aangehouden op
de Zijdelweg in Amstelveen. Daarbij
werd ook een groot geldbedrag bij
de man aangetroffen. De man viel
op door zijn rijgedrag. Twee surveillerende agenten van het wijkteam
Uithoorn gaven de man daarop een
stopteken op de provinciale weg
N521. Dat werd aanvankelijk genegeerd, maar even voorbij het tankstation op de Zijdelweg in Amstelveen wisten de agenten de bestuurder tot stoppen te dwingen. Er ontstond een situatie waarbij de bijrij-

der hevig verzet pleegde. Tijdens de
aanhouding loste één van de agenten een waarschuwingsschot. Daarbij raakte niemand gewond. De bestuurder kon uiteindelijk worden
aangehouden en ging mee naar het
politiebureau.
De bijrijder vluchtte de weilanden in
en wist te ontkomen. Naar hem is de
politie nog op zoek. Ook het voertuig
van de verdachte werd in beslag genomen. In de auto werd een groot
geldbedrag aangetroffen. Rechercheurs van het district Zuid hebben
de zaak verder in onderzoek.

Provincie en Hoogheemraadschap
baggeren samen Ringvaart
Haarlemmermeer - Op 1 februari werd een belangrijke stap gezet naar een schonere en beter bevaarbare Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. In museum De
Cruquius ondertekenden gedeputeerde Bart Heller van de provincie Noord-Holland en hoogheemraad Pieter Hellinga van het hoogheemraadschap van Rijnland een
samenwerkingsovereenkomst voor
het baggeren van de Ringvaart. Gedeputeerde Heller ging in het museum De Cruquius in op de verantwoordelijkheden van de provincie
als vaarwegbeheerder. Heller: “Het
is voor de binnenvaart en de recreatievaart van belang dat de Ringvaart als vaarweg diep en breed genoeg is”. Hoogheemraad Piet Hellinga toonde zich zeer tevreden met
de samenwerking: “Beide organisa-

ties hebben een groot belang in de
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Door samen te werken zorgen we ervoor dat die belangen met
elkaar stroken.” De provincie is als
vaarwegbeheerder van de 60 kilometer lange Ringvaart verantwoordelijk voor het op diepte houden
van de Ringvaart, zodat de scheepvaart zonder obstakels door kan varen. Het hoogheemraadschap bewaakt als eigenaar van de Ringvaart
de waterkwaliteit en zorgt voor voldoende capaciteit voor opvang en
afvoer van overtollig water. Deze
overeenkomst betreft het uitvoeren
van de voorbereidende werkzaamheden en de intentie om in 2011 het
baggerwerk gezamenlijk uit te voeren. Dit is de eerste grote samenwerkingsovereenkomst tussen de
provincie en Rijnland.

Winter in Nederland, lente
aan de Oosteinderweg!
Aalsmeer - Terwijl het overal in Nederland winter is en de lente nog ver
in het vooruitzicht lijkt, zijn er aan de
Oosteinderweg kleine geitjes geboren. Het eerste geitje kwam 5 januari ter wereld, dit werd helaas dood
geboren. Binnen een week was de
familie Joosten maar liefst elf kleintjes rijker. In totaal zijn twee geitjes overleden. Een ander geitje heeft
groeiproblemen, dus verblijft samen

met zijn moeder binnen. Omdat het
ook voor de andere geiten buiten
te koud is om te overleven, verblijven zij nu tijdelijk in een container
in de achtertuin. Opvallend is dat
vorig jaar de geiten ook midden in
de winter bevielen. Onder die lading
van vorig jaar zat een bokje. “Die
heeft absoluut niet stil gezeten”, aldus mevrouw Joosten.
Tekst en foto: Kevin Lamers.

Kudelstaart - Het winterweer heeft
al voor veel problemen gezorgd dit
jaar. Duizenden mensen met botbreuken door valpartijen, schade
aan fietsen, auto’s en straatmeubilair: Sneeuw en vorst leveren soms
rampzalige situaties op. En als dan
ook het strooizout nog op is... Maar
met rond de 30 dagen sneeuw en
ijs achtereen geteld, is het soms gewoon overmacht. Uiteraard helpen
zout en zand om meer grip op het
ijzige asfalt te krijgen. Toch, als Koning Winter wéér trakteert op ijzel
of sneeuw na een strooi- of schuifbeurt, is het nog altijd glijden geblazen. Maandagmorgen deed zich
zo’n situatie voor op de Ketelbrug
bij Lelystad. Gestrooid en geschoven was er wel, toch konden met
name vrachtwagens de helling voor
de brug niet meer nemen.
Op microschaal, de helling bij het
Robend in Kudelstaart, was het nèt
zo maandagochtend. Auto’s en bussen kwamen vanaf de Bilderdammerweg richting Kudelstaartseweg
de helling niet op. Het wegdek was
zó glad geworden; een ijsbaan was

er niets bij. Ze kwamen vast te staan
bovenaan of zetten de versnelling
in zijn achteruit. De bus van Connexxion koos een alternatieve route, door de Aleidstraat. De chauffeur
van de ‘zwembus’ voor schoolkids
moest al zijn rijkwaliteiten inschakelen om zijn voertuig achteruit netjes
naar de eerdere afslag te laten rollen. Ook de Kudelstaartseweg was
omgetoverd tot glijbaan. Rijden, ook
zachtjes, was een hachelijke onderneming geworden. Het ‘gestuntel’
leverde veel bekijks op. De nieuwe
‘ramptoeristen’ bleven staan kijken
bovenaan de bocht van het Robend.
Menigeen liet het gelaten over zich
heen komen. “Ach, ik neem wel een
snipperdag, er is geen doorkomen
aan”, aldus de één. Een ander had,
na zesmaal te zijn geslipt, zijn auto maar bij de kerk geparkeerd om
lopend naar huis een minder druk
parcours af te wachten. Een enkele
boze Kudelstaarter was er ook: “Dit
is nu het resultaat van het strooibeleid. Walgelijk!” Na half tien ‘s ochtends waren de files op de wegen in
Kudelstaart opgelost.

Extreme kou weerhoudt
bewoners Oosteinde niet
Aalsmeer - Op dinsdag 26 januari zijn 180 à 200 bewoners ondanks
een temperatuur van min tien graden naar ‘t Middelpunt getogen voor
een avond met burgemeester en
wethouders. Het college had bewoners uitgenodigd voor een gesprek
over het wel en wee van AalsmeerOost. Diverse onderwerpen werden
besproken. Ook is tijdens deze bijeenkomst Oostbewoner Joop de
Ruiter in het zonnetje gezet.
De Wijkraad prees de bewoner van
de Koningstraat omdat hij er, geheel
op eigen initiatief, voor zorgt dat het
steile bruggetje over de Koningstraat sneeuw- en ijsvrij blijft. Als het
sneeuwt, schept hij alle sneeuw weg
en bij gladheid strooit hij met zijn eigen strooizout tot het ijs gesmolten is. Iedere dag gaan honderden
kinderen samen met hun ouders
over dit bruggetje van en naar Brede school ‘De Mikado’. Ze komen
lopend of met de fiets, maar Joop
zorgt ervoor dat er niemand uitglijdt. Voorzitter Pierre Brancart en
penningmeester Bep Korsse van de
wijkraad Oost overhandigden Joop
een grote bos bloemen als dank
voor zijn werk.
Gladheidbestrijding
Er werd lang gediscussieerd over
het te hard rijden in Nieuw-Oosteinde en op de lintwegen. De roep
vanuit de zaal was om snelheidsbeperkende maatregelen, zoals drempels en om handhaving. Wethouder Fransen legde uit dat het leggen
van drempels ook veel nadelen kent,
vooral voor de direct omwonenden
en dat het uitschrijven van bekeuringen in 30 km zones, zoals geldt
in Nieuwe Oosteinde, vaak weinig
zin heeft omdat het Openbaar Ministerie ze seponeert. Het college
erkende het probleem van de bewoners en zoekt verder naar oplossingen. Over de gladheidbestrijding
werd opgemerkt dat in de zijstraten
in Nieuw Oosteinde niet gestrooid
werd. Dat klopt volgens de wethouder omdat het uitgangspunt is dat
alleen doorgaande wegen en fietspaden worden gestrooid. “Het heeft
ook weinig zin om in 30 km zones te
strooien, omdat er te weinig auto’s

over heen rijden. Het zout kan dan
zijn werk niet doen.”
Groen en oude scholenterrein
Wethouder Nijmeijer beaamde
dat Nieuw Oosteinde inderdaad in
plaats van de 1300 geplande woningen er uiteindelijk 1700 gaat krijgen. Voor het grootste gedeelte kon
dat omdat het gebied veel groter is
geworden, onder andere doordat er
Amstelveens gebied is bijgekomen.
Er is slechts een klein aantal woningen bijgekomen door verdichting
ten opzichte van de oorspronkelijke plannen.
“Wat betreft het groen valt het als
je naar de cijfers kijkt allemaal nogal mee”, aldus de wetouder. “Er zijn
in heel Oost 397 bomen gekapt,
maar er worden er ongeveer 750
herplant.” Wethouder Nijmeijer vertelde ook over de stand van zaken
rondom het oude scholenterrein.
Eind februari wordt door het college een besluit genomen. Volgens de
wethouder is het overigens al jaren
bekend dat hier woningbouw komt.
“De grond van het oude scholenterrein is geruild met de Gema voor de
grond waarop de Mikado nu staat.”
Als alles volgens planning verloopt,
gaan de huizen in maart in de verkoop en wordt na de zomer gestart
met de bouw.
Tekorten kinderopvang
Wethouder Overbeek vertelde de
ontstaansgeschiedenis van de Mikado: “Het lijkt misschien alsof bij
de bouw van de school een verkeerde prognose gemaakt is, echter de groei van het leerlingenaantal
was wel voorzien, alleen niet zo snel.
Men had verwacht pas over twee of
drie jaar op het leerlingenaantal van
900 te zitten. De lokalen op het dak
waren ook gepland, het zijn dus zeker geen noodlokalen.”
De wethouder gaf aan trots te zijn
op de mooie nieuwe school. Wel is
de wethouder samen met anderen
aan het zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor de scholen elders in de wijk. Binnen een à twee
jaar kunnen namelijk niet alle kinderen meer gehuisvest worden in
de Mikado.
‘Volle bak’ in het Middelpunt

De heren Hellinga en Heller tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Aanhouding wapenbezit
Aalsmeer - Rond half een in de
nacht van zondag 24 op maandag 25 januari heeft de politie twee
mannen aangehouden op de N201.
Surveillerende agenten zagen een
auto tegen het verkeer inrijden in
de Chrysantenstraat. De wagen
reed vervolgens via de Dorpsstraat
richting de N201. De politie besloot

de auto te controleren. In de wagen
zaten twee mannen van 25 en 27
jaar en op de achterbank werd een
vuurwapen aangetroffen.
Het tweetal is aangehouden en
meegenomen naar het bureau. Er
is proces-verbaal opgemaakt. Het
vuurwapen is in beslag genomen.

Bloemen voor Oostbewoner
en ‘strooier’ Joop de Ruiter
Aalsmeer - Tijdens de bijeenkomst
van wijkraad Oost van dinsdag 26
januari is Oostbewoner Joop de Ruiter in het zonnetje gezet.
De Wijkraad prees de bewoner van
de Koningstraat omdat hij er, geheel
op eigen initiatief, voor zorgt dat het
steile bruggetje over de Koningstraat sneeuw- en ijsvrij blijft. Als
het sneeuwt, schept hij alle sneeuw
weg en bij gladheid strooit hij met
zijn eigen strooizout tot het ijs ge-

smolten is. Iedere dag gaan honderden kinderen samen met hun ouders over dit bruggetje van en naar
Brede school ‘De Mikado’. Ze komen lopend of met de fiets, maar
Joop zorgt ervoor dat er niemand
uitglijdt.
Voorzitter Pierre Brancart en penningmeester Bep Korsse van de
wijkraad Oost overhandigden Joop
een grote bos bloemen als dank
voor zijn werk.

Verkeersmetingen op N201
Aalsmeer - Vanaf Hoofddorp tot aan de Zwarteweg zijn twee weken geleden op diverse plaatsen op de N201 aan lantaarnpalen in de middenberm
of aan de zijkant van de weg digitale camera`s geplaatst. De camera’s flitsen niet. Er worden door de provincie verkeersmetingen gedaan. Eigenlijk is het wel te hopen dat automobilisten en chauffeurs denken dat er geflitst wordt. Er zal minder hard gereden worden en meer geremd voor het
rode stoplicht!
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Omleiding alleen door Seringenstraat?

Aangepast strooi
regime bij meer
sneeuwval

Drukte door werkzaamheden
aan wegen in centrum
Aalsmeer - Het weer zit alsnog tegen wat betreft de werkzaamheden aan de wegen in het centrum.
Het blijft koud en het lijkt wel of de
sneeuw blijft vallen. Toch is afgelopen maandag een aanvang gemaakt met de aanpak van de verbinding Uiterweg met de Grundelweg. Tot en met 10 maart duren de
werkzaamheden en zullen afwisselend genoemde twee wegen voor
verkeer afgesloten worden. Met gele borden worden omleidingen aangegeven, maar of het bord om het
Praamplein te bereiken wel zo’n
goede zet is?
Verkeer wordt aangeraden via de
Seringenstraat te rijden en in deze straat is het best smal, zeker als

Aalsmeer - Op dit moment is
de zoutvoorraad van de provincie Noord-Holland niet meer toereikend om nog op alle provinciale wegen te strooien. Gevolg is dat
op sommige wegen niet meer wordt
gestrooid. Wel zal de provincie op
deze wegen sneeuwschuivers inzetten. Uitgangspunt is dat de belangrijkste wegen en calamiteitenroutes
gestrooid worden en ook vrije busbanen op provinciale wegen toegankelijk blijven voor het openbaar
vervoer.

vrachtwagens elkaar naderen. De
nauwe bocht linksaf naar de Weteringstraat is bijna nog een groter probleem voor het vrachtverkeer.
Beter is het om het verkeer ook te
wijzen op de Marktstraat als alternatief om het Praamplein te bereiken. Ach, de werkzaamheden duren nog wel enkele maanden, want
van 10 maart tot half april staat de
reconstructie van de Uiterweg, gedeelte Van Cleeffkade en Stationsweg in de planning. Waarschijnlijk
zijn beide straten dan wel al ontdekt of heeft de gemeente het heft
in handen genomen en wordt met
een geel bord aangegeven dat de
Marktstraat ook een prima, andere
route is!

Overbeek: “Een herkenbare plek voor iedereen”

Witte, officiële opening
Centrum Jeugd en Gezin

‘Gemeente moet nu werk
maken van kinderopvang’

Aalsmeer - De CDA-fractie
Aalsmeer vindt dat de gemeente
meer werk moet maken van dagopvang en naschoolse opvang. Dat is
de strekking van het initiatiefvoorstel, dat deze week is ingediend.
“We gaan ervan uit dat het voorstel
op 11 februari al in de raad wordt
behandeld, want de nood is hoog’’,
aldus fractievoorzitter Ad Verburg
van het CDA Aalsmeer. In het initiatiefvoorstel worden meerdere concrete oplossingen aangedragen om
de wachtlijsten bij de dagopvang
en naschoolse opvang op korte en
op lange termijn terug te dringen.
De CDA-fractie vraagt het college
van burgemeester en wethouders
in het eerste halfjaar van 2010 onderzoek te doen naar meer mogelijkheden voor kinderopvang en naschoolse opvang in buurthuis Het
Middelpunt, achter gebouw ’t Anker, op het perceel grond gelegen
aan de Catharina Amalialaan/Machineweg en in Sam Sam aan de
Jac. P. Thijsselaan. Verder wordt gevraagd om de beschikbare locaties
voor kinderopvang in Kudelstaart
te inventariseren en ook nog in de
eerste helft van 2010 inzicht te geven in de financiële gevolgen en risico’s voor de gemeente Aalsmeer.
“Soms gaat het om een combinatie
met een buurthuis, zoals ‘t Middelpunt, in andere gevallen is het uitbreiding met een aanbouw, zoals bij
Sam Sam, en soms is het een nieuwe vestiging. We hebben alle opties
geïnventariseerd en daarmee is ons
voorstel heel concreet’’, aldus CDA’
er Verburg.
Deelplan 9
Een belangrijk onderdeel van het
CDA-voorstel is ook het onderzoek
naar de mogelijkheid om grond te
verkrijgen in deelplan 9 van Nieuw
Oosteinde, voor kinderopvang, uitbreiding van de brede school Mikado en de benodigde groenvoorzieningen. Verburg: “Bij de planontwikkeling van Nieuw Oosteinde is
blijkbaar onvoldoende rekening gehouden met het opnemen van voldoende locaties voor kinderopvang.
De gemeente Aalsmeer mag dan
sinds 1 januari 2005 niet wettelijk
verantwoordelijk meer zijn voor locaties voor kinderopvang, het CDA
vindt dat de gemeente wel een morele verplichting heeft. Want de gemeente houdt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een
goede invulling aan de behoeftes
van de inwoners.
En het is van onmiskenbaar belang
dat voor alle kinderen van werkende
en lerende ouders een veilige, con-

stante en kwalitatief goede kinderopvang beschikbaar is. Bovendien
zal de vraag naar kinderopvang de
komende jaren behoorlijk toenemen.’’
Stevige onderbouwing
Aan het initiatiefvoorstel is gewerkt
door leden van de huidige fractie,
nieuwe kandidaten die op de CDAlijst staan, ouders en betrokkenen
bij het onderwijs, dagopvang en naschoolse opvang. De actuele problemen zijn geïnventariseerd, zoals de
wachtlijsten halverwege vorig jaar
van 323 kinderen voor naschoolse
opvang en 133 voor kinderopvang,
maar ook de groei van de plaatsingswens met in totaal bijna 400
kinderen per 1 juli dit jaar. Naast de
huidige problematiek heeft het CDA
Aalsmeer ook een beeld geschetst
van belangrijke trends en ontwikkelingen.
“Bij de inschatting van de toekomstige capaciteit moeten we uitgaan
van de hogere eisen die aan gastouderopvang worden gesteld en de
daaraan gekoppelde toekenning van
kinderopvangtoeslag. Daardoor zal
een groot deel van de ouders willen
overstappen naar de reguliere kinderopvang. Bovendien blijft volgens
gegevens van het CBS de arbeidsparticipatie van moeders toenemen,
is er een verdere cultuuromslag bij
de ouders, wordt het steeds meer
algemeen geaccepteerd om kinderen naar de kinderopvang te brengen en is er een toename van het
gemiddeld aantal dagen dat kinderopvang wordt gevraagd’’, aldus mede-opsteller Paul van Soelen.

CDA-kandidaat voor de gemeenteraad Paul van Soelen is één van de
opstellers van het initiatiefvoorstel
van de fractie over kinderopvang en
naschoolse opvang.

Over speelpleintjes in Dorpsraad
Kudelstaart - Op woensdag 10
februari praat de Dorpsraad Kudelstaart over speelpleintje(s) bij
de nieuwbouw langs de Bilderdammerweg. De bijeenkomst wordt samen met de gemeente gehouden,

begint om 19.30 uur en vindt plaats
in het dorpshuis van Kudelstaart.
Rond 21.00 uur begint vervolgens
de eigen vergadering van de Dorpsraad. Publiek is hartelijk welkom.

Winkeldief in kraag gevat

Aalsmeer - Dinsdagavond heeft de
politie rond kwart voor acht in een
winkel in de Ophelialaan een 21-jarige winkeldief in de kraag gevat.
De Aalsmeerder liep de kassa voorbij zonder twee blikjes bier af te re-

kenen. Een medewerker van de winkel hield de man aan en alarmeerde
de politie.
De verdachte is meegenomen naar
het bureau waar proces-verbaal is
opgemaakt.

Aalsmeer - Het zonnetje maakte de kou dragelijk tijdens de officiële opening van het Centrum
Jeugd en Gezin Amstelland afgelopen zaterdag 30 januari. Wethouder Jaap Overbeek nam het woord
en bestempelde deze één na laatste zaterdag in januari als een speciale dag, en zeker niet alleen door
de sneeuw die vrijdagnacht ineens
weer met bakken uit de hemel was
gevallen. Door nieuwe regelgeving
van het kabinet moet elke gemeente
een Centrum Jeugd en Gezin hebben, zo ook Aalsmeer.
Overbeek benadrukte dat een centrum openen meer is dan een gebouw in gebruik nemen en een
bordje ophangen. Er is gekozen voor
het oude consultatiebureau aan de
J.C. Mensinglaan, omdat mensen
al gewend zijn om hier naar binnen te lopen. Een jaar lang heeft de
wethouder naar de opening toegewerkt. “Het kabinet dwingt de gemeente als het ware tot deze opening, maar wij vinden het ook erg
belangrijk dat het centrum er nu is.
Alle ouders komen wel eens problemen tegen tijdens de opvoeding

van hun kind(eren), dit is heel normaal. Vanaf nu kunnen zij met vragen Jeugd en Gezin raadplegen. Het
is belangrijk al in een vroeg stadium in te grijpen. Hoe raar, klein, onschuldig of ingewikkeld de vragen
ook zijn, bij CJG staat de deur altijd
wagenwijd open.”
Met de opening van CJG werken
vele instanties nu samen. “Gezinnen met problemen hadden soms
wel met drie tot vijf organisaties te
maken. Waar voorheen allerlei organisaties langs elkaar heen werkten, komt hier nu verandering in.
Deze samenwerking van de gemeentes, consultatiebureaus, GGD,
welzijnsorganisaties en jeugdzorg,
speelt zich vooral achter de schermen af. Deze organisaties hebben
onderling kunnen afstemmen voor
één duidelijk aanpak.“
Ook voor jongeren
Het centrum is niet alleen voor ouders bedoeld. Ook pubers kunnen
terecht met problemen. Voor vragen
over bijvoorbeeld drugs, seks, zakgeld, alcohol, ruzies of scheidende
ouders, staat Jeugd en Gezin na-

tuurlijk eveneens open. Anoniem
vragen stellen is ook mogelijk. Als
je wilt, noteert het centrum alleen
je vraag en niet je naam of adres.
Voor pubers en jongvolwassenen is
de stap om het centrum binnen te
stappen vaak groter. Jeugd en Gezin is daarom ook telefonisch bereikbaar (0900-1001060) en via de
website www.cjgamstelland.nl.
De man met de boor en de hamer
was, waarschijnlijk door de hevige sneeuwval, helaas afwezig. Het
bordje ‘Centrum Jeugd en Gezin
Amstelland’ kon dus nog niet officieel opgehangen worden. Thijs Kessler had daar wel een oplossing voor
en overhandigde hoogst persoonlijk
het bordje aan wethouder Overbeek
waarna hij een stevige handdruk terug kreeg. “Het Centrum Jeugd en
Gezin Amstelland is vanaf nu officieel geopend. Gewoon even binnenlopen en een informatiefolder meenemen kan natuurlijk ook.
“Het CJG is een herkenbare plek
voor iedereen”, besluit de wethouder.
Tekst en foto: Kevin Lamers

Plaatselijke ongemakken
Fietspaden en parallelwegen worden niet meer gestrooid. De weggebruiker wordt geadviseerd om zich
goed te informeren over de actuele verkeerssituatie voordat hij of zij
de weg opgaat. Het zouttekort is het
gevolg van het aanhoudende winterweer en de beperkte zoutleveranties.
Op een aantal provinciale wegen
wordt niet meer gestrooid. Met dit
beperkte wegennet garandeert de
provincie dat elke regio bereikbaar
blijft en dat ook de regionale ziekenhuizen via de provinciale wegen
goed bereikbaar blijven. Er kunnen
wel plaatselijke ongemakken ontstaan door gladde wegen. De provincie inspecteert de wegen iedere dag en zal indien nodig in overleg met de politie kunnen besluiten
om in verband met de verkeersveiligheid delen van wegen tijdelijk af
te sluiten. Op de N201 wordt overigens wel gestrooid. Weggebruikers worden geadviseerd om zich
goed te informeren over de actuele
verkeersituatie. Dit kan ondermeer
via de website van de provincie
www.noord-holland.nl.
De provincie zal via de website iedere dag de actuele situatie weergeven. Weggebruikers kunnen met
al hun vragen over provinciale wegen ook terecht bij het servicepunt
wegen en vaarwegen via 08000200600 (gratis).
Landelijk tekort
Door het langdurige winterweer van
koude en neerslag is er nu al veel
meer strooizout gebruikt dan normaal in een jaar wordt gebruikt. Ook
in de rest van Europa is veel hinder
door het winterweer. Daardoor is de
internationale vraag naar strooizout
hoog en zijn de leveranties beperkt.
Het tekort aan strooizout is een probleem waar bijna elke wegbeheerder (gemeente, provincie) in Nederland mee heeft te maken. Daarom is
er een landelijk zoutloket ingesteld
en voor de provincie Noord-Holland
een regionaal zoutloket. Al het extra strooizout wordt verdeeld via dit
regionale zoutloket, zodat het beschikbare zout optimaal wordt ingezet. De prioriteit ligt bij de belangrijkste doorgaande wegen en bij het
beschikbaar houden van de calamiteitenroutes.
Om de tekorten te beperken nam
de provincie al diverse maatregelen,
zoals het mengen van zand door het
wegenzout en minder te strooien
per keer.

Van de straat:
Kleine Klaas
en grote Klaas

Mevrouw Stolp 100 jaar:
“Ik heb het elke dag druk”
Aalsmeer - 100 Jaar oud is ze geworden, mevrouw Stolp-Spaargaren
uit Aalsmeer. Zelf vindt ze dat helemaal niet zo bijzonder. Ze zegt:
“Ik heb daar toch niets voor hoeven
doen?!” Burgemeester Pieter Litjens
vindt het echter wel degelijk een bezoek waard en komt haar persoonlijk feliciteren, daarbij overhandigt
hij haar een mooie bos bloemen
en een overheerlijke slagroomtaart.
Mevrouw Stolp-Spaargaren is op 29
januari 1910 geboren op de Buurt.
Toen zij zes jaar oud was is het hele gezin Spaargaren, bestaande uit
vader, moeder en negen kinderen
verhuisd naar een klein huisje in de
Dorpsstraat, met achter het huis hun
kwekerij. Naast hen woonde het gezin Stolp, zij hadden één zoon en
met deze buurjongen is zij in 1935
getrouwd. Samen kregen zij twee
dochters en vervolgens drie kleindochters. Ze zijn een aantal malen
verhuisd, maar de kwekerij bleef in
de Dorpsstraat. Meneer Stolp is in
1985 overleden, net voordat ze 50
jaar getrouwd zouden zijn.
Gouden speld Olympia
Burgemeester Pieter Litjens had
vernomen dat mevrouw Stolp veel
aan sport had gedaan. Ze vertelt:
“Ja, ik heb altijd gegymd bij Olympia (nu Omnia) en ook vóór geturnd.
Daarbij hielp ik de kinderen, maar
ik was wel altijd bang dat ze zou-

den vallen en greep ze dan meestal stevig vast aan hun armpjes, daar
stond ik bekend om. Mijn man en
ik hebben beiden in het bestuur
van Olympia gezeten. Zelf heb ik de
gouden speld van verdiensten mogen ontvangen.” De dochters vertellen dat hun moeder ook vaak met
de vakantiekampen meeging van de
Doopsgezinde kerk in Aalsmeer. “In
de oorlog zijn die kampen al begonnen en later werden dat de nu nog
bestaande Bindingkampen: Almen
I, II, enzovoort. Mama bakte ook járen de befaamde oliebollen die de
Doopsgezinde kerk dan verkocht
voor het jongerenwerk.”
Spelletjesmens
Momenteel woont mevrouw StolpSpaargaren in een inleunwoning bij
Zorgcentrum Aelsmeer in de Kanaalstraat. “Toen dit gebouw zestien jaar geleden gebouwd werd,
mocht ik zelf een appartement uitzoeken. Ik heb natuurlijk het mooiste gekozen, met uitzicht op de molen en op mijn vertrouwde Dorpsstraat.” Helaas kan mevrouw Stolp
niet meer lopen en verplaatst zich
buitenshuis alleen nog maar met de
rolstoel, mits een ander haar wegbrengt. “Ik had eerst een scootmobiel, maar die heb ik de deur uitgedaan, ik dorst er niet meer mee te
rijden.” Binnenshuis maakt ze gebruik van haar ‘trippelstoel’, deze

elektrisch aangedreven stoel is heel
handig en wendbaar. “Ik kan er zelf
in- en uitkomen en ga er bijna elke dag mee naar het grote huis, onder andere om te eten in het restaurant.” Ze is een echt spelletjesmens:
kienen, klaverjassen en elke vrijdag speelt ze scrabble met de buurvrouw die ook honderd jaar is en
een iets jongere dame van negentig.
“Ik kijk ook graag spelletjes op televisie: ‘That’s the question’ vind ik erg
leuk en uiteraard ‘Lingo’.” Mevrouw
Stolp is geestelijk nog prima bij de
tijd en heeft bijna iedere dag wat te
doen. “Ik heb het elke dag gewoon
druk en ga voor twaalf uur ’s avonds
echt mijn bed niet in”, grinnikt ze
met een hand voor de mond.
Afgelopen vrijdagmiddag werd in
het Wapen van Aalsmeer een receptie gehouden, georganiseerd door
de dochters en schoonzoons. Zelf
had mevrouw Stolp bedenkingen of
het wel druk zou worden en wie er
zou komen. Ze heeft het behoorlijk
onderschat, want het was een drukte van jewelste tussen drie en vijf
uur. Zoveel bekenden die haar een
bloemetje, een gemeende handdruk
of een dikke kus kwamen geven.
Mevrouw Stolp genoot zichtbaar, je
zag haar denken: 100 Jaar worden is
waarschijnlijk toch wel bijzonder.
Ook namens de Nieuwe Meerbode:
Van harte gefeliciteerd!
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Dat kinderen tegenwoordig mondiger, vrijer zijn en iemand sneller aanspreken dan mijn
generatie op die leeftijd, dat is bekend. Ik vind dat zelfs baby’s in de
wandelwagen je al zo wijs aankijken. Kinderkleding is eveneens al
eigenwijzer dan toen. Ik zag laatst
zo’n hummel uitgezakt in een buggy
zitten met een spijkerpakje aan. Zijn
achterhoofd hing in zijn kraag en de
dichtgeknoopte voorkant hing tegen zijn neus. Maar dat terzijde.
Vorige week sta ik voor de etalage
van een lingeriezaak. Staat er opeens een jochie naast mij die gefascineerd naar die etalagepoppen
kijkt. Ik wilde net weglopen toen
hij zei: “Draag jij dat ook?” Uuhhh:
“Draag jij dat ook?” ”Ja, ik denk dat
veel moeders dat dragen.” “Moeders,
jij bent toch een oma?“ Stom Marie,
je moest vrouwen zeggen, te laat.
“Nou, ik ben geen oma, maar waarom dragen die dat niet?” “Weet ik
veel. En dat ding met die knijpers?”
“Knijpers?” “Ja, aan dat been.” “O,
je bedoelt die jarretels.” “Zal wel.”
“Nou nee, die draag ik niet.” “Waarom niet?“ “Goeie vraag, ik heb geen
idee.” Ik denk: ander onderwerp.
Dus ik vraag: “Ben je hier alleen?
Ook gevaarlijk met al die auto’s?”
“Ik blijf op de stoep en mijn moeder is in de winkel. Daar ga ik niet
in, want dan raak ik iets aan en dan
krijg ik steeds op mijn donder dat ik
nergens aan mag komen. Dan verveel ik me rot. Die poppen zijn leuker om naar te kijken.“ “Hoe heet je
eigenlijk?“ “Klaas. Mijn vader heet
grote Klaas en ik kleine Klaas.”
“Nou, kleine Klaas, ik vond het een
leuk gesprek.” “Ik ben niet klein, ik
ben al groot.”
M.L.

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 4 februari 2010

Beraad en raad in vogelvlucht

Van de hak
op de tak

Lichten Ophelialaan en
Mensinglaan langer rood

Aalsmeer - De bijeenkomst van
het Beraad stond donderdagavond
28 januari onder leiding van Pierre
Tuning (PACT) en naar aanleiding
van het resumé van 14 januari wilde
de CDA-fractie weten hoe het gesprek op 15 januari met de gedeputeerde was verlopen met betrekking
tot de veiligheid op de N201. Volgens de gedeputeerde en een beleidsambtenaar verkeer en vervoer
van de provincie Noord-Holland
heeft onderzoek uitgewezen dat de
verkeerslichten op de Burgemeester Kasteleinweg langer op rood laten staan funest is voor de doorstroming. De groene golf wordt hierdoor
onderbroken. “Om het risico te minderen zullen de verkeerslichten op
de Ophelialaan en de Mensinglaan
iets langer op rood blijven staan”, zo
wist burgemeester Peter Litjens te
melden.
Zorgwoningen Kudelstaart
Vervolgens kreeg George Polman
van AG architecten BA bv uit Haarlem het woord om een presentatie
te verzorgen over de 117 zorgwoningen in Kudelstaart, die gerealiseerd
zullen worden in het plan Mijnsheerlijckheid door Habion woonstichting en BAM Woningbouw,
waarvan ook vertegenwoordigers
aanwezig waren. Het plan biedt een
grote verscheidenheid in woonvormen, gebouwvormen en de mogelijkheid van huur of koop in diverse prijsklassen. De woningen worden midden in het centrum van Kudelstaart gebouwd als levensloopbestendige woningen voor ouderen.
Het plan omvat parkeergelegenheid
voor het bestaande winkelcentrum
en een nieuw dorpsplein. De zorgwoningen en het dorpsplein vormen met het bestaande winkelgebied het nieuwe centrum van Kudelstaart en versterken de identiteit
van het dorp. Medio april/mei zal de
verkoop van de woningen van start
gaan, nadat eerst een uitgebreide campagne op gang is gebracht.
Mits zeventig procent verkocht is,
kan in september van dit jaar met de
bouw gestart worden.
Bomenverordening
Op verzoek van de AB-fractie werd
het onderwerp beschikbaarstelling
gelden voor herziening van de Bomenverordening 2000 van hamerstuk omgebogen naar behandelstuk.
Door mee te gaan met het voorstel
wordt ook ingestemd met de aanpak en dat gaat AB te ver. In oktober
2006 is een VVD-motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een
lijst met waardevolle bomen vast te
stellen. Ook wordt verzocht om een
gemeentelijke verordening waarin deze lijst wordt verankerd. Om

de kwalificatie ‘waardevolle boom’
te krijgen moet een boom voldoen
aan criteria en deze criteria zullen
na vaststelling van het voorliggende raadvoorstel in samenspraak met
enkele belangenorganisaties nader
worden ingevuld. Het onderwerp
bleek nog niet rijp te zijn om tot besluitvorming over te gaan en komt
in de volgende bijeenkomst weer op
de agenda te staan.
De behandeling gericht op het vaststellen van de Nota onderhoud gebouwen 2009-2012 alsmede het instemmen met de bijbehorende kosten leverde niet al te veel problemen op temeer daar hier al eerder
een duidelijke uitleg over was gegeven. De tweede termijn wordt op
11 februari behandeld. Ook het rapport Ontbrekende schaal Groene As
was al eerder besproken in een extra bijeenkomst. De besluitvorming
kan plaatsvinden in de Raad van 11
februari. De behandeling gericht op
het voor kennisgeving aannemen
van de jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Openbare gezondheidszorg Amstelland 2008 kon later
op de avond ‘gehamerd’ worden.
Rondvraag
In de rondvraag gaf de PACT-fractie
aan op korte termijn dringend behoefte te hebben om over twee onderwerpen met de Raad in debat
te gaan en kondigde aan deze debatten via het Presidium te agenderen. “Het eerste debat gaat over het
Realisatiedocument Spoorlaan en
met name de daarin geplande appartementen langs de Burgemeester Kasteleinweg. De bouwhoogte
en het bouwvlak roepen nog vragen
op en kaders kunnen (nog) aangescherpt worden. Ook Deelplan 9
Nieuw Oosteinde (bouw van 47 woningen op het voormalige schoolterrein aan de Frisostraat en de Koningsstraat) is toe aan een debat.
Er is veel verzet tegen dit bouwplan
door de hele buurt, omdat er te weinig groen en openbare ruimte is.” De
fractievoorzitter van PACT Aalsmeer
werd halverwege haar betoog afgebroken door de oppositie (AB) vanwege de lengte van het verhaal.
Toen dit even later nog een keer gebeurde door een van de coalitiepartijen (CDA), staakte zij haar betoog.
De verkiezingskoorts hing duidelijk in de lucht en het aftellen naar
3 maart zal de komende weken alleen maar toenemen. De behandeling gericht op het instemmen met
een donatie van 7.500 euro aan het
door de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) International ondersteunende programma voor de
wederopbouw van het getroffen gebied in Haïti ondervond geen enkele
weerstand. Door Jan Peterse

College bezoekt Uiterweg
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders nodigen alle bewoners van
de Uiterweg van harte uit om aanwezig te zijn bij het bezoek van het
college aan de Uiterweg op maandag 8 februari. Er gebeurt veel op de
Uiterweg en directe omgeving. Zo
is er de afgelopen jaren aardig wat
nieuwbouw aan de Uiterweg bijgekomen. Onder meer de bereikbaarheid (keerlus?) en de werkzaamheden en aanpassing aan het begin
van de Uiterweg zullen aan de orde
komen. Het college wil graag over

deze en andere onderwerpen met
de bewoners in gesprek. Dus ook
over de toekomstige ontwikkeling
van de Uiterweg met al zijn facetten,
zoals recreatie, bedrijvigheid en wonen. Alvorens de bijeenkomst begint, gaat het college eerst op bezoek bij het bestuur van buurtvereniging Ons Aller Belang en staat
een fietstocht langs de Uiterweg op
het programma. De avond begint
om 19.30 uur en is in het gebouw
van Watersportvereniging Aalsmeer
aan de Uiterweg 155.

Ouderenzorg en politiek
Aalsmeer - Op woensdag 27 januari vond in buurthuis Hornmeer een
debat plaats met de lijsttrekkers van
de vier politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Aanwezig waren de heren Jaap Overbeek
en Ad Verburg van het CDA, Gertjan
van der Hoeven van AB, Berry Nijmeijer van de VVD en mevrouw Ulla
Eurich van Pact.
Om 14.00 uur verrichtte voorzitter
Jan v.d Jagt van de OVAK de opening. Belangrijkste onderwerp van
gesprek was het woonbeleid, maar
ook de WMO en de Mantelzorg is
ter sprake geweest. Aalsmeer heeft
28.000 inwoners, waarvan 9.000 ouderen. Dit betekent dat er naar verhouding veel meer seniorenwoningen gebouwd zullen moeten worden, want de meeste senioren willen
in Aalsmeer blijven wonen. Bovendien zullen er ook meer senioren-

woningen gebouwd moeten worden waar, indien nodig, zorg aanwezig is. Ook moet het betaalbaar
blijven. Er is behoefte aan sociale en
goedkope huurwoningen. Zorg en
thuiszorg moet voldoende zijn. Als
het nodig is willen senioren een plek
krijgen in een verzorgingshuis. Gelet op de vergrijzing in de komende
jaren moeten er meer intramurale
plaatsen komen in het Zorgcentrum
en Kloosterhof. Veel ouderen, die in
een eengezinswoning wonen, willen wel kleiner en anders wonen. In
Nieuw Oosteinde zijn 90 seniorenwoningen gebouwd, waar men met
een beetje zorg in kan blijven wonen. In Kudelstaart zullen 117 woningen gebouwd worden, van goedkoop tot heel luxe. Ook in de Hornmeer liggen in de toekomst mooie
kansen. Over 4 à 5 jaar zal ook hier
gebouwd worden.

Karakteristiek
en recreatie

Informatieavond over inrichting Sloopzone Aalsmeer

Nieuwe ‘natuurgebiedjes’
tussen Bos en Westeinder
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
heeft dinsdagavond 2 februari een
informatieavond gehouden over de
nieuwe inrichting van de ‘Sloopzone
Aalsmeer’, het gebied dat precies in
het verlengde ligt van de Aalsmeerbaan van Schiphol. Het doorkruist
de Oosteinderweg en de Aalsmeerderweg. Zo’n zestig belanghebbenden en belangstellenden hadden de
weg gevonden naar het gemeentehuis waar zij namens de gemeente welkom werden geheten door de
voorzitter van de avond, Sander van
Voorn en een introductie door wethouder Ronald Fransen.

Discussie en workshop
Het afgelopen jaar is het zogenaamde Aldersbesluit genomen en dat
besluit betekent dat Schiphol mag
groeien. Hiertegenover staat dat
de bewoners van de omgeving van
Schiphol compensatie voor de mogelijke extra hinder krijgen en hierbij is het project ‘Sloopzone’ het
meest kansrijk gebleken. De zogenaamde Sloopzone is het gebied
dat door het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) is beschreven als het
gebied waar het te onveilig is om te
wonen. Om die redenen zijn sinds
2003 al rond twintig huizen aangekocht en gesloopt.
Met subsidie van de ‘Stichting Leefomgeving Schiphol’ wil de gemeente Aalsmeer het project sloopzone
gaan uitvoeren. De mogelijkheden
in het gebied zijn beperkt en het is
daarom des te belangrijker het gebied zo in te richten dat het een verbetering oplevert voor de bewoners
van Aalsmeer. Namens het projectbureau APPM gaf Erik Tetteroo een
presentatie van de eerste ideeën
waarna er een discussie/workshop
verdeeld over vier groepen van vijftien mensen over de waardering van
de voorgestelde planonderdelen, de
kansen en knelpunten voor de uitwerking en eigen ideeën over het
gebied plaatsvond.
Bij een nieuwe invulling van de
sloopzone blijven er lege kavels

over en tot nu toe wordt een invulling met natuur voorzien en nog niet
alle woningen zijn gesloopt en gaan
per se weg. Nadat de N201 ondergronds is aangelegd in een tunnel
komt er boven op het tunneldak en
paddenpoel en het wordt dus natuur. In het gebied de Bovenlanden
worden tussen het Amsterdamse
Bos en de Westeinderplassen natuurgebiedjes gerealiseerd die samen een schakel vormen.

Hoge Dijk recreatief fietspad
‘Stepping stones’ zijn een onderdeel van de provinciale structuur
de Groene As. De gemeente en het
hoogheemraadschap hebben in het
waterplan samen afgesproken in
Aalsmeer meer natuurvriendelijke
oevers te gaan maken en die zouden ook in dit gebied kunnen worden toegepast. Door de groene delen van Greenpark Aalsmeer komt
een recreatieve route en de ontwikkeling van Greenpark Aalsmeer
is gestart. De Hoge Dijk is nu een
wandelpad op particuliere terreinen.
In het Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan is besloten van deze route een recreatief fietspad te maken.
De Bovenlanden zijn alleen toegankelijk via het water.
Vanaf het lint is het gebied te zien,
maar geeft geen toegang tot de Bovenlanden. Met een nieuw wandelpad door de Bovenlanden worden deze openbaar toegankelijk en zichtbaar. De Ringvaart is
maar op een beperkt aantal plekken oversteekbaar. In dit gebied zou
een nieuwe fietsverbinding over de
Ringvaart gemaakt kunnen worden. De provincie wil een regionale
groene as realiseren die onder andere door de Bovenlanden loopt. Bij
Aalsmeer worden deze verbindingen echter onderbroken door bruggen en bebouwing. Een alternatief
is om de ecologische route langs
de Hoge Dijk door het centrum van
Aalsmeer te laten lopen. Er bestaan
ideeën over een passantenplaats
in de Bovenlanden. Dit is een plek

waar waterrecreanten even kunnen
stoppen en aan land kunnen gaan.
Eerste inventarisatie
Een eerste inventarisatie leerde
dat het voor de deelnemers aan de
workshops lastig was nu al bepaalde ideeën naar voren te brengen
omdat verwacht was dat er meer informatie los kwam. Het komt misschien wel iets te vroeg. De gemeente is geen eigenaar van het
gebied en dat maakt het lastig al
invulling te geven. Aandacht voor
groen staat hoog op het verlanglijstje bij een groep.
Groen, netjes en leefbaar en de eigendomssituatie worden door een
andere groep genoemd. Groen, recreatie het totale gebied aankopen, de Hoge Dijk, hoe ga je met
de bedrijven om en het inzetten van
een beheerder speelde bij de derde groep. Beperk het niet tot stukjes. De vierde groep vraag aandacht
voor de emotie van de mensen die
er blijven wonen en niet te veel recreatie is hier onderdeel van. Kunnen bewoners stukken kopen en het
beheer naar de Bovenlanden. Geen
zaken aanbrengen die meer mensen en verkeer aantrekken en zeker
niet nog meer asfalt. Aldus enkele
opmerkingen.
Vriendelijkere naam ‘Sloopzone’
Wethouder Ronald Fransen kwam
tot de conclusie dat de aanwezigen bijzonder betrokken zijn en dat
is een plezierige constatering. Het
valt wellicht tegen dat de plannen er
nog niet zijn. De gemeente Aalsmeer
vindt het belangrijk wat er leeft bij
de bewoners en wil graag samen
met de bewoners nadenken over de
toekomst van het gebied en diverse mensen hebben al aangegeven
zich in te willen zetten om een zo
optimaal mogelijk en breedgedragen resultaat te bereiken. Eén van
de onderdelen hierbij is het bedenken van een andere (lees vriendelijkere) naam voor het gebied ‘Sloopzone Aalsmeer’.

Gemeenteraad geeft college opdracht

Aalsmeer wil intensievere
samenwerking met Uithoorn
Aalsmeer - Donderdagavond 28
januari heeft de gemeenteraad het
college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om
een eigen onderzoek te starten naar
de samenwerking met de gemeente Uithoorn. Doel is om te onderzoeken of het mogelijk is om samen met Uithoorn één grote ambtelijke organisatie op te bouwen die
voor twee gemeenten werkt. Mocht
dit niet lukken dan dient het college naar andere samenwerkingsmogelijkheden in de regio op zoek te
gaan.
Deze onderzoeksopdracht komt
voort uit het besef bij de gemeenteraad dat het ambtelijk apparaat van
de gemeente Aalsmeer kwetsbaar
is. Zeker gezien de ambities die de
gemeente Aalsmeer heeft, de toe-

name in de taken die de rijksoverheid bij gemeentes neerlegt, de
toenemende vraag (zowel kwantitatief als kwalitatief) van inwoners
en het feit dat gemeentes geconfronteerd worden met forse bezuinigingen. Alleen al vanwege dit laatste probleem is efficiencywinst als
gevolg van schaalvergroting nodig
als het gaat om uitvoering van alle werkzaamheden. Ook is sprake
van een bestuurlijk zeer drukke regio met veel regionale ontwikkelingen, die dwingen om meer samen
te werken. De gemeenteraad vindt
de omvang van de ambtelijke organisatie dan ook niet toekomstbestendig. Aalsmeer is in deze niet de
enige. Het wordt ook erkend door
gemeenten die veel groter zijn dan
Aalsmeer. De gemeenteraad vindt

Eerste vel voor postzegelvereniging

Eigen postzegel voor VVD
Aalsmeer - De VVD Aalsmeer is de
eerste politieke partij met een eigen
postzegel. De zegel is gedrukt in
een oplage van 1000 zegels, 100 vel
van 10 stuks. Deze unieke zegel is
nu al een verzamelobject, naar verwachting zullen er maar weinig voor
verzending gebruikt worden. Op de
clubavond van de postzegelvereniging Aalsmeer is het eerste velletje

aangeboden aan de heer Nieuwenhuizen, al 31 jaar het gezicht van de
vereniging. Het tweede velletje is
geveild en leverde het mooie bedrag
van twintig euro op. De opbrengst is
bestemd voor de jeugdafdeling van
Postzegelvereniging Aalsmeer. Wilt
u ook in het bezit komen van deze unieke zegel? Kijk dan op vvdaalsmeer.nl.

het noodzakelijk dat overgegaan
wordt op verregaande en intensieve ambtelijke samenwerking. In de
afgelopen twee jaar is op het gebied van WOZ-belastingen, sociale zaken en WMO al succesvol samengewerkt met de gemeente Uithoorn. Aalsmeer wil graag verder op
dit pad en wil toegroeien naar één
ambtelijk apparaat dat werkt voor
Aalsmeer en Uithoorn, waarbij beide gemeenten hun zelfstandigheid
behouden.
De gemeenteraad heeft aan het
college gevraagd om binnen twee
maanden duidelijkheid te geven over
verregaande samenwerking met de
gemeente Uithoorn. Een eventueel
onderzoek naar alternatieve scenario’s moet voor 1 september 2010
afgerond zijn.

Aalsmeer - Opeens blijkt er in de
gemeente een soort saamhorigheidsgevoel te heersen over zoiets
als: weet je nog wel, net als toen.
Men heeft het over dorps, nostalgisch en vooral: karakteristiek. Er lijkt
een heimweegevoel rond te waren.
Eigenlijk is het te laat. Wat er tevoorschijn komt is niet echt meer zoals
het ooit was. Het kan bijna niet meer.
Wat er nu tevoorschijn komt, is karakteristieke schijn, onbegrip voor het
eerlijke echte dat er was. Er wordt
zogenaamd nostalgisch gebouwd,
men doet er alles aan om het karakteristiek te laten lijken. Mooi niet, het
is pure schijn, nep en namaak. Er is
teveel gebeurd om het nog goed te
maken. Terugdenkend herinner ik me
een “sloop en afstootperiode” zelf
soms te drastisch. “Plat gooien die
oude zooi” een gevleugelde opmerking van een lang zittende wethouder
van weleer. Ternauwernood werden
er nog wat gebouwen van de sloop
gered. Denk aan voormalige naai en
knipschool de Tienerterp, het hoofdstationsgebouw, de genieloods van
Dick Kuin, de brug in de Dorpsstraat,
het voormalige Groene Kruisgebouw,
de kenmerkende schoorsteen op de
oude potplantenveiling, nu studio, de
schoorsteen met ketelhuis op het zogenaamde Gammaterrein, de korenmolen en het station oost. Dat lijkt
heel wat en ik kan je zeggen dat deze
kenmerkende elementen voorgoed
verdwenen zouden zijn als er geen
actie op gevoerd was. Helaas is er
toch veel meer verdwenen dan er behouden is. Ook het groen is grotendeels verdwenen: bomen, weiden en
bermen. Het is kort geleden dat de
oude bloemenschuur op het Stokkeland gered is van het snode plan om
er een nieuwe namaakschuur terug
te bouwen. Het is overigens wel tijd
om aan het herstel van de schuur te
gaan werken, anders dondert hij alsnog in elkaar. De hang naar karakteristiek en dorps lijkt er nu te zijn. Men
ziet is dat het belangrijk is om bepaalde dingen te behouden of weer
terug te halen. Ik denk wel dat we op
moeten passen voor teveel repro.
Het is ook nodig om het dorpse te
behouden. Eindelijk is het gemeentebestuur er achter gekomen dat bijvoorbeeld ook het bevorderen van
recreatie en toerisme belangrijk is,
naast alleen de aandacht voor bloemen en planten. In het plan past het
behoud van karakteristieken en dorpse gezelligheid. Er moet wat te zien
zijn, het moet goed voelen. Van nature hebben Aalsmeer en Kudelstaart
veel te bieden; denk daarbij aan de
sloten, plassen en natuurgebieden.
In dat opzicht heeft de stichting de
Bovenlanden voor veel behoud gezorgd, dat kan niemand ontkennen.
Dinsdagavond was ik aanwezig bij
het lijsttrekkersdebat dat georganiseerd was door OVA en de KvK. Onder andere werd de vraag gesteld
over het bevorderen van recreatie en
toerisme in Aalsmeer. De antwoorden vielen me een beetje tegen, men
draaide om het onderwerp heen. Het
ging weer over het baggerprobleem
en de vaakgehoorde kreet dat we
geen “tweede Loosdrecht” moesten worden. Ik heb niet begrepen dat
men op de hoogte was hoe de recreatie te verhogen en ik kreeg de indruk dat men ook niet precies wist
hoe de baggerproblematiek in elkaar zat.
Over waterrecreatie heb ik niets gehoord, dus daar moeten we op letten,
anders gaat het niet goed. Er moet
een goed plan op tafel komen waaruit blijkt dat we de natuur behouden en de recreatie bevorderen daar
waar mogelijk is. Bij dat plan zouden
de Aalsmeerders betrokken moeten
worden in plaats van weer een “extern bureau”.
Al met al is het duidelijk dat we nog
voldoende elementen in huis hebben om er een gezellig dorp van te
maken. Maar: we moeten wel goed
gaan opletten anders gaat het weer
fout.
Coq Scheltens

Gewonde bij
verkeersongeval
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 29 januari is omstreeks kwart voor vijf
een 16-jarige bestuurster van een
scooter gewond geraakt bij een verkeersongeval. De Rijsenhoutse reed
in de Ophelialaan richting de N201.
Op de Hortensialaan reden een 13jarige fietsster uit Aalsmeer en een
automobilist. Op de kruising gaf de
bestuurder van de auto de scooterrijdster geen voorrang waardoor zij
hard moest remmen om een botsing te voorkomen. Vervolgens verleende ook de fietsster geen voorrang. Deze 13-jarige kon de Rijsenhoutse niet meer ontwijken en het
tweetal kwam onzacht met elkaar
in aanraking. De scooterrijdster is
met kneuzingen naar het ziekenhuis
vervoerd.
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recensie

Jazzmusici gezocht!

Haarlemmermeerse bands
op Meer Jazz Festival

Eerste Talk of the town van
2010 een hoogtepunt
Aalsmeer - Het gaat mij natuurlijk helemaal niets aan, maar toch
denk ik regelmatig na een optreden
van Theodore van Houten: ‘Zou die
man ooit wel eens slapen?’ Zijn indrukwekkende parate feitenkennis
is werkelijk ongelooflijk.
Data, ervaringen, anekdotes, wetenswaardigheden, formuleringen
rollen in een sneltreinvaart over tafel. Zijn enthousiasme en netwerk
lijken grenzeloos.
Geef Theodore de ruimte en hij praat
vijf kwartier in een uur over zoveel
interessants dat het lijkt alsof hij
over meerdere levens beschikt. Afgelopen zondag was de bovenzaal
van de Oude Veiling omgebouwd
tot een theater uit vervlogen tijden.
Dat had allemaal te maken met de
gasten van de talk of the town special: Prof. Dr. Willem Albert Wagenaar, psycholoog, en Maud Nelissen, concertpianiste. Wat hen beiden bindt is de grote liefde voor de
toverlantaarn.
Naast die liefde leiden beiden ook
een bestaan dat de moeite waard is
om over te vertellen. Een concertpianiste die cum laude afstudeert en
als muziekstudente haar vriendinnen jaloers maakt, omdat zij maar
liefst zeven gulden per uur met piano spelen verdient terwijl de vriendinnen, die denken veel harder te
moeten werken als bediening, er
nog geen vier krijgen.
Maud ontdekt tijdens haar studie
dat zij een voorliefde heeft voor lichte muziek. Wie enigszins badinerend durft te denken over dit genre wordt onmiddellijk teruggefloten,
want haar ervaring is dat juist deze
musici zeer all round blijken te zijn.
‘Zij kunnen werkelijk alles spelen.’
Nelissen begeleidt in het filmmuseum stomme films en treedt veel in
het buitenland op.
Spannend is het wanneer zij een
film begeleidt waarvan zij de beelden nog niet kent.
‘Dan moet je echt het moeilijkste
uit jezelf halen. Je weet dan niet of
de acteur de held is of de moordenaar.’ Het wordt allemaal duidelijk
wanneer zij achter de piano gaat zitten om enkele voorbeelden te laten
horen.
En dan valt het helemaal stil in de
zaal, het kijkje dat in de keuken
wordt geboden is zoiets als wat voor
fijnproevers een vijfsterren restaurant is. Charlie Chaplin walst voorbij. De daarbij behorende verhalen
die Theodore vertelt, worden gelardeerd met fantastisch pianospel.
Maud Nelissen speelt zelf het liefst
bij de stomme Franse psychologische drama films. Daar waar de tragedie van afdruipt. ‘Al die gezichten van getergde vrouwen, het is zo
prachtig en heerlijk om te spelen.’
Zoals ook de mantel van Gogol. Een
grote tranentrekker, maar zo mooi
gemaakt.
En dan tot slot, als een soort klap op
de vuurpijl, blijkt de veelzijdige pianiste ook nog eens toestemming
te hebben gekregen van de familie
Lehar om haar eigen compositie bij
de film die Lustige Witwe te mogen
spelen waarmee zij binnenkort mee
gaat optreden in Hollywood.

Christiaan Huygens Theater
Wanneer Prof. Dr. Willem Wagenaar
uitlegt hoe ons brein, het meest ingewikkelde instrument van de mens,
werkt, dan lijkt het alsof het om een
rekensommetje van één en één is
twee gaat.
Er zijn prachtige voorbeelden hoe
het toegaat in de rechtzaal en hoe
de uitkomst is van onderzoeken in
het laboratorium met proefpersonen. Met al dan niet suggestief gestelde vragen, lijkt het eenvoudig
om de mens op andere gedachten
te brengen. Hoe zeer het vak de professor fascineert, het gaat hem deze middag toch meer om het tonen
van zijn passie: De toverlantaarn.
Een uitvinding van 1659 door ‘onze’
Christiaan Huygens. Het licht gaat
uit en wanneer de eerste beelden
worden getoond, waant ieder zich in
de late negentiende eeuw. Juweeltjes zijn het, de toverlantaarnplaatjes.
Op glas beschilderde miniatuurtjes,
soms zijn enkele glaasjes over elkaar heen gelegd die dan door middel van een heel ingenieus systeem
van strak gespannen snaren, langzaam gedraaid kunnen worden. Het
is millimeterwerk.
De concentratie, die gevraagd
wordt, is immens. Samen met zijn
dochter, die de lantaarn bedient,
wordt er ook nog eens gezongen en
gedeclameerd. Een voorbij rijdende trein nagebootst. Ziet men de
opkomende maan en wanneer deze dan hoog aan de hemel staat, de
weerschijn in het kabbelende water. Het is één groot kijkfeest. Want
op het doek gebeuren wonderbaarlijke, niet voor mogelijk gehouden,
dingen. Ook de bediening van de
toverlantaarn is meer dan een blik
waard. Zoveel handelingen die tegelijk moeten plaatsvinden om het
totaal te laten kloppen.
Soms blijkt de vader het de dochter
wel heel lastig te maken. ‘Nu moet
je iets heel moeilijks doen’, zegt hij
dan en steeds voert hij de moeilijkheidsgraad op. Vooral als het dan
om een optreden gaat voor collega toverlantaarnhouders is de spanning extra hoog.
Maar het lukte om tientallen lampions tegelijk te laten gaan branden.
‘De uitdaging was geslaagd’, vertelt
een stralende dochter. De bezoekers in de Oude Veiling zagen duizelingwekkende beelden van verschillende technieken, want ook de
toverlantaarn kende vooruitgang.
Naast geschilderde beeldjes werd
ook gebruik gemaakt van de fotografie, later werden de zwart/wit foto’s met de hand ingekleurd. Het totaal levert prachtig drama op en een
ongekend knap staaltje stuurmanskunst. Professor Wagenaar deelt zijn
huis in Zeist met het Christiaan Huygens Theater waar hij twee keer per
maand voor groepen van tenminste vijftig personen voorstellingen
geeft.
Misschien een goed idee voor KCA
om zo een uitstapje te organiseren
voor de donateurs. Succes verzekerd!
Janna van Zon

Après skiparty met dj Kees
Markman in Centennial
Aalsmeer - Op vrijdag 12 februari wordt weer een après skiparty georganiseerd in grandcafé-grillbar
Centennial. En niemand minder dan
deejay Kees Markman komt draaien. Deze Aalsmeerder staat garant
voor een gezellige avond met lekkere muziek.
Bezoekers wordt gevraagd in skioutfit te verschijnen, maar uiteraard

is dit niet noodzakelijk. Centennial
wordt in ieder geval omgetoverd tot
een sfeervol Oostenrijks skihut. De
aanvang is 21.30 uur en de toegang
is natuurlijk weer gratis.
Centennial is te vinden naast hotel Chariot aan de Oosteinderweg
243. Bezoek voor meer informatie de
website: www.centennial.nu of bel
0297-388144.

Avondvoorstelling voor 8+ in
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Na de succesvolle 8+voorstelling ‘Win’ nemen Marc
Nochem en Yvette van Luijn op zaterdag 6 februari aanstaande het
publiek mee in de energieke voorstelling: ‘VRW&D’. Wederom voor iedereen vanaf 8 jaar.
Met humor, weinig middelen, een
perfecte timing en een moeilijk onderwerp verpakt in een luchtig jasje,
laten Nochem en Van Luyn jeugdtheater zien zoals jeugdtheater bedoeld is! Verwende PJ wordt elf jaar.
Het moet een fantastisch feest worden. Iedereen wil graag een uitnodiging. Niet omdat ze PJ zo aardig vinden, maar omdat je er anders niet
bij hoort. Lilian zit bij PJ op school
en wordt altijd door hem gepest en
is uiteraard niet uitgenodigd voor
het feest. De dag van het feest nadert. Iedereen is er vol van. Eindelijk is het zover. Maar niet alles loopt
zoals gepland. Er gebeurt iets waardoor PJ deze dag niet snel zal ver-

geten. En Lilian ook niet? Aanvang:
19.30 uur.
Toby’s Alfabed
Op zondag 7 februari brengt John de
Winter de première van zijn nieuwste voorstelling ‘Toby’s Alfabed’. Een
poppentheatervoorstelling met de
thema’s verandering, klein zijn en
groot worden, soms met een beetje hulp van buiten. Toby moet voor
het eerst naar een nieuwe school.
Bah! Hij verstopt zich met Meneer
IJsbeer onder het dekbed van zijn
alfabed. Dan begint in een prachtig decor een wonderlijk avontuur
waarin Toby, Meneer IJsbeer, pratende blokken en een zingend bed
de hoofdrollen vervullen! Aanvang:
14.30 uur. Toegangsprijs voor beide voorstellen is 7 euro. Telefonisch
reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl

recensie

Indrukwekkende poëzieavond
Aalsmeer - Vorig jaar organiseerde KCA voor de tiende maal een
poëzieavond in cultureel café Bacchus. Dat was een groot succes,
mede omdat toen de dorpsdichter van Aalsmeer werd gekozen.
Dit jaar was het succes nog groter.
Meer dan 25 inzendingen, zeer divers van inhoud en vorm en kwalitatief zonder meer goed tot zeer goed.
Het is wel grappig om het grote verschil met tien jaar geleden te constateren, vooral in performance. Van
enigszins verlegen, schoorvoetend
optredende, door het publiek aangemoedigde dichters in spe, staan
daar nu vrijelijk presenterende dichters die beloond worden met een
dankbaar applaus.
De formule is hetzelfde gebleven:
Gedichten rondom een thema vóór
de pauze en later het vrije werk. Het
thema was dit jaar ‘Over de grens’
en dat leverde zowel voor de handliggende als verrassende interpretaties op. Dorpsdichter Marcel Harting opende met een liefdesgedicht,
begeleid door gitaarspel van Saskia
Veenswijk. Zij trad later nogmaals
op met een eigen hilarische tekst,
een soort uitvaartlied aan de Poel,
maar dan wel via de Brandewijnsloot. Goed voor een uitbundig applaus. Ook de percussiedichter Stef
Wouters wist het publiek enthousiast te krijgen voor zijn ‘Ritme zonder

grenzen’. Voor een exotisch element
in de avond zorgde de Colombiaan
Oscar Dario Velasquez Lugo, met
een kleurrijk melancholisch getint
gedicht waarin heimwee doorklonk.
Koos Hagen, al jaren bekend in Bacchus en sinds kort stadsdichter van
Amstelveen, had zich met ‘Laatste deur’ laten inspireren door Alleman van Philip Roth. Germa Hermsen dichtte in ‘De Grenzen voorbij’
over haar gezin dat geleidelijk uiteenvalt, over de beelden van haar
jeugd: De heiligen en het geloof, alleen nog aanwezig in kerken. Historische figuren als Keizer Karel en Jacoba op de valkenjacht, alleen hun
namen leven nog voort. Uiteindelijk komt ze in de laatste strofe weer
dicht bij huis uit als een nieuwgeboren (klein?)kind een wiegelied van
weleer te horen krijgt. Een mooie,
treffende synthese van eeuwen en
de beslotenheid van een gezin binnen de grens van een gedicht. Alle gedichten zijn bij elkaar gebracht
door de afdeling Podiumkunsten en
Literatuur van KCA in een verzorgd
bundeltje en deze is te koop voor
3,50 euro. Corrie de Boer praatte op
innemende wijze de avond aan elkaar en de muzikale intermezzo’s
werden verzorgd door saxofonist
Robbert Tuinhof.
Door Els Bijnen

Het gedicht ‘Laatste deur’ door Koos Hagen:
Dichter kon niet, ik moest wel gaan,
liep langs slingerpad berouw en hoop,
stond aan zonnebaan vervoering,
liftte mee naar de nimf bij de bron.
Liet mij onderdompelen, raakte gewond,
beklom zonder gids hooggebergte waarheen,
zocht levend water, volgde verlichte pelgrims,
naar de algenezer in de woestijn.
En keerde om, vluchtplaatsen voorbij,
nog eenmaal gokhuis verzande haven,
koersvast over zee verdronken vragen,

Gerald Troost in Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 20 februari
komt Gerald Troost zijn nieuwe cd
‘Als de stilte spreekt’ en het boek
‘Bakkie Troost’ promoten in De Ichtusshop in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Van 14.00 tot 15.00 uur
zal hij zingen en vertellen over zijn
werk. Gerald Troost is een veelzijdig
en gewaardeerd artiest uit Veenendaal. In de afgelopen jaren schreef
hij meer dan honderd nummers en
gaf honderden concerten, workshops en trainingen die een breed
publiek wisten te boeien. Verder is
Gerald betrokken bij verschillende
christelijke organisaties als Wake
Up Veenendaal en Dorcas Hulp. Hij
heeft onder andere optredens gegeven op de EO-jongerendag, Flevo
Festival, Yorin en vele radiozenders.
Tijdens het speciale optreden in De
Ichtusshop staat de cd ‘Als de stilte
spreekt’ centraal.
Na een reis naar Noorwegen en
een periode van stemproblemen is
het bijzondere album ‘Als de stilte spreekt’ ontstaan. De confrontatie met de stilte heeft zanger Gerald
Troost geïnspireerd om een groot
aantal nieuwe liedjes te schrijven als
‘Minder is meer’, ‘Een ander leven’
en ‘Totdat U mij zegent’. Wat deze cd
uniek maakt zijn de meespelende
strijkorkesten, intieme aanbiddingliedjes en de ontroerende persoonlijke teksten. Een ontroerende en
verrassende Nederlandstalige cd.
Daarnaast krijgt het boekje ‘Bakkie
Troost’ de aandacht. De afgelopen

jaren heeft zanger en schrijver Gerald Troost een groot aantal korte columns en verhalen geschreven. In
het boekje ‘Bakkie Troost’ zijn veel
van deze columns en verhalen verzameld en aangevuld met nieuwe
‘pittige bakkies’. Herkenbare thema’s over geloven, twijfel, ambitie,
relaties, de maatschappij zijn richtingwijzers voor in het leven van alledag. ‘Bakkie Troost’ staat boordevol smaakvolle en betekenisvolle
teksten voor jong en oud! Nieuwsgierig geworden? Kom dan zelf kijken en luisteren op zaterdag 20 februari van 14.00 tot 15.00 uur in de
christelijke boekhandel De Ichtusshop in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. Deze en vele andere producten van Gerald Troost zijn in de
winkel verkrijgbaar.

28 mei en op zondagmiddag 30 mei
kunnen deze bands zich van hun
beste kant laten horen.
Met dit vorig jaar ingevoegde progamma onderdeel hoopt Meer Jazz
een goed contact met deze bands
op te bouwen. Belangstellende
bands worden van harte uitgenodigd zich uiterlijk op 14 februari te
melden via info@meerjazz.nl.
De programmacommissie van Meer
Jazz zal zo nodig uit de aanmeldingen een selectie samenstellen. De
kans die Meer Jazz de lokale bands
biedt is overigens uniek als men
zich realiseert hoeveel toporkesten
zich verdringen om een plaats in het
programma te krijgen.

Carnaval in Kudelstaart:
Feest voor jong en oud
Kudelstaart - Nog een week en dan
is het weer carnaval in Kudelstaart.
Van vrijdag 12 tot en met dinsdag
16 februari zal Kudelstaart geen Kudelstaart heten, maar Poelgilderdam. Carnavalsvereniging De Pretpeurders heeft zijn best gedaan om
Poelgilderdam een toneel te laten
zijn voor een gevarieerd feest voor
jong en oud.
De activiteiten vinden plaats in en
rond De Dorpstaveerne, de rest van
het jaar bekend als Dorpshuis Het
Podium. Prins Kees Den Eerste en
zijn Raad van Elf zijn klaar voor het
‘feest der feesten’, zoals dat geldt in
carnavalskringen.
Vijf dagen lang zal Poelgilderdam
gedompeld zijn in het thema ‘Liefde
is Carnaval’. De festiviteiten starten
op vrijdagavond 12 februari, wanneer het tijd is voor het jeugdcarnaval van het Gilde.
Om 19.11 uur zal Prins Kees samen
met jeugdprins Kai en jeugdprinses Jaimy de avond openen. Vanaf 19.51 uur kan meegedaan worden aan de playbackshow, tot het
feest om 22.41 uur ten einde loopt.
Voor leden van het Gilde is de avond
gratis.
Kinderen die niet lid zijn van het Gilde zijn uiteraard ook van harte welkom, zij betalen 1 euro voor de toegang. Ook zaterdagmiddag 13 februari staat in het teken van de
jeugd.
Allereerst is het tijd voor de kinderoptocht. Om 13.11 uur kan alle jeugd
zich verzamelen bij De Dorpstaveerne. Vanaf daar gaat de stoet met
versierde wagens en fietsen richting
het winkelcentrum, waar omstreeks
13.41 uur ballonnen worden opgelaten vanaf het grasveld achter de
bibliotheek.
Daarna gaat de stoet verder om uiteindelijk te eindigen bij De Dorpstaveerne, waar de prijsuitreiking voor
de mooiste kar plaatsvindt en het
nog tot 16.41 uur feest is. Alle kinderen die mee willen lopen met een
mooie kar zijn van harte welkom bij
de optocht.
Prinsenbal
De zaterdagavond tijdens het carnaval is in Kudelstaart en omstreken inmiddels vermaard. Het Prinsenbal belooft weer een enorm feest
te worden met de meest fantastisch
aangeklede bezoekers. Burgemeester Litjens overhandigt deze avond
de sleutel van Poelgilderdam aan
Prins Kees Den Eerste.
Laatstgenoemde zwaait dan officieel met zijn scepter over het prinsendom. De muziek op deze avond
wordt dit jaar verzorgd door een
nieuwe band, Linke Soep. Linke
Soep is het recept voor een avond
feest en kwaliteit.
Hun beproefde muzikale recept voor
de feestavond staat garant voor een
topavond entertaining met alle mogelijke facetten: swingen, springen
én een paar ‘brok in de keel momenten’.

Het kan dus bijna niet anders of het
wordt weer een spetterend feest in
de grote zaal. In het grand café (de
achterzaal) kan iedereen weer de
voetjes van de vloer gooien op de
feestmuziek van drive-in discotheek
PingWing. Het Prinsenbal begint om
20.11 uur en eindigt om 01.41 uur.
Heb je nog geen kaartjes, maar wil
je er wel bij zijn? Er zijn nog kaarten verkrijgbaar bij cafetaria Family
Kudelstaart en ze kosten 13,50 euro per stuk. Aan de deur kost een
kaartje 15,00 euro.
Wie het carnaval van de zijlijn wil
beleven of gewoon wil lachen, moet
zondag 14 februari naar de grote
optocht komen kijken.
Deze stoet van vele wagens, diverse muziekkorpsen en heel veel feestelijke deelnemers breidt zich ieder
jaar meer uit. De stoet vertrekt om
12.11 uur bij De Dorpstaveerne. Als
de optocht is vertrokken, gaan de
deuren van de dorpstaveerne open
voor degenen die lekker willen opwarmen en alvast het feest willen
opstarten.
Na de optocht is er weer het gebruikelijke feest in de Dorpstaveerne.
Om circa 16.21 uur vindt de prijsuitreiking plaats voor de mooiste kar.
PingWing zorgt in de grote zaal voor
de muzikale ondersteuning, in het
grand café staat Cock Zwanenburg
om iedereen in de feeststemming te
brengen. De toegang is gratis.
Afterparty
Maandag 15 februari gaat de Raad
van Elf gewapend met fruitmandjes op bezoek bij de ouderen en zieken in Kudelstaart. ‘s Avonds is het
opnieuw feest in De Dorpstaveerne.
Om 20.11 uur opent Prins Kees Den
Eerste de Blaauwe Maandag. Een
soort afterparty voor de echte carnavalsvierders. Carnavalskleding is
deze avond niet verplicht, maar verhoogt natuurlijk wel de feestvreugde! Muziek zal onder andere verzorgd worden door de band Linke
Soep. De toegang op deze avond is
gratis. Op dinsdag 16 februari gaan
De Pretpeurders allereerst op bezoek bij de zorgcentra Aelsmeer en
Het Kloosterhof.
Daarna wordt het carnaval in De
Dorpstaveerne in stijl afgesloten
met het Seniorenbal. Hiervoor wordt
de jeugd van vroeger uitgenodigd in
de Dorpstaveerne om er weer een
gezellige middag van te maken. U
ontmoet daar allemaal leeftijdsgenoten en u kunt weer eens bijpraten in een gezellige sfeer. Muziek
zal verzorgd worden door onder andere Cock Zwanenburg en De Brulboeien. Verder is er nog een verrassingsoptreden van de Raad van Elf!
Aanvang is om 14.11 uur en de middag eindigt om 17.11 uur.
De exacte routes, uitgebreid programma en verdere informatie is te
lezen op www.pretpeurders.nl en in
het programmaboekje De Kudelkolderkrant.

Goedkope oplossing digitale
tv-ontvangst bij Caiway

Interactieve tentoonstelling

Buiten de lijntjes kleuren
in Het Oude Raadhuis...
Aalsmeer - In het Oude Raadhuis
leek het zondag even op een vrolijk kinderpartijtje. De bekende performancekunstenaar Simon de Boer
was door KCA uitgenodigd om één
van de ontwerpen van Berber Soepboer in te kleuren. Het toegestroomde jonge publiek zag hoe De Boer
het concept van inkleuren los liet en
daardoor tot een enigzins afwijkend
resultaat kwam. In de tussentijd lieten bezoekers zich portretteren door
Ank Daamen. Haar veelkleurige te-

Haarlemmermeer - Er wordt wat
af gemusiceerd in de polder! Vandaar dat Meer Jazz sinds het afgelopen jazzfestival een speciale relatie onderhoudt met de ‘eigen’ Haarlemmermeerse jazz- en bluesbands.
Meer Jazz en Pier K bespeuren een
toenemende belangstelling voor
jazz- en bluesmuziek.
Daarom heeft Meer Jazz vorig jaar
voor het eerst een speciaal podium
opengesteld voor lokale en regionale bands die zich gedurende een uur
willen presenteren. Dat bleek een
groot succes.
Ook het komende festival wil Meer
Jazz plaatselijke bands graag voor
het voetlicht halen. Op vrijdagavond

keningen vormen samen een sculptuur van transparant papier. In deze groeiende interactieve tentoonstelling hoeft het publiek zich niet te
vervelen. Tot aan de dag van sluiting
op 14 februari kan men in het Oude
Raadhuis zelf aan de slag. Pas dan
zal de tentoonstelling echt af zijn.
Het Oude Raadhuis is te vinden in
de Dorpsstraat 9 in het centrum en
is iedere donderdag tot en met zondag geopend tussen 14.00 en 17.00
uur. De toegang is gratis.

Aalsmeer - Kabelexploitant Caiway
gaat op 10 oktober 2010 helemaal
digitaal. Om ten volle te kunnen genieten van de digitale zenderpakketten met inmiddels flink wat HDprogramma’s, adviseert Caiway een
digitale kabelontvanger (DVB-C).
Maar er is nu ook een goedkope
oplossing voor de extra tv-toestellen in huis.
Deze digitale ontvanger is voor 19,90
euro te koop in de Caiway Shop in
de Visserstraat op bedrijventerrein
Hornmeer en verkrijgbaar via www.
kabelteleshop.nl.
Hiermee zijn alleen de 21 meest
populaire tv-zenders te ontvangen
in digitale kwaliteit (DVB-T). Caiway kondigde eerder aan de klanten zorgvuldig te begeleiden bij de
overgang naar volledige digitalisering. Als oplossing speciaal voor diverse huishoudens met moderne
televisies die voorzien zijn van een

DVB-logo is een selectie van de 21
meest populaire tv-zenders ook in
DVB-T via de kabel beschikbaar gemaakt. Nieuwere televisies zijn vaak
uitgerust met een DVB-T ontvanger
en de modernste zijn ook voorzien
van een DVB-C ontvanger. Ook portables en computerkaarten zijn vaak
uitgerust met een DVB-T ontvanger.
Nu de meest populaire zenders ook
in DVB-T beschikbaar zijn, is op deze toestellen zonder extra kosten na
de volledige digitalisering op 10 oktober 2010 een selectie van de 21
meest populaire tv-zenders te ontvangen.
Voor televisies die nog niet voorzien zijn van een ingebouwde digitale ontvanger (DVB-C of DVB-T) is
de losse digitale DVB-T ontvanger te
koop in de Caiway Shop. Hiermee is
analoge apparatuur in staat om de
meest populaire zenders in digitale
kwaliteit te ontvangen.
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Wedstrijden veldvoetbal

Handbal

Teleurstellend verlies voor
dames FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer waren na de winst van afgelopen zaterdag nog volop in de
race voor de derde periode. Dan
moest om te beginnen dinsdag wel
de inhaalwedstrijd gewonnen worden van het fysiek sterke Bentelo.
Dat lukte niet. Want of de ploeg
last had van zenuwen of de lange
werkdag nog in de benen had zitten, het liep in ieder geval niet. Tot
3-2 kon FIQAS Aalsmeer het bijhouden, daarna nam Bentelo een voorsprong en stond deze de rest van de
wedstrijd niet meer af. De Aalsmeerse dames liepen constant achter de
feiten aan. Bij rust was het verschil
twee punten: 10-12. Maar ook in de
tweede helft lukte het niet om beter
in de wedstrijd te komen. “De dekking was te slap en ook aanvallend
ging het niet goed,” vertelt trainer

en coach Menno de Klerk na afloop.
“Alles wat er mis kon gaan, ging mis
en daarbij ontbeerden we ook nog
alle geluk. Er werd wél gevochten,
want in de slotfase kwamen we terug tot 23-24, maar we misten daarna nét de overtuiging om door te
drukken. En hoewel we vooraf wisten dat het een lastige wedstrijd zou
worden, hadden we toch alle hoop
op een goede afloop. Maar we hebben zelf gewoon niet goed genoeg
gespeeld. De uiteindelijke 23-26
nederlaag was dan ook een enorme teleurstelling voor de ploeg. De
meiden waren er echt ziek van en
ik ook. Nu is het zaak om de accu
weer op te laden voor komende zaterdag, want we hebben nog steeds
kansen in deze periode. Al hebben
we het onszelf nu wel moeilijk gemaakt.”

Handbal dames

Eerste nederlaag RKdes C1
Kudelstaart - Afgelopen zondag
was voor de dames RKdes C1 een
belangrijke dag. De wedstrijdtopper Rkdes C1 tegen koploper DSS
C1 stond op het programma. Beide
ploegen staan bovenaan in de lijst
van de competitie en zijn aan elkaar
gewaagd. Voor een volle tribune
kwamen de beide ploegen het veld
op. De wedstrijd stond onder leiding
van Frans Sparnaay. Frans staat bekend als een strenge, doch rechtvaardige scheidsrechter en zo’n figuur heb je bij belangrijke wedstrijden echt nodig. De eerste helft
kwam Rkdes goed mee. De stand
ging gelijk op. Het publiek had am-

per tijd om te juichen, want dan was
er aan de andere kant al weer een
doelpunt gevallen. Bij beide ploegen
werd goed en snel technisch handbal gespeeld. Rkdes ging de rust in
met 3 punten verschil. In de tweede
helft had Rkdes veel balverlies en
met een tegenstander als DSS werd
dit gelijk in doelpunten afgestraft.
DSS liep dan ook uit in de tweede
helft. Rkdes kon duidelijk het snelle handbal niet bijhouden in de laatste 10 minuten van de wedstrijd, en
hierdoor werd het puntenverschil
met DSS groter. De eindstand was
11-24. Rkdes behoudt wel de tweede plaats in de competitie.

Zaterdag 6 februari

Toppers wegens NK afwezig

Kennismakingstoernooi darten
Kudelstaart - Een welbekende slogan is: Van A tot Beter. Deze slogan slaat op de wegwerkzaamheden aan het Nederlandse snelwegen netwerk. In Aalsmeer zou deze slogan de afgelopen jaren kunnen staan voor: Van Aalsmeer tot
Bouwput. De gemeente Aalsmeer
is de laatste jaren volop groeiende
geweest. De vele nieuwbouwwijken
hebben het inwonertal omhoog gestuwd. Toch is het dorpse karakter
bewaard gebleven. De nieuwe bewoners hebben het dorp dus verrijkt met het welbekende credo: Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd. Onder al deze zielen zijn ongetwijfeld
ook mensen die vreugde vinden in
het darten. Dit geldt uiteraard niet
alleen voor de nieuwe inwoners,
maar ook voor de al langer ingezetenen. In de gemeente Aalsmeer
blijkt de populariteit van de dartsport elke twee weken met een
goed bezocht darttoernooi. Toch zijn
er nog vele darters die tot op heden
verstek hebben laten gaan. Zonde!
Talloze redenen kunnen hieraan ten
grondslag liggen. De belangrijkste
reden is hoogst waarschijnlijk echter de vrees of men goed genoeg

kan darten of dat men wel goed genoeg kan schrijven (rekenen). Beide
gevallen mogen echter geen belemmering vormen. Het dartersniveau is
erg divers: Van Als het maar gezellig is, tot Beter.
Aanstaande zaterdag 6 februari is
hét moment om eens een keer te
darten binnen de gemeentegrenzen. Een speciaal gelegenheidstoernooi voor de recreatieve darter.
Dit toernooi is tegelijkertijd met de
Nederlandse Dart Kampioenschappen (The Dutch Open) De ‘Beteren’
zullen dus afwezig zijn om ruimte te maken voor (hopelijk) nieuwe
Aalsmeerders. Een mooie gelegenheid om eens een ander ‘format’ uit
te proberen.
Doelstelling van de organisatie: Iedereen veel laten darten (dus geen
knock-out systeem) én iedereen tot
het laatste moment kans laten maken op de overwinning. Hoe de organisatie dat voor elkaar denkt te
krijgen kan ontdekt worden op zaterdag 6 februari in het Dorpshuis
aan de Kudelstaartseweg 239. De
minimum leeftijd is 15 jaar. Deelname kost drie en halve euro. De inschrijving sluit om 19.45 uur.

Degelijke overwinning FIQAS

Zwemclinic met Pieter van den
Hoogenband in De Waterlelie
Aalsmeer - Op zondag 24 januari kwam oud-topzwemmer Pieter van den Hoogenband zijn belofte inlossen in zwembad De Waterlelie. Tijdens de Sanex Uurchallenge van zaterdag 19 december kon
hij niet aanwezig zijn om de deelnemers te begeleiden, maar hij beloofde snel terug te komen en een aparte zwemclinic voor alle deelnemers
te organiseren.
Ongeveer 30 zwemmers hadden

zich verzameld in het banenbad
waar Pieter hen aan het werk zette. Zijn specialiteit, de borstcrawl,
kwam ruim aan bod en alle zwemmers hebben hard gewerkt om zijn
aanwijzingen op te volgen.
Na afloop was er tijd voor een foto
en handtekening en een broodje en
drankje namens de organisatie. Het
was een leuke happening.
Alle deelnemers gingen tevreden
naar huis.

Jeugdschaaktoernooi bij AAS
Aalsmeer - Op zaterdag 13 februari organiseert de Alternatieve Aalsmeerse Schaakclub voor de
dertiende maal het AAS Grand Prix
Toernooi.
Dit jeugdschaaktornooi telt mee
voor de Grand Prix-cyclus van de
LSB en vindt plaats in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Het toernooi begint om 13.00 uur. De zaal
gaat open om 12.30 uur. De prijsuitreiking is gepland om 16.45 uur.
Het speeltempo bedraagt 15 minuten per persoon per partij. Indeling geschiedt naar grand-prix ra-

ting, schaakdiploma’s of stappendiploma’s. De winnaars van de eerste twee groepen worden beloond
met cadeaubonnen. Voor de overige
groepen zijn er bekers voor de winnaars van de eerste, tweede en derde prijs. Het inschrijfgeld bedraagt
3,50 euro per persoon.
Aanmelden kan per e-mail tot uiterlijk woensdag 10 februari via grandprix@xs4all.nl. Indien dit niet anders
kan telefonisch via tel: 0297-324032.
Er is maximaal plaats voor 120 deelnemers. Geen aanmelding aan de
zaal.

Handbal jeugd

Winst voor Fiqas meiden C1
Aalsmeer - Afgelopen zondagmorgen moesten de meiden van Fiqas
Aalsmeer tegen TOB aantreden in
de Bloemhof. Er werd de eerste helft
prima samengespeeld en met veel
variatie. De balsnelheid was hoog,
de meiden werden goed vrij gespeeld en al snel stond Fiqas met
4-2 voor. Van diverse posities werd
er goed gescoord. Mooie passeerbewegingen brachten de verdedigers van TOB veel op het verkeerde
been waardoor er prima gescoord
kon worden. De meiden gingen de
rust in met een 7-2 voorsprong. De
tweede helft was een stuk minder
dan de eerste. Veel bal verlies, erg
rommelig en er werd veel te gehaast gespeeld. Desondanks liepen
de meiden uit naar een 13-4 voor-

sprong. Toch kon TOB nog wat terug doen in de laatste paar minuten. Fiqas Aalsmeer ging heel gehaast spelen, waarvan Tob kon profiteren en nog terug kwam tot 158. Gelukkig konden de meiden de
voorsprong behouden en werd de
eindstand: 18-11. Hierdoor komen
de meiden van Fiqas Aalsmeer op
een prachtige derde plek te staan
in de competitie. Zondag staat de
wedstrijd tegen koploper DSS 1 in
Heemskerk op het programma.
Doelpunten werden gescoord door:
Britt van de Polder en Jytte Groeneveld elk vijf keer, Iris van Aalst, Fallon Hooyman en Michelle Groenewegen elk twee maal en Sophie van
Rozen en Lynn van de Polder ieder
één.

Knappe winst dames
Voor de dames van FIQAS Aalsmeer
stond afgelopen zaterdag de lastige uitwedstrijd bij H.C.V.’90 op het
programma. Lastig omdat de tegenstander bekend staat als een ploeg
die fysiek sterk is en nogal hard
speelt. De Aalsmeerse dames kregen daar vanaf het begin inderdaad
mee te maken en liepen de nodige
klappen én een achterstand op: 37. Dat kwam weliswaar ook doordat er in die fase wat te slordig met

de eigen kansen werd omgesprongen en het noopte trainer Menno de
Klerk tot een time out. Daarna ging
het beter lopen, de Aalsmeerse dekking, met Nicole van Schie en Priscilla Bergman als belangrijke steunpilaren, stond als een huis en aanvallend werden de kansen nu wél
benut. Het leverde een 9-9 tussenstand en een 11-11 ruststand op.
Het eerste kwartier na de pauze speelde FIQAS Aalsmeer zeer
sterk en de ene combinatie was nog
mooier dan de andere. Zo bouwde de ploeg in korte tijd een voorsprong op van vijf punten: 16-11 en
had toen in feite de wedstrijd al in
haar voordeel beslist. Sarah Bartling
was opnieuw erg belangrijk voor het
team, maar ook Jessica Wuthrich en
Nicky Tier speelden een prima wedstrijd.
In de slotfase kregen de Aalsmeerse dames nog wel te maken met een
paar tijdstraffen, zodat H.C.V. iets terug kon komen, de zege kwam echter niet meer in gevaar en zo liggen
de Aalsmeerse dames nog steeds
prima op koers voor de derde periodetitel. Daarvoor moeten de twee
komende wedstrijden wél gewonnen worden, maar de ploeg is tot in
de tenen gemotiveerd. Aanstaande zaterdag 6 februari wordt publiek uitgenodigd om de dames
aan te komen moedigen tijdens de
wedstrijd tegen Eurotech/Bevo. De
wedstrijd is in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg en begint om
18.45 uur.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens
de OVAK-soos op woensdag 27 januari is gewonnen door Dirk Tromp
met 5663 punten. Plaats twee wist
mevrouw Spring in ’t Veld met 5061
punten te bemachtigen en op drie
is Antoon van Rijn geëindigd met
4919 punten. Bij het pandoeren was
de hoogste eer voor Tom Verlaan
met 750 punten, gevolgd door Dora Wittebol met 560 en Wim Buskermolen met 550 punten. De volgende
soosmiddag is op woensdag 10 februari vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.

SCW op zoek naar trainers
Rijsenhout - De Rijsenhoutse voetbalvereniging SCW gaat op zoek
naar nieuwe hoofdtrainers. Aan het
einde van dit seizoen nemen hoofdtrainer Hans Verhoogt en assistent
trainer Rob van Hemert afscheid
van de club.
Het eerste elftal heeft onder leiding
van Hans Verhoogt verscheidene
seizoenen meegedraaid in de top
van de derde klasse (zaterdag). Momenteel speelt het elftal in de mid-

14.30 u
12.00 u
14.30 u
12.00 u
15.00 u
14.30 u
13.00 u
14.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – NFC/Brommer 3
THB Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1
HBC Vet.2 - RKAV Vet.2

14.00 u
14.30 u
14.30 u

Meisjes
Buitenveldert MB.1 - RKAV MB.1

10.45 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Stormvogels B2 - J.A.United.B1
Kadoelen B2 - J.A.United.B2
J.A.United C1 – HBC C1
Onze Gazellen C2 - J.A.United.C2
J.A.United.C3 – DSK C2

12.00 u
12.15 u
13.00 u
13.00 u
13.15 u

Pupillen
RKDES D1 - J.A.United.D1
11.00 u
Omniworld D5 - J.A.United.D2
15.00 u
J.A.United.D3 – Zwanenburg D3
13.00 u
J.A.United.D4 – Ouderkerk D3
11.15 u
J.A.United.D5 – AFC D11
11.15 u
J.A.United.D6 – DSOV MD.1
13.00 u
DIOS E1 - J.A.United.E1
11.00 u
J.A.United.E2 – BSM E3
9.00 u
EDO E2 - J.A.United.E3
9.00 u
DIOS E2 - J.A.United.E4
11.30 u
J.A.United.E5 – Kon.HFC E 11
9.00 u
Velsen E6 - J.A.United.E6
10.15 u
J.A.United.E7 – DIOS E5
9.00 u
J.A.United.E8 – Onze Gazellen E6
9.00 u
Overbos F1 - J.A.United.F1
9.15 u
J.A.United.F2 – Kon.HFC F5
10.15 u
Onze Gazellen F2 - J.A.United.F3
9.30 u
J.A.United.F4 – Olympia Haarlem F3 9.00 u
Kon.HFC F7 - J.A.United.F5
9.00 u
J.A.United.F6 – Kon.HFC F 14
10.15 u
J.A.United.F7 – RCH F4
9.00 u
J.A.United.F8 – DSS F 13
9.00 u
Alliance’22 F9 - J.A.United F9
8.30 u
Alliance’22 F 10 - J.A.United F 10
8.30 u
Meisjes
J.A.United.MC.1 – RKDES MC.1
11.30 u
AS’80 MD.2 - J.A.United.MD.2
9.00 u
J.A.United.ME.1 – ZSGO/WMS ME.1 9.00 u

Eredivisie handbal
Aalsmeer - De heren van FIQAS
Aalsmeer moesten afgelopen zaterdag naar Kwintsheul voor de uitwedstrijd tegen het v.d.Voort/Quintus van trainer René Romeijn. Geen
ploeg om te onderschatten, want
het team maakt dit seizoen een duidelijke groei door en staat niet voor
niets zesde in de competitie. Toch
hadden de Aalsmeerders uiteindelijk weinig moeite om deze wedstrijd
winnend af te sluiten. Na een wat
moeizaam begin waarin het tempo iets te laag lag en er te weinig
richting doel werd gespeeld, kwam
FIQAS Aalsmeer – dat het de rest
van het seizoen nu ook zonder Jimmy Castien moet doen - naarmate de eerste helft vorderde steeds
beter in het spel en nam ook een
voorsprong. Bij rust was het 1012 en vooral Luuk Obbens speelde een puike partij in de opbouw. In
de tweede helft lag het tempo aan
Aalsmeerkant duidelijk hoger en
dat maakte uiteindelijk het verschil.
Er werd nu degelijker gespeeld, er
werden minder fouten gemaakt en
daardoor liep FIQAS Aalsmeer langzaam uit naar een voorsprong van
maximaal negen punten tien minuten voor tijd: 18-27. Dat het uiteindelijk toch nog 22-27 werd, zat ‘m
vooral in het missen van wat open
kansen. De winst kwam echter geen
moment meer in gevaar. Komende
week wacht FIQAS Aalsmeer nog
twee wedstrijden in de reguliere
competitie: Zaterdag om 20.30 uur
thuis in De Bloemhof tegen Hurry
Up en volgende week woensdag 10
februari de (inhaal)wedstrijd in Venlo bij Loreal, voor de ploeg zich kan
gaan opmaken voor de nacompetitie, die begint in het weekend van
13 en 14 februari. Topscorers: Serge
Rink en Jeffrey Boomhouwer scoorden ieder acht keer.

AALSMEER
Aalsmeer 1 – AMVJ 1
Aalsmeer 2 – Amstelveen 2
Aalsmeer 3 – Geinoord N’gein 3
Aalsmeer 4 – NFC/Brommer 2
Aalsmeer 5 – AMVJ 6
Aalsmeer 6 – Amstelveen 4
Aalsmeer 7 – Bloemendaal 4
THB Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1

denmoot. Het tweede elftal staat in
de derde klasse op de tweede plek.
Na vijf jaren van prettige samenwerking is het tijd voor verandering.
Zaterdagvereniging SCW is een
echte dorpsclub en heeft ruim 450
spelende leden, waaronder veel potentiële jeugdspelers die de komende jaren de selectie gaan versterken. Binnenkort start de sollicitatieprocedure voor de beide vacatures.

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 - J.A.United D1
RKDES D2 – De Germaan D1
BSM D3 - RKDES D3
RKDES E2 – Roda’23 E4
RKDES E3 – Buitenveldert E8
VVA/Spartaan F3 - RKDES F1
RKDES F2 – ZSGO/WMS F2
Ouderkerk F3 - RKDES F3
RKDES F4 – Amstelveen F2
RKDES F5 – Swift F5
Legm.vogels F9 - RKDES F6

11.00 u
9.30 u
11.30 u
9.30 u
11.00 u
10.00 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u

DCG F9 - RKDES F7
DCG F8 - RKDES F8
KDO F5 - RKDES F9

10.00 u
11.15 u
9.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – CSW DA.2
Koedijk MB.1 - RKDES MB.1
J.A.United MC.1 - RKDES MC.1

13.00 u
15.00 u
11.30 u

S.C.W.
Vlug en Vaardig 1 - SCW 1
Argom 3 - SCW 2
Sp.Martinus 2 - SCW 3
SDW Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – United/DAVO Vet.1
Geel Wit Vet.1 - SCW Vet.3
SCW Vet.4 – Parkstad Vet.2

14.30 u
15.00 u
13.30 u
13.15 u
14.30 u
12.45 u
14.30 u

Junioren
SCW B1 – Onze Gazellen B2
Vlug en Vaardig B1 - SCW B2
SCW C1 – Waterwijk C2

10.30 u
11.30 u
10.45 u

Pupillen
De Meer D1 - SCW D1
Legm.vogels D9 - SCW D2
Tos Actief D5 - SCW D3
Kon.HFC E 12 - SCW E1
SCW E2 – DSS E9
SCW E3 – UNO E5
SCW F1 – Kon.HFC F9
SCW F2 – DSS F11
Socrates F1 – SCW F4

9.30 u
12.00 u
9.00 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Zwaluwen Utrecht DA114.30 u
GeuzenM’meer MB.1 - SCW MB.1 11.15 u
Ouderkerk MC.2 - SCW MC.1
11.15 u
Hoofddorp MD.2 - SCW MD.1
11.30 u
Ankara spor ME.1 - SCW ME.1
10.30 u

Zondag 7 februari
R.K.A.V.
Bijlmer 1 - RKAV 1
Zwanenburg 3 - RKAV 2
Pancratius 5 - RKAV 3
Legm.vogels 3 - RKAV 4
RKAV 5 – Olympia Haarlem 5
RKAV 6 – WV-HEDW 14

14.30 u
11.00 u
11.30 u
13.00 u
11.30 u
14.00 u

Dames
Kadoelen DA.2 - RKAV DA.1

13.30 u

Jong Aalsmeer United
VSV B1 - J.A.United B1

12.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Weesp 1
RKDES 2 – Swift 3
RKDES 3 – Waterwijk 3
RKDES 4 – Kampong 5
RKDES 5 – Ouderkerk 3
KDO 5 - RKDES 6
Bloemendaal 9 - RKDES 7

14.00 u
11.00 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u
9.30 u

Junioren
RKDES A1 – AFC A1
RKDES A2 – Buitenboys A3
Diemen B1 - RKDES B1
RKDES B2 – Kon.HFC B4
RKDES C1 – AFC C2
Kon.HFC C5 - RKDES C2

14.00 u
12.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
9.30 u

Sjoelen in het Dorpshuis
Kudelstaart - Op donderdag 21
januari is er weer gesjoeld in het
dorpshuis van Kudelstaart. In de
hoofdklasse is het sjoelen gewonnen door Cock Tukker met 2890
punten, gevolgd door Patrick Haring en Albert Geleijn. In de A-klasse was de hoogste eer voor Sjaak
Siebeling met 2705 punten, gevolgd
door Jacob van ’t Hof en Cor Franck.
In de B-klasse was Wim van Leeuwen met 2645 punten de beste, gevolgd door Margriet de Vries en
Henk Brozius. In de C-klasse wist
Hans Buijs 2402 punten bijeen te
sjoelen, op twee en drie zijn Pleun

van Verseveld en Klaas de Vries geëindigd. In de D-klasse was Jeanne
van Wees met 2383 punten onverslaanbaar, gevolgd door Jan Alderden en Wob Vos. In de E-klasse was
het goud voor Dirk Mol met 2283
punten, gevolgd door Nico Verhaar,
Jan Geleijn en Willem Joren. In de
F-klasse tot slot wist Herman Berkhout op één te eindigen met 2075
punten, gevolgd door Miriam van de
Berg en Marry Bax. Vanavond, donderdag 4 februari, is er weer sjoelen
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
De aanvang is 20.00 uur en sjoelliefhebbers zijn welkom.

Badmintoncompetitie

Team vier van Flower Shuttle

overtuigend kampioen 3e klasse
Aalsmeer - Op overtuigende wijze is team 4 van badmintonvereniging Flower Shuttle kampioen geworden in de derde klasse. Na vorig jaar als beste tweede te zijn gepromoveerd uit de vierde klasse, wist het team met ruime voorsprong de overige teams in de poule
achter zich te laten. In de voorlaatste wedstrijd van het seizoen werd
het team van Veenshuttle met 5-3
verslagen waardoor Flower Shuttle
door de concurrentie niet meer in
te halen viel.
Dankzij het kampioenschap mag
het team volgend jaar uitkomen in
de tweede klasse. Hopelijk zal ook

het komende seizoen zo voortvarend gaan.
Iets voor jou?
Wil jij net als team 4 ook kampioen worden, of gewoon lekker sportief bezig zijn? Bij badmintonvereniging Flower Shuttle is altijd plaats
voor zowel recreatieve als competitie spelers. Kijken of het wat voor
je is kan altijd! Speeldagen zijn op
de maandagavond en/of woensdagavond. Verder is Flower Shuttle nog
op zoek naar een trainer voor de
jeugd en recreanten op de maandagavond. Kijk voor meer informatie
op: www.flowershuttle.nl.
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Eline en Jordy de nieuwe
clubkampioenen STG VZOD

NK zwemmen voor jeugd van
Oceanus: 1 zilver en 4 brons

Kudelstaart - Op de Westeinderplassen ligt nog steeds natuurijs,
toch was het niet verstandig om
daar het jaarlijkse clubkampioenschap te verrijden. De wedstrijden
werden daarom zaterdagavond 30
januari gehouden op de kunstijsbaan in Haarlem. De twee nieuwe
clubkampioenen zijn Eline van der
Zwaard en Jordy Buskermolen. Onder winterse omstandigheden, met
sneeuwbuien buiten de baan, werd
begonnen met de jongste jeugd. Zij
moesten een 100 en 300 meter rijden. Er werd door bijna iedereen
één of twee persoonlijke records
gereden, met als snelste bij de meisjes E & F pupillen Kim Snoek, gevolgd door Ilse Straathof en Michelle Nederstigt. Bij de jongens werd de
snelste tijd gereden door Jesper de
Jong, met op de tweede plaats Justin Piet en Sander Boeree als goede derde. Bij de meisjes pupillen C
& D waren de onderlinge verschillen
nauwelijks waarneembaar. Madelief
de Jong eindigde vlak voor Kim Zuiver op korte afstand, gevolgd door
Sarina Piet. Bij de jongens werden
de snelste tijden gerealiseerd door
Olaf van der Zwaard. Voor de pupillen A & B stond een 100 en 500 meter op het programma. Bij de meisjes ging de overwinning overtuigend
naar Imke Brommer, terwijl bij de
jongens Jerry Schuurman met twee
prachtige persoonlijke records als
eerste eindigde. De overige categorieën reden een 500 en 1500 meter. Bij de meisjes junioren C boekte
Sandra Rodenburg een mooie overwinning op de 500 meter, waardoor
de 1500 meter voor haar een formaliteit werd. Hetzelfde gold voor Bart
Straathof, die met een persoonlijk
record van 44.18 op de 500 meter
voor zijn concurrenten niet meer in
te halen was. Bij de dames ging de
strijd tussen Marlous Spaargaren
en Eline van der Zwaard. Op de 500
meter kon Marlous de achterstand
nog beperkt houden, op de 1500
meter liet Eline zien wie de sterkste
was. Uiteindelijk kon zij zich laten

Aalsmeer - Het ging supergoed,
het NK zwemmen voor de jeugdleden van Oceanus in het verre Heerenveen. Al direct op vrijdagochtend
was het raak: Maxime van den Heuvel zwom naar een bronzen medaille
op de 400 vrij bij de meisjes junioren
2 in 4.48.36. Even later greep Istvan
Spaargaren er net naast op de 200
rug met een vijfde plaats. Diezelfde
klassering was er ook voor Maxime
op de 100 vlinder. ’s Middags zwommen Jeffrey Reijnders en Vincent
Moolhuijsen de 400 vrij. Met supertijden van resp. 4.18.52 en 4.11.15
hadden ook zij het nakijken: ze werden beiden vierde. Rick de Mercado zwom een dik persoonlijk record
op de 400 vrij en Tamara Grove deed
hetzelfde op de 200 rug. Zaterdagochtend was er de 200 vrij voor de
jongens. Voor Jeffrey leverde die
een bronzen plak op in 2.01.15, Vincent dook onder de 2 minuten, maar
had helaas weer drie snelsten voor
zich en dus weer net geen medaille.
Rick bleef iets boven zijn pr steken.
Tamara klom op de 100 rug naar de
tiende plaats met een uitstekende 1.10.36. Bij de vrijeslagestafette
opende ze met een persoonlijk record van 1.02.45, waarna Michelle,
Carmen en Maxime het karwei afmaakten tot een vijftiende plaats. ’s
Middags begon Istvan met de 100
rug. Hij kreeg de derde tijd op het
scorebord, maar de uitslag werd
gecorrigeerd en ook hij kwam net
naast het podium terecht. Maxime
startte vervolgens in de voorlaatste serie van de 200 vrij en kwam
tot een uitstekende 2.14.62. In de
laatste serie waren maar twee meisjes sneller, dus was er een tweede
bronzen plak voor haar. Voor Tamara was er ook een dik persoonlijk record in 2.15.34, goed voor een vijftiende plaats. Nick van der Krogt
kwam alleen voor de 200 school
naar Heerenveen en zwom een per-

huldigen als de nieuwe clubkampioen bij de dames. De indeling van
de ritten bij de heren zorgde voor
een spannende competitie waarbij
de onderlinge verhoudingen soms
behoorlijk door elkaar werden geschud. Jan Willem Verkerk, die pas
twee jaar serieus trainingen volgt,
was bij de heren Senioren met twee
persoonlijke records de beste. In de
categorie van de masters A & B ging
dit jaar de overwinning naar Harry
van der Scheur, die zowel op de 500
meter als op de 1500 meter de snelste tijd neerzette. Jeroen Buskermolen won in de categorie Masters C
& D & E, ofwel de 50+-rijders. Dat
leeftijd soms niets zegt, bewees hij
wel met zijn knappe persoonlijke
record op de 1500 meter. De strijd
om het clubkampioenschap ging dit
jaar vooral tussen Sjors Spaargaren
en Jordy Buskermolen. Beide marathonschaatsers moesten het tegen elkaar opnemen op de 500 meter, waarbij Jordy de snelste tijd van
de avond reed met 40.90 seconden, terwijl Sjors een persoonlijk record reed van 42.44. De 1500 meter was beslissend. Halverwege de
1500 meter plaatste Sjors een versnelling waardoor de overwinning
in het klassement naar hem leek te
gaan. Ondanks een bijna-val wist
Jordy de achterstand op deze afstand toch beperkt te houden waardoor hij uiteindelijk de eerste plaats
in het overall klassement behaalde.
Jordy Buskermolen de nieuwe clubkampioen bij de heren! Op geringe
afstand op de tweede plaats Sjors
Spaargaren en op de derde plaats
de kampioen van vorig jaar, Erik de
Jong. Aan het einde van de avond
was er nog tijd voor een minimarathon van 10 ronden. Bij de dames
ging de overwinning naar clubkampioen Eline van der Zwaard, die deze avond in topvorm was. Bij de heren was het een heel spannende
strijd, die uiteindelijk werd beslist in
het voordeel van Jan-Willem Hansen. Voor de volledige uitslag zie:
www.stgvzod.nl.

Menno Kramer (rechts) behaalde de derde plaats op de 100 meter tijdens
NK supersprint.

Schaatsen

Menno Kramer presteert
prima op NK Supersprint
Rijsenhout - Dat IJsclub de Blauwe Beugel veel jonge talentvolle rijders heeft, bleek maar weer eens
in de prestaties van de afgelopen
weken. Op zondagavond 31 januari heeft Bart van der Vlugt in zijn
eerste 10.000 meter ooit meteen het
baanrecord voor junioren in Haarlem scherper gezet met een fantastische tijd van 15.22.21. Dit onder omstandigheden die niet super te noemen waren, maar waarin hij toch een perfecte vlakke race
liet zien. In dezelfde wedstrijd reed
Mats Stoltenborg naar 7.38 en een
beetje op de 5000 meter, net een
paar seconden boven zijn persoonlijke record. Menno Kramer heeft
zaterdag 23 januari deelgenomen
aan de NK supersprint voor B junioren. Deze spectaculaire sprint wedstrijden over 2 keer 100 meter en 2
maal 300 meter werden verreden
op de kunstijsbaan De Westfries in
Hoorn. Menno Kramer streed succesvol mee om de podiumplaatsen. Op de 100 meter sprint klokte
hij tot twee maal toe een persoonlijk record wat in de uitslag over deze afstand goed was voor een fantastische derde plaats met de tijden 10,51 en 10,45. Op de 300 meter sprint klokte hij opnieuw 2 persoonlijke records in de tijden 25,31
en vervolgens 25,25 wat hem de zevende plek opleverde op de 300 meter. Menno: “Mijn 100 meters waren
super, maar de 300 meter moet ik
echt nog wat bijschaven. Ik maakte bij het insteken van de bocht een
vette mispeer en dat beïnvloedde de
hele bocht, jammer maar ik ben wel
heel tevreden!” In de overall einduitslag eindigde hij met zijn prestaties

op een prachtige zesde plaats tijdens dit NK. Op zondagavond 24 januari werd in Haarlem gestreden op
de lange afstanden over 500, 3000
en 5000 meter. Het leek allemaal
een mooie avond te worden maar
de omstandigheden waren toch niet
al te best, zwaar ijs door het aanslaan van vochtige lucht. Desondanks werd er toch nog heel hard
gereden. Helaas geen persoonlijke records op de 500 meter, maar
wel een supertijd van Crissie de
Jeu op de 3000 meter in 5.09,98 en
een mooie 5000 meter tijd van Mats
Stoltenborg in 7.35,86. Bart van der
Vlugt reed op zijn 5000 meter een
prachtige tijd van 7.25,73, waarbij
het opvallend was hoe vlak de ronde
tijden waren. Tenslotte een 8.18,52
op de 5000 meter voor Jacques ’t
Hoen, die daarmee 9 seconden boven zijn persoonlijke recordtijd uitkwam. Ook de ijskonijnen waren
weer actief en wel op vrijdagmiddag
22 januari. William Koole, Owen Gelein en Erik Kramer zijn vaak te vinden op de ijsbaan in Haarlem tijdens
de IJskonijnen pupillenwedstrijden.
Een mix van enthousiaste jonge talenten en trotste ouders maken de
sfeer buitengewoon goed op de late vrijdagmiddagen. Op de 500 meter reed William Koole een tijd van
59,92 sec, Erik Kramer 55,57 en helaas was Owen Gelein te laat bij de
start. Erik Kramer reed ook nog een
1000 meter in een mooi persoonlijk
record van 1.57,73. IJsclub De Blauwe Beugel heeft een actieve website boordevol (schaats) nieuws,
uitslagen en algemene informatie
over de club en is te raadplegen via:
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

ZABO Zaalvoetbal
Handboogschieten

Target 2 keer brons bij
rayonkampioenschappen
Aalsmeer - Zondag 31 januari werden in rayon Noord-Holland de rayonkampioenschappen verschoten
en verschillende schutters van HBV
Target namen hier aan deel. In klasse 3 en 4 schoten Jos de Vries en
Cor de Jong bij de Waterlandschutters in Purmerend, Frank de Haan in
klasse 5 en 6 in de eigen accommodatie te Kudelstaart en Gerlof Verdel, Eric Wijdeman en Wolfram Lenting konden in klasse 7 en 8 bij HBV
Concordia in Amsterdam hun kunsten vertonen. Gelukkig gooide het
weer geen roet in het eten en konden op een enkele afzegging na de
wedstrijden gewoon doorgang vinden. In Purmerend wist Jos de Vries
na een zinderende eindstrijd de
bronzen medaille voor zich op te eisen en in Amsterdam kon Eric Wijdeman zich de trotse eigenaar noe-

men van een bronzen plak. Bij dit
rayonkampioenschap worden eerst
2 series van 30 pijlen geschoten
waarvan de beste 16 doorgaan, die
dan in series van 12 pijlen middels
een afvalrace de finalist bepalen. De
afstand naar het blazoen is 18 meter. In de accommodatie van HBV
Target werd in klasse 5 en 6 geschoten met ongeveer 50 deelnemende
schutters. Na afloop kon wedstrijdleider Peter Bouwmeester terugkijken op een geslaagde dag waarbij
maar weer eens te meer bleek dat
HBV Target op regionaal niveau een
perfecte bondswedstrijd kan organiseren en dat Kudelstaart en Target
duidelijk op de handboogkaart aanwezig zijn. Wil je meer weten over
de handboogsport in het algemeen
en HBV Target in het bijzonder? Kijk
dan op www.hbvtarget.nl.

Jeugdsportfonds Aalsmeer
laat kinderen sporten
Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds
Aalsmeer heeft in 2009 ongeveer
90 kinderen bij een sportvereniging laten sporten. Dat is maar liefst
30 procent meer dan in 2008. Het
Jeugdsportfonds biedt die mogelijkheid aan een kind om toch te kunnen sporten als de ouders of verzorgers daar niet genoeg geld voor
hebben. Op initiatief van een intermediair, een professional die de
aanvraag voor het kind indient, betaalt het Jeugdsportfonds de contributie van een sportvereniging en de
eventueel daarbij horende attributen met een maximum van 225 euro
per kind per jaar. Een professional
kan bijvoorbeeld zijn een leerkracht
van de Groenstrook (Wellant College), de Jozefschool, het Alkwin College, de Anthoniusschool, De Dolfijn, De Regenboog, De Hoeksteen,
De Brug, De Wegwijzer, OBS Kudelstaart, Samen Een en het ROC.

Tevens medewerkers van de GGD,
Vita Welzijn en Advies, Spirit, Vluchtelingenwerk, Jeugdzorg en andere soortgelijke instellingen. Deze intermediairs zijn onmisbaar, omdat
de ouders of verzorgers nooit rechtstreeks een aanvraag kunnen indienen bij het Jeugdsportfonds.. Indien
het Jeugdsportfonds een verzoek
honoreert, wordt het toegekende
bedrag altijd rechtstreeks aan de
betreffende sportvereniging overgemaakt.
Doelstelling is: Alle kinderen moeten kunnen sporten. Voor inlichtingen en informatie kan contact opgenomen worden met Cees
Wijnen. Hij is consulent van het
Jeugdsportfonds en is te bereiken
via de e-mail consulent.aalsmeer@
jeugdsportfonds.nl. Voor uitgebreide informatie over het Jeugdsportfonds kan ook gekeken worden op
www.jeugdsportfonds.nl.

Piller Sport klimt naar 4e
plaats in de competitie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond 30 januari is de ZABO zaalvoetbal competitie voortgezet met
de tiende speelronde van het seizoen, oftewel de eerste ronde van
de tweede competitiehelft. De vijf
wedstrijden werden gespeeld in hal
1 van sporthal de Bloemhof en stonden onder deskundige leiding van
de scheidsrechters Peter Meyer en
Sian Knetsch. De openingswedstrijd
ging tussen Amsec Beveiliging en
Piller Sport.
Beide ploegen waren aan elkaar
gewaagd en de beslissing viel pas
laat in de tweede helft. Bij de rust
stond het 2-1 voor Piller Sport door
doelpunten van Tim Bloklander en
Mark Pothuizen. Amsec Beveiliging
zorgde tien minuten voor tijd voor
de gelijkmaker (2-2). Hierna tekende Mark Pothuizen de 3-2 aan en
bracht Marco van der Jagt met een
fraaie goal de stand op 4-2. Amsec Beveiliging toonde nog eenmaal
veerkracht (4-3) en uiteindelijk besliste Mark Pothuizen de partij met
het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Na een knappe actie plaatste hij de bal snoeihard in de kruising waarbij de uitblinker van de
wedstrijd, doelman Kees-Jan Jongkind van Amsec Beveiliging, kansloos bleek. Eindstand 5-3 voor Piller Sport dat hierdoor twee plaatsen
stijgt in de ranglijst. Vervolgens trad

Schijf Grondboringen aan tegen De
Jet Set BV. Het publiek zag wederom
een wedstrijd met spanning tot ver
in de tweede helft. Bij de rust leidde
Schijf Grondboringen met 1-0 en in
de derde minuut van het tweede bedrijf werd de voorsprong verdubbeld
naar 2-0. Een kwartier voor het einde speelde De Jet Set BV zich terug
in de wedstrijd. Via een geplaatste
vrije trap werd het 2-1 en daarna leverde een knap uitgespeelde aanval
de gelijkmaker op: 2-2. Elias Elhadji bracht acht minuten voor tijd De
Jet Set op voorsprong (3-2) en diezelfde Elias gaf ook de assist op Jordi van Gelderen die van dichtbij 4-2
aantekende. In de slotfase scoorde
De Jet Set BV nog éénmaal waardoor de eindstand 5-2 werd. Overige uitslagen: Sportcafé de Midi’s tegen LEMO 5-2. Accon tegen LEMOgaat-los 4-1 en DGL tegen Mantel
Makelaars 9-5.
Stand na ronde 10:
Sportcafé de Midi’s 10-27, De Jet Set
BV 10-21, DGL 10-21, Piller Sport
10-17, Schijf Grondboringen 10-16,
Mantel Makelaars 10-15, Accon 1015, Amsec Beveleiging 10-7, LEMO
10-6, LEMO-gaat-los 10-0. De volgende ronde is op zaterdag 13 februari. De speellocatie is gewijzigd,
speelronde elf vindt namelijk plaats
in de Proosdijhal in Kudelstaart.

soonlijk record van 2.42.37. De jongens sloten de tweede dag af met
de vrijeslagestafette. Jeffrey startte met een persoonlijk record van
56.47, Istvan zwom verrassend de
snelste tijd: 55.59, Wessel de Jong
zwom een persoonlijk record met
1.00.23 en Vincent knalde er nog
een 55.79 uit. Resultaat een vierde
plek. Op zondagochtend waren er
persoonlijke records voor Vincent en
Rick de Mercado op resp. de 100 vrij
en 200 vlinder en zwom de meisjesestafetteploeg op de wisselslag met
Carmen Roskam, Bojoura Spaargaren, Maxime van den Heuvel en Tamara Grove een nieuw clubrecord
in 4.52.39, waarmee ze achtste werden. Het oude clubrecord stamde
al uit 1987! De apotheose kwam op
zondagmiddag. Naast de mooie tijden op de 100 vrij van Maxime
(1.02.87, vijfde) en Tamara (1.01.70,
dertiende), waren de ogen vooral
gericht op de 400 wissel van de jongens. Jeffrey zwom een prachtige
race al beginnend met persoonlijke
records op de 50 en 100 vlinder en
zette dat door tot het eind met een
ongekende 4.48.63, goed voor een
tweede plaats (en nieuwe clubrecords). Vincent maakte het heel
spannend door na 200 meter op een
zesde plaats te komen en daarna op
de schoolslag en vrijeslag door te
stomen naar uiteindelijk een derde
plek en dus eindelijk ook voor hem
een medaille.
De afsluitende wisselslagestafette
bij de jongens was ook nog spannend. Istvan tikte als eerste aan
op de rugslag, waarna Jeffrey een
ongekende 1.10.6 neerzette op de
schoolslag, Vincent vlinderde nog
steeds op de derde plaats, maar
Wessel moest ondanks een persoonlijk record zijn meerdere erkennen in de oudere jongens van de
andere teams. Maar het werd weer
een mooie vierde plaats.

Jeugdtraining SCA levert

Erik snelschaaktitel op

Aalsmeer - Op een heel gezellige
avond was de snelschaaktitel van
Schaakclub Aalsmeer dit jaar verrassend voor Erik Korenwinder die
in de normale competitie juist mindere prestaties haalt. De 100 procent score van negen uit negen bij
het snelschaken was echter door
niemand te overtreffen. De beslissing viel pas in de allerlaatste ronde toen Erik tegen Wim Eveleens
moest, die tot dat moment ook nog
ongeslagen was. De partij ging gelijk op, maar bij snelschaken zijn het
meestal de combinaties of trucjes
waardoor partijen gewonnen worden. Daar was Erik vrijdag heel handig in. Volgens Erik zelf ging het
snelschaken zo goed omdat hij de
jeugd training geeft en daar wordt
erg veel op combinaties en trucjes geoefend. Rik Könst verloor alleen van Erik en Wim en werd derde. Daarachter zat alles dicht op elkaar en hield iedereen elkaar wel in
evenwicht.
Jan van Willigen wint B-groep
De B-groep werd gewonnen door

Jan van Willigen en ook hier een
100 procent score: 8 uit 8. Opvallend was dat Jan wel één keer remise speelde tegen de nog 9-jarige Tom Korenwinder, die vanwege
zijn leeftijd niet het hele toernooi
mee kon doen, maar wel 50 procent haalde waaronder de remise
tegen Jan. Jan had met zijn score
behoorlijk afstand genomen, want
tweede werd Huug Jansen op eerbiedwaardige afstand met 6 punten.
Daarna was er weer een gaatje naar
nummer drie, Clemens Koster met
4½ punt. Volgende week is er weer
gewoon schaken waarbij een langere bedenktijd is. Zo wordt dat afgewisseld waardoor er voor iedereen leuke avonden zijn bij Schaakclub Aalsmeer. Later in het seizoen
staat nog het rapid toernooi over
twee avonden op het programma. Er
is dan minder tijd dan normaal, echter wel meer dan bij het snelschaken. Wie ook gezellig wil schaken
kan elke vrijdagavond vanaf 20.00
uur naar het Stommeerkwartier in
de Baccarasraat komen. U/jij bent
welkom.

Jeugdhandbal

Jongens B1 FIQAS verslaan
ook Fulmen-Fidelitas
Aalsmeer - Zondag 31 januari
stond voor de jongens B1 van FIQAS
Aalsmeer de thuiswedstrijd tegen
Fulmen-Fidelitas op het programma, de derde (van vier) wedstrijden waarbij uit de eerste competitiehelft is gebleken dat het er echt
om zou kunnen gaan. De jongens
begonnen al direct met wat blessures. Menno ging tijdens het ingooien door zijn rug, heeft nog wel geprobeerd te spelen, maar hij had te
veel last en deed niet meer mee. Bij
Michael speelde zijn enkelblessure
van de week ervoor weer op, al kon
hij gelukkig nog wel een aantal keren goed invallen. De wedstrijd zelf
verliep erg onrustig, de jongens van
FIQAS Aalsmeer vergaten hun eigen spel te spelen en gingen mee in
het wat nerveuze, drukke spel van
Fulmen/Fidelitas. Toch kwamen ze
niet echt in de problemen en zon-

der achter gestaan te hebben gingen ze de rust in met een 14-9 voorsprong. De tweede helft was het
spel iets beter en na een minuut of
tien brak Fulmen/Fidelitas. De vooraf verwachte strijd bleef dus uit en
deze wedstrijd werd uiteindelijk vrij
makkelijk gewonnen met 38-23.
Komend weekend spelen de jongens B1 de ‘kampioenswedstrijd’
tegen de nummer twee: Vrone. Bij
winst staan ze zes punten vóór op
Vrone met nog drie wedstrijden te
gaan en zelfs een wedstrijd minder gespeeld. Officieel kan Vrone
dus nog gelijk komen als de B1 verder alles verliest en zij alles winnen,
maar gezien het krachtsverschil met
de tegenstanders zal dit niet snel
gebeuren en kunnen de jongens
van de B1 bij winst zichzelf officieus kampioen van Midden-Nederland noemen.

Atletiek AV Aalsmeer

Persoonlijke records voor
Jordi en Tomas Baars!
Aalsmeer - Om alvast een voorschot te nemen op het NK indoor
dat eind februari wordt gehouden,
liepen Jordi en Tomas Baars afgelopen weekeinde een indoorwedstrijd
in de mooie indoorhal in Apeldoorn.
Beiden liepen een 1.500 meter en
ook beiden kwamen tot een persoonlijk record. Na een snelle start,
die hij op het eind van de race wat

moest bekopen, kwam B junior Tomas tot een mooie tijd van 4.42.83
minuten, wat zowel een outdoor als
een indoor persoonlijk record voor
hem betekende. A junior Jordi liep
ook een goede wedstrijd en finishte in een tijd van 4.09.68 minuten,
waarmee hij zijn indoor persoonlijke record met circa twee seconden
aanscherpte!
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Liza Tichelaar derde bij eerste
voorwedstrijd turnen 2e divisie
Aalsmeer - Afgelopen zondag was
de eerste voorwedstrijd voor turnen
dames 2e divisie in Amsterdam. Drie
turnsters uit Aalsmeer kwamen uit
in drie verschillende leeftijdscategorieën. Allereerst was het de beurt
aan Maryse van Balen. Zij heeft dit
jaar de overstap gemaakt van de 3e
naar de 2e divisie en kwam uit in
jeugd niveau 5. Het eerste toestel,
brug ongelijk, ging goed. Ze had
een kleine hapering bij de reus maar
ging gelukkig toch door en maakte een mooie schroef als afsprong.
Met een 12.000 werd dit hoog gewaardeerd. Daarna balk, ze was wat
gespannen en onzeker op de balk
waardoor ze er twee keer vanaf viel
en daardoor een lage score haalde.
Met vloer maakte ze dit weer goed
door mooie series te turnen, ze had
de op ene hoogste moeilijkheidsgraad van de deelnemende turnsters. Maryse eindigde in een zwaar
deelnemersveld op de 13e plaats en
heeft zich nu geplaatst voor de districtsfinale en deelname aan de landelijke competitie. Liza Tichelaar
kwam uit in de tweede wedstrijd. Zij
turnt dit jaar voor het eerst bij de senioren, niveau 3. Zij begon op balk
en deed een mooie oefening zonder
val van de balk, als enige turnster
van haar groepje. Met een 11.700
een goed begin van de wedstrijd.
Daarna de vloeroefening, ook deze
ging prima en werd hoog gewaardeerd met een 12.900. Op sprong
liet Liza een gehoekte tsukahara
zien. Als laatste ging Liza naar de
brug. Liza heeft een goede wedstrijd
geturnd en werd gedeeld derde met
een totaal van 49.250 punten! Liza
heeft zich hiermee geplaatst voor
de districtsfinale en voor deelname
aan de landelijke competitie. In de
laatste wedstrijd kwam Fleur Brommer uit. Zij heeft dit jaar de overstap
van de 3e naar de 2e divisie ge-

maakt en turnde junioren niveau 4.
Fleur begon op brug en turnde een
goede oefening, deze werd met een
10.700 gewaardeerd. Helaas ging de
balk niet zo best. Fleur viel er twee
keer af, dit werd hard afgestraft. Op
vloer turnde zij een redelijke oefening. Daarna kwam alweer het laatste toestel, sprong. Fleur maakte
een mooie sprong, hele schroef, die
gewaardeerd werd met een 12.350.
Fleur heeft zich met deze wedstrijd
geplaatst voor deelname aan de
landelijke competitie, helaas is zij
niet door naar de districtsfinale.

Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer handballer Kevin Hooijman heeft donderdagavond 21 januari de Rabobank Stimuleringsprijs voor Jong talent van de gemeente Amstelveen
uitgereikt gekregen. Dit gebeurde
in het congrescentrum van Amstelveen. Tijdens het gala van de huldigingen van de sportkampioenen
van 2009 bleef de wielrenvereniging
de twee andere genomineerden
voor de jaarlijks terugkerende prijs,
tennisvereniging LTC Amstelland en
badmintonvereniging Van Zijderveld, voor. Bij de Stimuleringsprijs
voor de jongens werd het talent van
Hooijman door de jury hoger ingeschat dan Gino Engelhardt (karate)
en Fabian Sporkslede (voetbal), die

Aalsmeer - Afgelopen zondag 31
januari is in Rotterdam weer het
jeugdstedentoernooi gehouden. De
zes leden van sportschool Wassanim hebben allemaal een prijs gewonnen. Goud was er voor Rebecca Hartman en Bryan Buijs met hyungs en voor Ilias Abarkan en Rowan Buijs met sparren. Zilver is gewonnen door Remzi Bras en Rowan Buijs met hyungs en door Ste-

ven Rijsenbrij met sparren. Brons is
behaald door Remzi Bras en Bruyan Buijs met sparren en door Ilias
Abarkan met hyungs. Sportschool
Wassanim is weer 4 kampioenen rijker. De leden van sportschool Wassanim trainen in de J.P Thysselaan
13. Meer informatie is te vinden op
www.wassanim.nl of neem contact
op met hoofdinstructeur Johan van
de Nald via 06-51987470.

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD wederom zonder punten

Het dubbel Vladimir/Bart verloor net
aan in vijf games. Op de stand 4-5
bleef Wim in de laatste partij zeer
koelbloedig.
Na in de derde game met 11-1 te
hebben verloren, kwam hij vervolgens in de vierde en vijfde game
schitterend terug van royale achterstanden en wist met 13-15 de einduitslag op 4-6 te brengen. Weer terug in de zesde klasse heeft Bloemenlust 3 de eerste wedstrijd weten te winnen van Patrios 4. Irene
Gerritsma en Willem Visser konden beiden twee keer tot winst komen en Mees v.d. Broeck wist één
tegenstander te verschalken. Met
het door Irene en Willem gewonnen dubbelspel werd het zesde en
winnende punt aangetekend. Bloemenlust 4 (Danny Knol, Rob Faber
en Dirk Piet) trad in Amsterdam aan
tegen MEO 6 voor de eerste wedstrijd van het nieuwe decennium.
Het werd bepaald geen valse start,
want team 4 sloeg hard toe met een
9-1 overwinning.
Door drie snelle zeges van achtereenvolgens Danny, Dirk en Rob
werd het 3-0, waarna het dubbel
Dirk/Danny het voor het eerst moeilijk kreeg. Maar door taai volhouden
werkten zij een 4-0 achterstand net
op tijd weg en wonnen met 11-9 de
game en de wedstrijd.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
stond de wedstrijd tegen KIOS uit
Nieuw-Vennep op het programma voor de korfballers van VZOD.
Een wedstrijd die eerder dit seizoen
op een afstraffing voor VZOD v/d
Boon kwam te staan. Niemand zat
daar weer op te wachten en met
een andere mentaliteit kwam VZOD
uit de startblokken. Met Lianda van
der Schilden, Anne Verheul en Eric
Spaargaren uit het tweede werd aan
de wedstrijd begonnen, nadat eerst
de volle Proosdijhal was voorgesteld
aan de pupillen van de week: Anne Alderden en Iris Wessels. VZOD,
behoorlijk gehandicapt vanwege de
vele blessures die dit seizoen de
vereniging parten spelen, is in ieder
geval niet van de sportieve sportmat geveegd. Wel was het KIOS die
met de punten weer richting NieuwVennep kon vertrekken na het einde
van de wedstrijd. VZOD kon terug
kijken op een goede wedstrijd. Na
10 minuten spelen stond een stand
van 2-2 op het scorebord. VZOD,
aanvallend niet de mindere van KIOS, ging wel minder zuiver met de
kansen om en moest lijdzaam toezien hoe de gasten dat beter onder
controle hadden en zo een voorsprong konden uitbouwen. Met de
rust werd een stand van 5-8 bereikt.

Na rust was het KIOS die anders
aan de tweede helft begon, want
men liep uit naar een voorsprong
van 6-12 en dus was het wel duidelijk dat VZOD het weer niet zou
gaan klaarspelen tegen KIOS. Het
positieve er van was dat VZOD erin bleef geloven en door bleef gaan
met korfballen en scoren. De eindstand was 12-17. Trainer en coach
Klaas Bosman sprak over een wedstrijd van wederom gemiste kansen:
“ We creëren genoeg, maar er gaan
er te weinig in. Positief was ook de
invalbeurt van Anika en Nils van Os.
Als je ziet dat we met zoveel geblesseerden en in andere opstellingen
toch nog zo een wedstrijd kunnen
neerzetten stemt me dat wel tevreden.” Doelpuntenmakers voor VZOD
v/d Boon Donja Passies 5x, Bart Verheul 4x, Maurice Klop, Lianda van
der Schilden en Eric Spaargaren ieder 1x.
Overige uitslagen: VZOD 1-KIOS 1
12-17, VZOD 2-KIOS 2 11-13, VZOD
3-Oranje Nassau 5 18-6, KIOS A1VZOD A1 12-8, VZOD C1-Thor C1
6-7, VZOD C2- Luno C1 9-4, Atlantis
D1-VZOD D1 11-4, VZOD E1-KIOS
E2 3-2, Badhoevedorp E1-VZOD E2
10-1, DKV F1-VZOD F1 4-7, VZOD
F2-OVVO F3 1-7.

Pupillen van de week Anne Alderden en Iris Wessels worden met de selectie
van VZOD voorgesteld aan het talrijke publiek.

Lijn A:
1 Ko van Es en Theo Blom
2 Jan en Krijnie Joore
3 Jan van Ginkel en Dick Elenbaas
4 Françoise Daudel en Tilly Eveleens
5 Gré Aartse en Jasper Blom
6 Joke en Alex Pannekoek
7 Jan Eveleens en Wim Spaargaren
8 Marianne Joore en Herma Raggers
9 Jan en Jaap Geleijn
10 Matje en Juul Wentzel
Lijn B
1 Piet van Hoek en Coby Blom
2 Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard
3 André Lanser en Joris v.d. Zwaard

63.39
56.25
55.73
54.02
52.60
51.04
46.35
44.79
43.75
41.07
59.52
56.85
56.25

4 Gonny en Pim van der Zwaard
55.36
5 Ina Eijsbouts en Gerda Kilian
54.17
6 Alie v. Verseveld en Tiny v. Zijverden 52.68
7 Oege de Jong en Ang. Korenromp 51.79
8 Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet
50.00
9 Gerard Vermeer en M. v.d.Laarse
49.11
10 Guus en Mieke van Neijenhof
48.51
Lijn C
1 Anny en Sima Visser
60.71
2 Ben Wahlen en Huub Zandvliet
60.36
3 Hans en Lia Vreeswijk
57.14
4 Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 55.71
5 Jan en Mien Korenwinder
55.36
6 An Joore en Mien van der Laarse 55.00
7 Klaas Maarse en Adri Otto
47.86
8 Ton Celie en Loes Oosterwijk
45.71
9 R. Doornbos en Tineke Molenaar 42.86
10 Bep Brockhoff en A. Roodenburg 42.86

Waterpolocompetitie

Alleen maar winst Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend
was het een rustig, maar succesvol
weekend voor de waterpoloafdeling
van Oceanus. Het Heren 1 team van
Oceanus stond voor een vervelende verrassing afgelopen zaterdag.
Op het laatste moment voor vertrek
kregen de mannen te horen dat de
wedstrijd was afgelast vanwege het
slechte weer. Voor de andere teams,
die vroeger op de avond speelden,
was dit gelukkig geen probleem.
Heren 3 wist na een lange winterstop een goed begin te maken. Mede door een aantal goede midvoor
acties begon Oceanus met een flinke voorsprong. In Amstelveen wis-

ten zij met 8-13 winst te halen op De
Snippen. Heren 4 wist tegen De Aalscholver ook flink uit te delen. Al na
vijf minuten stond Aalsmeer met 03 voor. De Oceanus heren behielden
de voorsprong en wonnen met 213. Dames 1 blijft ook na dit weekend weer ongeslagen koploper in
de competitie. Afgelopen zaterdag
speelde zij tegen Zwemvereniging
Utrecht. Deze wedstrijd werd ruim
gewonnen met 1-15.
Jongens onder de 17 was het enig
jeugdteam welke ingeroosterd stonden. Oceanus wist van de Aalscholver met 1-15 te winnen en blijft ook
koploper.

Stam twaalfde in Dakar rally
Kudelstaart - In de eerste twee weken van januari is in Argentinië-Chili de Dakar rally gehouden. Door de
diverse landschappen en woestijnen was een parcours uitgezet van
9500 kilometer. In deze rally werd
deelgenomen door Enno Hortulanus uit Uithoorn als coureur op de
ondersteuningstruck. Enno had de
taak elke dag op tijd aanwezig te
zijn met de monteurs op de sleutelplek, waar de racetrucks de nodige service konden verkrijgen. De
racetruck van Johan Elferink scoorde de eerste week zeer goed. Johan
stond op een vijfde plaats in de tus-

senstand, echter de truck van Johan
kreeg in de laatste fase van de rally een lekke koppakking, waardoor
de strijd moest worden gestaakt. De
tweede race truck van Finstral rally, waarin Teun Stam uit Kudelstaart
als co-pilot deelnam, was wel in
staat om de hele rally uit te rijden.
Op een zeer verdienstelijke twaalfde
plaats in het eindklassement, achter
de zware trucks van Kamaz en Ginaf. Al met al een zeer goed resultaat
van het team in de zwaarste rally ter
wereld, waar dit jaar meer dan vijftig
procent van de gestarte voertuigen
de eindstreep niet wisten te halen.

Basketballvereniging Aalsmeer

Monsterzege Heren 1 na barre
tocht naar hoge noorden

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub
Strijd en Vriendschap, speelavond
op 26 januari.

respectievelijk als tweede en derde
eindigden. De aanmoedigingsprijs
was voor volleyballer Guido Spooren. De talenten van 2009 werden
dus Kevin Hooijman en Kira Toussaint (15) bij de meisjes. Zij grossierde vorig jaar in titels. De dochter van oud-Olympisch kampioene
Jolanda de Rover won zeven nationale titels en kan wel eens hét uithangbord van de gemeente Amstelveen gaan worden. Handbaltalent
Hooijman is pas 16 jaar en speelt
nu al regelmatig mee in het eerste
bij topclub Aalsmeer en zei ook te
hebben genoten van de hele avond.
“Deze titel betekent heel veel voor
me. Ik hoop hier volgend jaar weer
te staan.”

4 Keer goud, 3 maal zilver en 3
bronzen medailles voor Wassanim

Goede start tafeltennisseizoen
voor alle Bloemenlust teams

Aalsmeer - Tegen het uit de tweede klasse gedegradeerde en dus als
sterkste ingeschatte team van US
9 haalde Bloemenlust 1 een onverwachte maar zeer verdiende 7-3
overwinning. Brian v.d. Heuvel was
solide spelend al zijn tegenstanders
duidelijk de baas en liet 3 punten
aantekenen. Johan Berk had een
zeer goede seizoenstart met twee
fraaie zeges en een krappe nederlaag. Brian en Johan vormden samen deze avond een sterk spelend dubbel waar het US-duo totaal
geen antwoord op had (11-4, 11-8,
11-2). Hervé Pantegnies moest na
ruim zes weken niet spelen duidelijk
wennen, maar kwam gedurende de
avond steeds beter in zijn oude ritme. Net op tijd om, na twee nipt verloren partijen, in zijn laatste wedstrijd bij een 0-2 achterstand toch
nog met een zwaar bevochten overwinning voor het zevende punt te
zorgen (7-11, 9-11, 11-7, 11-9, 119). Bloemenlust 2 opende het nieuwe seizoen met een kleine winst op
Spaarne 3. Vladimir Javornik gaf als
nieuwe speler in dit team een goed
visitekaartje af met twee winstpartijen. Wim v.d. Aardweg had wat last
van de gladde vloer en moest eerst
twee verliespunten incasseren. Bart
Spaargaren zorgde met drie zeges
voor de maximale score.

Stimuleringsprijs handballer
Kevin Hooijman van Rabo

Schaken

Jeugdcompetitie een tweestrijd?
Aalsmeer - De jeugdcompetitie bij
Schaakclub Aalsmeer lijkt een tweestrijd te worden tussen Tom Korenwinder en Daniël van Dijk. Daniël verloor alleen twee keer van Tom,
maar Tom verloor een keer van de
nummer drie, Arlette Maarse die
de twee nog een beetje in het zicht
heeft. Tom en Daniël wisten vrijdag
weer te winnen, zodat het verschil
nog steeds een klein beetje in het
voordeel van Tom blijft. Gelled Hulsbos en Joris Roos spelen dit seizoen
ook steeds beter en speelden remise tegen elkaar. Gelled staat daardoor vierde. Fouad profiteerde van
het gelijke spel van Gelled en Joris door met een overwinning op
Lars van Dijk een flinke sap omhoog
te maken. De jeugd van Aalsmeer
speelt elke vrijdagavond van 19.00
tot 20.00 uur in het Stommeerkwartier aan de Baccarastraat. Er wordt
les gegeven en competitie gehouden.
Jeugdkampioenschap SGA
Zondag 31 januari deed Tom Korenwinder mee aan het persoonlijk kampioenschap van de SGA,

de Amsterdamse Schaakbond. Tom
deed mee in de groep van kinderen
die in 2000 geboren zijn. De meeste
kinderen die meededen waren dus
nog 9 jaar. Het schaakniveau lag
evengoed erg hoog. Er deden wel
10 kinderen mee met een jeugdrating van ongeveer 1000. Dan ben
je erg goed als je 9 jaar bent. Tom
speelde goed en werd gedeeld derde. Omdat er drie spelers naar het
Nederlands kampioenschap mogen,
moest Tom een beslissingswedstrijd
spelen. Pas in de tweede beslissingswedstrijd werd Tom vierde en
daarmee staat hij nu eerste reserve
op de lijst voor het Nederlands kampioenschap en is er een kans dat hij
daar toch aan mee mag doen.
Uitslagen dertiende ronde:
Tom Korenwinder-Nicky Jonkers
Daniel van Dijk- Arlette Maarse
Joris Roos-Gelled Hulsbos
Arthur Mantel-Marielle Hooijman
Lars van Dijk-Fouad Nakad
Maxim Vennegoor-Alexander de Kok
Max Mantel-Florence de Kok
Mishi Owedenski-Alexander Mantel
Kamil Nakad-Daniel Veruzab

1-0
1-0
rem
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0

Aalsmeer - De mannen van het
eerste herenteam van Basketbalvereniging Aalsmeer doen het goed dit
jaar. Zo goed zelfs dat ze halverwege
het seizoen gedeeld aan kop gaan.
Vorige week vrijdag moesten de heren voor de uitwedstrijd tegen Break
Out afreizen naar het verre Hippolytushoef in het uiterste puntje van
Noord-Holland. De verre reis werd
nog extra bemoeilijkt door de hevige sneeuwval. De heren van Break
Out waren dan ook positief verrast
dat de Aalsmeerders toch nog op
tijd arriveerden. Eenmaal begonnen
aan de wedstrijd bleken de mannen
van BV Aalsmeer niet voor niets te
zijn gekomen. Er werd meteen flink
druk gezet op Break Out en de ballen vlogen de Hippolytushoevers om
de oren. Met maar liefst vijf driepunters nam Aalsmeer direct afstand in
het eerste kwart: 4-30. Net als een
week eerder speelde met name Tom
van Hoorn weer ijzersterk. Hij wist
niet alleen zijn medespelers veelal
vrij te spelen, maar zorgde ook voor
zijn eigen kansen. Break Out bleek
echter gewaarschuwd, want Tom

kreeg heuse tweemandekking. Ezio
Morresi, de nieuwe aanwinst van
BV Aalsmeer vanuit Brazilië, kreeg
hierdoor juist extra ruimte en benutte deze opperbest. Helaas vertraagde de Aalsmeer-trein even in
het tweede kwart, waardoor de ruststand op 10-40 bleef steken. In de
rust werden de teams verrast door
een heuse mannelijke striptease act
in de kantine boven hen. Er is echter meer voor nodig dan een mannelijke stripper om de Aalsmeerders
van slag te brengen. De heren gingen er dan ook weer vol tegenaan
en scoorden er lustig op los. Na het
matige tweede kwart leek een echte monsterscore er niet meer in te
zitten, maar dankzij een ware eindspurt kwam de 100 toch nog binnen bereik. Met nog slechts vijf seconden op de klok schoot Mario Juric de beslissende driepunter door
het net. Eindstand: 36-100. Individuele scores: Vincent Jongkind 29,
Mario Juric 27, Marc Streefkerk 13,
Ezio Morresi 11, Antoon van Tooren
8, Tom van Hoorn 4, Bart Heemskerk
4, Henk Noordhoek 4.

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan

Kees wint bij
seniorensoos

Aalsmeer - Op donderdag 11 februari organiseert buurtvereniging
De Oude Spoorbaan weer een gezellige klaverjasavond.
De aanvang is 19.30 uur, plaats van
samenkomst gebouw ‘t Anker aan
de Oosteinderweg 273a en liefhebbers van dit kaartspel zijn van harte welkom. Wie verslaat Gijs Zevenhoven die op 28 januari liefst 6915
punten bijeen kaartte? Op twee
is Gre van Heteren geëindigd met
6809 punten en op drie Jopie Boer
met 6617 punten.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten
staan op het programma. Afgelopen woensdag is het klaverjassen
gewonnen door Kees van der Meer
met 5694 punten, gevolgd door Han
Raadschelders met 5053 punten en
derde werd Jan Weij met 4976 punten. Het jokeren is gewonnen door
Janny Noordam met 7 punten en
op twee is Janny Lubbert geëindigd
met 122 punten.
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ROM-koor neemt deel aan
Musical Operette Gala
De Ronde Venen - Het Regionaal
Operette- en Musicalkoor (ROMkoor) neemt deel aan het Musical
Operette Gala dat op 20 februari as
in het FIGI Theater in Zeist wordt
georganiseerd. Aan dit Gala zullen
verder nog zes andere operette- en
musicalverenigingen uit de provincie Utrecht deelnemen.
Aanvang van het concert is 20.00
uur. De kaarten kosten 17,50 en zijn
onder andere te bestellen via het
ROM-koor (E-mail: info@romkoor.
nl), Telefoon: 06-22561791 of bij
BOOG-Utrecht zelf, zolang de voorraad strekt! (E-mail: boog-utrecht@
muziektheater-nederland.nl). Telefoon: 030-6960040.

Open middag en avond sg
Thamen gezellige drukte
Uithoorn - Woensdagmiddag en –
avond 27 januari was weer de jaarlijkse open dag op de scholengemeenschap Thamen voor vmbo.
Volgens de bezoekers kon deze dag
desgevraagd het best worden gekenschetst als ‘vol, maar heel gezellig en leerzaam’. ’s Middags mocht
de school 561 aspirant-leerlingen
en ouders ontvangen en ’s avonds
waren er 806 bezoekers, een stijging van 10% ten opzichte van de
voorgaande jaren. Het bevestigt de
indruk die het team van Thamen
al enige jaren heeft, nl. dat de belangstelling voor praktische beroepen toeneemt. Thamen is bij uitstek
de school die de start kan zijn voor

een carrière in de techniek, verzorging en handel/verkoop. Daarnaast
valt de stijgende interesse voor de
theoretische leerweg (de voormalige MAVO) op. Door middel van informatiesessies, praktische demonstraties en voorbeeldlessen hebben
de docenten van Thamen hun eventuele toekomstige leerlingen en hun
ouders een indruk gegeven van wat
het inhoudt leerling op een vmboschool te zijn. Dat er naast de lessen
ook de nodige buitenlessige activiteiten zijn werd o.a. gedemonstreerd
door de dansgroep die op het toneel
in de aula hun kunnen toonde. Zoals elk jaar konden de praktijklokalen van de technische afdelingen en

de keuken zich verheugen in speciale belangstelling: wat is er interessanter dan een automotor demonteren of een koek bakken?
Voor hun vertrek werden de bezoekers gevraagd een korte enquête in
te vullen. Uit de antwoorden bleek
een grote tevredenheid over de geboden informatie. Daarnaast was
het opvallend dat velen aangaven
blij te zijn Thamen bezocht te hebben, zodat ze hebben kunnen ervaren wat het vmbo-onderwijs echt
inhoudt. Gezien alle positieve geluiden is de scholengemeenschap
Thamen er van overtuigd dat zij voor
het schooljaar 2010/2011 een goede
inschrijving tegemoet kan zien.

Vervoer
Wanneer u uit Mijdrecht en omstreken komt, kunt u eventueel gebruik maken van de bus waarmee
de koorleden naar Zeist gaan. Voor
10,- per persoon reist u mee naar
Zeist. Geef het wel op bij uw bestelling voor de kaarten! Vertrek uit
Mijdrecht 13.00 uur en ’s avonds
gaat de bus om 23.30 uit Zeist weer
terug naar Mijdrecht. En ook een
busreis met het ROM-koor betekent
natuurlijk dat u verzekerd kunt zijn
van een gratis “concert” zowel op de
heen- als op de terugreis! Aangezien het koor ’s middags nog moet

repeteren heeft u alle gelegenheid
om Zeist te ontdekken. Het FIGI
Theater ligt midden in het centrum
waar u zich uitstekend zult kunnen
vermaken. En tevens zijn er genoeg
mogelijkheden om, voor eigen rekening natuurlijk, een kop koffie of
een broodje te nuttigen.
Traditie
Met dit Musical Operette Gala wordt
een oude traditie in ere hersteld. Het
Operette Gala, zoals het ooit heette
en tot een jaar of tien geleden jaarlijks werd georganiseerd, was een
muzikale happening waaraan een
groot aantal Operetteverenigingen
uit de provincie Utrecht deelnamen.
Het werd destijds georganiseerd in
het Beatrix Theater in Utrecht. Helaas is daaraan een einde gekomen
toen het theater overging in handen
van Joop van den Ende Theaterproducties.
De BOOG (Bond van Opera- en
Operette Gezelschappen) in de provincie Utrecht heeft, met medewerking van een aantal enthousiastelingen van bij de BOOG aangesloten verenigingen, waaronder Edith
van der Vaart en Wiebe van der
Schaaf van het ROM-koor, de organisatie opnieuw ter hand genomen.
Thans zal het prachtige FIGI Theater in Zeist u welkom heten en haar

deuren wagenwijd voor u openzetten. Was het in het verleden veelal operette en opera dat gezongen
werd, tegenwoordig is natuurlijk de
musical ook niet meer weg te denken in het uitgaansleven. Het ROMkoor was destijds één van de koplopers waar het ging om het zingen
van musical- en filmmuziek tijdens
het BOOG” Operette Gala”.
ROM-koor
Het ROM-koor uit Mijdrecht is een
koor dat volgend jaar haar 25-jarig jubileum hoopt te vieren met de
Operette “Im Weissen Rössl” van
Ralph Benatzky. Het ROM-koor kan
altijd nog stemmen gebruiken, zowel bij de dames als bij de heren.
En wanneer u zich nu als lid aanmeldt kunt u gelijk mee gaan repeteren met de nieuwe operette. In de
decembermaand is het ROM-koor
ook heel actief met het Charles Dickens Kerstkoor.
Of het nu de Dickensdagen in Deventer zijn of de Country- and Chrismasfair in Haarzuilens, of ergens in
een winkelcentrum; het ROM-koor
is erbij! Wilt u meer weten kom dan
eens een repetitie bijwonen. Iedere donderdag tussen 20.00 uur en
22.30 uur in Chr. B.S. De Fontein
aan de Joh. van Renessestraat in
Mijdrecht. Bezoek ook eens de website: www.romkoor.nl.

Weinig 60+ bij bridgeclub
De Kwakel - De kop van dit verslag
doet wellicht vermoeden dat de gemiddelde leeftijd van de BVK leden
ver onder de 60 zou liggen, maar dat
zou wel een zeer zware aanslag op
de waarheid zijn. Er zijn maar weinig leden jonger dan 60 jaar en van
enige aanwas van jeugdige leden is
dan ook helaas geen sprake. Tekenend hierbij is bijvoorbeeld, dat Andre Verhoef het jongste lid was toen
hij ruim 30 jaar geleden zijn eerste toen nog onzekere stappen zette in de bridgewereld bij de BVU en
dat hij dit, nu bij de BVK, nog steeds
is. Zijn onzekere stappen van toen
zijn echter inmiddels wel vervangen
door een zeer vaste tred.
Neen, het gaat dus niet om de leeftijd maar over het opvallend lage aantal paren dat deze week een
score wist te behalen van meer dan
60%. Dat waren er namelijk maar 2.
Een van die 2 vinden we in de A lijn,
waar Jan Heijlman en Margo Zuidema de topscore van de avond lieten
optekenen met 63,54% en uiteraard
betekende dat de 1e plaats. De hierboven genoemde jongeman met de
inmiddels vaste tred en zijn partner
Dick Elenbaas eisten met 59,38% de
2e plaats op, terwijl Ria Broers en
Tiny Mann met 57,29% 3e werden en

daarmee een flinke stap voorwaarts
deden in de tussenstand na 2 speelavonden.
May Verhoef en Joop de Jong scoorden minder slecht dan vorige week,
maar zij moesten opnieuw alle tegenstanders voor zich dulden in de
eindrangschikking.
B lijn
In de B lijn vinden we wedstrijdleider Cor bovenaan terug in de uitslag, doordat hij met gelegenheidspartner Jos Bader 59,23% wist te
behalen en daar kon niemand tegenop. Eefke Backers en Marianne Kamp deden nog wel verwoede pogingen, maar strandden op
een niettemin respectabele 58,33%,
waarmee zij 2e werden.
Op de 3e plaats vinden we Rina van
Vliet, die manlief Jan meegetroond
had naar Dorpshuis De Quakel als
invaller voor Gerda Bosboom en deze keer had zij daar dus geen spijt
van, want zij scoorden bijna 56% en
daar kun je mee thuis komen. Minder goed verging het pechvogel
Adriaan Kooyman, die deze week
eigenlijk veel liever op de Weissensee op schaatsen had gestaan dan
dat hij aan de bridgetafel zat, maar
met een arm in een mitella, als ge-

volg van een val op het Ankeveense
ijs een paar weken geleden, valt er
helaas niet veel te schaatsen. Bridgen lukt dan nog wel, maar de gedachten zaten blijkbaar toch in Oostenrijk en ook wederhelft, steun en
toeverlaat en grootste fan Tiny kon
hem niet uit het spreekwoordelijke
wak trekken, waardoor zij op een
ondankbare 16e plaats terug te vinden zijn. De Weissensee ligt er gelukkig voor Adriaan volgend jaar
ook nog wel.
C lijn
In de C lijn vinden we het 2e paar
dat boven de 60% scoorde. Corrie
Bartels en Ruud Doeswijk haalden
dit huzarenstukje uit: 60,71% en dat
was een forse verbetering van de
score van de vorige week.
Op de 2e plaats treffen we Jannie
en Nico Koning met 58,93% en die
staan daardoor met ruim 60% gemiddeld bovenaan de totaalranglijst.
Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma werden bekeken 3e door een
score van 56,25%, waardoor hun
gemiddelde over de eerste 2 avonden 50% ‘rond’ bedraagt. Toch knap
om dat van tevoren even te berekenen en dan ook nog zo te kaarten
dat je daar precies op uitkomt!

Verkenners halen in ‘enge
bos’ houthakkersdiploma
De Kwakel - Afgelopen weekend
zijn de verkenners van de Scouting
vereniging St. Joannes op Winterkamp geweest in het Enge Bos.
Het winterkamp werd voor de 4de
maal georganiseerd, echter voor de
eerste keer in het “Enge Bos” van de
broers Kees en Cock Lek. De hele
groep verkenners was aanwezig, totaal 22 verkenners en 9 man leiding.
Het hele weekend zijn ze in touw
geweest om het felbegeerde houthakkers diploma te behalen. Alle
verkenners zijn hiervoor geslaagd.

Er werd zaterdag de hele dag flink
gehakt en gezaagd door de verkenners, gelukkig telde het Enge
Bos genoeg bomen om deze mannen zoet te houden. Maar het houthakdiploma bestond niet alleen uit
praktijk maar ook de bijbehorende
theorie moest geleerd worden en
werd ook middels een toets beoordeeld. Naast deze houthak activiteiten hebben ze ook kunnen genieten
van de sneeuw die was gevallen.
Na het stevige avondmaal op zaterdagavond werd er een flinke win-

terwandeling door de sneeuw gemaakt. Zondag na het ontwaken en
het ontbijt gingen de mannen de
sneeuw in om elkaar flink te bekogelen met verse sneeuwballen, hierna ging er uiteindelijk wel een stevige lunch in. Maar hiervoor moesten
eerst vuurtjes gestookt worden om
de stokbroden te kunnen bakken en
de rookworsten warm te maken.
De verkenners van Scouting vereniging St. Joannes bedanken Kees en
Cock Lek voor hun gastvrijheid op
hun unieke locatie.

Inbraken woningen Koolmees
Uithoorn - In de nacht van maandag 25 januari op dinsdag 26 januari
is ingebroken in vier woningen aan
de Koolmees in Uithoorn. In alle vier
de gevallen is men binnengekomen
aan de achterzijde van de woning. In
het raamkozijn werden gaatjes geboord zodat de verdachten het raam
konden openen. Er zijn verschillende goederen weggenomen. De politie is een buurtonderzoek gestart.
De politie geeft een aantal preven-

tietips om uw woning nog veiliger
te maken.
Preventietips
Zorg voor goed hang- en sluitwerk
op ramen en deuren van uw huis en
berging. Vraag hiervoor advies aan
een Politie Keurmerk Veilig Wonenerkend beveiligingsbedrijf, zie hiervoor: www.politiekeurmerk.nl
Sluit ramen en deuren altijd af. Vergeet het nachtslot van de voordeur

niet als u naar bed gaat. Laat sleutels niet in het slot zitten en berg ze
niet op onder ‘geheime’ plaatsen als
deurmatten en bloempotten. Laat
geen (potentiële) klimmiddelen zoals ladders en vuilcontainers in uw
tuin achter.
Zorg voor voldoende verlichting om
uw woning; er wordt vaak ingebroken aan de achterzijde. Zet bromfietsen en fietsen op slot, ook als ze
in de berging staan.

Automobiliste gered van verdrinkingsdood

Paul Boere gehuldigd met
bloemen voor heldendaad
Uithoorn - Donderdagmiddag 28
januari werd Paul Boere met zijn
echtgenote Roselle door burgemeester Lies Spruit gehuldigd voor
zijn kordate optreden op zaterdagavond 16 januari jl. Rond half negen
raakte een automobiliste als gevolg
van een verkeersongeval met haar
auto te water langs de Drechtdijk.
De toevallig passerende Paul Broere bedacht zich geen moment en begaf zich in het ijskoude water waarna hij kans zag de vrouw uit de auto
te bevrijden en op de kant te brengen. Als hij dat niet had gedaan, was
er alle kans geweest dat zij was verdronken. Burgemeester Spruit wilde het tijdens een geanimeerd samenzijn in haar werkkamer nog wel

een keer horen van Paul zelf. Behalve de gebeurtenis vertelde hij dat dit
de derde keer was dat hij iemand
uit het water heeft gered. “De vrouw
was helemaal de weg kwijt, letterlijk
en figuurlijk. Helemaal na het ongeval. Zij kwam uit de omgeving van
Rotterdam en had iemand weggebracht. Vervolgens zocht zij de provinciale weg om weer naar huis te
gaan en kwam in De Kwakel op de
Drechtdijk terecht. Daar ging het
mis. Gelukkig heeft zij er nagenoeg
weinig lichamelijk letsel aan over
gehouden,” aldus Paul die uiterlijk
de rust zelve uitstraalt, maar toch
zegt twee nachten slecht te hebben
geslapen van het voorval. Daarnaast
vindt hij het onbegrijpelijk dat men-

sen maar staan toe te kijken en niemand daadwerkelijk een hand uitsteekt om te helpen. Van de brandweer kreeg hij een compliment voor
de manier waarop hij de bestuurster
uit de auto heeft gehaald die met de
achterkant al half door het ijs was
gezakt.
Voor hetzelfde geld zou zij nekletsel hebben gehad en onbewust
heeft Paul daar kennelijk rekening
mee gehouden. De burgemeester
vond het een knap staaltje werk en
stak dat niet onder stoelen of banken. Zij feliciteerde Roselle met de
daadkracht van haar echtgenoot en
overhandigde Paul een mooie bos
bloemen. Die heeft hij méér dan verdiend.
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Delta week op Oosteinderschool
Aalsmeer - De afgelopen week
stond de Oosteinderschool in het
teken van ruimtevaart. Iedere groep
heeft gewerkt aan een eigen kader,
bijvoorbeeld de aarde, de zon of het
zonnestelsel. Het onderwerp kwam
terug in de reken- en taallessen,
maar ook tijdens wereldoriëntatie.
De groepen 6 tot en met 8 hadden
deze week een leuk uitstapje en de
groepen 4 en 5 kregen een leerzame workshoples op school.
Groep 6 ging naar Space Expo in

Gratis kaarten op dinsdag 9 februari!

‘Pirates in the Circus’
komt naar Aalsmeer

Noordwijk. Hier kregen zij een astronautentraining en een rondleiding. De groepen 7 en 8 zijn naar de
sterrenwacht en museum Sonnenborgh in Utrecht geweest. De gevolgde workshop stond in het teken
van alles wat draait.
Er werd door een echte telescoop
gekeken, raketjes gemaakt en uiteindelijk gelanceerd. Al met al weer
een gezellige week waarin de kinderen veel geleerd hebben over de
ruimte.

Immanuëlschool haalt ruim
1900 euro voor Haïti op!

5000 Euro voor geboorteland
Amstelveen - Geheel van slag was
Denver Broekhuizen uit groep zes
van de Westwijzer in Bovenkerk na
het zien van de vreselijke aardbeving in Haïti. “De aardbeving heeft
enorm veel schade en leed toegebracht aan mijn geboorteland”, aldus Denver, die in 2002 in Nederland is komen wonen.
Hij besloot gelijk geld in te gaan
zamelen en ging met zijn spaarpot
naar school, naar voetbalclub Roda 23 en vroeg vrienden, familie en
kennissen om een gift. En met succes, Denver wist liefst 5000 euro op
te halen. Een gedeelte van dit bedrag is op de dag van verdubbeling

Rijsenhout - De kinderen uit alle groepen van de Immanuëlschool
hebben geweldig hun best gedaan
om geld op te halen voor de kinderen in Haïti. Er zijn heel veel klusjes uitgevoerd. Denk maar aan auto’s wassen, tekeningen maken en
deze verkopen, sneeuwschuiven, le-

ge flessen ophalen, liedjes zingen,
zakgeld inleveren en knuffels verkopen. Grote klasse dat deze jongens
en meisjes dit hebben gedaan voor
anderen! De jongens en meiden van
de Immanuëlschool hebben met elkaar het mooie bedrag van ruim
1.900 euro opgehaald. Fantastisch!

door het rijk gestort op giro 555. Het
overige bedrag wordt overgemaakt
aan Marijke Zaalberg van de stichting Naar school in Haïti. Deze stichting bouwt scholen, zodat kinderen
hier kunnen leren en een maaltijd
krijgen. “Wij hebben Marijke in Port
au Prince ontmoet en hebben gezien
wat een fantastisch werk zij doet
voor Haïti”, vertelt Christol Broekhuizen die uiteraard en terecht trots
is op haar zoon Denver.
Reactie van de redactie: “Goed gedaan, jochie! Hopelijk gaan nog
meer mensen storten op giro 555 en
wordt jouw geboorteland weer opgebouwd.”

Actie Zevensprong voor Haïti

Diploma’s voor afzwemmers
Aalsmeer - Zaterdag 23 januari
vond een groots afzwemfeest plaats
in zwembad De Waterlelie. Twee
zwemdiploma’s van het ZwemABC
werden afgenomen voor 148 kinderen van de zwemlessen. Er werd met
kleding gezwommen, door het gatenzeil gedoken, borst- en rugcrawl
gedaan en tot slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld. De kinderen
voor het A-diploma waren als eerste aan de beurt. De groep was verdeeld over twee keer 45 minuten
en alles verliep op rolletjes. Daarna
werd er in twee groepen afgezwommen voor het B-diploma. Gelukkig
ging alles goed en dolblij ging iedereen huiswaarts met het felbegeerde diploma in de tas. Omdat
een aantal kinderen er zaterdag niet
bij konden zijn, werd dinsdag 26 januari nog een klein afzwemfeestje gehouden voor 12 kinderen voor
hun A en B diploma. Het volgende
afzwemfeest is op zaterdag 6 februari voor het diploma C.
Geslaagd voor het A-diploma zijn:
Nicolle Alderden, Jesper Beek, Jesse de Block, Matthijs Bos, Ricky
Bruine de Bruin, Wioletta Burger, Indra Coelewijn, Isabella Dekker, Milan Derlagen, Angeliek Doornbos,
Duncan van Duivenbooden, Cuinn
Eeken, Guus van Emmerik, Noa van
Gijlswijk, Lieke Grootscholten, Stijn
de Haan, Riley Harte, Shahinda Hemed, Luuk van den Heuvel, Bo Hogenboom, Tom Hogenboom, Rody
Hoogduijn, Beau Jansen, Olivier de
Jong, Amber de Jonge, Nilaab Karimi, Lynn Kaslander, Tim Klein, Annabel Maartje Kolk, Ruben Könst,
Philine Kruijver, Yoeran de Leede, Nina van Leeuwen, Niels Lekkerkerk, Björn Lemmens, Kim Luesken, Alexander Mantel, Louise Meijer, Tamara van Metelen, Tim Metzler, Bryan Millenaar, Jayson Dean
van Neut, Björn Nijman, Romy Offerman, Max Olthof, Willem van Otterloo, Kasper Plomp, Maxim Rendell, Juaquin Rohrman, Koen Rombouts, Melissa Ruitenberg, Nour
Salama, Bryce Scheermeijer, Britt
Schouwenburg, Renzo Schrijen,

Isa Schuitemaker, Dionne Liselotte
Schutte, Boeke Smid, Mandy Spaargaren, Sylke Start, Derk Streefkerk,
Aaron Taverne, Isabel Timmer, Mitchell Twaalfhoven, Romée Veldt,
Roemer Velthuyse, Anouk Verkerk,
Davey Vonk, Anna van Voorst, Kjell
van Vuren, Ashley van der Wal, Youri Weber, Sede Wegbrands, Danique
van der Werf, Benjamin Wessels,
Kayleigh Wiedijk, Alicia Willemse,
Altan Zengin, Jeroen van Donk, Liam Visser, Josephine Festetics, Max
Peter Bouricius, Demi Sol, Indy Sol,
Tessa Giannakopoulos, Damian
Koolhof, Jense van Bruggen, Marit
Moerland, Bjorn Nijman.
Het B-diploma mocht uitgereikt
worden aan:
Karim Diallo Puga, Umaima Abarkan, Bauke Alkema, Suus Arendse,
Maaike Bal, Enola Balk, Lana Been,
Romy Blok, Norah Brilleman, Daan
Cornelis Cocu, Aron Dokter, Luca
van Eijk, Selena Elderenbosch, Kane
Farrell, Maud Fontaine, Ruby Fahrida Gilles, Twan Habraken, Danny Heemskerk, Serenity Heijmans,
Wessel ten Hoeve, Kiki Holla, Lizelotte Homburg, Tessa de Hon, Hessel van der Hoorn, Lorenzo Jonker, Sem Joore, Isar Kamphuis, Ivar
van Keulen, Berend Kleijn, Madelein Korver, Breth Joany Lanser, Joris Leegwater, Sascha van Leeuwen,
Mees Leinders, Job Luijken, Suzan Laura Maas, Nick Nieuwendijk,
Lotte Nijland, Célestine Overkamp,
Chloë van Parera, Bern Posdijkj,
Sam Anna Postema, Nouri Pshdary, Noa Rama, Barro de Ron, Tijn van
Rooy, Robi Rutgers, Tristan Samuels,
Ceesje Schuilenburg, Benthe van
Schuppen, Lucas Seldenthuis, Youri Sieckmeijer, Kyra Stegenga, Chiara Lie Ann Tan, Merel Chun He Timmer, Daniel Tjun-a-Tsoi, Lotte Uittenbogaard, Annika Valkering, Jasmijn van Veen, Daniel Veruzab, Isa
Verweij, Steven Vorstermans, Esmee de Vries, Steven Wessel, Bruno
de Wild, Alyssa van Zuidam, Milan
Zwanenberg, Fleur-Michelle Zwebe, Mirthe van der Zweep.

Rijsenhout - “Eigenlijk had ik er
niet zo heel veel zin in,” meldde directeur Harmien Bakker van basisschool De Zevensprong: “Een actie op de valreep, moeten we daar
op donderdag nog aan beginnen?
Maar ‘nee’ zeggen tegen kinderen die je zo enthousiast benaderen en zo vast geloven in hun plan,
dat kan eigenlijk niet.” En zo kwam
donderdagmiddag de actie voor Haïti toch van de grond. Eerst brainstormden alle kinderen een kwartiertje in hun eigen klas over actieideeën. Vervolgens hielden 6 klassenvertegenwoordigers een vergadering die de directeur voorzat en
waarbij de secretaresse alle ideeën
opschreef. Daarna werden de acties
eendrachtig verdeeld over de klassen op volgorde van moeilijk naar
makkelijker. Toen alles was beklon-

ken, was er nog nèt tijd om de klas
te vertellen wat de kinderen te doen
stond. Wat de kinderen ondernamen? Groep 8 ging sponsors zoeken bij de winkeliers, groep 7 zong
Sound of Music-liedjes aan de deuren, groep 6 ging auto’s wassen of
stofzuigen, groep 5 haalde flessen
op en oud glas, groep 4 en 3 deden
allerlei klusjes in en om het huis. En
àlle kinderen van de allerjongsten
tot groep 8 haalden ‘iets’ uit hun eigen spaarpot! “De actie is een groot
succes”, glundert directeur Bakker.
“Ik ben apetrots op alle kinderen!”
De spontane bliksemactie heeft
liefst 1.753,13 euro voor Haïti opgebracht. Al met al een waardevolle ervaring voor alle leerlingen.
Ook een goede leerschool voor de
schooldirecteur: “Onderschat nóóít
de spirit van je leerlingen!”

Discozwemmen in De Waterlelie

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 6 februari wordt in zwembad
De Waterlelie discozwemmen voor
de jeugd georganiseerd. Kinderen
van 6 tot en met 12 jaar en hun ouders of begeleiders kunnen komen
dansen, housen, zwemmen, zingen
en spelen met de glibberbaan, de
touwladder, de vlotten en de banden. Om iedereen genoeg speelruimte te geven zullen alle drie de
baden open zijn om in te spelen. Er
zullen danswedstrijdjes gehouden

worden en de kinderen kunnen op
verzoek hun favoriete nummer aanvragen. Alle activiteiten staan onder
begeleiding van het zwembadpersoneel. De deuren van het bad gaan
om 19.00 uur open en om 21.00 uur
is het feest weer afgelopen. De entreeprijs is 4 euro per persoon.
Voor meer inlichtingen kan gebeld
worden met de receptie van zwembad De Waterlelie, tel. 0297-322022
of kijk op de website, www.esaaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Een groot zeil, vier
masten en een leger lenige piraten. De sfeervolle en nostalgische
circustent van Circus Bongo is dit
jaar omgebouwd tot een echt piratenschip. De nieuwste show ‘Pirates in the Circus’ brengt twee werelden samen! De circusacts worden gebracht door stoere piraten en
mysterieuze zeefiguren. Het publiek
kan tijdens de voorstelling genieten
van bloedstollende acts vol actie en
spanning. Het geheel wordt natuurlijk afgewisseld met veel humor. Het
Circus Bongo piratenschip meert op
dinsdag 16 en woensdag 17 februari aan in Aalsmeer. De circuskassa
is op voorstellingsdagen geopend
van 11.00 tot en met 12.00 uur en 30
minuten voor aanvang van de voorstelling. Tribunekaarten kosten 10
euro per stuk, plaatsnemen in de loge kost 14 euro per persoon.
Gratis en opa en oma-actie
Maar, het is ook mogelijk gratis
het circus te bezoeken. De Nieuwe Meerbode en Bongo geven gratis kaarten weg. Deze zijn alleen op
dinsdag 9 februari vanaf 10.00 uur
af te halen bij kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan in
de Hornmeer. Maximaal vier kaarten
per persoon en op is op. En circus
Bongo biedt de zogenaamde opaen oma-actie aan. Als opa en oma
elk met een kleinkind naar het circus gaat, hoeven zij alleen voor hun
kleinkinderen te betalen, de toegang voor opa en oma is gratis!
Bloedstollend verhaal
‘Pirates in the Circus’ is geen gewone circusvoorstelling. Het is een
bloedstollend verhaal waarin niet alleen het publiek, maar ook het clowneske personage Jeannine en mascotte Beer Bongo binnen stappen.
Aan het begin van de show dreigt
de zeeheks het roer over te nemen.
Hierdoor belandt het publiek in een
interactieve voorstelling voor jong
en oud. Alle circusartiesten hebben
een metamorfose ondergaan. Achter
de maskers van piraten, zeeheksen
en zeemeerminnen gaan professionele circusartiesten schuil. Door de
artistieke kwaliteiten van deze personen te combineren met een stoer
piratenverhaal is een wervelende
show ontstaan. Piraat Chrisje lijkt
op het eerste gezicht een beetje een
sloom figuur. Al snel komt zijn wa-

re aard naar boven en brengt hij in
een bak met zeewater een zeer bijzonder handstandnummer. De Hongaarse Zeemeermin Diana blijkt een
antipodiste te zijn, die er in slaagt
om met de meest uiteenlopende zaken te kunnen jongleren door middel van haar voeten. Wie ook jongleert, maar dan met haar handen,
is piraat Esther. Hoogtepunt belooft
het optreden te worden van het duo
Ferenczy. Zij presenteren hun befaamde ‘dodenrad’. Een enorme
ronddraaiende constructie wordt
tussen de mast opgehangen. Zowel
in als op het rad worden bloedstollende stunts uitgehaald. De spanning tijdens de voorstelling wordt
afgewisseld door komische intermezzo’s en vertederende kleindieren, zoals eenden en honden. Natuurlijk komt aan het einde alles
goed en wordt de voorstelling feestelijk afgesloten. Circus Bongo bewijst met ‘Pirates in the Circus’ klaar
te zijn voor te toekomst. Tamara Diks
en Roy ten Brincke (directie Circus
Bongo) hebben maar liefst twaalf
maanden aan de voorbereiding van
deze nieuwe voorstelling besteed.
Door hoogstaande acts te combineren met prachtige kostuums, licht
en muziek hebben zij een spannende circusshow gemaakt die jong en
oud zal verbazen en verrassen. De
voorstelling op dinsdag 16 februari is om 16.15 uur, op woensdag 17
februari om 14.00 uur. Het circus
wordt opgebouwd in de Hornmeer,
aan de Dreef. Meer informatie op:
www.circusbongo.nl.

Kennismaken met yoga voor
tieners op Binding Zolder
Kudelstaart - In februari organiseert de Binding Zolder in samenwerking met yogadocente Ellen Nissen wederom een cursus Yoga voor
tieners.
Om alvast kennis te maken met yoga wordt een gratis kennismakingsles gegeven op donderdag 11 februari van 19.00 tot 20.00 uur.
Hou je van bewegen en op een gezellige en speelse manier bezig zijn
met leeftijdgenoten?
Vind je het fijn om af en toe even
niets te ‘hoeven’ en lekker te ontspannen? Vind je het moeilijk contact te maken of jezelf te zijn in een
groep, heb je niet zoveel zelfvertrouwen, ben je heel gevoelig, of zit je
niet lekker in je vel?

Kom dan naar de Binding Zolder
in de Haya van Somerenstraat 35c.
De kennismakingsles is een voorproefje op de 10-weekse yogacursus voor tieners die op 18 februari
bij De Binding Zolder start op donderdagavond.
De cursus is bedoeld voor zowel
jongens als meisjes tussen de 10 en
14 jaar oud.
Aanmelden voor de kennismakingsavond kan bij Manon van de Binding op dinsdag tot en met vrijdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur op
06-13989304 of mail je naam, leeftijd en telefoonnummer naar manon@debinding.nl. Trek makkelijke
kleding aan en neem een fleecedeken of handdoek mee.

Theater bij Kids for Animals
Aalsmeer - Op zondag 14 februari organiseert Kids for Animals, de
jeugdorganisatie van de Dierenbescherming afdeling Aalsmeer, Uithoorn, Ronde Venen en Rijsenhout,
de theatervoorstelling ‘De beestachtige avonturen van Ans en Frans
van de dierenambulance’.
De voorstelling wordt gegeven in
het pand van de Dierenbescher-

ming aan de Beethovenlaan 122. Na
afloop is de Dierenambulance aanwezig. Voor de kinderen bestaat de
mogelijkheid om hierin een kijkje te
nemen.
Leden van Kids for Animals en kinderen die interesse hebben voor deze voorstelling kunnen zich opgeven
via de mail: kfa.aalsmeereo@gmail.
com of telefonisch via 0297-322066.

Valentijnsspelletjes en maskers
maken op De Binding Zolder
Kookmiddag bij
BindingBoven
Aalsmeer - Op woensdag 10 februari organiseert de BindingBoven in de Zijdstraat 53 een eenmalige kookmiddag voor Kokkerellende Kids. De middag is bedoeld voor

kinderen uit groep 5 tot en met 8
van de basisschool. De middag is
van 13.00 tot 15.00 uur. Er kunnen
maximaal tien koks meedoen. Opgeven kan tot en met 9 februari en
de kosten bedragen 3,50 euro per
deelnemer. Vol is vol!
Voor meer informatie: www.debinding.nl of bel 0297- 326326, Lenneke Heijjer.

Kudelstaart - Op dinsdag 9 februari worden op de Binding Zolder allerlei spelletjes gedaan die met valentijnsdag te maken hebben.
Het wordt natuurlijk leuker als er
zowel jongens als meisjes komen.
Neem dus je vrienden en vriendinnen mee.
Vanaf 19.00 uur kunnen alle verliefde en niet verliefde tieners binnen
lopen voor een avond vol gezelligheid. De toegang is 1 euro. Vooraf

opgeven, is niet nodig. Woensdag
10 februari gaan maskers van gips
gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden tijdens de carnavalsdisco. De kosten hiervoor zijn 2,50
euro per persoon inclusief materiaal. Geef je snel op bij inge@debinding.nl want er kunnen maximaal
10 kinderen meedoen. De BindingZolder is te vinden in het SJOK gebouw aan de Haya van Somerenstraat 35c.

