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Ophelialaan 106    1431 HM Aalsmeer
0297 36 80 10

1001 Nachtthee
een fris-zoete belofte!

OP DE HEREN, DAMES 
EN KINDER-
COLLECTIE
Openingstijden: Dinsdag t/m 
donderdag10-18.00 uur  
Vrijdag van 10-21.00 uur 
Zaterdag 10-17.00 uur

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

Big L. Maak je keuze
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Tommy hilfiger  Cars  Esprit  Vila

*op artikelen voorzien
van een saleskaartje

finale uitverkoop
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

-65%
-70%
-75%
-80%

M
o
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Aalsmeer: Aalsmeerderweg 213    Ijmuiden: Lange Nieuwstraat 401-A

Deze actie loopt t/m zaterdag 9 februari

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

Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za 09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

SEAT/ VW/ Audi service providerSEAT/ VW/ Audi service provider

Zie advertentie elders in de krant.

De dag van de liefde, verdient de wijn van de liefde.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Allerlaatste praalwagen corso
Aalsmeer - De bouwer heeft pau-
ze, echt de allerlaatste praalwagen 
is gebouwd tijdens het slotfeest van 
het Aalsmeerse bloemencorso jl. 
vrijdag 1 februari. De op de foto te-
lefonerende Arie Stolwijk heeft de 
wagen, met kroon voor de konin-
gin, natuurlijk niet alleen gebouwd. 
Met mede-bouwers Jan Noordhoek, 
Jaap Eikelenboom, Jaap Prijs, Dirk 
Elenbaas, Nico van Veen en Sjaak 
Kempers heeft hij de hele dag ge-
werkt aan deze ode aan het ko-
ningshuis. Het ontwerp is van Hans 
Hoogerwerf en voor het bloemwerk 
droegen de binders Greet Oor, Jan 

van Veen, Bob van der Heuvel, Mi-
chel Vreeken, Nico Terlouw, Linda 
Hoogervorst, Jose van Nobele en 
Ursela Hooijman zorg. Met deze al-
lerlaatste praalwagen werd terug 
gekeken op het ontstaan van het 
zestig jaar geworden Aalsmeerse 
bloemencorso. 
Het eerste corso ging tot slot naar 
Amsterdam om een bloemenhulde 
te brengen aan de nieuwe koningin 
Juliana en eindigde als cadeau voor 
de zeventig jaar geworden konin-
gin Beatrix. De laatste praalwagen 
is door de studio van Paul de Leeuw 
gereden jl. zaterdag en Ad Maarsse, 

bestuurder en pr-man, vertelde aan 
de presentator over het corso en de-
ze allerlaatste presentatie en zondag 
gaf de praalwagen acte de présence 
in de Kudelstaartse carnavalsstoet. 
Het was overigens een druk bezocht 
slotfeest in het gemeentehuis vrij-
dag. Elders in deze krant meer over 
deze gezellige avond met toch ook 
wel een melancholiek tintje. Bloe-
mencorso Aalsmeer is nu echt niet 
meer!

Vanavond beraad en raad in het gemeentehuis

Meer geld nodig voor Verkeer 
en Vervoerplan en Gebiedsvisie
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 7 
februari, komen burgemeester, wet-
houders en fracties bijeen voor het 
tweewekelijkse beraad en de raads-
vergadering. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur met het beraad in de 
raadzaal van het gemeentehuis en 
wordt rond half negen, na een kor-
te onderbreking, voortgezet met de 
raadsvergadering. Het beraad stond 
deze keer onder voorzitterschap van 
Joop van der Jagt van AB. 
Allereerst wordt de fracties ge-
vraagd dieper in de geldbuidel te 
tasten, want zowel voor het Ver-
keer en Vervoerplan als de Gebieds-
visie Aalsmeer is meer geld nodig. 
Burgemeester en wethouders vra-
gen de raad een aanvullend bud-
get van 28.200 euro beschikbaar te 
stellen voor het opstellen van het  
Verkeer en Vervoerplan. Een plan 
van aanpak is gemaakt, maar er is 
extra, externe ondersteuning no-
dig bij het opstellen van het AVVP. 
Het is de planning om in oktober dit 
jaar het Aalsmeers Verkeer en Ver-
voerplan ter vaststelling voor te leg-
gen aan de fracties. En deze bijna 

Feest op school met de burgemeester 
250e Leerling op Zuidooster
Aalsmeer - Het leek wel Carna-
val, woensdag 6 februari, op obs De 
Zuidooster! Allemaal prachtig uitge-
doste kinderen. Feest was het inder-
daad, maar niet vanwege Carnaval. 
Gister was de dag dat alle juffen en 
meesters hun verjaardag vierden, 
maar... er was nog een belangrijke-
re reden! 
Gisteren werd namelijk de 250e 
leerling verwelkomd. De school 
groeit bijna uit zijn jasje en het is 
maar goed dat later dit jaar intrek 
kan worden genomen in het nieuwe 
schoolgebouw ‘Mikado’. Rond het 

middaguur zou een speciale gast 
komen om Lilian Schoone, de 250e 
leerling, in het zonnetje te zetten. 
Die speciale gast was niemand min-
der dan burgemeester Pieter Litjens. 
Hapjes uitgedeeld door de oudste 
kinderen en een luid gezongen ver-
jaardagslied voor de leerkrachten 
maakten de feestvreugde compleet. 
Omdat Lilian de 250e leerling is, was 
er voor haar een leuk cadeau, dat de 
burgemeester overhandigde: een 
beren-rugzak. Voor de kinderen was 
het gisteren dus zeker geen norma-
le woensdag. 

Dodelijk ongeval fietsster
Aalsmeer - Op de kruising Hoofd-
weg met de Legmeerdijk heeft  
op zondagavond 3 februari, rond 
kwart over acht, een dodelijk on-
geval plaats gevonden. Een 35-jari-
ge vrouw uit De Kwakel is met haar 
fiets geschept door een automobi-
list. De Kwakelse belandde op de 

motorkap van de auto van een 40-
jarige bestuurder uit Amsterdam.  
De 35-jarige fietsster was, met een 
groep vrienden, op weg naar huis. 
Het is het derde ongeval binnen en-
kele maanden op deze kruising. Het 
onderzoek naar de oorzaak van dit 
trieste ongeval is nog in volle gang.

Traumaheli 
voor vermiste 
jongen
Aalsmeer - Op zaterdag 2 fe-
bruari  rond half vier zijn poli-
tie-agenten met speurhonden 
en de traumaheli ingezet om 
een vermist kind te zoeken in 
de Hornmeer. Ook de brand-
weer stond paraat. Het vijfja-
rig jongetje was sinds half één 
niet meer gezien door zijn ou-
ders. Juist op het moment dat 
de zoekactie van start ging, 
meldde het jongetje zich. Hij 
had bij een vriendje gespeeld. 
Alle ophef voor niets, maar 
beter zo dan dat de kleuter 
echt iets overkomen was. 

30.000 euro is niet het enige geld-
bedrag dat gevraagd wordt aan de 
raad, want ook een aanvullend kre-
diet blijkt nodig voor de Gebiedsvi-
sie Aalsmeer. Er is namelijk geble-
ken dat voor het opstellen van de 
Gebiedsvisie extra inzet nodig is en 
omdat deze inzet extern wordt inge-
huurd is een aanvullend budget van 
40.000 euro nodig. 
In het beraad staan beide onderwer-
pen te boek als hamerstukken. De 
besluitvorming kan/zal later op de 
avond in de raad plaatsvinden. Of er 
dan lang over gepraat wordt? Beide 
vallen opnieuw onder het kopje: Ha-
merstukken. 

Bestemmingsplan Kudelstaart
Eerste behandelstuk in de raad is 
het vaststellen van het gewijzigde 
bestemmingsplan Kudelstaart 2006. 
Wijzigingen zijn onder andere het 
vaststellen van bouwhoogtes van 
nieuwe projecten en wijziging rand-
voorwaarden. Zo stopt het garage-

bedrijf aan de Kudelstaartseweg 73 
en dit geeft de mogelijkheid om te 
kiezen voor een nieuwe invulling, bij 
voorkeur van het college met een 
woonbestemming. In het bestem-
mingsplan wordt al rekening gehou-
den met de bouw van een clubhuis 
bij de skeelerbaan en een woonbe-
stemming op nu nog de locatie van 
de scholen bij het winkelcentrum. 

Er is overigens al uitgebreid gedis-
cussieerd over het bestemmings-
plan. Vanavond is amendement 
nummer 5 aan de orde en de uitein-
delijke besluitvorming. Als de raad 
het bestemmingsplan geheel niet 
vaststelt, zal er een nieuw plan in 
procedure gebracht moeten worden 
en zal een ontwerp opnieuw ter visie 
moeten worden gelegd. Wel goed-
gekeurd betekent binnen vier we-
ken publiceren in deze krant, zes 
weken voor eenieder ter inzage leg-
gen en groen licht vragen aan Ge-
deputeerde Staten.

GEEN KRANT?
0251-674433
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en / 
of tekstmateriaal NIET beschikbaar 
wordt gesteld aan derden.
Dus ook NIET per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Interkerkelijk 
Koor zingt
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer zingt dinsdagavond  12 
februari in verzorgingshuis De Ho-
rizon aan de Kruislaan 5 te Hoofd-
dorp. Het koor onder leiding van de 
heer A. Keessen. Het optreden be-
gint om 19.00 uur en er wordt een 
gevarieerd programma gebracht 
met veel bekende psalmen en ge-
zangen die makkelijk in het gehoor 
liggen, en meegezongen kunnen 
worden.

Ronduit Praiseband bij LEG
Schiphol-Rijk- De Ronduit Praise-
band gaat weer touren! EO-Ronduit 
organiseert op v rijdag 22 februa-
ri een praiseavond in Schiphol-Rijk 
die begint om 19.30 uur. 
In het gebouw van de Levend 
Evangelie Gemeente (LEG) aan de 
Boeing Avenue 121 komen hon-
derden jonge mensen bij elkaar om 
nieuwe en bekende praise- en wor-
shipliederen te zingen. De band is er 
helemaal klaar voor en wil niets lie-
ver dan samen met jou God aanbid-
den en Hem groot maken. Een toe-
gangskaart kost 12,50 euro, maar 
als lid van de EO en/of Ronduit, 
krijg je 7,50 euro korting en betaal je 
dus maar 5 euro. Reserveer snel via 

www.eo.nl/ronduitpraise. 
De nieuwste cd van de Ronduit Prai-
seband All of this and more ligt sinds 
november 2007 in de winkels en 
is ook te koop via www.eo.nl/web-
shop. Aanbidding is meer dan mu-
ziek, het is een way of life! De tek-
sten in dit album spreken over Gods 
goedheid, Zijn grootheid en Zijn in-
timiteit. Tegelijkertijd laat de Ronduit 
Praiseband met deze cd zien meer 
te zijn dan een bandje dat muziek 
maakt. De bandleden geven aanbid-
ding handen en voeten in hun dage-
lijks leven. Muziek is daarbij een dy-
namische uiting van hun liefde voor 
Jezus. 
Foto: McKlinn Fotografie.

Theater over Titus Brandsma 
in de Karmelkerk
Aalsmeer - Op vrijdag 15 februa-
ri om 19.30 uur wordt er in de Kar-
melkerk  aan de Stommeerweg een 
boeiend en aangrijpend vertel- en 
poppenspel opgevoerd door Peter 
Vermaat over het leven van Titus 
Brandsma. 
Wie was deze karmeliet? De mystie-
ke en wijsgerige die opkwam voor 
vrede en gerechtigheid en dat met 
de dood in concentratiekamp Da-
chau moest bekopen. Hij heeft de 
greep van de angst gekend, zonder 
uitweg. Zijn betekenis voor ons van-
daag en zijn leven wordt schitterend 
voor het voetlicht gebracht door de-
ze theatermaker. Juist ook als een 
impuls voor de veertigdagentijd of 
passietijd  is deze voorstelling voor 
15 februari vastgelegd! 
Toegangskaarten zijn te koop in 
het klooster naast de kerk en kos-

ten 7 euro per stuk. Kaarten reser-
veren kan door te mailen naar  kar-
melaalsmeer@planet.nl of te bellen 
naar 381470.

Caritas in Triumphatorkerk
Aalsmeer - In de ochtenddienst 
van zondag 10 februari zal I.K. Ca-
ritas haar medewerking verlenen 
aan een feestelijke dienst in de Tri-
umphatorkerk aan de Ophelialaan. 
Als blijk van waardering voor de ve-
le malen dat Caritas in de Gerefor-
meerde Kerk heeft mogen zingen, 
wil het koor, omdat zij dit seizoen 25 
jaar bestaat, belangeloos haar me-

dewerking verlenen aan de dienst 
van aanstaande zondag. Caritas zal 
in deze dienst enkele liederen la-
ten horen die passen bij het geko-
zen thema van de dienst. Het koor 
staat onder leiding van Hans Mat-
la en wordt begeleid door haar ei-
gen combo. U bent allen van harte 
welkom. De dienst begint om 10.00 
uur.

Lezingen Karmelparochie
Rembrandt en de bijbel
Aalsmeer - De Karmel-lezingen 
bestaan dit voorjaar uit drie avon-
den waarbij je geboeid toehoorder 
bent en meegesleept wordt door 
de verteller: Joop Snoek, diaken en 
verbonden aan de Karmelparochie 
te Aalsmeer. Op dinsdag 12 febru-
ari is het onderwerp: Rembrandt en 
de Bijbel. De bijeenkomst wordt ge-
houden in het Parochiehuis achter 
de kerk, in de Gerberastraat. Aan-
vang: 20.00 uur en er wordt een bij-
drage van twee euro gevraagd voor 
de onkosten.
Rembrandt (1606-1669) was de zes-
de uit een gezin van negen, waar-
van er twee heel jong stierven. Hij 
volgde de Latijnse school te Leiden  
en groeide op in de ware religie, het 
calvinisme. Zijn vader was molenaar 
en mede eigenaar van de molen de 
Rijn, aan de rand van Leiden met het 
uitzicht op de Oude Rijn. Vanaf zijn 
15e jaar volgt hij lessen bij de schil-
der Van Swanenburg en daarna bij 

Pieter Lastman, beiden met erva-
ring in het schilderen van Bijbelse 
taferelen. Hij werkte in Leiden een 
aantal jaren samen met Jan Lievens. 
Wanneer Rembrandt getroffen werd 
door een Bijbels gegeven, schilder-
de en etste hij zo’n onderwerp di-
verse keren .en schilderde fasen 
van zijn leven. Hij gaf er een heel ei-
gen uitleg aan, die soms aanmerke-
lijk verschilt van zijn tijdgenoten. Hij 
was een meester in het uitbeelden 
van gevoelens, gerijpt als hij werd 
door dood en tegenslag in zijn tra-
gisch leven. Hij stierf 4 oktober 1669 
te Amsterdam en werd begraven in 
de Westerkerk.
Er werd een keus gemaakt uit zijn 
rijke productie, zowel uit het Eer-
ste als uit het Tweede Testament. 
Aan de hand van 115 dia’s krijgen 
de deelnemers aan de eerste lezing 
zicht op de artistieke en Bijbelse vi-
sie van deze nationale schilder bij 
uitstek.

Otterlo-kampen voor jeugd
Aalsmeer - Heb jij zin in een te gek 
gave week met je vrienden of vrien-
dinnen óf ken jij niet zoveel mensen 
en wil je hen graag op het kamp le-
ren kennen? Dan is een kampweek 
naar Otterlo misschien wat voor jou! 
Samen een week beleven vol plezier, 
spanning en uitdagingen, maar ook 
gesprekken over God en zijn zoon 
Jezus. Lijkt het je wat of wil je meer 
informatie? Kijk dan op de site www.
otterlokampenaalsmeer.nl of bel 
met Willo Schaaij, tel. 0297-340349. 
De weken voor 2008 zijn als volgt: 
28 juni tot 5 juli kamp voor jongens 
van 13 tot en met 16 jaar; 5 tot 12 
juli kamp voor jongens van 8 tot en 
met 10 jaar; 12 tot 19 juli kamp voor 
meisjes van 8 tot en met 10 jaar; 19 
tot 26 juli kamp voor meisjes van 10 
tot en met 12 jaar; 26 juli tot 2 au-
gustus kamp voor jongens van 10 
tot en met 12 jaar; 2 tot 9 augustus 
meisjes 13 tot en met 16 jaar.

16+ kamp naar België
Het laatste nieuws! Dit jaar zal er 
zo rond 27/28 juni een 16+ kamp 
vertrekken naar België. Inmiddels 
wordt er druk gezocht naar een 
leuke kampeerplek, want de groep 
gaat kamperen. 
Leiding wordt nog gevraagd, acti-
viteiten ter plekke bekeken, kort-
om: het 16+ kamp van 2008 krijgt 
zo langzaam aan vorm. Heb jij zin in 
een week vakantie in België? Vind 
je het bovendien wel interessant om 
met elkaar eens van gedachten te 
wisselen over God en Zijn zoon Je-
zus? 
Houd deze week dan vrij. Je kan 
op de site de laatste informatie vin-
den. Verder kan je je natuurlijk ook 
al opgeven via deze site of bel Willo 
Schaaij. 
De kosten van het kamp zullen niet 
hoger worden dan 250 euro. Dus, 
zorg dat ook jij erbij bent!

 

Zondag 10 februari
 

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. spre-
ker Otmar Vrees. Serie ‘Liefde voor 
gevorderden’ deel 4 Liefde, zelfs als 
het mis gaat.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10 
spreker Anthon van der Laak. The-
ma: de gaven van de Geest/de ga-
ve van geloof. Crèche, peuterneven-
dienst en kinderkerk. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 17u., ds. A. Jansen 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst 
ds. Liesbet Geijlvoet. Themadienst, 
1e zondag in de 40-dagentijd. Extra 
collecte voor doopsgezinde broe-
derschappen op Java. Oppas voor 
allerkleinsten en zondagsschool.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. R. Lam-
mers, Venray. 

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

Hervormde Gemeente Zuid en 
Geref. Kerk Aalsmeer 
Zondag dienst in Triumphatorkerk 
om 10u. ds J. v. Popering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst, dhr. P.J. 
Verhagen, Harderwijk. Avond: tie-
nerdienst. 
Oost:. Zondag 10u. dienst, C.G. 
Graafland. Koffiedrinken. Gasten-
dienst. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Zondag dienst 10u. ds. A. van Vuu-
ren. VHA. 18.30u. ds. F. van Roest, 
Noordwijk. 

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag diensten, 10u. ds. J.H. Veef-
kind uit Amersfoort en 16.30u. ds. 
M. de Kreek uit Etten-Leur.

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

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

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vr. 7.45u. Euch. viering olv karmelie-
ten in kloosterkapel. Om 10u. dienst 
in zorgc. Aelsm. woordcomm. viering 
met A. Blonk. Zat. 17u. in Klooster-
hof woordcomm. viering met vg. M. 
van Zoelen. Rijsenhout: geen vie-
ring. Zondag 10.30u. euch. viering 
in Karmelkerk vg. L. Seeboldt.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag. 10u. dienst, ds. J. Vrijhof. 
10u. Kinderkerk. 

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst, ds. D.J. de 
Langbe, Nijkerk. 1e lijdenszondag. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen viering. Zond. 10.30u. 
d.o.p. Dames+herenkoor.

Stadhartskerk Amstelveen
Dienst in Kruiskerk v/ Veerelaan 
30a. Om 19u. ds. Gerbram Heek. 

Begra Bijbelstudies
Maandag 11 februari 20u. Evang. 
Peter Steffens in Heliomare, Zwar-
teweg. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer wekelijks 
uitzendingen. Zondag 10-11u. en 
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether 
105.9. 

KERKDIENSTEN

Samen op weg 
naar Pasen
Aalsmeer – In de Oosterkerk aan 
de Oosteinderweg 273 worden zes 
thema-diensten gehouden op weg 
naar Pasen. 
Stil gestaan wordt bij het lijden en 
sterven van Jezus Christus. 
De eerste avond is woensdag 13 fe-
bruari en thema is dan de gevan-
genneming. Medewerking wordt 
verleend door Marijke Nooter. 
De volgende bijeenkomst is op 
woensdag 20 februari en thema is 
dan Jezus of Barabbas met mede-
werking van Arjan Rijkmans.
 De thema-diensten zijn ook op de 
woendagen 27 februari en 5 maart 
en thema’s zijn dan Zie de mens 
met Sander van Willegen en Go-
goltha met Simon Dijkstra. 
Deze vier avonden beginnen om 
19.15 uur en duren ongeveer een 
half uur. De laatste twee diensten 
zijn op woensdag 12 en vrijdag 21 
maart. 
Over de gebedsdag voor arbeid en 
gewas en viering heilig avondmaal 
zal dominee C.G. Graafland spreken. 
De tijd van de laatste twee avonden 
is van 19.00 tot 20.00 uur. 
Iedereen is welkom om zich voor te 
bereiden op het paasfeest.

Maatkaarten bij 
Supportersclub
Aalsmeer - De Supporters Vereni-
ging Kudelstaart organiseert vrij-
dag 8 februari een klaverjasavond 
voor kaarters die graag eens een 
avond willen kaarten met een vaste 
maat, bijvoorbeeld je vrouw, vrien-
din, vriend, collega, buurman, buur-
vrouw, lat-relatie, enz. Voor deze 
speciale avond is een speciaal prij-
zenpakket ingekocht. 
Er is een marsenprijs, een hoogste 
en laatste tafelprijs, een poedelprijs 
en natuurlijk de vijf dubbele win-
naarsprijzen.
Ook de altijd gehouden verloting 
met veel mooie prijzen, onder an-
dere een heerlijke fles drank, diver-
se vleesprijzen, planten en nog veel 
meer, ontbreekt deze avond niet.
Het inschrijfgeld bedraagt voor deze 
avond 2,50 euro per persoon. 
Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis 
Kudelstaart.
  

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

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

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

kater (tijgerprint). Hij heet Benjamin.
- Sconedorp in Kudelstaart, een rood-cyperse kater. Hij heet 

Mickey.
- Hornweg in Aalsmeer, een gechipte zwart/witte kater. Hij heet 

Bobbie.

 Gevonden:
- Citroenvlinder in Aalsmeer, een zwarte kater met witte teentjes 

(voor), en witte sokjes (achter).
- Hornweg in Aalsmeer, een wildkleurig konijn.
- Kudelstaartseweg in Aalsmeer, vlakbij de watertoren, een ong-

castreerde grijs-cyperse kater met een wit befje, witte teentjes 
voor- en witte sokjes achter.

- Aalsmeerderweg thv. nr. 231, een schidpadpoes, met veel 

,      
      
    

INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

Kienavond bij Supporters 
Vereniging Kudelstaart
Aalsmeer - Vanavond, donderdag-
avond 7 februari, houdt de Sup-
porters Vereniging Kudelstaart een 
kienavond in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Veertig fantastische prij-
zen liggen te wachten op een nieu-
we eigenaar. Wie het snelst zijn 
kienblaadje vol heeft mag als eer-
ste een keuze maken uit de vijf fan-

tastische prijzen die in elke ronde te 
winnen zijn. Na vier ronden komt er 
een pauze om even te genieten van 
een kopje koffie of een drankje. Als 
de acht ronden gespeeld zijn komt 
de knaller van deze avond, een su-
perprijs met een waarde van onge-
veer 125 euro. Iedereen is van harte 
welkom. De aanvang is 20.30 uur.
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officiële mededelingen
7 februari 2008

DefinitieVe Beschikkingen

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

Uitwegvergunning
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegvergunning is ver-
leend:
• Haydnstraat 4.
Datum verzending vergunning: 5 februari 2008.

Evenementenkalender
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij 
in haar vergadering van 29 januari de evenementenkalender 2008 
definitief heeft vastgesteld. De evenementenkalender ligt zes weken 
ter inzage bij de afdeling dienstverlening en is tevens in te zien op 
www.aalsmeer.nl. 

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunning is verleend:
• De Muzen 14,  1 eik; De Muzen 16, 1 eik; De Muzen 30, 1 mei-

doorn; Marsstraat t.o. nr. 6 1 es; Locatellihof 26, 2 meidoorns; 
Saturnusstraat t.o. nr. 2, 1 kronkelwilg; Saturnusstraat t.o. nr. 
20, 1 prunus; Legmeerdijk 331, 1 populier; Haydnstraat 52, 2 
prunussen; Uranusstraat 1, 1 prunus; Sweelinckstraat achter 1-
17, 2 essen en  1 esdoorns; Sweelinckstraat bij pompgemaal,3 
abelen; Begoniastraat 5, 1 berk; Vuurdoornstraat 5, 1 dode boom; 
Geraniumstraat naast 9, 1 berk en 1 kronkelwilg; Anjerhof speel-
plaats, 4 pruimen; Ophelialaan bij kerk,1 robinia;  Zwarteweg 
75, 1 es; Seringenpark, 1 treurwilg; Uiterweg 401, 1 treurwilg; 
Hendrikstraat 40, 1 els; Hendrikstraat/Machineweg, 1 meelbes; 
Oosteinderweg 288,1 els; Oosteinderweg 310, 1 sorbus; Oostein-
derweg 318, 1 els; Oosteinderweg 319, 2 acers;  Oosteinderweg 
320, 1 es; Oosteinderweg 322, 2 essen; Oosteinderweg 326,1 es; 
Oosteinderweg 330,1 es en 1 acer;  Oosteinderweg 332, 1 acer; 
Oosteinderweg 350, 1 es; Oosteinderweg 364, 1 es; Oosteinder-
weg 380, 1 els; Oosteinderweg 517, 12 elzen; Oosteinderweg 
523, 3 elzen; Oosteinderweg 535, 6 elzen; Jac. P. Takkade 4-5a, 
1 wilg; Kerkweg 12, 1 kastanje; Kerkweg 55, 1 kastanje; Kerkweg 
59, 1 kastanje;.Wilhelminastraat 1, 1 sorbus; Akkers van Raven-
stein, 1 populier; Starteiland, 2 wilgen en 1 els; Mijnsherenweg 
104, 1 els; Cornelis Claasz Baas hof, 2 elzen; .Hoofdweg nabij 
stoplichten, Kudelstaart, 1 kastanje; Copernicusstraat 36, 6 kas-
tanjes, Ampèrestraat t.o. nr 26,  3 kastanjes, Schweitzerstraat 
107, 2 wilgen.

Datum verzending vergunning: 5 februari 2008

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
openingstijden worden verkregen bij de afdeling Vergunningen, Handha-
ving en Subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 278, het vernieuwen van een schuur;
• Baccarastraat 3, het vergroten van een schoolgebouw;
• Copierstraat 40, het plaatsen van een berging;
• Duikerstraat 22, het plaatsen van een overkapping;
• Haya van Somerenstraat 1, het plaatsen van een carport;
• Herenweg 23c, het bouwen van een berging;
• Herenweg 66, het vergroten van de recreatiewoning;
• Hornweg 70, het vernieuwen van bijgebouwen;
• Kleine Vuurvlinderstraat 10, het verhogen van de beschoeiing;
• Kudelstaartseweg 148b, bouwen van een woonhuis, met een ga-

rage en een kelder;
• Lakenblekerstraat 17, het tijdelijk plaatsen van keten;
• Legmeerdijk 313, het vergroten van een laadhal;
• Machineweg 197a, het vernieuwen van een dam en beschoei-

ing;
• Moerbeistraat 8, het vergroten van het bijgebouw;
• Nieuw Oosteinde- deelplan 6,7 en 8, het oprichten van 71 een-

gezinswoningen en 19 appartementen;
• Oosteinderweg 121, het plaatsen van een bootoverkapping;
• Oosteinderweg 228, het vergroten van de woning;
• Rechtsbuitenstraat 42, het plaatsen van een tuinhuis;

BouwVerorDening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden Leefomge-
ving, balie 6. 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 sloopvergunningen te 
verlenen:
• Begoniastraat 81, het verwijderen van asbest;
• Freesialaan 10, het verwijderen asbest;
• Stommeerweg 91, het slopen van de serre.
Deze besluiten worden op verzonden op 12 februari 2008.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening week 6

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

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

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

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

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

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

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

t/m 15 maart Wet bodembescherming: beschikking Aalsmeerder-
weg 146;

t/m 20 maart Uitwegvergunning: Haydnstraat 4;
t/m 20 maart Vastgestelde Evenementenkalender 2008;
t/m 20 maart Kapvergunningen: De Muzen 14,  1 eik; De Muzen 16, 

1 eik; De Muzen 30, 1 meidoorn; Marsstraat t.o. nr. 
6 1 es; Locatellihof 26, 2 meidoorns; Saturnusstraat 
t.o. nr. 2, 1 kronkelwilg; Saturnusstraat t.o. nr. 20, 1 
prunus; Legmeerdijk 331, 1 populier; Haydnstraat 52, 
2 prunussen; Uranusstraat 1, 1 prunus; Sweelinck-
straat achter 1-17, 2 essen en  1 esdoorns; Swee-
linckstraat bij pompgemaal,3 abelen; Begoniastraat 
5, 1 berk; Vuurdoornstraat 5, 1 dode boom; Gerani-
umstraat naast 9, 1 berk en 1 kronkelwilg; Anjerhof 
speelplaats, 4 pruimen; Ophelialaan bij kerk,1 robi-
nia;  Zwarteweg 75, 1 es; Seringenpark, 1 treurwilg; 
Uiterweg 401, 1 treurwilg; Hendrikstraat 40, 1 els; 
Hendrikstraat/Machineweg, 1 meelbes; Oosteinder-
weg 288,1  els; Oosteinderweg 310, 1 sorbus; Oos-
teinderweg 318, 1 els; Oosteinderweg 319, 2 acers; 
Oosteinderweg 320, 1 es; Oosteinderweg 322, 2 es-
sen; Oosteinderweg 326,1 es; Oosteinderweg 330,1 
es en 1 acer;  Oosteinderweg 332, 1 acer; Oosteinder-
weg 350, 1 es; Oosteinderweg 364, 1 es; Oosteinder-
weg 380, 1 els; Oosteinderweg 517, 12 elzen; Oost-
einderweg 523, 3 elzen; Oosteinderweg 535, 6 elzen; 
Jac. P. Takkade 4-5a, 1 wilg; Kerkweg 12, 1 kastan-
je; Kerkweg 55, 1 kastanje; Kerkweg 59, 1 kastanje;.
Wilhelminastraat 1, 1 sorbus; Akkers van Ravenstein, 
1 populier; Starteiland, 2 wilgen en 1 els; Mijnshe-
renweg 104, 1 els; Cornelis Claasz Baas hof, 2 elzen; 
Hoofdweg nabij stoplichten, Kudelstaart, 1 kastanje; 
Copernicusstraat 36, 6 kastanjes, Ampèrestraat t.o. 
nr 26, 3 kastanjes, Schweitzerstraat 107, 2 wilgen.

ter inZage BiJ De afDeling PuBlieksZaken, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 1 februari 2008
• Boomgaard 63, het plaatsen van een tuinhuis;
• Bosrandweg, hoek Rietwijkeroordweg, het tijdelijk plaatsen van 

een reclamebord
• Boomgaard 65, het plaatsen van een tuinhuis;
• Oosteinderweg 243, het vergroten van het hotel
• Wilgenlaan 14, het vernieuwen en vergroten van een schuur.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 7 maart 2008
• Stommeerweg 75, het plaatsen van een dakkapel en pui;
• Stommeerweg 91, het veranderen van de aanbouw.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 14 maart 2008
• Copierstraat 40, het plaatsen van een schuur;
• Kerkweg 13, het oprichten van een schuur;
• Mr. Jac. Takkade 1, het plaatsen van een steiger.

• Ringvaartzijde 52, het plaatsen van een dakkapel;
• Rozenhof 42, het veranderen van de woning;
• Stommeerkade 21, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 47, het plaatsen van een tuinhuis;
• Uiterweg 324, het vergroten van de woning aan de achterzijde;
• Witteweg 3, het plaatsen van 2 reclamezuilen en 2 vlaggenmas-

ten;
• Zwarteweg 116, het veranderen van een bedrijfspand naar een 

logiesgebouw.
• Aalsmeerderweg achter nr. 91-101, het oprichten van een be-

drijfsverzamelgebouw;’

Bouwaanvragen 2e fase
• Hoofdweg tussen 136 en 138, het oprichten van een woning;
• Legmeerdijk achter 165, het oprichten van een caravanstalling;
• Legmeerdijk achter 175, het oprichten van een caravanstalling;
• Machineweg naast 199, het bouwen van een woning.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Boomgaard 63, het plaatsen van een tuinhuis;
• Boomgaard 65, het plaatsen van een tuinhuis;
• Gloxiniastraat 18, het plaatsen van een dakopbouw;
• Wilgenlaan 14, het vernieuwen en vergroten van een schuur.
Verzenddatum bouwvergunningen: 12 februari 2008.

wet oP De ruimteliJke orDening (wro)

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

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:

Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer-Zuid 1964’, voor het vergroten 

van een schoolgebouw, Baccarastraat 3;
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart-Zuid 1992’, voor het bouwen 

van 75 woningen, aan de Bilderdammerweg, Spilstraat en Spie-
gelstraat.

Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer-Zuid 1964’, voor het plaatsen 

van dakkapellen en het veranderen van het dak, Rozenhof 42;
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 1949’, voor het bouwen van 

een berging, Herenweg 23c;
• Het bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan in Hoofdzaak 1962, voor 

het plaatsen van 2 reclamezuilen en 2 vlaggenmasten, Witteweg 
3;

• Het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’, voor het bouwen van 
een berging, Aalsmeerderweg 278;

• Het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde’, voor het vergroten van 
het bijgebouw, Moerbeistraat 8.

Verleende vrijstellingen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:

Lid 3
· Boomgaard 63, het plaatsen van een tuinhuis;
· Boomgaard 65, het plaatsen van een tuinhuis;
· Wilgenlaan 14, het vernieuwen en vergroten van een schuur.
Deze besluiten worden verzonden op 12 februari 2008

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

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

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

fractiesPreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 19 februari en 111 maart. 
Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de grif-
fie, tel. 0297-387514.

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

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

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

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

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

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

Zitten is er niet meer bij...
Aalsmeer - Een geliefd plekje in de 
zomermaanden, vooral bij ouderen, 
het bankje op het Praamplein tegen 
het huisje van de PEN. Maar, he-
laas, zitten is er voorlopig even niet 
meer bij. Er wordt gebouwd achter 
het PEN-huisje en voor deze werk-
zaamheden zijn hekken geplaatst, 
precies om het bankje en de prul-

lenbak heen. Ach, het is maar voor 
tijdelijk en bovendien is het nu toch 
nog te koud om buiten te gaan ge-
nieten van het zonnetje... En papier, 
plastic en ander afval kunnen iets 
verderop weggegooid worden. Voor 
de winkels op het Praamplein, bij de 
kleurige zit-kunstwerken, staat ook 
een prullenbak. 

‘Geef om vrijheid’: Collecte 
Amnesty International
Aalsmeer - Mensenrechtenorga-
nisatie Amnesty International houdt 
in 2008 voor de zesde keer een lan-
delijke collecte. Deze zal plaatsvin-
den van 10 tot en met 16 februari. 
Na de eerste succesvolle vijf jaren, 
waarbij in 2007 circa 18.000 vrijwil-
ligers langs de deur gingen en ruim 
1,5 miljoen euro werd opgehaald, 
zullen zo’n 23.000 collectanten dit 
jaar steun gaan vragen voor het 
werk van Amnesty. Met de slogan 
‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty dui-
delijk maken dat vrijheid niet in al-
le landen vanzelfsprekend is en dat 
er geld nodig is om de vrijheid van 
mensen te waarborgen. Amnesty 
zet zich in voor de vrijlating van ge-
wetensgevangenen, eerlijke proces-
sen voor alle politieke gevangenen, 
afschaffing van de doodstraf en be-
eindiging van martelingen, politieke 
moorden en ‘verdwijningen’. Ook vrij 
zijn van discriminatie is een men-
senrecht waar Amnesty voor strijdt.
fAmnesty International is een onaf-

hankelijke en onpartijdige organisa-
tie die de naleving van de Universe-
le Verklaring van de Rechten van de 
Mens nastreeft. Zij voert actie voor 
beëindiging van ernstige schendin-
gen van het recht op leven, van het 
recht niet te worden gemarteld, van 
het recht op vrijheid van geweten en 
van meningsuiting en van het recht 
niet te worden gediscrimineerd.

Schendingen van mensenrech-
ten vinden nog steeds wereldwijd 
plaats. In meer dan 110 landen wor-
den gevangenen gemarteld. Ook 
kinderen worden het slachtoffer van 
gruwelijke vormen van geweld en 
mishandeling. Politieke gevange-
nen krijgen vaak oneerlijke proces-
sen. Nog steeds worden mensen ter 
dood veroordeeld (in 67 landen) en 
daadwerkelijk geëxecuteerd (1526 
mensen in 31 landen), en in 56 lan-
den kun je vanwege een afwijkende 
mening in de gevangenis belanden. 
Voor informatie: www.amnesty.n

Creatief schrijven bij de 
SWOA voor senioren
Aalsmeer - “Daar kan ik wel een 
boek over schrijven”, zeggen men-
sen wel eens in een opwelling als 
ze het een en ander hebben mee-
gemaakt in hun leven. Maar vaak 
blijkt dat het gemakkelijker is ge-
zegd dan gedaan. Want hoe begin 
je, hoe pak je dat aan en hoe breng 
je daar structuur in aan? 
In de schrijfgroep onder begeleiding 
van Bram Landzaat wordt geleerd 
hoe een kort of lang verhaal en ge-
dicht wordt opgebouwd en hoe het 
geschrevene zo boeiend mogelijk 
kan overkomen. 
De verhalen, maar ook gedichten, 
kunnen zowel autobiografisch als 
fictief zijn. Denkt u er wel eens aan 

en zou u het wel eens willen? Maar 
is het er nooit van gekomen? Nu is 
er de mogelijkheid. 
Op maandag 3 maart start er bij 
voldoende aanmeldingen weer een 
cursus creatief schrijven. Het gaat 
om acht bijeenkomsten op de maan-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur. 
De overige data zijn: 17 en 31 maart, 
14 en 28 april, 15 mei en 2 en 6 ju-
ni. De cursus vindt plaats in gebouw 
Seringenhorst aan de Parklaan 27 
en de kosten zijn 30 euro per deel-
nemer.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor 
inlichtingen en aanmelding: SWOA, 
tel: 344094, bereikbaar tijdens kan-
tooruren.

Hennepkwekerij 
Oosteinderweg
Aalsmeer - Op zondag 3 februari 
heeft de politie een hennepkwekerij 

aan de Oosteinderweg ontmanteld. 
De plantage telde ruim honderd 
planten. Alle planten en de diverse 
apparatuur is in beslag genomen en 
inmiddels vernietigd. Een verdachte 
is reeds gehoord. Het onderzoek is 
nog in volle gang.
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Muziek/Film
Zaterdag 9 februari:
* Disco-zwemmen voor jeugd in De 
Waterlelie, Dreef, 19.30-21.30u.
* Film ‘Alles is Liefde’ in fimhuis Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Après-ski feest in N201, Zwarte-
weg. Opbrengst voor World Ser-
vants. Van 21 tot 02u.
Zondag 10 februari:
* Jiddische muziek van Nikitov en-
semble in De Reede, Schouwstraat, 
Rijsenhout. Aanvang: 14u.
* Pianotrio Etoile in Oud Katholieke 
kerk, Oosteinderweg v/a 15.30u.
Zaterdag 16 februari:
* Jazz met Bad Mad Honkers in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.

Exposities
Tot en met 17 februari:
* Afwisselende (verkoop)-expositie 
in galerie Coq Scheltens, Chrysan-
tenstraat 44. Do.-zo. 13-17u.
Tot en met 24 februari:
* Expositie Ruurd Hallema en Hans 
Vanhorck in galerie/beeldentuin 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg, te-
genover watertoren. Zaterdag en 
zondag 13-17u..
Tot en met 9 maart:
* Expositie popfotograaf Lex van 
Rossen in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag tot en met 
zondag 14-17u.

Diversen
Donderdag 7 februari:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Kienavond bij Supportersver. Ku-
delstaart in Dorpshuis v/a 20.30u.
* Speelavond buurtver. De Oude 
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273 vanaf 19.30u.
Vrijdag 8 februari:
* IJspret, filmavond ism Siem Kooy 
bij buurtver. Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Inloopmiddag voor tieners 10-15jr. 
op De Bindingzolder, ingang Haya 
van Somerenstraat, 14-18u. Iedere 
vrijdag en iedere dinsdag!
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 

buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Maatkaarten bij Supporters Ver-
eniging in Dorpshuis v/a 20u.
Zondag 10 februari:
* Paardendag op kinderboerde-
rij Boerenvreugd, Beethovenlaan, 
Hornmeer van 11 tot 15u.
* Vogelbeurs Rijsenvogel in SCW-
gebouw, Konnetlaantje in Rijsen-
hout van 9.30 tot 13.30u.
Maandag 11 februari:
* Speelavond buurtver. Allen Weer-
baar in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat v/a 20u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 12 februari:
* Koffie-ochtend in De Schakel, Cy-
clamenstraat v/a 10u. Elke dinsdag.
* Sport en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Film-lezing Nivon over bergklim-
men in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan vanaf 20u.
Woensdag 13 februari:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw 
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
* Bingo-avond buurtver. De Pomp 
in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 20u. Op 
ma. 18 febr. speelavond.
Donderdag 14 februari:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
* Ouderensoos buurtver. Oostend in 
‘t Middelpunt, Wilhelminastraat, 14u 
Vanaf 20u. sjoelavond.
* Sjoelcompetitie Aalsmeer in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 15 februari:
* Koppelklaverjassen VZOD in kati-
ne Wim Kandreef, Kudelstaart, 20u.
Zaterdag 16 februari:
* Carnavalsfeest voor jeugd 6-12jr. 
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat 
van 15 tot 17u.
* 15e Open schaakkampioenschap 
in ‘t Stommeerkwartier, Stommeer-
weg. Aanvang: 9.45u.

Vergaderingen
Donderdag 7 februari:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis, Raadhuisplein v/a 20u.
Dinsdag 12 februari:
* Seniorenraad van Haarlemmer-
meer voor ouderen in ‘t Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk 77, 13.30-16u.
Woensdag 13 februari:
* Inloop vanaf 19.30u. en vergade-
ring v/a 20u. Dorpsraad Kudelstaart 
in Dorpshuis.

‘Greatest hits’ van Lex van 
Rossen in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is 
de fototentoonstelling van Lex van 
Rossen (1950-2007) geopend door 
Jan Vollaard, popjournalist bij het 
NRC. Omringd door indrukwekken-
de zwart-wit foto’s van onder ande-
re David Bowie, Patti Smith, Blondie 
en Tom Waits sprak de journalist op 
indringende wijze over zijn collega 
en vriend Van Rossen. 
In de afgelopen 20 jaar bezochten 
fotograaf en journalist ontelbaar 
veel popconcerten en festivals. Vol-
laard zat dicht op de huid van de fo-
tograaf en was getuige van de op-
merkelijke werkwijze van Van Ros-
sen, die een feilloos oog bezat voor 
het juiste ogenblik. “Hij keek naar 

het licht als een schilder.”
De voor de tentoonstelling gese-
lecteerde foto’s (een keuze die van 
Rossen enkele jaren geleden zelf 
maakte) noemde hij slechts het top-
je van de ijsberg. Het omvangrijk fo-
to-oeuvre vraagt om een overzicht 
waarvan nog veel te verwachten 
is. De keuze voor het Oude Raad-
huis noemde Vollaard ‘the greatest 
hits’; foto’s die de wereldpers haal-
den! De expositie is nog tot en met 
9 maart in het monumentale Oude 
Raadhuis te bewonderen. De ten-
toonstellingsruimte is iedere don-
derdag tot en met zondag geopen 
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Jan Vollaard heeft zaterdag de foto-expositie van Lex van Rossen geopend.

Opbrengst voor World Servants
Après-ski feest in de N201
Aalsmeer - Het is februari, dus de 
tijd voor après-ski. Ook in Neder-
land  worden veel apres-ski feesten 
georganiseerd. Zo ook in Aalsmeer, 
in de N201 aan de Zwarteweg en 
wel aanstaande zaterdag 9 februa-
ri. De zaal gaat speciaal aangekleed 
worden in après-ski sfeer, er wor-
den leuke gadgets uitgedeeld en dj 
Norman draait de heetste après-ski 
hits in zijn lederhosen. Kortom: alles 
gaat op zijn kop! Er wordt uiteraard 
ook gewoon lekkere dance-muziek 
gedraaid, maar het thema zal over-

duidelijk aanwezig zijn.
Er is nog een extra goede reden 
om zaterdag naar de N201 te ko-
men, want de opbrengst gaat naar 
een goed doel. De organisatie is in 
handen van twee leuke meiden die 
werken voor de World Servants en 
de opbrengst wordt besteed aan 
de bouw van onder andere scho-
len in Bolivia. Gehoopt wordt op een 
mooie opbrengst en uiteraard op 
een vet feest! De party isis van 21.00 
tot 2.00 uur, de entree is 5 euro en 
iedereen vanaf 16 jaar is welkom.

AGENDA

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn

En O.A. MUzIEkbOEkEn!

Spetterende boogie woogie
Aalsmeer - Boogie woogie van 
hoog niveau in Joppe jl. zondag, het 
was een spetterend en best uniek 
optreden in het café in de Wete-
ringstraat. Mr. Boogie Woogie, Eric-
Jan Overbeek, liet van zich horen 
en naast zijn vaste bandleden Rob 
Carre op drums en bassiste Moni-
que de Jong had de Nieuw-Venne-
per de Amerikaanse zangeres Anna 
Warr meegenomen. Geweldig, wat 
een stem! En wat een humor en sa-
menspel onderling. 
Mr. Boogie Woogie gaat na dit ‘tus-
sen-optreden’ verder met zijn toer-
nooi in diverse, grote theaters in Ne-
derland. Best uniek dus dit optreden 
in het ‘knusse’ Joppe. 
Een optreden van Mr. Boogie Woo-
gie bijwonen? Kijk op www.boogie-
andbluesnight.com voor de con-
certlijst.

Jammen en Mexicaanse avond
En ook de komende dagen staat het 
gezellige café aan de Weteringstraat 
weer bol van de activiteiten. De we-
kelijkse jamsessie is in verband met 
het oefenduel van het Nederlands 
elftal verplaatst naar vanavond, 
donderdagavond. Mocht je zin heb-
ben om lekker mee te jammen met 

diverse andere muzikanten kun je 
gewoon inpluggen. De Jamsessie 
begint om ongeveer 20.00 uur en 
duurt tot uiterlijk 22.15 uur.
Op zaterdag is het weer tijd voor 
een themafeest in Joppe, Deze keer 
wordt het café omgetoverd in een 
Mexicaanse bar met tropische mu-
ziek. Maar voordat de Mexicaanse 
avond begint, is in Joppe eerst de 
wedstrijd PSV tegen Heerenveen 
live te zien vanaf 19.30 uur. 

Zondag Lee Roud
Zondag zal er een akoestische avond 
worden gehouden in Joppe met di-
verse muzikanten en bands die ook 
mee hebben gedaan aan de akoes-
tische avonden in Bacchus, onder 
andere komt Lee Roud & Conney 
Island Babies optreden. Enkele ex-
Mac Jiggers zijn een andere weg in-
geslagen en vormen nu een band-
je rond opnieuw kapper en zanger 
Tom Meijer. Met Wieger op bas en  
Karin en Jennifer op zang gaan de 
ex-Mac Jiggers aanstaande zondag 
10 februari een sobere groove ten 
gehore brengen. Lee Roud & Coney 
Island Babies zal vanaf 19.00 uur ac-
te de présance geven in het café. De 
toegang is, zoals altijd, gratis.

Biljarttoernooi in The Fifties
Aalsmeer - Poolcafé The Fifties or-
ganiseert tijdens de eerstvolgen-
de rookvrije avond op zaterdag 1 
maart een pooltoernooi. Er is plaats 
voor maximaal zestien deelnemers. 
Inschrijven kan vanaf heden aan 
de bar in The Fifties, het inschrijf-
geld bedraagt 10 euro per deelne-
mer. Tijdens de maandelijkse rook-
vrije avond wordt er in het poolcafé 
niet gerookt, om een sportieve uit-
straling van het café te bewerkstel-
lingen. Om dit gezonde karakter nog 

meer kracht bij te zetten kunnen be-
zoekers zich op zaterdag 1 maart 
ook sportief laten gelden in het ca-
fé tijdens het pooltoernooi. Het toer-
nooi start om 19.00 en wordt om on-
geveer 21.00 uur afgesloten. Voor de 
winnaar en de nummer twee heeft 
The Fifties een mooie prijs klaar 
staan! Voor meer informatie over het 
pooltoernooi kan contact opgeno-
men worden met Poolcafé The Fif-
ties in de Marktstraat 22, tel: 0297-
343946.

Topmusici in Oud katholieke kerk
Zondag pianotrio Étoile

Aalsmeer - Op zondag 10 febru-
ari staan drie vrouwelijke topmusi-
ci op het KCA-podium van de Oud-
Katholieke Kerk, in een bijzonde-
re bezetting. Het Trio Étoile bestaat 
uit Laura Rijsewijk klarinet, Rebecca 
Smit cello en Catelijne Smit op pi-

ano. Zij musiceren met elkaar sinds 
hun studie aan het Koninklijk Con-
servatorium te Den Haag en hebben 
sindsdien vele malen succesvol op-
getreden op belangrijke concertpo-
dia in Nederland. In de zomer van 
2005 nam het trio deel aan cursus 
Ticino Musica in Locarno, Zwitser-
land. Zij spelen werken van Beetho-
ven, Glinka, Tajcevic en Brahms.  

Het concert in de Oud-Katholieke 
Kerk aan de Oosteinderweg begint 
op zondagmiddag 10 februari om 
half vier. Losse kaarten à 10 euro 
zijn te reserveren bij KCA-muziek-
coördinator Nico de Groot, tel. 0297-
324160.

Na radiostilte weer terug!
Claw Boys Claw in P60
Amstelveen - De Amsterdamse 
rockgroep Claw Boys Claw, opge-
richt in 1983, speelt aanvankelijk ga-
ragerock met invloeden van psyche-
delica, acid-punk en rock & roll en 
wint in november van dat jaar een 
talentenjacht. De 500 gulden die 
daarmee verdiend is wordt uitge-
geven aan een studio waar ze bin-
nen drie uur ‘Shocking Shades Of 
Claw Boys Claw’ opnemen en wat 
ze in 1984 uitbrengen op hun ei-
gen platenlabel. De reacties zijn en-
thousiast en de kritiek lovend. Ook 
live voldoet Claw Boys Claw aan al-
le verwachtingen en het levert hen 
zelfs de titel ‘Meest opwindende 
band van Nederland’ op. Deze live 
reputatie wordt nogmaals versterkt 
op een memorabel Pinkpop optre-
den. In 1987 wordt de vierde plaat 
‘Crack My Nut’ uitgebracht en naar 
aanleiding van dit album spelen ze 
op internationale podia waaronder 
het Deense Roskilde-festival. Met 
een aantal wissels en een coveral-
bum verder, begint Claw Boys Claw 
de jaren negentig met een nieuw al-

bum ‘Angelbite’ en een tournee. Dan 
komt in 1992 hun meest succesvolle 
album ‘Sugar’ uit met hun eerste top 
40 hit ‘Rosie’. Het gaat erg goed met 
de band want het jaar daarop staan 
ze drie maal in De Kuip als voorpro-
gramma van U2 en spelen ze voor de 
tweede keer op Pinkpop. Er volgen 
nog twee albums en in 1998 doen 
ze succesvol mee aan de Marlbo-
ro Flashbacks als Iggy Pop and The 
Stooges. Dan volgt er een lange ra-
diostilte vanwege projecten buiten 
de band. Tot nu. Jarenlang wordt er 
gewerkt aan nieuw materiaal en dat 
heeft zijn vruchten afgeworpen. 

Begin 2008 komt - het eerste in 10 
jaar tijd - het nieuwe album ‘Pajama 
Day’ uit en gaat Claw Boys Claw, als 
een van de meest toonaangevende 
alternatieve gitaarbands van Neder-
land, weer op tournee. En aanstaan-
de zaterdag 9 februari wordt P60 
in het stadshart door de heren be-
zocht. Het optreden begint om 21.00 
uur en de toegang bedraagt 12,50 
euro.

Optreden anders dan anders
Aalsmeer - Er heerst weer griep en 
verkoudheid. Klassen hebben lege 
stoelen, evenals bedrijven veel per-
soneelsleden beterschap moeten 
wensen. Ook in ‘muzikanten-land’ 
moeten mensen wel eens het bed 
houden. Het driekoppige bandje in 
Bacchus arriveerde jl. zaterdag met 
twee personen in het culturele café. 
De mondharmonica-speler was ziek, 
maar een man minder maakte het 

optreden zeker niet minder. Het was 
zelfs heel leuk, actievol en  door het 
gebruik van een ‘drumblok’ anders 
dan anders. Wout Verhelst op zang, 
gitaar en mondharmonica en Hans 
van der Werf op gitaar en voetdrum 
brachten blues- en folknummers, 
afgewisseld met bluegrass- en hill-
billy songs. Complimenten voor dit 
duo dat van ver was gekomen om in 
Aalsmeer te komen spelen!

Bijzonder verhaal, bijzondere omgeving

Enthousiaste reacties op 
workshop locatie theater
Aalsmeer - Onlangs organiseer-
de de stichting KCA (Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer) een workshop acte-
ren in de Historische Tuin. Doel van 
de middag was om acteurs te vin-
den voor het locatie theater ‘Licht-
emaakweker’ dat komende zomer 
op verschillende plaatsen in de His-
torische Tuin zal worden opgevoerd. 
Op de uitnodiging kwamen zes-
tien mensen af, een gemêleerd ge-
zelschap van mannen en vrouwen 
in diverse leeftijden. Theaterma-
ker en spelcoach David Meijer, die 
de workshop leidde, was dan ook 
zeer te spreken over de opkomst. 
“We zijn heel erg tevreden met de-
ze mensen. Van de groep waren er 
twee die meteen wisten dat het niets 
voor hen was, met de overige veer-
tien zijn we de hele middag aan de 
slag gegaan en hebben geïmprovi-
seerd en wat stukjes gepresenteerd. 
Bijkomend voordeel was dat een 
aantal mensen elkaar al kende én 
dat bleek dat we een zeer veelzijdi-
ge groep bij elkaar hadden weten te 
krijgen: een paar deelnemers zingt 
bijvoorbeeld met elkaar in een koor, 

één persoon bleek zelf teksten te 
schrijven en weer een ander speelt 
accordeon. Stuk voor stuk vaardig-
heden waar we straks in de voor-
stelling mee uit de voeten kunnen. 
Ik had ook de indruk dat de deel-
nemers enthousiast waren en vol-
gens mij kijkt iedereen uit naar het 
moment dat de echte repetities voor 
‘Lichtemaakweker’ gaan beginnen, 
waarschijnlijk in de eerste week van 
maart. Dan gaan we verder impro-
viseren én werken met uitgewerkte 
scène-ideeën van mijn collega Ke-
vin Jolly.”
Het locatie theaterstuk ‘Lichtemaan-
kweker’, naar een idee van (de niet 
uit Aalsmeer afkomstige) Ton Of-
ferman, zal in juni in de Historische 
Tuin worden opgevoerd en wordt 
een spektakel dat op verschillende 
plaatsen in de tuin te zien zal zijn. 
Hiermee wil de maker onder meer 
bereiken dat de behalve het ver-
haal, ook de bijzondere omgeving 
voor het publiek zichtbaar wordt. 
Meer informatie over dit project is 
te vinden op: www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl.      

Van alles te doen in februari 
in jeugdhonk Bon Ami
Aalsmeer - Zoals iedereen onder-
hand wel weet heeft de gemeen-
te Aalsmeer, Stichting Cardanus 
en Jeugdhonk Bon Ami de handen 
ineen geslagen om de jeugd van 
Aalsmeer en omstreken een veilige 
thuishaven te geven. De maand ja-
nuari is nu voorbij en steeds meer 
jeugd raakt bekend met de woens-
dag en donderdagavond in het 
jeugdhonk aan de Dreef in de Horn-
meer.
In de maand februari zal er iedere 
week een thema behandeld wor-
den, zoals pokeravond, drugs-, al-
cohol- en sex-voorlichtingsavonden 

en onder andere darttoernooien. 
Voor meer informatie kan je terecht 
op de website van Jeugdhonk Bon 
Ami: www.bonami.nl of de web-
site van stichting Cardanus: www.
cardanus.nl of knip de advertentie 
verder in deze krant uit om niets te 
hoeven missen in de maand febru-
ari. De entree voor beide avonden is 
gratis en de aanvang zal altijd om 
19.00 uur zijn.
Dus wil je gewoon even iets an-
ders na een lange dag op school of 
werk, kom dan op de woensdag en/
of donderdag-avond met al je vrien-
den langs in Jeugdhonk Bon Ami.
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Kudelstaartse Little Boogie Boy 
Bluesband bij Bikes ’n Blues
Amstelveen - Ze stonden er ook 
al met de opening in februari 2006, 
een avond die voorgoed de funde-
ring heeft gelegd voor wat nu een 
begrip is in de blueswereld: Bikes ’n 
Blues! Nu, twee jaar later en tiental-
len bands verder, staan ze op de ver-
jaardag van Bikes ‘n Blues opnieuw 
op het podium, de Little Boogie Boy 
Bluesband met Bart Landstra op de 
Bluesharp. De kwaliteiten van Hein 
‘little boogie boy’ Meijer worden in 
blueskringen hoog aangeschreven. 
Een groots en uniek muzikant, die 
vele bluesstijlen beheerst. Hein leeft 
voor de blues en dat verklaart ook 
zijn vele reizen naar onder andere 
Chicago en The Deep South.  Daar 
speelde hij op jonge leeftijd al sa-
men met ‘oude meesters’ als Magic 
Slim, J.W.Williams en John Primer 
die hem overigens z’n bijnaam ‘little 
boogie boy’ gaf, de naam die Hein 
later aan zijn band koppelde. Hein 
is dan ook graag geziene gastmu-
zikant in deze Bluesmekka’s, waar 
hij later ook nog eens in menig Juke 

Joint gespeeld heeft met onder an-
dee Sam Carr, Nick Holt, en T-Mo-
del Ford. Harry, de broer van Hein, 
heeft in diverse bands gespeeld, 
maar hoofdzakelijk daar waar Hein 
frontman was. In The Little Boogie 
Boy Bluesband is Harry verantwoor-
delijk voor het voortreffelijke drum-
werk, en Jan de Boer voor de stu-
wende baspartij. Gezegend met een 
hese donkere stem en een van na-
ture opgewekte uitstraling weet Lit-
tle Boogie Boy steeds meer mensen 
voor z’n muziek te winnen. Mix de-
ze hese donkerbruine stem, gewel-
dig gitaarspel, een ijzersterke basis 
van bas en drums met het authen-
tieke geluid uit de bluesharp van 
Bart Landstra en je hebt iets unieks: 
Alle ingrediënten voor een fantasti-
sche bluesavond met een optreden 
van The Little Boogie Boy Blues-
band op het tweejarig bestaan van 
Bikes ’n Blues. Zaterdag 9 februari 
in Het Galjoen te Amstelveen. Aan-
vang 21.30 uur. Voor alle info: www.
bikesnblues.nl.

Con Amore viert jubileum 
met gevarieerd concert
Aalsmeer - Dit jaar bestaat 
Aalsmeers mannenkoor Con  Amo-
re 50 jaar en dit jubileum gaat on-
der andere gevierd worden met een 
kerkelijke medewerking op zondag 
24 februari in de Triumphatorkerk 
aan de Ophelialaan. Maar de mees-
te aandacht gaat uit naar het con-
cert in de Bloemhof op zaterdag 8 
maart. Dit Jubileumconcert staat 
geheel in het teken van het 50 ja-
rig bestaan van Aalsmeers mannen-
koor Con Amore. Het programma 
omvat muziek dat in de laatste 50 
jaar de revue is gepasseerd, maar 
ook nieuwe stukken worden ten ge-
hore gebracht.
De muziekcommissie heeft ruim een 
jaar geleden een selectie gemaakt 
uit alles wat in die 50 jaar in de bi-
bliotheek is verzameld, daarna heeft 
het bestuur zich hier over gebogen 
en is alles naar de dirigent gegaan 
met de opdracht: maak hier een 
concert van. Dit is gelukt, de selec-
tie is door de dirigent ingezongen op 
studie cd’s en toen was het woord 
aan het koor, studeren dus. De diri-
gent ging ook aan het werk, van de 
meeste stukken heeft hij een nieuw 
arrangement gemaakt voor de be-
geleiding. De begeleiding is ook een 
speciaal aspect van dit concert. Con 
Amore heeft in de jaren vele ma-

len een optreden gedaan met ver-
schillede vormen van begeleiding, 
een harmonie, een strijkorkest, een 
combo, orgel, piano en ga zo maar 
door. Nu is gekozen voor een mix, bij 
dit concert zijn ruim twintig perso-
nen die afwisselend de begeleiding 
doen, in kwartet vorm, accordeonor-
kest, combo en verschillende instru-
mentalisten. 
Bij dit alles mag natuurlijk een 
mooie sopraan niet ontbreken, de 
bekende Carine van den Brule zal 
ook nu de mannen bijstaan in ver-
schillende nummers, maar ook als 
soliste. De instrumentalisten, Elles 
de Koning op hobo, Moniek Eigen-
huis op fluit, Ingrid de Rooy op klari-
net, Miranda Jansen op trompet en 
Nico van der Meulen, eveneens op 
trompet, zullen allen hun steentje 
bijdragen aan het jubileumconcert. 
Het geheel staat onder leiding van 
Theo van der Hoorn. 
Het concert op 8 maart in De 
Bloemhof aan de Hornweg begint 
om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 
19.00 uur en de toegang bedraagt 
11 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij de leden of het secretariaat en 
zo spoedig mogelijk te koop bij de 
bekende voorverkoop adressen. In-
lichtingen: Tel. 0297-323847 of kijk 
op www.amkconamore.nl.

Zondagmiddagpodium in Rijsenhout

Nikitov met Jiddische 
muziek in De Reede
Rijsenhout - Het Zondagmiddag-
podium presenteert op 10 februari 
om 14.00 uur een bijzonder optre-
den van het ensemble Nikitov met 
Jiddische muziek met zigeunerin-
vloeden in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat 14.
Nikitov is zes jaar geleden opge-
richt in Haarlem door de in het Jid-
disch zingende zangeres Niki Ja-
cobs en de zigeunerjazz violist Jel-
le van Tongeren. In 2003 voegden in 
New York de in Oost-Europese mu-
ziek gespecialiseerde gitarist Adam 
Good en bassist Jason Sypher zich 
bij hen en maakten de vier een tour-
nee langs vele podia in Europa en 
de Verenigde Staten, waarbij on-
der andere werd opgetreden in het 
Concertgebouw in Amsterdam en 
op het Jewish Music and Heritage 
Festival in New York. Nikitov maakt 
akoestische (onversterkte) muziek 
die grote indruk maakt door alleen 
het gebruik van de stem, de viool en 
de akoestische gitaar en bas. 

Het ensemble is een smeltkroes van 
vier persoonlijkheden en hun ach-
tergrond, die veel groter is dan de 
geboortesteden Haarlem en New 
York City aangeven.  De charisma-
tische zangeres Niki Jacobs brengt 
de liedjes vanuit de tekst en haar 
emotie en inspireert de muzikanten 
tot nieuwe ideeën en een virtuoze 
uitvoering van de Jiddische muziek. 
Zij geeft bij elk nummer uitleg over 
de betekenis van de tekst en de mu-
ziek, de oorsprong en de schrijver/
componist.
Het optreden duurt twee keer drie 
kwartier met een half uur pauze. 
Kaarten à 3,50 euro, inclusief een 
kopje koffie of thee, zijn vanaf een 
half uur voor de voorstelling ver-
krijgbaar aan de zaal of te reserve-
ren op vrijdag tussen 9.30 en 11.30 
uur via het  nummer van Stichting 
Meerwaarde, telefoon 023-5698873. 
Ook een rit met de Meertaxi heen 
en terug is op hetzelfde telefoon-
nummer te bestellen.

De solisten aan het ‘werk tijdens een repetitie-avond.

Beachpop 2008 groot succes!
Aalsmeer - Op zaterdag 2 febru-
ari organiseerde The Beach, in na-
volging van vorig jaar, Beachpop 
2008! Tijdens dit muziekevenement 
verzorgden maar liefst zes top-
bands spetterende optredens voor 
het massaal toegestroomde publiek 
in The Beach. De Aalsmeerse band 
Rood beet om 20.00 uur het spits 
van Beachpop af. De Rood zange-
ressen Sandra en Ingrid wisten het 
toestromende publiek al snel en-
thousiast te krijgen! Met pakkende 

pop-rock nummers knalde het wel-
bekende ‘Rood geluid’ vanaf het po-
dium en gaven de muzikanten van 
Rood weer eens aan dat zij een ab-
solute topband zijn. De openingsact 
van 2007, De Tostiband, betrad na 
Rood het podium. 
Met een set van Engelse en Neder-
landstalige covers wisten de leden 
van De Tostiband de feeststemming 
al snel te verhogen. Hoogtepunt van 
de Tostiband was het nummer ‘de 
Clown’. Met het refrein in een ver-

snelde rock-stijl stond de zaal al 
snel op zijn kop! De dj’s van Back 
in Time (Mister C, Cees S en Mein-
dert) draaiden tussen de wisselin-
gen van de bands welbekende hits 
uit de jaren zeventig tot negentig en 
zorgden hiermee voor een vloeien-
de overgang tussen de bands door. 
De derde band van de avond was 
de Little Boogie Boy Blues band. 
Gewapend met gitaar, bas en drums 
gaf deze driemans formatie, onder 
leiding van front-man Hein Meijer, 

een staaltje van hun kunnen weer. 
Met meeslepende blues en veel en-
thousiasme maakte de Little Boogie 
Boy Bluesband een onuitwisbare 
indruk op het publiek. Na de Little 
Boogie Boy Bluesband was het de 
beurt aan de Aalsmeerse formatie 
Dazzle. Net als vorig jaar traden zij 
op met een volledige bezetting van 
ngen muzikanten, zangers en zan-
geressen. Met een mix van classic-
rock en blues-rock, wist deze erva-
ren band ook dit jaar weer te impo-
neren. 
De vijfmans formatie uit Aalsmeer-
Oost, de Klught, was de voorlaat-
ste band van Beachpop. De band, 
speelde weer als vanouds. Met 
sprekende nummers in het blues-
rock genre, was het optreden we-
derom een groot succes. Afsluiter 
van Beachpop 2008 was de topfor-
matie Allscool. De band, gevormd 
rondom leden van de huisband van 
The Beach, Rob Taekema en Johan-
nes Blanksma, gaven samen met de 
Amerikaanse souldiva Janice Willi-
ams een werkelijk spetterend op-
treden! Met een mix van dampende 
blues, vette funk en swingende soul 
bleef het bijna duizend koppen tel-
lende publiek swingen tot in de late 
uurtjes.
Organisatoren Ruud Vismans en 
Dick Kuin kijken terug op een zeer 
geslaagde avond. Na afloop van de 
concerten bedankten Ruud en Dick 
dan ook alle bands voor hun inzet 
en het publiek voor hun enthousi-
asme. En, aldus de organisatoren: 
Schrijf maar alvast in je agenda: vol-
gend jaar februari Beachpop 2009! 
Surf voor foto’s van Beachpop 2008 
naar www.beach.nl of naar www.
beach-pop.nl.

Voorverkoop concert Young 
Continentals gestart
Kudelstaart - Op zaterdag 1 maart 
komen de Young Continentals naar 
De Spil. Het concert begint om 19.30 
uur, vanaf 19.00 uur is de zaal open. 
Kaarten kosten  7,50 euro voor vol-
wassenen en 3,50 euro voor jonge-
ren tot en met 14 jaar. Kaarten zijn te 
reserveren via irenevlieg@hotmail.
com of telefonisch via 0297-340667. 
Ook zijn er vanaf 1 februari kaarten 
te koop bij de Plantage Boekhandel 
in de Zijdstraat, de Read Shop in de 

Ophelialaan en bij Gall & Gall in het 
winkelcentrum van Kudelstaart.
Het programma voor 2007 is geti-
teld Serious! De tieners gaan seri-
ous om met hun overtuiging en de 
consequenties daarvan in hun le-
ven. Het 15-jarig bestaan wordt ge-
vierd met een programma vol vette 
muziek, gevoelige ballads en ver-
rassend duidelijke teksten. Serieus, 
maar niet saai! Een gaaf concert, dat 
echt ergens over gaat!

Openingsweekend atelier 
Mark van Kuppevelt
De Kwakel - In het weekend van 
16 en 17 februari opent Mark van 
Kuppevelt zijn nieuwe atelier aan de 
Banken 1. 
Vele jaren heeft deze Aalsmeerse 
kunstenaar hier op het beelden-
eiland gewerkt met beeldhouwer 
Wessel van Bezemer, maar deze 
woont en werkt sinds kort in Dren-
the. Mark van Kuppevelt heeft het 
atelier flink onder handen genomen 
en er een goed geoutilleerde werk-
plaats van gemaakt. 
De mogelijkheid bestaat hier om te 
werken in brons, klei of hout. Begin-
nende en/of amateur kunstenaars 
wordt de mogelijkheid geboden om 

zelfstandig te beeldhouwen en/of te 
boetseren met gebruikmaking van 
de aanwezige faciliteiten en onder 
leiding van Mark. 
Het nieuwe atelier wordt zaterdag 
16 februari om 14.00 uur feestelijk 
geopend door Janna van Zon. Be-
langstellenden zijn volgende week 
zaterdag en zondag welkom van 
11.00 tot 17.00 uur. 
Tijdens het openingsweekend zijn 
er, naast beeldende kunst van Mark, 
schilderijen van Ilse Blesing en fo-
to’s van Dennis A-Tjak te zien. Meer 
weten? 
Mark is bereikbaar via 06-54981504, 
email mark.vankuppevelt@tiscali.nl.

Dinsdag 12 februari
Film- en dialezing over 
bergsport bij Nivon
Aalsmeer - Op dinsdag 12 februa-
ri verzorgt Nivon-Aalsmeer e.o. een 
avond met dia’s en filmfragmenten 
over bergklimmen. 
Jelle Egas komt verslag doen van 
zijn reizen naar de Peruaanse An-
des. Tweemaal nam hij deel aan een 
expeditie in de Cordillera Blanca, 
het hoofdmassief van dit deel van 
de Andes. Hij was een van de be-
klimmers van deze enorme bergen.
Ook vertoont hij beelden van de 
plaats Machu Pichu. 
Dit is een diep verscholen ruïne van 

een stadje dat eeuwen onopge-
merkt is gebleven, hoog in de ber-
gen en dat nu natuurlijk een hotspot 
is geworden. Het belooft weer een 
mooie avond te worden. Vooral voor 
de liefhebbers van bergen en van de 
uitdaging die daarvan uit kan gaan. 
Wilt u meer weten over het Nivon 
en/of van de bergsport-afdeling: 
kijk dan op de website Nivon.nl.
De avond op dinsdag 12 februari is 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan en begint om 20.00 uur.. 
De toegang is 3 euro.



Stokkeland en zo
Aalsmeer - De ‘punt’ van het Stok-
keland is verkocht en in handen van 
een sympathieke particulier. Je weet 
wel, het stuk Stokkeland tegenover 
TV-studio Aalsmeer waar verder-
op he zicht op de N201 is. De rest 
van het Stokkeland is eigendom van 
de gemeente Aalsmeer. Ooit had de 
gemeente het snode plan om luxe, 
grote en vooral duren huizen op het 
Stokkeland te bouwen. Door actie, 
vooral aangewakkerd door Johan 
Dekker, ging de voorgenomen be-
bouwing niet door. Het Stokkeland, 
eigenlijk een groot eiland in aanloop 
naar de Westeinderplassen, is een 
aangenaam stuk groen gebleven. Je 
moet niet alle groene plekjes door 
straatklinkers en bakstenen willen la-
ten verdwijnen. 
Het Stokkeland is destijds door de 
bouw van het gemeentehuis (1962) 
toch al bijna gehalveerd. Gelukkig is 
er tussen het gemeentehuis en Stok-
keland in een redelijk brede sloot 
overgebleven. Die sloot komt ener-
zijds uit op de smalle sloot langs de 
Stommeerkade, het ‘Stommeers-
weegje’ en anderzijds op de dood-
lopende kerkwetering die tussen de 
seringen en Markstraat kabbelt. Toen 
de Oude Veiling in de Marktstraat nog 
CAV was, konden de kwekers er met 
hun bloemen en planten op hun pra-
men doorvaren en zo hun producten 
naar de veiling brengen. Ooit liep die 
kerkwetering door tot de Ringvaart 
en kwam uit in de Groene Liede in de 
Haarlemmermeer, in de buurt van het 
voormalige gemaal, de Cruquius. Nu 
zou het bijzonder geweest zijn als de 
kerkwetering door het dorp en langs 
de Dorpskerk in de Ringvaart uit zou 
komen.
De school ‘Samen Een’ aan de 
Schoolstraat zou dan niet op die 
plaats hebben kunnen staan, want 
juist daar liep de kerkwetering. Voor 
het bereik van de bloemenveiling aan 
de Marktstraat was de beweegba-
re brug in de Van Cleeffkade nuttig. 
Het is eigenlijk jammer dat er destijds 
geen zorgvuldige planoloog, voor dat 
deel dorp, voor de gemeente zat. Als 
er meer behouden zou zijn, zou het 
dorp Aalsmeer nog karakteristiek 
zijn. In de Van Cleeffkade zaten ooit 
vier bruggen. Het weggetje langs de 
apotheek heet Gedempte Sloot en 
loopt aan de achterkant van de hui-
zen aan de Marktstraat door naar de 
Weteringstraat. Veel mensen weten 
nog dat het een sloot was met over 
de Van Cleeffkade een brug. Sloot 
dicht, brug weg. Jammer. 
De tand des tijds had zich niet zo 
moeten invreten in het dorp. Mis-
schien had het anders gekund. Hoe-
wel dit achteraf geklets is, zit er toch 
wat in om nu iets van dat karakteris-
tieke te achterhalen en ons best te 
doen om er een leuk plaatje van te 
maken. Natuurlijk is er niet veel meer 
te redden. De nieuwe huizen aan de 
Marktstraat en de Seringenstraat 
zouden karakteristiek worden. Daar 
is niets van terecht gekomen. Ja, na-
tuurlijk ben ik blij dat er gebouwd is, 
eindelijk, na de verloedering door 
dichtgetimmerde en gesloopte hui-
zen met vuilgroei volop. Weliswaar is 
vuil soms ook mooi groen, maar dit 
ging te ver.
Een brug terug gaan brengen in de 
Van Cleeffkade zou een goed plan 
zijn. Het moet dan een ‘ouderwet-
se’ brug zijn als het karakteristiek 
moet zijn. Die brug hoeft niet open 
en dicht te gaan, maar hoog genoeg 
om onder door te varen. Aan het eind 
van de kerkwetering zou dan een 
kleine aanlegsteiger kunnenkomen 
om 2 à 3 bootjes aan te leggen en 
misschien kan er ook iets gemaakt 
worden bij de Oude Veiling om af 
te meren. Naast de brug, bij het ge-
meentehuis, kunnen eveneens en-
kele bootjes aanleggen, zo ook (al) 
bij het Stokkeland. Als dan eindelijk 
de Van Cleeffkade aangepakt wordt, 
dus de brug erin, de weg verbeteren, 
een beschoeiing langs de kade met 
een nieuwe steiger, waar kleine bo-
ten kunnen afmeren, dan wordt het 
in het dorp een stuk levendiger.
Er moet geen brug vanaf de Van 
Cleeffkade naar het Stokkeland ko-
men, dat is te veel van het goede en 
kan overlast veroorzaken. Niet doen 
dus, men kan makkelijk op het Stok-
keland komen via de brug achter het 
gemeentehuis. En, door geen nieuwe 
brug te bouwen, besparen we mis-
schien een stukje financiële over-
schrijding van de algehele aanpak 
daar. Rond de Van Cleeffkade-plan-
nen duurt het ook al zolang. Overi-
gens komt er toch een nieuwe, hard-
houten brug vanaf de Stommeerka-
de, over het Stommeersweegje, naar 
de punt van het Stokkeland. Daar 
mag ‘men’ niet over, die brug is par-
ticulier. Gemeente, begin nu maar ‘ns 
met deze klus.
Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Teveel alcohol
Aalsmeer - Tijdens verkeerscon-
troles afgelopen week zijn drie be-
stuurders betrapt op rijden onder 
invloed van alcohol. Twee automobi-
listen werden tot stoppen gemaand 
op de Van Cleeffkade, één op de 
Legmeerdijk. De bestuurders kun-
nen rekenen op een flinke boete.
 

Munitie verwijderd uit grond bouwlocatie Oosteinde

Eerste, symbolische paal 
voor ‘Wonen aan oever’
Aalsmeer - Onder belangstel-
ling van met name aanstaande ko-
pers heeft burgemeester Pieter Lit-
jens  vorige week woensdagmid-
dag symbolisch de eerste paal ge-
slagen voor de jongste, nog te re-
aliseren wijk in Nieuw-Oosteinde, 
Wonen aan de Oever.  Het project 
omvat 136 woningen en wordt ge-
realiseerd ten zuiden van het voor-
zieningencentrum in aanbouw. Van-
wege de vondst van munitie heeft 
het bouwrijp maken van de locatie 
enkele maanden vertraging opgelo-

pen. Er is een uitgebreid onderzoek 
gehouden, maar zeker is nu dat de 
grond munitievrij is. Gestart kon 
worden met de bouw en dus werd 
op deze best unieke plek de eer ge-
geven aan de nieuwe eerste man 
van Aalsmeer. 
In Wonen aan de Oever worden vrij-
staande huizen en twee-onder-een-
kap woningen gebouwd in een wa-
terrijke omgeving. De woningen ko-
men op eilandjes te liggen en brug-
getjes vormen de verbinding met 
het vasteland. De huizen aan het 

water krijgen zelfs de beschikking 
over een eigen steiger. Inmiddels is 
zo’n driekwart van de woningen al 
verkocht. Voor de laatste, nog be-
schikbare, woningen zijn belang-
stellenden welkom in het verkoop-
centrum van Nieuw Oosteinde aan 
de Hornweg 321 elke woensdag van 
12.00 tot 16.00 uur en elke zaterdag 
van 12.00 tot 14.00 uur geopend 
voor bezoekers. Voor prijzen, artist 
impressies en plattegronden, kijk op 
de website:
www.nieuw-oosteinde.nl.

Na uitgebreid onderzoek naar munitieresten uit de in de Tweede Wereldoorlog gecrashte bommenwerper Hells Fury 
kon het sein ‘bouwen’ worden gegeven.

Zorgen voor veilig en plezierig winkelen

Eerste ster keurmerk Veilig 
Ondernemen in Centrum
Aalsmeer - Op maandag 4 febru-
ari is door directeur Eduard van 
de Lustgraaf van het Hoofdbedrijf-
schap Detailhandel het eerste cer-
tificaat keurmerk Veilig Onderne-
men overhandigd aan de winkeliers 
vereniging Aalsmeer Centrum. Het 
keurmerk Veilig Ondernemen is een 
landelijke methode om te werken 
aan verbetering van de veiligheid 
en kwaliteit van het winkelgebied. 
Kenmerkend hiervoor is de samen-
werking tussen overheid en onder-
nemers. Bij de overhandiging waren 
naast ondernemers in het dorp te-
vens de wijkteamchef van de politie, 
de kazernemanager van de brand-
weer Aalsmeer en namens de ge-
meente, wethouder Berry Nijmeijer 
en burgemeester Pieter Litjens, aan-
wezig. Het certificaat is uitgereikt 
voor realisatie van deze samenwer-
king en het gezamenlijk maken van 
een plan van aanpak om te komen 
tot een schoon, heel en veilig win-
kelgebied. De eerste ster is dus de 
eerste stap. “De eerste stap om de 
veiligheid in het centrum onder de 
loep te nemen, is voltooid”, aldus 
voorzitter Ed Kriek van de winke-
liers vereniging Centrum, die ook 
vertelde dat de meningen binnen 
het bestuur om deel te nemen aan 
het KVO in het begin verdeeld wa-
ren. “Er waren bedenkingen. Is het 

wel het juiste tijdstip?” Het Hoofd-
bedrijfschap Detailhandel meldde 
dat het juist hét goede tijdstip was. 
De mogelijkheid is er om te antici-
peren op de ontwikkelingen. De ver-
anderingen bieden juist kans om de 
veiligheid te verbeteren en/of gelijk 
aan te pakken. 

Enquête en rondgang
De eerst ster geeft aan dat het eer-
ste deel van het proces voltooid is. 
Om te komen tot een plan van aan-
pak is er een inventarisatie gemaakt 
van de huidige situatie in het win-
kelcentrum. In een enquête onder 
de ondernemers en het winkelend 
publiek is onder meer gevraagd 
naar winkeldiefstal, onveiligheids-
gevoelens, beheer, overlast, graffiti 
en vernielingen. Uit de enquête is 
naar voren gekomen dat 16 procent 
van de ondervraagden een gevoel 
van onveiligheid met name door 
dreiging door personen te hebben. 
Overlast wordt ervaren door vernie-
lingen (56 procent) en rondhangen-
de jeugd (46 procent). Baldadigheid 
scoort eveneens hoog, 36 procent, 
en 24 procent vindt dat de fietsers 
in de straat voor onveilige situaties 
zorgen. Wethouder Berry Nijmeijer 
benadrukte dat samenwerken van 
groot belang is en dat er bij over-
last of bedreiging zeker aangifte ge-

daan dient te worden bij de politie 
en: “Bel naar onderhoud en beheer 
van de gemeente, telefoon 387575, 
als er onveilige situaties zijn ont-
staan. Ik kan het niet vaak genoeg 
zeggen.” Naast een enquête is een 
schouw gehouden, waarbij een 
rondgang is gemaakt in en om het 
winkelcentrum. Op basis van de ge-
gevens van de enquête, de schouw, 
politie- en brandweercijfers zijn af-
spraken gemaakt die er voor moe-
ten zorgen dat het veilig en plezierig 
blijft in het winkelcentrum. Deze af-
spraken kunnen tijdens periodieke 
overleggen besproken en als nodig 
bijgesteld worden. 

Aan de slag
“We staan het begin, we gaan aan 
de slag en hopen over twee jaar vol 
trots de tweede ster in ontvangst te 
kunnen en mogen nemen”, aldus 
wethouder Nijmeijer en voorzitter 
Kriek. Burgemeester Pieter Litjens, 
die later aanschoof vanwege een 
vergadering, sprak zijn bewonde-
ring uit voor de grote solidariteit en 
eensgezindheid van de diverse in-
stanties. 
“Het is belangrijk dat alle partijen 
samen aan tafel gaan. Samen pro-
beren om iedereen veilig te laten 
ondernemen en te laten winkelen in 
het centrum.”

De eerste ster van het convenant Veilig Ondernemen. Op de foto de bestuursleden Ed Kriek, Dirk Box, Constantijn Hof-
fscholte en Jan Sparnaay van winkeliers vereniging Centrum, wethouder Berry Nijmeijer, wijkteamchef van de politie 
Aalsmeer, mevrouw C.M. Kosterman, kazermanager W. van Randwijk van de brandweer Aalsmeer en de heer Lustgraaf, 
directeur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Intentieverklaring gemeente en OVA

Visie voor samenhangend, 
economisch beleid
Aalsmeer - Een samenhangend 
economisch beleid met een dui-
delijke visie op de toekomst. Dat is 
het doel van de handreiking econo-
mische visie die momenteel wordt 
ontwikkeld door Ondernemers Ver-
eniging Aalsmeer (OVA) en de Ka-
mer van Koophandel Amsterdam 
in samenwerking met de gemeente 
Aalsmeer.

De handreiking economische visie 
moet kaders gaan bieden voor de 
toekomstige ontwikkeling van be-
drijventerreinen, winkelgebieden en 
recreatie/toerisme in Aalsmeer en 
Kudelstaart. De visie vormt daarmee 
een belangrijk uitgangspunt voor de 
toekomst van het economische le-
ven in Aalsmeer. Ondernemers, be-
leidsambtenaren en deskundigen 
van de KvK en onderzoeksbureaus 
zijn hier intensief bij betrokken. Alle 

partijen zijn er van overtuigd dat de-
ze samenwerking essentieel is om 
tot een draagkrachtige visie te ko-
men. De economische visie is tevens 
een bouwsteen voor de Aalsmeerse 
Gebiedsvisie, die momenteel door 
de gemeente wordt gemaakt. In de 
Gebiedsvisie worden op hoofdlijnen 
uitgangspunten geformuleerd voor 
een breed scala aan lokale thema’s, 
zoals wonen, ruimtelijke ordening 
en economie. Voor het onderdeel 
economie worden beide onderzoe-
ken zoveel mogelijk op elkaar afge-
stemd.
Om de samenwerking formeel te be-
krachtigen, wordt vandaag, donder-
dag 7 februari, een intentieverkla-
ring gesloten door de gemeente en 
de OVA in samenzijn van de project-
leider van de Gebiedsvisie Aalsmeer 
en de directeur van de Kamer van 
Koophandel Amsterdam.

“Geen speelbal van giganten om ons heen”
Goede belangstelling PACT-café 
over Gebiedsvisie Aalsmeer
Aalsmeer - Waar willen we met 
Aalsmeer naartoe? Natuurlijk moet 
je daar als gemeente alle belang-
hebbenden over horen en hun in-
breng laten hebben. Maar uit de 
discussie in een druk bezocht café 
Bacchus kwam heel duidelijk naar 
voren dat burgerparticipatie geen 
zin heeft als niet eerst door de po-
litiek fundamentele keuzes maakt 
worden om aan al die betrokken 
Aalsmeerders duidelijk te maken 
binnen welke bandbreedte zij hun 
wensen kunnen realiseren. De poli-
tiek staat voor twee keuzes:  Behou-
den we het dorpse karakter of blij-
ven we bouwen en gaan we verder 
verstedelijken? Of kiezen we uit wat 
mogelijk is gezien allerlei randvoor-
waarden en beperkingen of kiezen 
we wat we echt willen zonder ons 
te laten beperken? Een groot aan-
tal belangstellenden vond dinsdag-
avond 29 januari opnieuw de weg 
naar het gezellige cultureel café 
Bacchus voor het alweer vierde po-
litiek café georganiseerd door PACT 
Aalsmeer. Het PACT-café begint zich 
al aardig te ontwikkelen als discus-
sieplatform over actuele politie-
ke onderwerpen. Na ‘Omgaan met 
Schiphol’ en ‘Aalsmeer klimaatneu-
traal’ ging het deze keer over de Ge-
biedsvisie Aalsmeer. 

Visies gekoppeld
Inleider wethouder Berry Nijme-
ijer vertelde dat in opdracht van de 
gemeenteraad dit jaar een nieu-
we structuurvisie wordt opgesteld 
voor het gebied van de gemeente 
Aalsmeer. Een nieuwe integrale vi-
sie is nodig om de ruimtelijke, eco-
nomische en maatschappelijke ont-
wikkelingen de komende decennia 
in de gewenste banen te kunnen 
leiden en goed op elkaar af te stem-
men. Daarbij gaat het om functies 
als wonen, werken en ondernemen, 
sporten en recreëren, natuur en cul-
tuur, verkeer en vervoer, maatschap-

pelijke voorzieningen en dergelijke. 
De economische structuurvisie en 
daaraan gekoppeld een detailhan-
delsvisie is al in de maak bij de Ka-
mer van Koophandel op initiatief van 
de Aalsmeerse en Kudelstaartse on-
dernemers verenigd in de Onderne-
mersvereniging Aalsmeer (OVA). De 
gemeente heeft stedenbouwkundig 
adviesbureau Vijn ingehuurd dat 
moet zorgen voor de afstemming 
van de Economische structuurvisie 
met de Gebiedsvisie. Buro Vijn is te-
vens verantwoordelijk voor het bur-
gerparticipatietraject. 

Participatie
Want om de gebiedsvisie geen pa-
pieren tijger te laten zijn, maar een 
visie die gedragen wordt door de 
Aalsmeerders en Kudelstaarters, 
heeft de gemeenteraad aangedron-
gen op een intensief participatietra-
ject met bewoners in de verschillen-
de kernen, bedrijven, verenigingen, 
maatschappelijke organisaties en 
dergelijke. Iedereen moet kunnen 
meedenken en meepraten. Maar 
dat is makkelijker gezegd dan ge-
daan. Dat bleek wel uit de discus-
sie in Bacchus. Dat het onderwerp 
mensen in beroering brengt is be-
kend en dat het een lastig onder-
werp eveneens. Want wat is een vi-
sie? En hoe vertaal je die heel con-
creet naar je eigen woonomgeving? 
Dat het hele traject zoveel uitdagin-
gen voor de gemeente Aalsmeer 
biedt, dat werd de belangstellenden 
tijdens deze PACT-avond pas goed 
duidelijk. 
Veel van de aanwezigen waren van 
mening dat het onduidelijk is wat er 
straks te kiezen valt. Aan de politiek 
de opdracht: “Maak zichtbaar wat 
jullie met Aalsmeer willen, spreek je 
daarover uit, geef optimisme voor de 
toekomst, laat ons niet de speelbal 
zijn van de giganten om ons heen.  
Aalsmeerders willen trots zijn op 
hun dorp.”

Kluis weg na 
inbraak bedrijf
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 2 op zondag 3 februari is inge-

broken in een bedrijf op het indu-
strieterrein. 
Diverse ruimtes zijn door de dieven 
doorzocht. Ook zijn er kasten open 
gebroken. De inbrekers hebben de 
kluis meegenomen.

Wel of geen asbest in grond tracé Aalsmeerderweg?

Oosteinderweg tijdelijk 
omgelegd in september
Aalsmeer - De werkzaamheden 
voor de omlegging van de nieuwe 
N201 zijn in volle gang. Op de plaat-
sen waar de nieuwe weg de lintwe-
gen zal doorsnijden zijn de ‘bouw-
wegen’ al aangelegd. Ook de aan-
leg van de tunnel onder de Ring-
vaart is in volle gang. De tunnel gaat 
ook onder de Oosteinderweg door 
en dat heeft nogal wat voeten in de 
aarde. In de jongste Nieuwsbrief van 
N201+ wordt uitgelegd dat de Oost-
einderweg tijdelijk wordt omgelegd. 
Begin maart brengen de bouwers 
eerst zand aan om de ondergrond 
goed te laten inklinken. Deze voor-
belasting blijft een half jaar liggen. 
Pas daarna kan de omlegging van 
de Oosteinderweg worden gereali-
seerd. Volgens de planning, zo zegt 
het projectbureau N201+, zal deze 
tijdelijke omlegging van de Oostein-

derweg in september dit jaar wor-
den gecreëerd. 

Aalsmeerderweg
Aan de bouwweg naast het tra-
cé dat de Aalsmeerderweg door-
snijdt, wordt nog gewerkt. De af-
gelopen weken is op het tracé van 
de open tunnelbak die hier wordt 
aangelegd, bodemonderzoek uitge-
voerd. Dit om te kijken of er asbest 
in de grond zit. Nog niet duidelijk is 
of saneringen noodzakelijk zijn, dat 
hangt af van de uitkomst van het 
onderzoek. Voor de bouwweg naast 
het nieuw te bouwen wegvak is de-
ze uitslag  niet van toepassing. Ver-
wacht wordt dat de bouwweg half 
februari tot aan de Hoge Dijk klaar 
is. Op de kruising van de bouwweg 
met de Aalsmeerderweg staan in-
middels verkeerslichten.  

Reguliere snoeiwerkzaamheden
Aalsmeer - Vanaf februari tot met 
maart zullen in Aalsmeer weer de 
reguliere snoeiwerkzaamheden 
worden uitgevoerd. 
Tijdens deze onderhoudsronde van 
het openbare groen zullen ook de 
verzoeken die gedaan zijn door be-
woners en het Hoogheemraadschap 
van Rijnland worden meegenomen. 
Het kan zijn dat er situaties zijn 

waarbij rigoureus gesnoeid moet 
worden, maar er wordt zoveel mo-
gelijk geprobeerd om het aanzicht 
van het groen in stand te houden.

Voor meer informatie over deze on-
derhoudsronde van het openba-
re groen kunt u terecht bij de ser-
vicelijn van de gemeente Aalsmeer, 
0297 387575
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Tevreden over voorzieningen?

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

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

PvdA bezoekt Tweede Kamer
Aalsmeer - Op 30 januari bezocht 
een groep mensen uit Aalsmeer en 
Uithoorn de Tweede Kamer in Den 
Haag. Dit op uitnodiging van de 
PvdA Aalsmeer. 
Tijdens het wachten, bij wat later 
de verkeerde ingang bleek, zoefde 
de ene limousine na de andere op 
de stoep tot vlak voor de deur. Daar 
was minister Voogelaar en ook even 
later minister Maria van den Hoeven 
in levende lijve. Omringd met en-
kele tassendragers en prachtig ge-
kleed, zeilden zij naar binnen. Daar 
was ook Rita Verdonk met één be-
waker aan haar zijde en de tweede 
sloot zich bij de parade aan toen ze 
het kamergebouw ingingen. Binnen, 
na uitvoerig onderzoek van jassen 
en tassen, die niet mee naar binnen 
mochten, was er een ontvangst door 
een rondleidster. Na een film met 
uitleg volgde het bezoek aan de pu-
blieke tribune. Nu zagen de PvdA-
ers met eigen ogen hoe het toegaat. 
Het onderwerp was de verklaring 
waarmee nieuwbakken Nederlan-
ders moeten instemmen op de dag 

dat zij Nederlander worden. Daar 
was de minister van Justitie, Hirsch 
Ballin in de ministersbank, die vak K 
(van kabinet) heet. Met mooie vol-
zinnen antwoordde hij op de opmer-
kingen die door de woordvoerders 
van de partijen in de vergaderzaal 
over dit onderwerp waren gemaakt. 
Men was het eens. Na wat bijpraten 
op de fractiekamer met het kamer-
lid Marianne Besselink, kwamen de 
PvdA-ers op de lange wandeling te-
rug nog vele ‘bekenden’ tegen. Wil-
ders, een boomlange figuur, omge-
ven door een legertje ‘oppassers’. Hij 
werd gefilmd en dat was geen won-
der. Het Tweede Kamergebouw zit 
vol met pers en camera’s. 
Ook Ferry Mingele en de Kamer-
voorzitter Gerdi Verbeet, die net een 
simultaanschaakwedstrijd in de be-
nedenhal opende, kwamen nog op 
het pad van de Aalsmeerders en 
Uithoornaars. 
Al met al interessant en zeker aan 
te raden om daar eens op bezoek te 
gaan. De publieke tribune is open 
als er vergaderd wordt.

Auto’s in brand
Aalsmeer - Rond drie in de nacht 
van zaterdag 2 op zondag 3 februa-
ri zijn politie en brandweer uitgerukt 
vanwege een melding dat in de An-
jerlaan een auto in de brand stond. 
Toen de alarmdiensten arriveerden 
was het vuur al overgeslagen naar 
een volgende, geparkeerde auto. 
Een derde wagen wist de brand-
weer te redden. Deze heeft brand-
, rook en waterschade. De andere 
auto’s zijn volledig uitgebrand. Ge-
tuigen hebben even voordat de auto 
vlam vatte een harde knal gehoord. 
Ook is een weg lopend groep-

Wijkraad Hornmeer vergadert
 Aalsmeer - De Wijkraad Hornmeer 
gaat donderdag 14 februari weer 
vergaderen. Het bestuur zal zich ook 
nu weer bezighouden met het be-
hartigen van belangen van de Horn-
meerders. Iedere maand is er ver-
gadering waar bewoners hun zegje 
kunnen doen over het wel en wee 
van de Hornmeer.
De vergadering begint om 19.30 uur 
en wordt gehouden in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.  
Onderwerp deze avond is onder an-
dere het Waterplan  in de Hornmeer.  
Bewoners van de Hornmeer zijn van 
harte welkom, evenals andere be-

langstellenden. Wilt u als bewoner 
punten te bespreken die u na aan 
het hart liggen, kom dan naar de 
wijkraad-vergadering. U kunt ook 
gewoon komen om te luisteren naar 
wat er gaande is in de Hornmeer.  
De volgende vergaderingen van 
de wijkraad staan gepland voor de 
donderdagen  20 maart en 17 april. 
Bent u niet in de gelegenheid te ko-
men en wilt u toch iets bespreken 
of aankaarten, stuur dan een e-mail 
naar wijkraadhornmeer@hotmail.
com of  een briefje naar het secreta-
riaat van de wijkraad: Meervalstraat 
4, 1431 WG  Aalsmeer. 

Dorpsraad Kudelstaart vergadert
Kudelstaart - Op woensdag 13 fe-
bruari vergadert de Dorpsraad in het 
dorpshuis in Kudelstaart. De verga-
dering begint om 20.00 uur en wordt 
voorafgegaan door een inloop-half-
uurtje voor vragen en/of suggesties 
vanuit de gemeenschap, van 19.30 
tot 20.00 uur. Daar is, buiten een lid 
van de Dorpsraad, ook iemand van 
de politie aanwezig die u met uw 
vraag of idee behulpzaam kan zijn. 
De vergadering is openbaar, dus 
mocht u dit eens willen meemaken, 
komt u dan eens kijken, ook de poli-
tiek is aanwezig. 
Zonder suggesties vanuit het de 

dorpsgemeenschap kan de Dorps-
raad geen stappen ondernemen. 
Wie weet, kan de Dorpsraad hel-
pen. 
Ook is de Dorpsraad op zoek naar 
nieuwe, enthousiaste leden die zich 
willen inzetten voor Kudelstaart. 
Kom eens langs op één van de ver-
gaderingen of vraag een van de on-
derstaande leden voor meer infor-
matie. E-mailen kan natuurlijk ook: 
dorpsraadkudelstaart@hotmail.
com. Voorzitter is Robert Uytenbo-
gaardt, tel. 06-53153252 en het se-
cretariaat wordt beheerd door Ria 
Boon, tel. 0297-328169.

Op de bon voor 
mobiel bellen
Aalsmeer - Op woensdag 30 janu-
ari heeft de politie in samenwerking 
met de belastingdienst en de dou-
ane een grote verkeerscontrole ge-
houden op de Dreef. Er zijn diverse 
bekeuringen uitgeschreven, onder 
andere voor mobiel bellen achter 
het stuur, geen verlichting en geen 
rijbewijs of kentekenbewijs kun-
nen tonen. Op de bon zijn ook twee 
bromfietsers gegaan die met valse 
kentekenplaten bleken te rijden.

Vernielingen 
aan auto’s
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 2 februari hebben onbekenden 
een ruit ingeslagen van een in de 
Cyclamenstraat geparkeerde auto. 
Twee dagen er voor zijn vernielin-
gen gepleegd aan een andere au-
to, geparkeerd in de nabij gelegen 
Azaleastraat. Er is over het dak en 
de motorkap van de auto gelopen. 
Er zitten diverse deuken in de wa-
gen. 

Ruiten auto’s 
ingeslagen
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
1 op zaterdag 2 februari is ingebro-
ken in een tweetal in het centrum 
geparkeerde auto. Eén auto stond 
geparkeerd bij de Stationsweg, de 
ander in de Weteringstraat. Van 
beide auto’s is een ruit ingeslagen. 
Ontvreemd zijn de radio-cd-spelers.

Navigatiesysteem 
uit auto weg
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 30 op donderdag 31 januari is 
ingebroken in een tweetal aan de 
Legmeerdijk geparkeerde auto’s. 
Van beide auto’s is een ruit ingesla-
gen. Uit één der wagens is het navi-
gatiesysteem gestolen.

Laptop gestolen
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 2 op zondag 3 februari is inge-
broken in een woning aan de Oost-
einderweg. Via een raam hebben de 
dieven zich toegang tot het huis ver-
schaft. Onder andere is een laptop 
gestolen.

Getuigen van 
inbraak gezocht
Aalsmeer - Het afgelopen week-
end is op het bedrijventerrein Horn-
meer ingebroken in het pand van de 
bakkerij in de Visserstraat 46. De in-
braak heeft plaats gevonden tussen 
zaterdag 2 twaalf uur en zondag 3 
februari vijf uur ‘s middags. De bij 
de inbraak weggenomen spullen 
zijn afgevoerd in een eveneens ge-
stolen Mercedes bestelwagen van 
´van Muyden´ die tot op heden nog 
niet is teruggevonden. De politie 
verzoekt, in het kader van het on-
derzoek, een ieder die zaterdag of 
zondag de bestelwagen heeft ge-
zien, of iets verdachts heeft waar-
genomen op het bedrijventerrein, 
contact op te nemen.
Met name ondernemers op het be-
drijventerrein Hornmeer die gebruik 
maken van camerabewaking wor-
den nadrukkelijk verzocht de op-
namen te bekijken en de aanwe-
zigheid van eventuele beelden van 
personen en/of auto´s in de Vissers-
traat door te geven aan de politie.
Indien u hier iets over te melden 
heeft wordt u verzocht via mail con-
tact op te nemen met Remco Blan-
kenzee (buurtregisseur Hornmeer) 
mailto:remco.blankenzee@amster-
dam.politie.nl of bel 0900-8844.

Gewapende 
overval
Uithoorn - Twee gewapende man-
nen hebben donderdagmiddag 31 
januari rond 16.45 uur een overval 
gepleegd op een ondernemer aan 
de Anthony Fokkerweg in Uithoorn. 
Hierbij zijn geen gewonden geval-
len. De mannen belden aan, deden 
zich voor als medewerkers van een 
postorderbedrijf en dwongen een 
personeelslid direct onder bedrei-

Geluidmeting Schiphol 
is springlevend!
 Aalsmeer - Op steeds meer plek-
ken rondom Schiphol wordt vlieg-
tuiggeluid gemeten. Waar de be-
langen van economie en volksge-
zondheid met elkaar botsen heeft 
de overheid de lastige taak om een 
norm te stellen en die te handhaven. 
Rondom Schiphol gebeurt dit door 
ieder jaar alle 480.000 afzonderlij-
ke vliegbewegingen in een model 
te stoppen, en uit te rekenen hoe-
veel geluid deze vliegbewegingen 
op 55 handhavingspunten geprodu-
ceerd zouden hebben. De bereke-
ning en data die hieraan ten grond-
slag ligt is niet publiek beschikbaar 
en de methodiek is uitermate com-
plex. De handhavingspunten liggen 
op een theoretische contour, vaak 
midden in een weiland, en buiten 
deze punten is er geen norm. Dit 
systeem is niet alleen voor burgers 
ondoorgrondelijk, ook de Tweede 
Kamer vindt de controle op lawaai 
rondom Schiphol ondoorzichtig en 
te ingewikkeld, er zou zelfs een ka-
mermeerderheid zijn die vindt dat 
het huidige systeem niet werkt. De 
commissie deskundigen vliegtuig-
geluid adviseerde in 2006 om naast 
de berekeningen meer te gaan me-
ten, vooral in het gebied dat verder 
bij Schiphol vandaan ligt. Gelukkig 

wordt er ook al jaren vliegtuiggeluid 
gemeten. Twee bedrijven, Luistervink 
en Geluidsnet, meten op bijna 70 
plekken rondom Schiphol het vlieg-
tuiggeluid. Daarnaast heeft Schip-
hol nog een eigen meetnet: Nomos. 
“Deze metingen worden niet op wil-
lekeurige punten gedaan, maar juist 
op plaatsen waar mensen wonen, 
bijvoorbeeld midden in een woon-
wijk. Op onze website zijn de metin-
gen real-time door iedereen te vol-
gen en te controleren. Mensen kun-
nen op onze website de meting zien 
van het vliegtuig dat zij horen. Heel 
transparant”, aldus Jasper Koolhaas 
van Geluidsnet. Eén van de veel ge-
noemde obstakels bij het meten 
van vliegtuiggeluid is het uitfilteren 
van ander geluid, zoals brommers, 
treinen en wegverkeer. “Natuurlijk 
was het in het begin best lastig om 
vliegtuiggeluid van andere geluiden 
te onderscheiden. Maar inmiddels 
hebben we een systeem ontwikkeld 
dat praktisch alle vliegtuigpassages 
goed herkent”, stelt Rein Muchall 
van Luistervink. Het RIVM heeft de-
ze meetsystemen van vliegtuigge-
luid deze zomer vergeleken met de 
berekeningen. De resultaten staan 
in een recent gepubliceerd onder-
zoek: Geluidmonitor 2006:

Reünie voor ex-bewoners
Dorp Rijk 50 jaar later!
Hoofddorp/Rijk - Het dorp dat 50 
jaar geleden moest verdwijnen ten 
behoeve van de uitbreiding van 
het vliegveld Schiphol. In het dorp 
woonden ongeveer veertig gezin-
nen. Er was een school, een kerk, 
een smederij, een slagerij, een wa-
genmaker, een kruidenier, een post-
kantoor, enkele boerderijen, ter-
wijl de rest bestond uit woonhui-
zen, waaronder een aantal klein 
van formaat. De grenzen waren als 
volgt: de Aalsmeerderweg vanaf  het 
voormalige hulppostkantoor Balder 
tot aan het einde, de boerderij van 
Van Doorn, tevens de Vijfhuizerweg 
vanaf de boerderij Helsloot tot de 
stenen brug met aan de linkerzijde 
de statige boerderij Schoemaker en 
aan de overzijde boerderij Knoop. 
Dit was en is nog steeds (in de her-
innering) het dorp(je) Rijk voor die-
genen die daar zijn geboren en hun 
jeugd er doorbrachten.

Waar zijn de bewoners van toen ge-
bleven? Vaak wordt hierover ge-
praat in kleine kring door de men-
sen die daar gewoond en geleefd 
hebben, momenteel allen ongeveer 
60 jaar en ouder.
Het idee is nu geboren om een re-
unie te organiseren voor alle ex-be-
woners van Rijk en oud-leerlingen, 
die op School twee met hoofdon-
derwijzer de heer Nieuwenburg 
hebben gezeten.
De reünie zal plaatsvinden op zater-
dag 15 maart van 15.00 tot 20.00 uur 
in zalencentrum Het Trefpunt aan 
de Hoofdweg 1318 in Nieuw Ven-
nep. Onder het genot van een hap-
je en een drankje zullen er vast en 
zeker veel herinneringen opgehaald 
worden!
Voor inlichtingen: B.v. Limpt: tel. 023 
5651120, e-mail: k.v.limpt@quick-
net.nl of C.de Cloe: tel. 0252 672473, 
e-mail: c.decloe@quicknet.nl.  

je jongens gezien. Mogelijk weten 
zij meer over de oorzaak. De poli-
tie roept andere getuigen zich ook 
te melden. Dit kan via 09900-8844. 
Het onderzoek is nog in volle gang. 

Regeling duurzaam bouwen 
wegens succes geprolongeerd
Streek - De subsidieregeling ‘Duur-
zame Energiepakket Noord-Holland 
2001- 2008’ is per 31 december 
2007 afgelopen. De regeling was 
zeer succesvol. Daarom willen Ge-
deputeerde Staten van Noord hol-
land de oude regeling, met enkele 
wijzigingen, voortzetten en Provin-
ciale Staten voorstellen hiervoor 1 
miljoen euro per jaar te reserveren. 
Het doel van de nieuwe regeling is 
het stimuleren van particulieren om 
energiebesparende maatregelen te 
treffen. 
Gedeputeerde Staten wil de huidige 
regeling voortzetten, met als belang-
rijkste verschillen dat alleen subsi-
die wordt verstrekt voor particulie-
ren en alleen voor bestaande bouw. 
De bouwregels voor nieuwbouw zijn 
namelijk al voldoende aangescherpt 
en de rijksoverheid heeft al afspra-
ken gemaakt met partijen zoals wo-
ningbouwcorporaties en verhuur-
ders, om het energiegebruik in de 
bestaande bouw de komende jaren 
terug te brengen. 
Noord-Holland wil particulieren sti-
muleren energiebesparende maat-
regelen te nemen door hen 15% 
subsidie te geven voor bijvoorbeeld: 
muur-, dak-, en vloerisolatiema-
teriaal, zonnepanelen, dubbelglas 
of zelfs een kleine windturbine. De 
subsidie wordt alleen verleend via 
gemeenten die met de provincie een 
zogenaamde ‘Klimaatovereenkomst’ 
aangaan. Doel van deze overeen-
komst is het verminderen van CO2 
uitstoot. Particulieren kunnen straks 
bij hun gemeente een subsidieaan-
vraag indienen. De provincie reser-
veert voor elke gemeente of stads-
deelraad een bedrag dat gebaseerd 
is op het inwonerstal van de betref-
fende gemeente of stadsdeelraad. 

Het gaat om een voorstel van Ge-
deputeerde Staten. Dit voorstel gaat 
nog naar de commissie. Provincia-
le Staten van Noord-Holland nemen 
naar verwachting op 17 maart een 
besluit het voorstel. Als Provinciale 
Staten op die dag een positief be-
sluit neemt is 17 maart ook de in-
gangsdatum van de regeling. 

Oude regeling zeer succesvol
In 2001 heeft de provincie Noord-
Holland de subsidieregeling ‘Duur-
zame Energiepakket Noord-Holland 
2001- 2008’ ingesteld. Doel van de-
ze regeling was burgers, bedrijven, 
gemeenten te stimuleren om ener-
giebesparende maatregelen te tref-
fen en te investeren in duurzame 
energietechnieken. Vanaf de start in 
2001 tot 2008 is hiervoor ongeveer 7 
miljoen euro subsidie verleend. Met 
deze financiële impuls hebben de 
genoemde doelgroepen ongeveer 
42 miljoen euro in duurzame ener-
gietechnieken geïnvesteerd. De zo-
genaamde ‘multiplier’ van deze sub-
sidieregeling is dus 6. Daarmee kan 
subsidieregeling zeer succesvol ge-
noemd worden. 

Duurzame energie
De belangrijkste uitvoeringspun-
ten van het duurzame energiebe-
leid van de provincie Noord-Holland 
zijn: Energiebesparing (klimaato-
vereenkomsten met gemeenten en 
stadsdelen), innovatie en ontwikke-
ling (Ontwikkelingsfonds Duurzame 
Energie en ontwikkeling van wind-
molens), grootschalige projecten 
(Kop van Noord-Holland, met name 
Den Helder als uitvalsbasis voor, de 
offshore windindustrie, bevordering 
schone brandstoffen en restwarmte 
en getijdenstroom.

Inbraak bedrijf
Aalsmeer - In de avond van maan-
dag 4 februari is ingebroken in een 
bedrijf aan de Middenweg. Een deur 
is door de dieven open gebroken. Er 
zijn diverse goederen ontvreemd. 
Een inventaris wordt opgemaakt.

Bijna 2.000 planten in beslag genomen

Hennepkwekerijen ontdekt
Uithoorn - De politie heeft maan-
dag op verschillende adressen hen-
nepkwekerijen aangetroffen en ont-
ruimd. In totaal zijn bijna tweedui-
zend planten in beslag genomen.
Maandagmiddag troffen agenten in 
een woning op de Westerlee-straat 
in Amsterdam in twee ruimten res-
pectievelijk 175 en 180 hennepplan-
ten aan. In een andere woning in 
dezelfde straat stonden 140 plan-
ten. Daar lag ook een hoeveelheid 
van bijna één kilo gedroogde hen-
nep. Een van de adressen kwam in 
beeld na een melding bij Meld Mis-
daad Anoniem. De andere kwekerij 
werd ontdekt na melding van buurt-
bewoners bij de buurtregisseur.
Dezelfde middag troffen politie-
agenten in Uithoorn in een bedrijfs-

pand aan de Ondernemingsweg een 
in werking zijnde hennepkwekerij 
aan. Verdeeld door het pand ston-
den er bijna veertienhonderd plan-
ten. In een ander bedrijfspand aan 
de Ondernemingsweg werden res-
ten van een kwekerij aangetroffen. 
Deze was al langer niet meer in ge-
bruik. De politie kreeg in deze zaak 
ook tips van Meld Misdaad Ano-
niem.
Alle planten, de gedroogde hennep 
en de kweekinstallaties zijn in be-
slag genomen. Op de vier adressen 
werd illegaal stroom gebruikt en af-
getapt. Het energiebedrijf stelde de 
stroomtoevoer buiten werking en 
deed aangifte van diefstal. De poli-
tie stelt een onderzoek in naar de ei-
genaren van de kwekerijen.

ging van een vuurwapen om geld 
te geven. Daarna bonden zij de man 
vast en gingen er met een onbekend 
geldbedrag vandoor. Rechercheurs 
van district Zuid hebben de zaak 
verder in onderzoek en willen graag 
in contact komen met getuigen. Zij 
kunnen bellen met 0900- 8844.

Provinciale archieven 
1943-1989 op internet
Streek - Op vrijdag 1 februari heeft 
gedeputeerde Kruisinga het laat-
ste gedeelte van het archief (peri-
ode 1943 – 1989) van de provincie 
Noord-Holland overgedragen aan 
het Noord-Hollands Archief. Dit be-
tekent dat zo’n 46 jaar provinciaal 
archief openbaar en via www.noord-
hollandsarchief.nl gratis en makke-
lijk toegankelijk is voor het publiek.  
Zo kunnen belangstellenden infor-
matie opzoeken over de voormalige 
Provinciale Planologische Dienst, de 
Economische Technische Dienst en 
het directiearchief van het voorma-
lig Provinciaal Ziekenhuis ‘Duin en 
Bosch’ in Castricum. 
Daarnaast opende gedeputeerde 
Mooij de tentoonstelling ‘Op weg in 
Noord-Holland - Provinciale wegen 

tussen 1575 en 2008’. Gedeputeerde 
Kruisinga zei in haar toespraak dat 
er door wetenschappers, journalis-
ten en andere historisch geïnteres-
seerden nog weinig archiefonder-
zoek over de periode tussen 1943 
– 1989 is gedaan. 
De maatschappij veranderde snel 
en de bevolking van Noord-Holland 
groeide in korte tijd zeer snel. Dit 
had zijn effect op onder andere de 
beleidsterreinen milieu, welzijn en 
waterstaat. Kruisinga roept dan ook 
iedereen op om deze interessan-
te periode te onderzoeken aan de 
hand van de nu openbaar gemaakte 
archieven. 
Het archief besloeg oorspronkelijk 
10 strekkende kilometer en is terug-
gebracht tot 400 meter. 

Orgelconcert 
Amstelveen - Op 8 maart hoopt de 
bekende organist John Propitius een 
muzikale avond te verzorgen in de 
Pauluskerk te Amstelveen. Deze or-
ganist is beroemd om zijn prachtige 
improvisatie van bekende koralen 
en dergelijke. Tijdens deze ontmoe-
ting zal hij de toeschouwers vragen 

om mee te doen in de vorm van een 
verzoek tot improvisatie. Uw keuze 
wil hij belonen met een muzikale in-
vulling die zeker de moeite waard 
is. Een goede reden dus om te ko-
men luisteren en te genieten. Het 
concert begint om  20.00 uur en 
de entree bedraagt 5 euro. De Pau-
luskerk is gevestigd aan de Wolfert 
van Borssslenweg 116.

Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 9 febru-
ari spelen Cees Brandt en Rik En-
gelheer voor iedereen vanaf 4 jaar 
de voorstelling ‘Oma’s’ (try-out). 
Cees en Rik spelen twee oude da-
metjes die al hun hele leven samen-
wonen. Alles gaat z’n gangetje, de 
een doet het huishouden, de ander 
kookt.  Echt gezellig vinden ze het  
niet meer, ze missen iets of iemand. 
Het allerliefst willen ze oma zijn, 
zo’n lieve oma die voor alles zorgt. 
Vol enthousiasme storten ze zich op 
deze nieuwe hobby.

Op 10 februari brengt het Vlaamse 
poppentheatergezelschap Vlinders 
& Co met driedimensionale papie-
ren poppen in een draaiend decor 
vol verrassingen de voorstelling ‘Pa-
piersnippels’, Het eerste deel van 
deze voorstelling gaat over Rups-
je Nooitgenoeg. Het tweede deel 
gaat over een Egeltje. Aanvang bei-
de dagen: 14.30 uur. Toegangskaar-
ten zijn 7 euro. Reserveren van don-
derdag tot en met zondag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via 
www.amstelveenspoppentheater.nl.
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True Fashion nieuwe trendy 
boetiek voor hem en haar
Aalsmeer - Ze is met bloemen en 
kaartjes verwelkomd door haar me-
de-ondernemers in de Zijdstraat, 
Ellen Verheul, de eigenaresse van 
de nieuwe, trendy boetiek ‘True Fa-
shion’. Op vrijdag 1 februari heeft de 
Rijsenhoutse haar boetiek voor hem 
en haar geopend in het nieuwe win-
kelpand, hoek Weteringstraat, naast 
Nero Shoes. 
Ellen is geen onbekende in het mo-
de-wereldje. Ze heeft bij boetiek 
Woodstock, was gevestigd in de 
Ophelialaan, gewerkt en liefst veer-
tien jaar heeft zij in de avonduren 
kledingparty’s gehouden bij men-
sen thuis. 
“Maar, dat ging me een beetje op-
breken, iedere keer ’s avonds de 
deur uit”, vertelt Ellen. “En, een ei-
gen winkel, heb ik altijd al gewild.” 
Gezellig en ongedwongen waren 
de thuisparty’s wel altijd en de-
ze sfeer wil Ellen ook in haar win-
kel. Ze hoopt dat mensen lekker ko-
men neuzen, binnen komen lopen 
of er iets van haar of zijn gading bij 
hangt. “Twee keer per week ga ik 
naar Amsterdam en koop ik kleding 

in. De collectie verandert dus weke-
lijks. Bovendien kan ik door vaker 
naar het confectiecentrum te gaan, 
binnen een paar dagen een bestel-
ling leveren. 
Bijvoorbeeld als een shirt of broek er 
niet meer is in een bepaalde maat en 
de klant wil deze wil graag hebben.” 
Van het merk Double Face heeft El-
len broeken, shirts en blazers voor 
dames en heren in de collectie, van 
I’ll Dolce broeken en shirts en van 
Kiki Riki shirts en blouses. Ook kle-
ding van de merken Yaya en Tra-
montana hangt in de winkel, evenals 
het herenmerk Rg512. “Van Rg512 
heb ik ook hele leuke boxershorts, 
met zo’n brede band, in streepjes en 
effen kleuren.” 
Naast kleding verkoopt Ellen ook di-
verse tassen, sieraden en riemen. 
Zeker (regelmatig) gaan kijken, is 
de aanrader. 
Of zoals de Rijsenhoutse zelf ver-
woord: “Kom gezellig kijken, ieder-
een is altijd welkom en de koffie en 
thee staan klaar.” True Fashion is 
met uitzondering van de maandag 
de gehele week geopend.

Drie ruimtetoppers bij 
Renault Nieuwendijk

Milieubewust en ultramodern, de nieuwe in aanbouw zijnde showroom van 
Mercedes Benz-dealer Biemond en van Wijk.

Nieuw en ultramodern
Biemond & van Wijk bouwt 
milieubewuste showroom
Aalsmeer - Onlangs is bij Merce-
des-Benz dealer Biemond & van 
Wijk begonnen met de sloop van 
de showroom en het aangrenzende 
kantoor van de vestiging aan de La-
kenblekerstraat. 
Het oude pand, dat sinds 1973 be-
stond, gaat plaats maken voor een 
nieuwe en ultramoderne showroom. 
Autobedrijf Biemond & van Wijk is 
in de regio al jaren een begrip voor 
personenauto’s en bedrijfswagens 
van Mercedes-Benz. en rijders van 
het prestigieuze automerk weten 
dat zij in de Lakenblekerstraat te-
recht kunnen voor een persoonlijke 
benadering en een uitstekende ser-
vice die past bij het topmerk. 
De laatste tijd drong bij de direc-
tie echter het besef door dat vooral 
de showroom niet meer paste bin-
nen de uitstraling die men van een 
merk als Mercedes-Benz mag ver-
wachten. 
Bovendien bleek de showroom 
steeds vaker te klein te zijn om 
naast het groeiende personenauto-
programma nog ruimte over te hou-
den voor bedrijfswagens en occasi-
ons. 

Tijdelijke locatie
Afgelopen jaar werd daarom het be-
sluit genomen het bestaande pand 
te vervangen door een hypermodern 
twee verdiepingen tellend complex. 
Op een oppervlakte van maar liefst 
2100 vierkante meter zal naast de 
nieuwe modellen en occasions uit 
het personenautosegment ook per-
manent plaats zijn voor diverse 
Mercedes-Benz bestelwagens. De 
showroom wordt volledig gebouwd 
volgens het Autohaus-concept van 
Mercedes-Benz. 
Dat betekent dus veel glas, staal en 
strakke lijnen waarbinnen de auto’s 
optimaal tot hun recht komen en de 
bezoeker zich thuis voelt. 

Omdat tijdens de nieuwbouw toch 
de verkoop gewoon moet doorgaan, 
heeft Biemond & van Wijk de show-
room verplaatst naar een tijdelijke 
locatie aan de Lakenblekerstraat 54, 
direct gelegen aan de N201. Eind 
vorig jaar werden aan dit pand al 
grote reclamedoeken opgehangen 
om de aandacht op deze tijdelijke 
showroom te vestigen. 
De werkplaats/magazijn, het scha-
decentrum Biemond en het bedrijfs-
wagencentrum blijven wel gewoon 
op de oude locatie operationeel. 
 
Milieubewuste nieuwbouw 
Niet alleen in de core-business van 
Biemond & van Wijk personenau-
to’s en bedrijfswagens wordt men 
steeds milieubewuster. 
Ook bij de nieuwbouw van de show-
room is gekozen voor een systeem 
waarbij op zeer efficiënte wijze op-
timaal gebruik wordt gemaakt van 
reeds aanwezige natuurlijke ener-
gie. Voor de verwarming en koeling 
van het gebouw wordt gebruik ge-
maakt van een revolutionair con-
cept, genaamd lange-termijn kou-
de-opslag. 
Hierbij wordt gedurende de winter 
verkregen natuurlijke kou opgesla-
gen in zogenaamde watervoerende 
grondlagen op zo’n 150 meter diep-
te onder het gebouw. 
Deze kou wordt in de zomer ge-
bruikt voor koeling van het pand. 
In winter werkt het systeem omge-
keerd en wordt het gebouw dus ver-
warmd door de ‘zomerwarmte’. 
Dit innovatieve concept levert circa 
50 tot 60 procent energiebesparing 
op en belast het milieu verder op 
geen enkele manier. 
De verwachting is dat de nieuwe 
showroom rond november klaar zal 
zijn, waarna deze uiteraard op ge-
paste wijze geopend zal gaan wor-
den. 

Prijzenregen in loterij bij 
Marskramer Berg! 
Kudelstaart - Ruim een jaar nu 
zijn er bij Marskramer Berg in Ku-
delstaart ook staatsloten te verkrij-
gen en inmiddels hebben vele klan-
ten al mooie prijzen gewonnen. 
Op een lot die bij Marskramer Berg 
in december werd gekocht viel zelfs 
een prijs van maar liefst 20.000 eu-
ro! 

Andere acties
Om meer bekendheid te geven aan 
het feit dat Marskramer Berg nu ook 
een verkooppunt van de staatslote-
rij is organiseerde Berg ook andere 
acties. 
Zo kon men een luxe hotelovernach-
ting in het Kurhaushotel winnen als 
men in de maanden september, ok-
tober en november bij de winkel een 
staatslot kocht. 
Deze mooie prijs is gewonnen door 
de families Markestein en Okker-
sen. Deze twee winnaars kunnen 
zich lekker gaan laten verwennen 

in het Kurhaus hotel met luxe ont-
bijt en diner. 
Staatslotenkopers die bij inlevering 
van hun oudejaarslot bij Berg een 
januarilot kochten, maakten ook 
kans op extra prijzen! 
Zo won de familie Kuyer een fraaie 
digitale camera, de familie Stringer 
een MP3-speler en de familie Zwirs 
een Marskramer cadeaubon ter 
waarde van 50 euro. 
Deze extra acties van Marskramer 
Berg worden door de klanten zeer 
op prijs gesteld en steeds meer 
mensen kopen hun loten nu ook bij 
Berg. 
Tot komende zaterdag 17.00 uur kan 
men nog loten kopen voor de trek-
king van februari met een jackpot 
van maar liefst 11,8 miljoen euro! 

Het zal ongetwijfeld weer storm lo-
pen bij die prachtige winkel van 
Marskramer Berg in het gezellige 
winkelcentrum.

Momenteel wordt de oude showroom gesloopt. Een tijdelijke vestiging in de 
Lakenblekerstraat is in gebruik genomen.

Alert na toename overvallen
Extra surveillances politie 
bij bedrijven en winkels
Aalsmeer - Zoals u wellicht weet 
hebben er vorig jaar in Amstelveen 
diverse overvallen op winkels en be-
drijven plaatsgevonden. 
Afgelopen tijd is ook de Haarlem-
mermeer met een aantal overval-
len geconfronteerd en maandag j.l. 
is in Uithoorn de Aldi overvallen. Tot 
nu toe is Aalsmeer buiten beeld ge-
bleven.
De politie wil dit, middels preventief 
opzicht en door extra inspanning te 
plegen, ook zo te houden. 
Er worden in de ochtend, tijdens 
het openen van de winkels, en ’s 

avonds, tijdens het sluiten, extra 
surveillances gehouden, gericht op 
winkels en bedrijven in Aalsmeer en 
Kudelstaart.
De politie hoopt op mede-inzet van 
de ondernemers en heeft hen ge-
vraagd om met name  rondom ope-
nen en sluiten van de winkels/be-
drijven extra alert te zijn op verdach-
te personen/voertuigen in de buurt 
van de bedrijven en winkels. Mocht 
men iets verdachts zien, dan wor-
den ondernemers en personeelsle-
den verzocht dit direct te melden via 
het nummer 0900-8844.

Aalsmeer - Op 8 en 9 februari  in-
troduceert Renault Nieuwendijk met 
trots de Clio Estate, de Grand Mo-
dus en de Kangoo Family. Drie mo-
dellen die op het gebied van rijple-
zier, comfort en veiligheid alles te 
bieden hebben. 
Bij deze modellen is nadrukkelijk 
gelet op de inhoud. Dit is terug te 
zien in het aantal innovatieve op-
bergruimtes en de enorme capa-
citeit van de ruimtes. Kortom, drie 
nieuwe modellen die beschikken 
over een inhoud en ruimte die on-
gekend is in hun klasse. Renault’s 
kleinste ruimtewonder heeft nu ook 
een grand-versie. 
De Grand Modus onderscheidt zich 
door een zee van interieur- en kof-
ferruimte en een gerestyled vloei-
end design. 
De kofferruimte heeft een inhoud 
van 410 liter. Het ruimtelijke interi-
eur heeft verschillende modules en 
is dus multifunctioneel met veel in-
novatieve opbergvakjes.
Met de Grand Modus zal Renault 
haar positie in het MPV-segment 
verder vesterken.
De Clio Estate is een dynamische 

stationversie van de Clio met een 
overvloed aan ruimte.
Grootste voordeel van de Estate is 
de ruime kofferbak die van maar 
liefst 439 liter. De Clio bewees al een 
topper te zijn. 
Voor slechts 700 euro meer is de 
Clio Estate Expression verkrijgbaar,  
een model dat standaard voorzien is 
van een radio/CD-speler met bedie-
ning op het stuur, elektrische ramen 
vóór en dakrails. De in 1997 geïntro-
duceerde Kangoo was meteen een 
doorslaand succes. 
Nu, 10 jaar later, is er een nieuwe 
Kangoo; de Kangoo Family. Geble-
ven zijn de royale binnenruimte en 
het veelzijdige karakter. Nieuw zijn 
het toegenomen comfort en het 
toegenomen gebruikersgemak. De 
aantrekkelijk prijsstelling is ook ge-
bleven. 
Voor alle modellen geldt dat men de 
eerste maanden profiteert van een 
gratis Pack Introduction met ve-
le extra’s. Daarnaast stunt Renault 
Nieuwendijk de eerste maanden 
van dit jaar met een buitengewone 
actie: drie jaar lang 0 % rente bij een 
financiering.

Combinatie theorie en stage
Guard Academy houdt 
werving en selectiedag
Aalsmeer - Door de grote vraag 
naar beveiligers in de regio rond 
Amsterdam heeft Guard Academy 
besloten om medio maart ook in de-
ze regio met haar opleiding te star-
ten. Omdat de behoefte aan bevei-
ligers zo groot is, staat een enorme 
druk op de kwaliteit van de oplei-
ding, daar het diploma wettelijk ver-
plicht is om in de beveiligingsbran-
che te werken. Echter doordat ten 
tijde van de theorieopleiding ook de 
stages op verschillende locaties, on-
der begeleiding van gecertificeerde 
begeleiders, wordt gegarandeerd 
bereikt Guard Academy een sla-
gingspercentage van gemiddeld 85 
procent. Op 16 februari houdt Guard 
Academy een werving- en selectie-
dag. Het bedrijf komt uit Deventer, 
waar het inmiddels bekend is van 
de succesvolle beveiliging van grote 
(sport-)complexen en evenementen 
zoals Deventer op Stelten, het Dic-
kens festival en de grootste Boe-
kenmarkt van Europa die elk jaar in 
augustus wordt gehouden. Bijzon-
der aan de opleiding bij Guard Aca-
demy is dat de theorie en stage zij 
geïntegreerd.

Flexibel ingericht
“En dat is iets wat je in de gangbare 
beveiligingsopleidingen niet tegen-
komt”, zeggen Ad van Wezenbeek 
en Dick Wolterink van Guard Aca-
demy. “Er zij wel theoretische op-
leidingen maar veel mensen die de 
opleiding hebben gedaan komen er 
na afloop achter dat ze ook praktijk 
moeten volgen om het vak te kun-
nen uitoefenen. Dan is het nog ui-
termate lastig om een stageplek 
te vinden. Bij ons worden theorie 
en praktijk gecombineerd. In on-
ze leslokalen in Amsterdam volgen 
de deelnemers aan de opleiding de 
theorie, terwijl ze de stage volgen 
bij een bedrijf. Ze lopen in de prak-
tijk mee met gediplomeerde bevei-
ligingsmensen om te helpen bij de 

organisatie van evenementen, de 
bewaking van winkelcentra of an-
dere objecten. In Deventer zijn we 
hiermee al zeer succesvol gebleken. 
In de regio Amsterdam kun je bij-
voorbeeld denken aan de beveili-
ging van Schiphol, de haven of eve-
nementen in steden als Alkmaar of 
Zaanstad”. Groot voordeel van de 
opleidingen van Guard Academy is 
dat deze flexibel kan worden inge-
richt. Van Wezenbeek en Wolterink: 
“Door met de tijden te schuiven kan 
iedereen de opleiding makkelijk vol-
gen. We behalen met onze MBO 
opleiding beveiliger 2 trouwens een 
zeer hoge score. Tachtig tot negen-
tig procent van de deelnemers slaag 
t in een keer voor het theoriegedeel-
te en 98 procent heeft binnen een 
week na afronding van de opleiding 
een baan. Dat is ook geen wonder 
want het bedrijfsleven zit echt te gil-
len om goed opgeleide mensen”.

Officieel erkend
De opleiding is officieel erkend door 
het Ministerie van Onderwijs, Minis-
terie van Justitie en brancheorgani-
satie Ecabo en kan worden gevolgd 
zonder vooropleiding. Voorwaarde 
voor deelname is wel dat men niet 
in aanraking is geweest met Justi-
tie. De duur is een half jaar. De op-
leiding biedt een aantal extra’s zo-
als het Europese computerrijbewijs, 
zelfverdediging, Engels, EHBO (in-
ternationaal) of bedrijfshulpverle-
ning. 
Tijdens de advies- en selectiedag 
worden bezoekers getest op on-
der meer communicatievaardigheid, 
teamwork en persoonlijke inzet. 
Guard Academy is gevestigd in een 
dependance van het Sint Nicolaas-
lyceum aan de Prinses Irenestraat 
(Beatrixpark), vlakbij het World 
Trade Center en het NS-station Am-
sterdam-Zuid. Voor informatie: tele-
foon 0570-618793. Kijk ook op www.
guardacademy.nl

Noviteiten op Flowertrails
Aalsmeer - Op 11, 12 en 13 juni 
zullen voor de vierde keer de suc-
cesvolle FlowerTrials® voor pot- en 
perkplanten plaatsvinden op ver-
schillende locaties in de regio’s 
Aalsmeer, het Westland en Hendrik 
Ido Ambacht. 
Inmiddels is het aantal deelnemers 
aan dit jaarlijkse evenement ge-
groeid tot 21 toonaangevende tuin-
bouwbedrijven uit binnen- en bui-
tenland. Grote aantallen bezoekers, 
waaronder ook zeer veel vakmen-
sen en handelaren uit het buiten-
land, kunnen de vele noviteiten en 
het bestaande assortiment van de 
verschillende marktleiders tijdens 

de FlowerTrials® op een efficiënte 
en overzichtelijke manier bekijken.
Het wordt steeds belangrijker om 
met een goed samengesteld assor-
timent op de markt te komen en de 
FlowerTrials® geven hiervoor een 
prima impuls. 
De innovatie van eenjarige zomer-
bloeiers is in volle ontwikkeling en 
de FlowerTrials® geven hiervan een 
goed beeld. 
Voor uitgebreide informatie over de 
locaties en deelnemers, zie de web-
site:www.flowertrials.nl. 
Op aanvraag is bij de organisatie 
tevens een gedrukte brochure ver-
krijgbaar.

‘Voeding’ bij HealthCity
Kudelstaart - Dinsdag 12 februari 
organiseert HealthCity Kudelstaart 
een voedingsinformatieavond van 
19.30 tot 21.00 uur in de sportschool 
aan de Wim Kandreef 5. 
Op deze avond komt de Aalsmeer-
se diëtiste Sylvia Bosma informatie 
geven over gezond en verantwoord 
afvallen.
Daarnaast zullen er vertegenwoor-
digers zijn van MDY. Zij zullen de-
ze avond het een en ander vertellen 
over het gebruik van voedingssup-
plementen. 

Leden van HealthCity Kudelstaart 
kunnen deze producten overigens 
op het internet bestellen met kor-
ting!
Vanaf 1 maart start HealthCity Ku-
delstaart met een groep deelnemers 
die het ideale gewicht willen berei-
ken door middel van drie keer per 
week te sporten, onder begeleiding 
van diëtiste Sylvia en de eigen fit-
nesscoaches.
 Voor aanvullende informatie ben je 
welkom bij HealthCity in Kudelstaart 
of bel naar 0297-231081. 
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Kudelstaart - Vroeg in het jaar 
op pad moesten de carnavalvier-
ders, want net als in Brabant en 
Limburg was het van 2 tot en met 
5 februari feest in het tot Poelgil-
derdam omgetoverde Kudelstaart. 
Carnavalsvereniging De Pretpeur-
ders trakteerde op een ‘cool car-
naval’ en aan dit thema werd ook 
gehoor gegeven. Het was koud 
zaterdag en zondag tijdens de op-
tochten, er waaide een harde wind. 
De kijkers kropen diep in hun jas-
sen, de deelnemers vierden feest. 
En wie ingehaakt had op het the-
ma en gehuld was in een ijsberen-
pak of eskimo-outfi t liep er heer-
lijk warmpjes bij. Ook tijdens het 
kindercarnaval werden coole ijs-
beertjes gespot en heel veel ko-
nijntjes… Bij de optocht voor vol-
wassenen op zondag was er veel 

bekijks. Ook de nieuwe eerste 
burger, Pieter Litjens, gaf acte de 
présence en om net als de IJsko-
ninginnen warm te blijven, dans-
te hij gezellig even met deze groep 
meiden mee. Ook dansend over 
straat gingen de negen vriendin-
nen van de Parels uit de Polder. De 
club uit Kudelstaart en omgeving 
deed voor het eest mee en had de 
carnavalskar omgetoverd tot een 
winter wonderland

Een coole optocht
Bijna net zo ‘groot’ als het bloe-
mencorso wordt de carnavalsop-
tocht in Kudelstaart! Met dit jaar 
ook bloemen, te zien op de aller-
laatste corso-praalwagen die vrij-
dag door bouwers van diverse 
buurtschappen als afscheid ge-
maakt is. Het aantal karren loopt 

aardig tegen de twintig. Ook de 
gelijkenis met de pramenrace is er, 
zeker als je bekijkt met wat voor 
creativiteit de karrenbouwers aan 
de gang zijn gegaan. En dan die 
pakken! Zelfgemaakte bontjassen 
die waarschijnlijk op de Noordpool 
hard nodig zijn, tonnetjerond dik-
ke ijsverkopers die een soort op-
blaaspakken aanhadden, ijsberen 
en ijskoninginnen, disneyfi guren, 
stripfi guren, en brandweerman-
nen uit De Kwakel. Allemaal zagen 
ze er ‘cool’ uit, dat moet gezegd. 
Eén van de leukste karren was de 
boerenkoolkar of beter gezegd, de 
boerencool-kar. Helemaal in het 
kader van Boer zoekt vrouw waar-
schijnlijk. Of de in boerenkiel ge-
hulde jongens al een vrouw had-
den gevonden... er liepen er ge-
noeg rond in de optocht. Achterop 

de kar pruttelde een megapan met 
boerencoolstampot... Met man en 
macht is gebouwd aan de karren 
die stuk voor stuk op het thema 
Cool ingespeeld waren. En ook 
hier geldt, de voorpret tijdens het 
bouwen van de karren is al bijna 
net zo leuk als meerijden zelf. Be-
denk het maar... Een grote bierkar, 
een eskimohut en populair waren 
ook de bobsleeërs van Cool Run-
nings. Op één van de karren was 
zelfs een bobsleebaan gebouwd 
waar het sleetje moeiteloos van-
af gleed. Met dat kunstje kregen 
de Olympische Cool Runners elke 
keer de lachers op hun hand na-
tuurlijk.  Na de optocht passeer-
den de karren en de ‘opvarenden’ 
nog eens uitgebreid de revue in 
het Dorpshuis, waar het tot in de 
vroege avond gezellig druk was.

Letterlijk ‘cool carnaval’
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Het onstaan van Valentijn
Streek - Het bekendste verhaal gaat 
over de jonge Valentijn, die op 14 fe-
bruari van het jaar 270 het slachtof-
fer werd van zijn geloof. Hij, een Ro-
mein, bekeert zich tot het Christen-
dom. Op die bewuste 14e februari 
wordt Valentijn gemarteld en ont-
hoofd. Hij ziet nog net kans om het 
dochtertje van de gevangenbewaar-
der een briefje toe te stoppen. ‘Van 
je Valentijn”, staat erop. 

Ook bij een andere mogelijke ver-
klaring zijn de Romeinen betrokken. 
Valentijnsdag komt voort uit het 
feest dat in het Romeinse rijk ge-
houden werd ter ere van de vrucht-
baarheidsgodin Februa of Juno. Dit 
feest heet Lupercalia en vindt plaats 
op 15 februari. De Lupercalia komt 
al voor in de Griekse mythologie. 
Daarin vereren priesters in febru-
ari de god Pan. Pan is als volwas-
sene geboren, met horens, baard, 
bokkenpoten en een staart. Hij is 
de god van de kudden en de her-
ders. De Romeinen nemen Pan over 
als hun god Faunus, die ook wel Lu-
percus wordt genoemd. Lupercus 
is een demonengod die een wolvin 
als een vrouw (genaamd Luperca) 
heeft. Volgens de overlevering heeft 
Luperca Romus en Romulus opge-
voed, de stichters en bouwers van 
de oude stad Rome. 

In februari gaan de priesters die 
Lupercus aanbidden de straat op. 
Slechts gekleed in bokkenhuiden 
slaan zij de vrouwen met riemen van 
bokkenleer. Dit zou de vruchtbaar-
heid bevorderen. Ook is er op dit 
feest een soort loterij. Geslachtsrij-
pe jongens en meisjes moeten een 
lootje trekken en horen gedurende 
het feest bij elkaar. Om te feesten, 
maar vooral om hun maagdelijkheid 
te verliezen. De grotten van Romu-
lus en Remus zijn hierom berucht.

Valentijnsfeesten verspreiden zich 
over heel Europa. Vaak gaat het er 
liederlijk aan toe. Vrouwen dansen 
halfnaakt in het rond en slaan daar-
bij schunnige taal uit. Na het ver-
eren van de vruchtbaarheidsgodin 
duiken ze de struiken in, waar de 
mannen al liggen te wachten. Hele 
orgieën speelden zich af op die va-
lentijnsfeesten. 
In de middeleeuwen komt het Chris-
tendom op in Europa. Monniken en 
priesters spreken schande van de 
heidense taferelen. Zij wilden de va-
lentijnsfeesten binnen de christelij-
ke leer brengen. Dit gebeurt door 
er de naam van de heilige Valentijn 
aan te verbinden. De vaste dag van 
Sint Valentijn is op 14 februari. Per 
toeval komt Valentijnsdag te vallen 
op de veertiende. 

Bloemetje voor Valentijn!
Streek - Naast de valentijnskaart 
worden er op Valentijnsdag vaak 
bloemen gegeven. Iedere bloem 
heeft een betekenis. Om te voorko-
men dat je met een rouwboeket bij 
je geliefde aan komt hebben we de 
betekenis van bloemen voor je op 
een rijtje gezet. 

Rozen 
De roos is de bloem bij uitstek om 
aan je geliefde te geven. Hoewel 
de rode roos veruit het bekendste 
is, zijn er inmiddels vele soorten en 
kleuren. Welke kleur jij je geliefde 
moet geven hangt van je bedoeling 
af. Wij kunnen je hierbij helpen met 
de betekenis van de kleuren.

Kleur Betekenis
Dieprode Ik wil je 
Gele Kies voor mij
Provence Vuur en vlam 
Roze Jij en ik 
Witte Vertrouw me 
Witte en rode Voor altijd samen
Zwart Het is uit
Naast rozen kan je natuurlijk ook 
voor een andere bloem kiezen. Als 
je voor een andere bloem kiest, het 
is leuk om de onderstaande beteke-
nis op het kaartje te vermelden:

Bloem Betekenis
Amaryllis Betoverende schoonheid

Anemoon Verwachting
Blauw viooltje Hoopvol
Boterbloem Kinderlijk
Kerstster Neem mijn angst weg
Krokus Misbruik me niet
Vergeet-me-niet Ware liefde
Rode tulp Liefdesverklaring
Iris Ik heb een boodschap voor jou
Lotusbloem Vreemde liefde
Jasmijn Sensualiteit
Gele chrysant Voorzichtige liefde

Zo houd je bloemen vers:
Verwijder bij rozen de doornen en 
kapotte bladeren. Snijd de steel 
schuin af onder stromend water. Als 
je de bloemen niet direct in een vaas 
kwijt kunt, leg ze dan tijdelijk in de 
koelkast. Ververs het water dagelijks 
om een opeenhoping van bacteriën 
te voorkomen. Verwijder de bladeren 
die het water raken. Gebruik water 
met kamertemperatuur. Houdt de 
bloemen uit fel zonlicht en vermijd 
ook airconditioners en tocht. 
Zet de bloemen ‘s nachts op een 
koele plek - hierdoor zullen ze lan-
ger mooi blijven. Naast het stan-
daard bijgeleverde voedingszakje, 
kan er een beetje bleekmiddel aan 
het water worden toegevoegd om 
de bloemen in goede staat te hou-
den. 
Gebruik echter niet meer dan een 
kwart-theelepeltje.

Wat is verliefdheid?
Streek - Verliefdheid is een raar 
“iets”. Het is dan ook een gewild 
studieobject in de wetenschap. 
Veel onderzoekers uit de moderne 
wetenschap hebben zich over het 
vraagstuk gebogen: Wat is nou ver-
liefdheid? Een samenvatting van de 
verschillende theorieën hebben we 
voor je op een rijtje gezet. 

De wetenschappelijke verklaring
Verliefdheid is van alle gemoedstoe-
standen een van de meest ingewik-
kelde. Het ene moment zweef je in 
de wolken, het andere moment val 
je in een diep gat. Deze wisselen-
de stemmingen hangen samen met 
de chemie in ons lichaam. Bij stem-
mingen en gevoelens spelen zoge-
naamde neurotransmitters een rol. 
Neurotransmitters zijn betrokken bij 
de signaaloverdracht tussen de ze-
nuwcellen. Neurotransmitters zijn 
moleculen. De meest voorname 
in verliefdheid is fenylethylamine, 
maar ook dopamine en adrenaline 
spelen ook een rol. Als er informa-
tie van de buitenwereld binnenkomt 
zorgen neurotransmitters ervoor dat 
deze informatie via het zenuwstelsel 
in onze hersenen verwerkt wordt. 
Ook hormonen spelen een rol bij 
stemmingen en gemoedstoestan-

den. Een rood hoofd, knikkende 
knieën, trillende handen of wisse-
lende stemmingen zijn stuk voor 
stuk kenmerken van een verliefd 
persoon. 

Een aantal wetenschaps-weetjes
Veel verliefde mensen vonden de 
persoon in kwestie al bij de eerste 
ontmoeting opvallend aantrekkelijk. 
Maar de andere helft herinnerde 
zich niet eens waar of wanneer hij of 
zij de ander voor het eerst had ge-
zien. En liefde op het eerste gezicht 
komt al helemaal weinig voor.
Wie de ander meteen al aantrekke-
lijk vindt, wordt het snelst verliefd, 
dus - logisch - wie er goed uitziet 
heeft een grotere kans op aanbid-
ders dan een lelijk eendje. Schoon-
heid zit ‘m echter niet alleen in het 
uiterlijk, het is ook een kwestie van 
gedrag: de manier van kijken en be-
wegen, lichaamshouding en geba-
ren. 
Ook wel leuk - en een tikje onro-
mantisch - is dat mensen verliefd 
worden op iemand met ongeveer 
dezelfde “marktwaarde” (dezelfde 
mate van schoonheid). 
Doorslaggevend voor verliefdheid 
is echter denken een kans te heb-
ben dat onze gevoelens beantwoord 

Verras je liefde met 
een Valentijnstelegram

Streek -  Een telegram is geschikt 
voor alle gelegenheden: geboorte, 
verjaardag, jubileum of natuurlijk 
Valentijnsdag.
Een Valentijnstelegram is specialer 
dan bijvoorbeeld een kaartje stu-
ren; de telegrambesteller bezorgt 
persoonlijk het telegram in een luxe 
omslag en vraagt specifiek naar de 
ontvanger.

Uw tekst en de adresseringsgege-
vens worden weergegeven op één 
of meerdere pagina’s telegram pa-
pier (van een luxe, stevige papier-
soort), dit is de kern van uw tele-
gram. De luxe omslag. Deze wordt 
om het telegram gevouwen. Door 
een uitsparing in de omslag blijven 
de adresgegevens van de ontvanger 
zichtbaar. De omslag geeft uw tele-
gram een chique en passende uit-
straling. Wij gebruiken een luxe, ste-

vige papiersoort met een zijdeglans.
Het telegram met de omslag worden 
in de bekende rode telegramenve-
loppe gestoken. Alleen de naam en 
de adresgegevens van de ontvanger 
zijn zichtbaar. 
Doordat de naam van de afzender 
niet aan de buitenzijde van het tele-
gram vermeld staat, is de ontvangst 
en het openen van een telegram een 
ware verrassing. De envelop is van 
een extra sterke kwaliteit, zodat uw 
telegram goed beschermd wordt
Kenmerkend voor een telegram bin-
nen Nederland is de snelle en de 
persoonlijke bezorging De Telegram 
Service verzorgt het telegramver-
keer van Nederland naar 225 lan-
den. Hiervoor werkt de Telegram 
Service samen met de telegram-
diensten in deze landen.
Verras jouw geliefde met een Valen-
tijns Telegram via: www.telegram.nl.

Februari is liefdesmaand
Streek - Het oudst bewaard geble-
ven Valentijnsgedicht staat op naam 
van Goeffrey Chaucer. In zijn gedicht 
‘Parlement of Foules’ uit 1831 duikt 
Sint Valentijn op. Volgens Chaucer 
gaan op Valentijnsdag de vogels 
na een barre lange winter voor het 
eerst weer nestelen. Dat is voor hem 
het teken dat februari de liefdes-
maand moet zijn.

Een andere verklaring voor de naam 
Valentijn komt ook uit de vijftiende 
eeuw. Toen werd een Franse graaf 
gevangen genomen door de En-
gelsen en vastgezet in de Tower of 
London. Hij schreef zijn vrouw lief-
desbrieven en -gedichten vanuit 
die toren die hij ‘Valentines’ noem-
de. De felbegeerde acteur Valenti-
no heeft niets met de traditie te ma-
ken, maar hij heeft wel handig ge-
bruik gemaakt van de legende. Aan 
hem is de bijnaam ‘Valentino’ ont-
leend, die wordt gebruikt voor knap-

pe, hartveroverende mannen. Overi-
gens is in Duitsland de veertiende 
februari een onheilsdag. Het is de 
dag dat Judas, de verrader, geboren 
werd. Onheil en liefde gaan niet sa-
men, dus Valentijnsdag gaat onop-
gemerkt voorbij aan de meesten van 
onze oosterburen.

Nog steeds is in de meeste landen 
de maand februari een maand die in 
het teken staat van de liefde. Geluk-
kig gaat het er niet meer zo robuust 
aan toe als in de tijd van de Romei-
nen of in de Middeleeuwen. Nee, 
we zijn allemaal heel geciviliseerd 
bezig op Valentijnsdag. Zoals al ge-
zegd is Valentijnsdag vooral een hit 
bij de Amerikanen, die de historie 
waarschijnlijk hebben meegeno-
men uit Europa. Ook daar vind je 
geen loterijen en geen gedonder in 
de struiken. Gewoon een lieve kaart 
besprenkelt met een luchtje, en de 
vluchtige woorden: ‘Je Valentijn’. 

Zoek je Valentijn in de 
internationale trein
Streek - Vijftig meiden en jongens 
gaan op dinsdag 14 februari speed-
daten aan boord van de internatio-
nale trein vanuit Amsterdam Cen-
traal Station naar Treinstad Antwer-
pen.

Speeddaten 
Op 14 februari rijdt er een specia-
le internationale Valentijnstrein naar 
Antwerpen waarin mensen die geen 
Valentijnsdate hebben, een date 
kunnen vinden door middel van 
speeddaten. De 50 singles zitten in 
een speciaal Valentijntreinstel. Ze 

krijgen 3 minuten om elkaar te leren 
kennen. Op een scorecard kunnen 
ze hun favoriete single aangeven. 
Aangekomen in Antwerpen wor-
den de matches bekendgemaakt en 
kunnen de deelnemers op eigen ge-
legenheid – al dan niet samen met 
hun kersverse Valentijnsdate – de 
stad verkennen. Deze week kun-
nen luisteraars via Radio 538 zich 
inschrijven voor dit Valentijnsevene-
ment van NS Internationaal.

Valentijn Trein Trips
Ter gelegenheid van Valentijn heeft 

Wil de echte Valentijn nu 
opstaan? 
De heilige Valentijn heeft echt be-
staan, maar er zijn twijfels. Het zijn 
er namelijk meer dan één. Behalve 
de doodgemartelde briefschrijver, is 
er in de derde eeuw een priester die 
Valentijn heet. Deze priester trouwt 
in het geheim jonge paren. De Ro-
meinse keizer Claudius is van me-
ning dat ongehuwde mannen bete-
re soldaten zijn en heeft een verbod 
afgekondigd. Claudius neemt Va-
lentijn gevangen en rond 14 febru-
ari wordt hij terecht gesteld. In 496 
roept paus Gelasius I 14 februari uit 
tot de dag van de heilige Valentijn. 
Toch niet zo toevallig dus, die da-
tum. Hoe het ook zij, Valentijn stond 
en staat in het teken van uitbundige 
feesten. Het lootjes trekken komt tot 
ver in de vorige eeuw voor in Frank-
rijk. Jongens en meisjes gaan in die 
tijd afgescheiden van elkaar in wa-
gens zitten. Na het trekken van een 
lot ‘krijgen’ zij elkaar. Ook is het een 
gewoonte om een meisje op Valen-
tijnsdag ten huwelijk te vragen. In 
Frankrijk werd het vieren van Valen-
tijnsdag snel minder. De Engelsen 
echter schenken elkaar uitvoerige 
liefdesbekentenissen en cadeau-
tjes. Dit gebeurt meestal anoniem. 
Dat was ook handig voor getrouw-
de vrouwen met geheime minnaars, 
want dit was de perfecte gelegen-
heid om iets van hun minnaar te 
ontvangen!

worden. De droom moet werkelijk-
heid kunnen worden. Verliefdheid 
heeft dus een realistisch en ratio-
neel component.
Verliefde mensen denken in beel-
den. Denk alleen maar aan dromen, 
in (dag)dromen zien geliefden el-
kaar in het gras rollen, een ijsje eten 
en noem maar op. Volgens Sigmund 
Freund zou verliefdheid niks anders 
zijn dan een gefrustreerde seksuele 
interesse (dus zodra de lakens ge-
deeld zijn is de verliefdheid over). 
Maar Freud zat er dit keer toch wel 
een beetje naast. Veel verliefden 
worden pas na een vrijpartij(en) op 
elkaar verliefd. Ook zijn ze niet te-
vreden met vrijen alleen en verstaan 
ze veel meer onder verliefdheid na-
melijk: een mix van actuele lichame-
lijke gevoelens, contact, verlangens 
en neigingen. En dan vooral: steeds 
willen praten, steeds bij elkaar wil-
len zijn en steeds aan elkaar den-
ken. Carl Jung: “Als twee personen 
elkaar ontmoeten lijkt het op wat er 
gebeurt als twee scheikundige stof-
fen met elkaar in contact komen; als 
er een reactie is, veranderen ze al-
lebei in iets anders.” Over verliefd-
heid is één ding zeker: dat het voor-
bij gaat. Na drie/ vier jaar (moeilijk 
een exact omslagpunt te bepalen) 
slaat verliefdheid, al dan niet, om in 
houden van. Ook is het heel moeilijk 
te onderscheiden wat wel en geen 
verliefdheid meer is. -  

NS Internationaal speciale Valentijn 
Trein Trips naar 3 romantische be-
stemmingen. 
Zo kun je al voor 49 euro per per-
soon heen en weer met de Thalys 
naar Parijs en voor 58 euro per per-
soon is er al een retourticket Ber-
lijn. Een romantische treinreis met 
de Eurostar naar Londen voor twee 
personen kost tijdens deze actiepe-
riode 150 euro (twee personen, re-
tour). Deze speciale tarieven zijn te 
boeken tot en met 14 februari via 
www.nsinternationaal.nl

Valentijn e-card
Verder biedt NS Internationaal de 
mogelijkheid om via www.nsinter-
nationaal een eigen Valentijn e-card 
te maken en te versturen. Wie dat 
doet maakt bovendien kans op twee 
treintickets naar Parijs of Londen.

14 februariValentijn
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Bloemen zeggen meer
Valentijn met Stokman
Aalsmeer - Bloemen zeggen meer 
dan duizend woorden. Valentijnsdag 
is de dag om uw grote liefde, vrien-
den of relaties te laten weten dat u 
om ze geeft. In samenwerking met 
banketbakkerij Ab Müller hebben 
Peter en Marian Stokman speciale 
bonbons in Valentijns verpakking 
en kunnen deze verwerkt worden 

in een roos, boeket of een ander ar-
rangement. Stap dezer dagen even 
binnen in de mooie zaak van Peter 
en Marian Stokman aan de Horn-
weg 87. Alles wordt daar met liefde 
gemaakt. Eenieder kan immers als 
blijk van waardering iets leuks ge-
bruiken. Heeft u nog vragen, bel dan 
0297-327838.

Weekendcursussen voor moedige ouders

Atelier Wito: Stimuleer
jezelf en je gezin
Aalsmeer - Ooit ergens binnen ge-
weest, in een woning of voor het 
eerst op je nieuwe werkplek en ge-
dacht ‘ik weet niet wat het is, maar 
ik voel me hier niet thuis’? Een vaag 
gevoel van onbehagen, een onpret-
tige sfeer om je heen. Waarom dat 
zo is, daar kun je de vinger niet op-
leggen. Er is namelijk geen aanwijs-
bare reden om aan te geven wat er 
voor zorgt dat je je niet helemaal 
goed voelt op die bepaalde plaats in 
huis of in een andere ruimte. 
Volgens Thomas Schmitt is die re-
den er zeker wel. Het heeft al-
les te maken met de inrichting van 
een ruimte, de opstelling van meu-
bels, de kleuren van de wanden, de 
plaats waar de ramen zijn… dat al-
les moet ‘goed’ zijn ten opzichte 
van je gevoel. In de Oosterse we-
reld noemt men dat ‘Feng Shui’ en 
wordt dit handvat voor interieurs al 
veel langer gebruikt. Thomas heeft 
na zijn carrière als luchtvaartpiloot 
een andere weg ingeslagen en heeft 
zich begeven op het terrein van in-
terieur-ontwerpen. In de hoedanig-
heid van binnenhuisarchitect, een 
keuze recht uit zijn hart – heeft hij 
vele successen geboekt bij kleine 
en grote bedrijven. Altijd ging hij uit 
van het diepste wezen, het inner-
lijke gevoel van de mensen die in 
die ruimten werken of ontspannen 
(kantine, restaurant). Je zou denken 
dat die methode misschien al te veel 
‘new age’ is en nog lang niet inge-
burgerd, maar niets is minder waar. 
Steeds meer durven opdrachtgevers 
het aan om Thomas de vrije hand te 
geven bij een metamorfose in het 
bedrijf. Of dat nu gaat om een ver-
bouwing of een verandering in be-
drijfsvoering of fusie. Thomas vaart 
zijn koers vanuit zijn binnenste ge-
voel, spreekt zijn creativiteit aan, 
benut deze ten volste en maakt van 
daaruit keuzes. Zelfs Joop van den 
Ende heeft Thomas aangetrokken 
om het restaurant van het Circus-
theater opnieuw te laten inrichten, 
en bleek zeer tevreden.

Intuïtie weer leren gebruiken
Vanuit dit gezichtsveld, de bewust-
wording van je creativiteit en deze 
te gebruiken voor opdrachten, heeft 
Thomas zich tot doel gesteld ook 

anderen dit ‘kunstje’ te leren. Sa-
men met therapeute Ineke Hoetmer 
heeft hij een atelier geopend aan de 
Aalsmeerderweg. Deze ruimte, die 
een lust voor het oog is, is een sti-
mulating atelier, waar zintuigen ge-
stimuleerd worden en waar cursis-
ten via koken, eten, muziek maken, 
praten, luisteren, voelen en gewaar-
worden zelf of met elkaar het doel 
bereiken waarop je de juiste beslis-
sing maakt voor jou. Niet gehinderd 
door wat je omgeving denkt en zegt, 
maar op basis van eigen intuïtie. Die 
bezitten we allen, maar gebruiken we 
nog nauwelijks, omdat de waan van 
de dag, je persoonlijke maar  ook de 
werkomgeving, je partner, je familie 
vaak meer invloed op je heeft, dan 
je zou denken. In het Atelier Wito, 
zoals het atelier van Thomas en Ine-
ke heet, leer je je eigen keuzes door 
aanwenden van eigen creativiteit te 
maken. Begeleiding is in handen 
van Thomas en Ineke waarbij Tho-
mas het absolute creatieve uit de 
deelnemers haalt, op zeer enthou-
siasmerende wijze en waarbij Ineke 
als zeer ervaren gedragstherapeute 
de cursist naar zichzelf leert kijken. 
Samen geeft het tweetal een betere 
en vooral opener kijk op wat je zelf 
kunt verwezenlijken. De boodschap 
is dicht bij je kern te blijven.

Cursussen voor bedrijfsleven
De eerste cursus die het tweetal 
verzorgt heet ‘de nieuwe tijdsgeest 
in het gezin’ en wordt gehouden 
in het weekend van 8 en 9 maart 
en twee cursusdagen op 22 en 23 
maart. Ook in april staat deze ou-
dercursus op het programma. Tij-
dens deze cursus wordt onder an-
dere via rollenspellen problemen in 
het gezin onder handen genomen. 
In de cursus leren de deelnemers 
eenvoudig en effectief de sfeer in 
het gezin drastisch tot hun voor-
deel te veranderen. Thomas en In-
eke verzorgen ook cursussen voor 
het bedrijfsleven en op gebied van 
zelfcoaching. Kortom, stimulerende 
cursussen die het beste uit jezelf en 
uit werknemers halen. Klik een van 
de sites aan voor alle activiteiten: 
www.AtelierWITO.nl. Contact opne-
men via telefoon kan natuurlijk ook: 
0297-342666 of 06-54774904.

Dorcas Winkel Aalsmeer 1 jaar
Aalsmeer - De Dorcas Winkel aan 
de Aalsmeerderweg 173a heeft een 
uitstekend jaar achter de rug. De 
omzet in het eerste jaar op deze 
nieuwe locatie heeft de verwachtin-
gen overtroffen.  De hulporganisa-
tie DORCAS Aalsmeer runt met 100 
vrijwilligers de winkel en de inzame-
ling van kleding. De kleding gaat 
gesorteerd en gerepareerd naar 
de ontwikkelingsorganisaties in di-
verse landen en goederen die niet 
geschikt zijn voor hulpverlening zo-
als boeken, meubelen, curiosa, lp’s, 
cd’s, serviesgoed, radio’s en onder 
andere televisies worden in de win-
kel verkocht. De omzet van de win-
kel bestaat uit de opbrengsten van 

de verkoop, plus giften en subsidies 
van de NCDO en OSA. Na aftrek van 
de huur en de overige huisvestings-
kosten zijn in Oost Europa en Afrika 
de volgende projecten gefinancierd: 
medische hulp en voedselhulp Oe-
kraïne, een landbouwproject in Tro-
poje in Albanië, verbetering arbeid 
en inkomen in Bosnië, HIV/aidsbe-
strijding en gezondheidszorg in Zuid 
Afrika, huizenbouw in Tanzania, ver-
betering werk en inkomen in Zuid 
Afrika. Tevens zijn er twee grannies 
geadopteerd, ouderen die onder er-
barmelijke omstandigheden leven. 
Meer informatie over Dorcas op 
www.dorcas.nl  of bel tijdens ope-
ningsuren naar 0297-361043. 

Ergernis van de chauffeuse...
De chauffeuse is inderdaad gaan 
rijden toen zij met de bus op de 
kruising stond en richting aan gaf 
naar links om te kunnen vertrek-
ken. Nogmaals gekeken of er niks 
aan kwam optrekkend en in eens 
was de scooter daar. Deze kwam 
met volle vaart op het busje af. Ben 
in de remmen gegaan en de scoo-
ter ook. Ik zag dat zij de macht over 
het stuur verloor, ten val kwam en 
richting het taxibusje gleed. Om de 
schade en het letsel te beperken 
heb ik de bus in zijn achteruit gezet, 
terug de drempel op. Stond net aan 
met de banden op de weg. Zij kwam 
tot stilstand al glijdend tegen de bus 
aan linker voor bumper, echter to-
taal geen schade, enkel een kras-
je. De voorrang die de chauffeuse 
moet verlenen is zeker verleend, als 
zij niet in de remmen was gegaan 
was er niks aan de hand geweest. 
De kinderen, die op dat moment in 
de bus zaten, kunnen beamen dat 
er totaal geen vaart was met de bus, 
moest nog van de drempel af. De re-
actie van de chauffeuse en de jon-

gedame in kwestie qua vallen was 
naar elkaar toe totaal een schrik re-
actie. De chauffeuse  heeft het even 
gelaten tot wat het was.
Durfde even niet naar het slacht-
toffer op dat moment, wist niet hoe 
deze jongedame zou reageren. De 
man in de auto achter de chauffeu-
se nam het initiatief om het slacht-
offer bij zich te nemen. Geen van 
allen heeft ook belangstelling ge-
toond voor de chauffeuse om te vra-
gen hoe het met haar was. Heeft al 
die tijd alleen bij de bus gestaan in 
gesprek met een kennis die op dat 
moment passeerde.
Wil hiermee ook de kant van de 
chauffeuse kenbaar maken. En ook 
laten weten dat het een onveilige 
kruising is. Door het opkomende 
groen niet tot nauwelijks te over-
zien.
Vind het woord grove fout in de vo-
rige editie nogal een enorme uit-
spraak, kan komen doordat je kind 
wordt geraakt, maar blijf in de rea-
liteit.
De chauffeuse

ingezonden

Oproep Reumafonds
Hoe behulpzaam is Aalsmeer?
Aalsmeer - Het Reumafonds is druk 
bezig met de voorbereidingen van 
de collecteweek (9 t/m 15 maart) en 
roept daarom iedereen in Aalsmeer 
en omgeving op om een relatie en-
quête in te vullen. Het fonds wil 
graag weten in hoeverre de inwo-
ners elkaar helpen in hun relatie en 
of reuma daar invloed op heeft. De 
resultaten worden begin maart be-
kendgemaakt. Kijk op www.reuma-
fonds.nl en klik op de banner. 
Om een goed beeld te krijgen van 
leven met reuma, is het belangrijk 
dat er naast mensen mét reuma zo-
veel mogelijk mensen zonder reu-
ma de enquête invullen. Deelname 
duurt slechts vijf minuten. Er wor-
den herkenbare vragen gesteld over 
elkaar helpen, ergernissen en ru-
zies. Iedereen die de enquête invult, 
helpt het fonds mee om de urgentie 
van leven met reuma onder de aan-
dacht te brengen! 
Reuma is een grillige ziekte en kan 
24 uur per dag voor veel lichame-

lijke ellende zorgen. Je ziet het 
vaak niet aan de buitenkant en nog 
steeds heerst de gedachte dat de 
ziekte alleen bij oude mensen voor-
komt. Het tegendeel is waar: twee-
derde van alle mensen met reuma 
is jonger dan 65 jaar, dus arbeids-
productief. 1 op de vijf mensen heeft 
reumatische klachten. De kosten 
aan zorg en ziekteverzuim; zo’n 13 
miljard euro per jaar. Kortom: reuma 
is een veel groter en ernstiger pro-
bleem dan we allemaal denken.” 

Collectanten gezocht 
Het Reumafonds kan voor de collec-
teweek van 9 tot en met 15 maart 
nog collectanten gebruiken. Om-
dat het Reumafonds geen subsidie 
krijgt van de overheid is het geld dat 
in de collecteweek wordt opgehaald 
hard nodig voor goed onderzoek en 
de ontwikkeling van medicijnen om 
reuma zo snel mogelijk de wereld 
uit te helpen. Meld u aan op www.
reumafonds.nl of bel 020-5896471.

Aalsmeer - Dinsdag 29 januari zijn 
er bij Metro Centrum opnames ge-
maakt voor Life & Cooking. ’s Och-
tends was is er al begonnen met de 
opbouw en aankleding van de set.
Rond het middaguur kwamen mr. 
Humphries,  mrs. Slocombe en ms. 
Brahms aan in de winkel, om hun 
persiflage van de serie ‘Wordt u al 

geholpen’ op te nemen. Dit nam 
enige tijd in beslag. 
Gedurende de tijd van de opbouw 
en de opnames was het een gezel-
lige puinhoop, maar er werd wel se-
rieus gewerkt. 
De scène wordt op  zondag 10 fe-
bruari  uitgezonden in het program-
ma Life & Cooking.

Opnames Life & Cooking 
bij Metro Centrum

Aalsmeer - Het Aalsmeers Vrou-
wenkoor ‘Vivace’ zong jl. zondag-
middag tijdens het 12e korenfesti-
val ‘Dialoog in Muziek’ in de Markt-
pleinkerk te Hoofddorp, georganis-
serd door de Raad van Kerken al-
daar. Er traden die middag tien ko-
ren op zeer wisselend van samen-
stelling en elk koor kreeg vijftien 
minuten om zich te presenteren. 
Vivace, onder leiding van Irma Ho-
genboom, zong oner andere ‘Cupi-
dootje’ van Julius Röntgen, ‘For the 
beauty of the earth’ van Pierre van 
Hauwe. Bij dit laatste lied klapte het 
aanwezige publiek vrolijk mee op 
het ritme van de tamboerijn.
Zaterdagmiddag 8 maart treedt 

het koor op tijdens de gastenmid-
dag van het Rode Kruis afdeling 
Aalsmeer. Donderdag 3 april tijdens 
de ouderendag van de Doopsge-
zinde Kerk Aalsmeer en zaterdag 5 
april gaan de dames naar Alkmaar 
om deel te nemen aan een ‘concert 
varié’ georganiseerd door de Bond 
van Zangers Noord-Holland.
Als laatste optreden van dit zang-
seizoen zal Vivace op zaterdag 24 
mei het spits afbijten op de Rabo 
Korendag in het gemeentehuis van 
Aalsmeer. De maanden juni, juli en 
augustus, heeft het koor vakan-
tie. Voor meer info: Elly Nieuwen-
huijzen, tel. 0297-320676 of Marijke 
Brussaard, tel. 0297-326564.

Druk programma Vivace

Steun initiatief oefentherapeuten
Gratis krant vol tips om 
in 2008 goed te bewegen
Aalsmeer - Deze maand brengen 
de 80 oefentherapeuten van Ce-
sar Mensendieck in deze regio een 
krant uit met informatie en tips over 
gezond bewegen. De krant is ver-
krijgbaar bij de oefentherapeuten 
zelf, een aantal huisartsen en apo-
theken. Belangstellenden wordt ge-
adviseerd om even langs te gaan bij 
de oefentherapeut Cesar Mensen-
dieck aan de Oosteinderweg 272 
of Roerdomplaan 104. Waarom de-
ze krant? Cokkie van Santen, oefen-
therapeut Cesar en voorzitter van de 
Vereniging van Oefentherapeuten 
Cesar en Mensendieck (VvOCM): 
”Bewegen is noodzakelijk en draagt 
bij aan een goede gezondheid. Maar 
bewegen gaat niet bij iedereen van-
zelf goed. Veel klachten aan het lijf 
worden veroorzaakt door een slech-
te houding en te weinig of verkeerd 
bewegen. De oefentherapeut heeft 
daar bijzonder veel kijk op en weet 
als geen ander hoe u te motiveren, 
te leren, te coachen en te begelei-
den bij meer, gezond en handig be-
wegen. Dat gebeurt zodanig dat u 
uw klachten begrijpt en weet hoe u 
ze zelf kunt aanpakken.”
Waarom juist nu? Karin Roeleveld, 
oefentherapeut in Aalsmeer: “Elk 
moment is goed om te beginnen 

met verantwoord bewegen. Wij wil-
den met de krant juist nu uitkomen 
om verschillende redenen. Dit  jaar 
vervalt misschien het verwijsbriefje 
van de huisarts. Dan kunnen men-
sen rechtstreeks terecht bij de oe-
fentherapeut. Deze screent de pa-
tiënt zorgvuldig en stelt vast of be-
handeling noodzakelijk is en welke. 
Het ministerie is nu bezig deze mo-
gelijkheid voor te bereiden. En ver-
der geeft het nieuwe jaar natuur-
lijk aanleiding om misschien goede 
voornemens te maken, bijvoorbeeld 
op het gebied van eten, drinken en 
bewegen. 
Daarbij wil onze krant behulpzaam 
zijn.” De krant biedt 8 pagina’s leuke 
en informatieve artikelen over on-
der meer zwangerschapsgym, Nor-
dic Walking, kinderoefentherapie, 
Medical Kinetics, Back to Yourself 
en therapie voor mensen met de 
ziekte van Bechterew of de ziek-
te van Parkinson. Senioren kunnen 
lezen hoe makkelijk en leuk het is 
om soepel te blijven. Tientallen re-
denen om de krant snel in huis te 
halen! Voor meer informatie: Thera-
peutisch Centrum Oosteinder (Ce-
sar) www.tco-aalsmeer.nl of Karin 
Roeleveld (Mensendieck) www.be-
weegbewust.com.

Meezingen met gemengd 
koor Hosanna in Excelsis
Rijsenhout - Christelijk gemengd 
koor Hosanna in Excelsis bestaat uit 
ongeveer zestig enthousiaste zan-
gers en zangeressen en brengt een 
uiterst gevarieerd repertoire ten ge-
hore. Van overwegend lichte chris-
telijke muziek, soms in het Neder-
lands, veelal in het Engels, maar ook 
andere talen worden niet geschuwd. 
Denk daarbij vooral aan gospels en 
hymns. Misschien heeft u wel eens 
naar het  programma ‘Songs of Prai-
se’ gekeken, wanneer u daar een 
liefhebber van bent, kunt u ervan op 
aan dat u ook dit koor en haar re-
pertoire zult waarderen! Kortom: pit-
tige muziek, voor pittige zangers! De 
koorleden van Hosanna in Excelsis 
repteren elke week in de Ontmoe-
tingskerk in Rijsenhout, op de dins-
dagavonden van 20.00 tot 22.00 uur, 

met tijdens de repetitie ook tijd voor 
een gezellig gesprek en een kopje 
koffie. Het koor wordt gedirigeerd, 
maar ook virtuoos begeleidt door de 
alom bekende Rob van Dijk. Geïn-
teresseerd? Nieuwe, toekomstige 
leden zijn van harte welkom. Wilt u 
het koor helemaal met haar beste 
beentje voor meemaken, dan kunt u 
Hosanna in actie horen en zien tij-
dens het eerstvolgende optreden in 
de Pelgrimskerk in Zoetermeer, om 
18.30 uur aan de Eerste Stations-
straat 86. Of misschien lekker dicht-
bij; op zondag 9 maart om 10.00 uur 
in de Ontmoetingskerk aan de Werf 
in Rijsenhout. Voor inlichtingen over 
het koor kunt u terecht bij de heer 
Dik Vollmuller, tel. 0297-323465 of 
mevrouw Corry Wartena, tel. 0252-
674874.

Bingo en speelavond De Pomp
Aalsmeer - In ’t Baken in de Sport-
laan wordt ook deze maand weer 
een bingo-avond georganiseerd 
door BV De Pomp. Op woensdag 13 
februari, één dag voor de romanti-
sche Valentijnsdag, is iedereen weer 
van harte welkom. De aanvang is 
20.00 uur. Er worden tien rondes 
met minimaal acht prijzen per ronde 
gespeeld en er is één super hoofd-
prijs ronde met wel twee hoofdprij-
zen! Op maandag 18 februari staat 
de maandelijkse speelavond op het 
programma en daar wil De Pomp 
graag wat meer deelnemers ont-
vangen. Heeft u zin om te klaverjas-

sen, hartenjagen en sjoelen,? Kom 
dan langs, zelfde tijd, zelfde plaats 
en ook hier zijn leden en niet-leden 
meer dan welkom!Als het allemaal 
mee zit is er in de voorjaarsvakantie 
ook weer een kinderbingo in ’t Ba-
ken , maar dan nu om 14.00 uur. 
Er worden drie rondes gespeeld en 
daarnaast ook nog twee grotere 
prijzen weggegeven. De limonade 
met wat lekkers erbij voor de kinde-
ren wordt verzorgd door de Buurt-
vereniging. Iedereen is welkom. 
Voor meer informatie kan gebeld 
worden naar Caroline Ramp, tel. 
344107.

Nieuwe ouderenpastor bij 
doopsgezinde gemeente
Aalsmeer - Na het vertrek eind 
2007 van Wim van Leeuwen als 
pastoraal medewerker voor oude-
ren in de doopsgezinde gemeente 
Aalsmeer is vanaf 1 januari tijdelijk 
een nieuwe parttime ouderenpas-
tor aangesteld, emeritus predikant 
ds. Yolande Brandenburg. In sa-
menwerking met de predikanten ds. 
Gabe Hoekema en ds. Liesbet Geijl-
voet zal zij invulling geven aan het 
ouderenpastoraat in de gemeente. 
Zij zal de ouderen bezoeken en be-
trokken zijn bij de bezoekcommis-
sie van de gemeente. Ook zal zij de 
kring in zorgcentrum Aelsmeer lei-
den en enkele weeksluitingen in het 
zorgcentrum en in het het Klooster-
hof verzorgen. 
Ds. Yolande Brandenburg is in 1947 
geboren in Zaandam. Na de Middel-
bare school werkte zij als chemisch 
analiste op een research labora-

torium. Daarnaast deed zij allerlei 
kerkelijk vrijwilligerswerk, vooral in 
oecumenisch verband. Op 19-ja-
rige leeftijd werd zij gedoopt in de 
doopsgezinde gemeente van Zaan-
dam. In 1982 begon zij met de studie 
theologie aan de Hogeschool Hol-
land in Diemen. Zij werkte als pas-
toraal werker in een verzorgings-
huis in Purmerend en in twee doop-
gezinde gemeenten Middelie en 
Beemster/Oosthuizen. Na het be-
halen van haar proponentsexamen 
aan het doopsgezind seminarium 
werd ze aangesteld als doopsgezind 
predikante. Van 2000 tot 2007 heeft 
zij gewerkt in de verenigde doops-
gezinde gemeente van Amsterdam. 
Ds. Brandenburg woont in Berkhout 
bij Hoorn. 
In de dienst van 6 januari werd 
zij in de doopsgezinde gemeente 
Aalsmeer welkom geheten.
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Aalsmeer - Zaterdag 9 februari 
wordt in zwembad ‘De Waterlelie’ 
voor de tweede keer dit seizoen dis-
cozwemmen voor de jeugd georga-
niseerd. Iedereen van 6 tot en met 
14 jaar kan komen dansen, housen, 
zwemmen en spelen met de Glibber-
baan, touwladder, vlotten en ban-
den. Om iedereen voldoende speel-
ruimte te bieden zullen alle drie de 
baden open zijn om in te spelen.
Er is een lichtshow en bij het recre-
atiebad zal een rookmachine op-
gesteld worden. Op verzoek kun je 
je favoriete nummer aanvragen. Er 
zal een lijst met favoriete hits in de 
zwemzaal hangen waaruit de kinde-
ren een keus kunnen maken. Er zul-
len wederom een aantal danswed-
strijdjes gehouden worden. Ook de-
ze keer zijn er prijzen te verdienen 
voor de beste discodansers. Ouders 
en begeleiders van de allerjongsten, 
die graag een oogje in het zeil willen 
houden zijn natuurlijk ook van har-
te welkom.  
Alle activiteiten staan onder bege-
leiding van het zwembadpersoneel. 
De deuren gaan om 19.30 uur open 
en om 21.30 uur is het feest weer af-
gelopen. De entreeprijs is 3.80 euro 

per persoon of een stempel op de 
meerbadenkaart. Voor meer inlich-
tingen kunt u bellen met de recep-
tie van zwembad De Waterlelie, tel: 
0297–322022 of kijk op de internet-
site, www.esa-aalsmeer.nl. 
Om de drukte bij de entree van het 
zwembad zo soepel mogelijk te la-
ten verlopen, kunt u al vanaf 19.00 
uur een entreekaartje kopen bij de 
receptie. 

Partijtje vieren?
Wil je graag tijdens het discozwem-
men je partijtje vieren, is dit natuur-
lijk mogelijk. Voorafgaande aan het 
zwemmen is het mogelijk om in de 
horeca, samen met je gasten iets 
lekkers te eten. Daarna is er alle ge-
legenheid om je lekker uit te leven 
in het water. 
Voor informatie en mogelijkhe-
den kunt u bellen met de horeca 
van zwembad De Waterlelie: 0297-
322121. De horeca-activiteiten vin-
den plaats in de gezellige tent naast 
het zwembad. De horeca wordt mo-
menteel verbouwd en alle klanten 
zijn van harte welkom voor een kop-
je koffie, thee of iets anders in de 
tent.  

Eerste deelname Jong Sursum 
aan Jeugdfestival
Aalsmeer - Jeugd- en opleidings-
orkest Jong Sursum heeft zaterdag 
deelgenomen aan het jeugdfestival 
in Schoonhoven.  Het door Brass-
band Schoonhoven georganiseerde 
festival voor jeugdorkesten had dit 
jaar een groot aantal deelnemende 
orkesten. Totaal waren er 400 jonge 
muzikanten die deelnamen aan het 
festival, wat dit jaar een zeer hoog 
niveau had. Jong Sursum was hier 
het kleinste deelnemende orkest in 
de sectie beginners.  Het jeugdor-
kest van Sursum Corda heeft na de 
zomervakantie een nieuwe start ge-
maakt. De oudere jeugdleden zijn 
doorgestroomd naar het grote or-
kest, en in een andere samenstel-
ling is er met een nieuwe lichting 
jonge muzikanten de laatste maan-
den hard gestudeerd op het pro-
gramma voor het festival.  De Ju-
ryleden Patrick van den Hoven en 
Joop van Dijk beoordeelden van 
Jong Sursum de stukken ‘Four ea-
sy dances’ van Peter Martin en ‘Cra-
zy Crowd van David Well. Voor Cra-
zy Crowd was een aantal figuran-
ten ingezet, wat door jury en publiek 
zeer gewaardeerd werd. Het oog wil 
immers ook wat. In het juryrapport  
werden zowel positieve als kritische 
(opbouwende) opmerkingen ver-
meld. In totaal kreeg Jong Sursum 
een waardering van 75,9 punten. 

Aan het einde van de middag werd 
het publiek getrakteerd op een mi-
niconcert van Brassband Schoon-
hoven, met onder andere een fan-
tastische solo van één van de leden 
op Euphonium.  Waarna het voor ie-
dereen duidelijk werd dat veel oe-
fenen tot grote resultaten kan lei-
den. Voor sommige leden van Jong 
Sursum was dit een eerste optreden 
voor publiek en jury. Om stoom af 
te blazen werd de dag gezellig af-
gesloten in het pannenkoeken res-
taurant van Woerden, waar het nog 
lang onrustig was.

Kom mee doen! 
Jong Sursum nodigt beginnende 
muzikanten uit om een keer te ko-
men kijken of mee te spelen. Be-
ginnende muzikanten kunnen na 
een paar maanden les mee komen 
spelen in het jeugdorkest. De mu-
ziek wordt zoveel mogelijk aange-
past aan het niveau van de muzi-
kant. Nu is het een goed moment 
om in te stappen in het orkest, er is 
een lage drempel. Kom gerust een 
keer langs, iedere vrijdag wordt er 
gerepeteerd van 18.45 tot 19.45 uur 
in gebouw Irene in de Kanaalstraat. 
Contact opnemen kan via de web-
site www.sursumcorda-aalsmeer.nl, 
of door te bellen met het secretari-
aat, tel. 344334.

Schrijf, teken en denk mee
Tienerkrant in de maak op 
De Binding Zolder 
Kudelstaart - Aalsmeer en Ku-
delstaart kent diverse soorten kran-
ten, maar een tienerkrant is er nog 
niet! Maar daar heeft een aantal tie-
ners van de Binding Zolder nu ver-
andering ingebracht. De eerste edi-
tie van de tienerkrant is klaar en 
wordt volop gelezen. 
Maar de redactie is nog steeds op 
zoek naar tieners die het leuk vin-
den om mee te denken, te schrij-
ven en/of te tekenen voor de tiener-
krant. De volgende redactie-verga-
dering is op woensdag 13 februari 
om 19.00 uur op De Binding Zolder 

aan de Hoofdweg, ingang Haya van 
Somerenstraat. Lijkt het jou leuk om 
mee te denken, te schrijven en/of te 
tekenen? 
Er worden ook nog redactie leden 
gezocht die het leuk vinden om de 
tienerkrant in elkaar te zetten. Op-
geven kan via kim@debinding.nl 
mail je naam, adres, telefoonnum-
mer. 
Bellen kan ook naar 0297-892091 
alleen op dinsdag- en vrijdagmid-
dag tussen 14.00 en 18.00 uur en 
donderdagavond tussen 19.00 en 
21.00 uur. 

Kleuters uit de Kleine IJsbeergroep aan het “voorbereidend lezen”.

Voorlezen op de Zevensprong
Rijsenhout - Kinderen lezen niet 
meer of toch wel? Een veel gehoor-
de klacht vandaag de dag. Daar 
moet iets aangedaan worden, vond 
ook obs de Zevensprong uit Rijsen-
hout. Tijdens de Nationale Voorlees-
dagen wordt er op school nog meer 
voorgelezen dan anders en alle drie 
de kleutergroepen hebben een be-
zoek gebracht aan de bibliotheek 
in Nieuw Vennep. De bibliotheek is 
geen onbekende voor de kinderen, 
want maandelijks komt op school 
de bibliobus langs. Alle kinderen 
van de  school kiezen daar zelf leu-
ke, spannende of informatieve boe-
ken uit. Maar een grote bibliotheek 
is (zeker voor kleuters) toch weer 
heel iets anders, de kinderen kijken 
hun ogen uit! In de bibliotheek is 
een knusse leeshoek met heel veel 
speciale boeken, de kinderen doen 
enkele opdrachten vanuit verschil-
lende prentenboeken en natuurlijk 
wordt ook  het inmiddels bekend 
geworden prentenboek van het jaar 

2008, “Muis zoekt een huis” voorge-
lezen. De tekst wordt verlevendigd 
met een klein muisje en een ech-
te appel. De kinderen luisteren ge-
boeid naar dit verhaal.  Weer terug 
op school en in de klas, wordt er een 
verteltafel gemaakt met pluchen 
dieren, zo kunnen de kinderen de 
fragmenten uit het verhaal naspe-
len aan de hand van de tekst in het 
boek. In de klas staat een hele ver-
zameling prentenboeken waaruit de 
kinderen vrij kunnen kiezen tijdens 
de leeskring. Om beurten kiezen ze 
een boek uit om voor te lezen. Ook 
tijdens de ochtendpauze, als de kin-
deren hun fruit eten en iets drinken, 
lezen de leerkrachten voor uit diver-
se boeken, uiteraard passend bij de 
leeftijd en belevingswereld van de 
betreffende groep. Er zal dit jaar nog 
veel (voor)gelezen  worden en als 
de kinderen dan de smaak te pak-
ken krijgen, zullen ze vast en zeker 
blijven lezen, want ook hierbij geldt: 
Jong geleerd, oud gedaan!

Zaterdag discozwemmen 
voor jeugd in Waterlelie

Leerlingen De Graankorrel 
in actie tegen zwerfvuil!
Kudelstaart - Leerlingen van groep 6 van basisschool De Graankorrel uit 
Kudelstaart hebben op dinsdag 29 januari de omgeving van de school op-
geschoond in het kader van de actie: zwerfvuil weg ermee! Van papiertjes 
tot blikjes en van plastic tot ‘vreemde’ voorwerpen zijn uit de bosjes en van 
straat verwijderd door de jongens en meiden. Gewapend met oranje vest-
jes en grijpstokken gingen zij op weg. Na een klein ochtendje werk, kon het 
sein ‘omgeving schoon’ gegeven worden.

Carnaval voor 
jeugd in Oost
Aalsmeer - Op zaterdag 16 februari 
presenteert buurtvereniging Oost-
end een gezellige en feestelijke car-
navalsmiddag voor de jeugd van zes 
tot en met twaalf jaar. Er wordt car-
naval gevierd in buurthuis ’t Middel-
punt aan de Wilhelminastraat van 
15.00 tot 17.00 uur. Voor de meest 
verklede feestneus is er een leuke 
prijs!

Pelle Stiekel speelt mooie 
partij bij Schaakclub
Aalsmeer - Pelle Stiekel, net 
nieuw bij de jeugd van Schaakclub 
Aalsmeer, heeft al twee erg mooie 
partijen gespeeld. Een daarvan wist 
hij knap remise te houden, bij de 
andere wist hij zijn tegenstander op 
een fraaie manier mat te zetten. Dus 
hij heeft nog geen een partij verlo-
ren, maar wel mooie resultaten be-
haald. Bij de jeugd was het natuur-
lijk erg gezellig. De wat jongere kin-
deren herinnerden elkaar er telkens 
aan dat ze de klok in moesten druk-
ken, zodat ze dat niet zouden verge-
ten. Joey van der Velde wist zij te-
genstander met een sterke aanval 
te vloeren, met een erg mooi mat-
je tot besluit. Ook Nicky Jonkers 
en Eline Hooijman speelde een erg 
mooie partij waar Eline in een eind-
spel kwam met een toren en koning 
tegen koning. Dat wist ze net niet te 
winnen, maar toch erg knap gepro-
beerd, want ze had nog nooit toren 
en koning tegen koning gehad. Dus 
was het al erg knap dat ze Nicky 
Jonkers zijn koning in de hoek wist 
te drijven. Maar natuurlijk allemaal 
klasse gespeeld.

Tom Korenwinder naar NK
Tom Korenwinder, ook net nieuw bij 
de schaakclub volgt de voetsporen 
van zijn vader Erik Korenwinder die 
vorige jaar clubkampioen was bij de 

volwassen. Dit weekend was de pu-
pillendag voor de wat jongere kin-
deren van Noord-Holland waar Tom 
Korenwinder een super resultaat 
wist neer te zetten met 3,5 punten 
uit 7 en daarmee en knappe gedeel-
de vijfde plaats wist te bemachtigen. 
Hierdoor is hij geplaatst voor het NK 
van kinderen geboren in 2000. Een 
erg goede resultaat. Het knapste is 
nog dat hij dit voor elkaar wist te 
krijgen voordat hij bij de schaak-
club ging schaken, dus een echt 
natuurtalent! Ook Sander Kirillova, 
momenteel tweede bij de jeugd van 
Schaakclub Aalsmeer, deed mee 
met de pupillendag van Noord Hol-
land. Hij behaalde een knappe 4 
punten uit 7, maar jammer genoeg 
was dit niet genoeg voor hem om 
zich bij de E categorie, geboren in 
1998, te plaatsen voor het NK. Maar 
toch heeft hij wel knap gewonnen 
van iemand met veel meer schaak-
ervaring en een hogere rating dan 
hij zelf heeft. De resultaten van ron-
de 16:
Jean-Paul  Brookes-Lars Beentjes   1-0
Corne Selser-Sander Kirillova   0-1
Casper Kuijpers-Elham Wasei      0-1
Rick Veenemans-Nick Vrolijk      0-1
Marielle Hooijman-Joey v.d. Velde  0-1
Reinier Hooijman-Daphne Meijer  0-1
Olivier Veenemans-Pepijn Kuijpers  0-1
Arlette Maarse-Ilse Beentjes      1-0

Een heel blije Pelle Stiekel.

Wederom Imabo 2-tallen 
voetbaltoernooi voor jeugd
Aalsmeer - Voor de vierde maal zal 
er een 2tallentoernooi worden ge-
houden in sporthal De Bloemhof. In 
samenwerking met voetbalvereni-
ging RKAV op organisatie gebied 
en de Bloemhof-beheerders zal er 
in de krokusvakantie op maandag 
25 en woensdag 27 februari ge-
speeld worden. Clubs als Aalsmeer 
en RKDES verlenen eveneens hun 
medewerking, door middel van het 
beschikbaar stellen van doelen, 
scheidsrechters en uiteraard orga-
nisatie. Er zal in de volgende leef-
tijdsgroepen gespeeld worden, 5 
jaar, 6 en 7 jaar, 8 en 9 jaar en 10 en 

Jongens B2 FIQAS lopen 
uit op Najaden 
Aalsmeer - Zondag 3 februari 
speelden de jongens B2 van FIQAS 
Aalsmeer een thuiswedstrijd tegen 
Vido B1. De B2 was aangevuld met 
Jeremy, Remco en Roy uit de C1. De 
wedstrijd begon slecht waardoor de 
score erg gelijk opging. Beide teams 
waren niet bepaald geconcentreerd, 
waardoor aanvallen makkelijk on-
derschept werden of de spelers al 
vrij snel naast, over of recht op de 
keeper schoten. 
Aalsmeer probeerde in de aanval 
vaak met een schijnschot de bal 
vervolgens naar de cirkel te spelen, 
maar dit werd te vaak gedaan waar-
door Vido het door kreeg en deze 
ballen makkelijk kon onderschep-
pen. De wedstrijd ging in het be-
gin dan ook erg gelijk op: Vido had 
een aantal kansen om op de B2 uit 
te lopen maar Jeremy haalde de-
ze schoten goed uit het doel. Rust-
stand: 11-2 in het voordeel van FI-
QAS Aalsmeer. De tweede helft gaf 
ook al geen best spel te zien: bij 
beide teams gingen de nodige din-
gen fout, al wist Vido nu wel meer 
te scoren. Toch is de ploeg uit Pur-
merend geen moment in de buurt 
van Aalsmeer geweest. Het werd 
uiteindelijk 24-14 en zo won de B2 
opnieuw en loopt nu uit op Naja-
den wat vorige week heeft verloren. 
Beide teams hebben nu 24 punten 
maar Najaden heeft twee wedstrij-
den meer gespeeld en daar liggen 
de kansen. Aankomend weekend 
spelen de jongens thuis tegen de 
nummers laatst van de ranglijst, Ha-
vas. Deze wedstrijd begint om 11.35 
in de Bloemhof. Doelpuntmakers: 
Raymond 6, Nils en Charles 4, Men-
no en Michael 3, Roy, Coen, Jan  en 
Axel 1. 

C1 komt net tekort
Op zaterdag 2 februari speelde de 
C1 van FIQAS Aalsmeer een cruci-
ale wedstrijd in de competitie tegen 
de C1 van Aristos uit Amsterdam. 
Slechts bij winst hielden de jongens 
uit Aalsmeer zicht op het kampioen-
schap in de competitie. Cruciaal dus. 
Aristos had een iets betere uitgangs-
positie vanwege de recente winst op 
de C1 van Volendam. Misschien dat 
de spanning voor hen daardoor een 
minder grote rol speelde. Met veel 

publiek langs de lijn en op de tri-
bune maakten de beide ploegen er 
een “grote mannen wedstrijd” van. 
Misschien kwalitatief niet altijd even 
goed, maar de spanning, het goede 
keeperswerk, de fraai uitgevoerde 
passeerbewegingen, de inzet en de 
fraaie treffers waren dik in orde. Na-
dat het in de eerste helft lange tijd 
gelijk opging, waarbij Jeremy op het 
Aalsmeerse doel liet zien waarom hij 
en geen ander bij de C1 van FIQAS 
Aalsmeer in het doel staat, liepen de 
jongens uit Aalsmeer uit naar een 
voorsprong van drie doelpunten met 
de rust: 7-4. Aristos, gebrand op een 
goed resultaat na twee eerdere ver-
liespartijen tegen FIQAS Aalsmeer, 
kwam getergd uit de kleedkamer. 
Dat resulteerde direct in twee te-
gentreffers en dus had Aristos, na 
al twee minuten, de aansluiting al-
weer te pakken. De C1 van FIQAS 
Aalsmeer liet zich echter niet uit het 
veld slaan en vocht terug. Toch lukte 
het Aristos in de tweede helft vaker, 
vooral omdat ze beter waren inge-
steld op het verdedigende systeem 
van Aalsmeer, om door die verde-
diging heen te breken en aan het 
einde van de tweede helft een klein 
gaatje te slaan. In hun verwoede po-
gingen om het gat te dichten werd 
er door FIQAS Aalsmeer af en toe 
uit niet kansrijke posities toch op 
doel geschoten of in kansrijke po-
sities net gemist, of stopte de kee-
per van Aristos de inzet van FI-
QAS Aalsmeer op fraaie wijze. Het 
publiek heeft een spannende pot 
jeugdhandbal gezien, die door Aris-
tos is gewonnen met 15-12. Volgen-
de week speelt de C1 van FIQAS 
Aalsmeer geen competitiewedstrijd 
en maakt van de gelegenheid ge-
bruik om een topbasketbalwedstrijd 
in Groningen te gaan bekijken, na-
dat ze zelf in een basketbalwedstrijd 
hebben kunnen laten zien wat ze in 
de ochtendtrainingen hebben ge-
leerd.
Op 17 februari spelen de Aalsmeer-
se jongens een pittige oefenwed-
strijd tegen de B1 van SHOT ’73 uit 
en in IJsselstein. Vervolgens staat 
op zaterdag 1 maart om 10.50 uur 
voor de competitie de spannende 
uitwedstrijd tegen de C1 van Volen-
dam op het programma. 

11 jaar, zowel voor jongens als meis-
jes. Vooral in de leeftijd van 5,  6 en 
7 jaar is de toename bij het voetbal-
len zo groot geworden, dat een gro-
te toeloop wordt verwacht. 
Er wordt uitsluitend gepeeld in pou-
les in tweetallen (een speler en een 
‘vliegende’ keep) op een verkleind 
speelveldje. 
De winnaars van de poules zullen 
op dezelfde dag al de finale spelen. 
Uiteraard wordt er gespeeld tegen 
leeftijdgenoten en worden meis-
jes en jongens ingedeeld in aparte 
poules. Er wordt of tussen 9.00 en 
13.00 uur gespeeld of  van 13.30 tot 
17.00uur. Alle scholen in Aalsmeer, 
Kudelstaart en Rijsenhout hebben 
de flyers waarop men zich schrif-
telijk kan opgeven binnen gekre-
gen en uitgedeeld aan de leerlin-
gen. Men kan zich ook opgeven via 
email: fam.p.springintveld@versa-
tel.nl. 
Vanaf 20 februari is de indeling te 
zien op de website van www.rkav.nl/
tweetallen. Via de website kunnen 
de deelnemers kijken hoe laat en 
wanneer ze moeten spelen.  Dank-
zij wederom de sponsoring van Ima-
bo, van Kouwen, Duo Sports, Stepla 
Fleurs en RKAV is het weer mogelijk 
om dit toernooi te organiseren. 
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Mooie opbrengst goede doelen 
Meerlanden Beachvolleybal Toernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 26 januari 
heeft de Ronde Tafel 110 De Meer-
landen het achtste Meerlanden 
Beachvolleybal Toernooi georgani-
seerd om fondsen te werven voor 
het goede doel. Winnaar van dit ge-
zellige toernooi is wederom gewor-
den het team van ADFI Accountants 
uit Nieuw-Vennep. Na de voorron-
des bleef het in de winnaarspoule 
lang spannend met diverse teams 
die hoopten te kunnen gaan strijden 
om de felbegeerde wisselbeker. 
De fi nale van het toernooi werd, net 
als voorgaand jaar,  gespeeld tussen 
de heren van Frans van Zaal Totaal 
Techniek B.V. uit De Kwakel en het 
team van ADFI Accountants. In dit 
spannende slotduel vlogen de kan-
sen voor een uiteindelijke overwin-
ning op en neer, maar na afl oop 
van het laatste fl uitsignaal bleek 
het team van ADFI voor een tweede 
keer net iets vaker gescoord te heb-
ben dan ‘Totaal Paniek’, zoals de he-
ren van Van Zaal zich dit jaar had-
den genoemd. De heren van ADFI 
mochten na afl oop op het podium 
klimmen om de wisselbeker en de 
gesigneerde volleybal in ontvangst 
nemen van de voorzitter van Ron-
de Tafel 110 De Meerlanden, Ramon 
Ridder. 
Aansluitend op de wedstrijden werd 
iedereen nog in de gelegenheid ge-
steld om lekker na te praten onder 
het genot van een drankje en een 
prima saté buffet. Voor deze achtste 
editie waren in totaal tien volleybal-
teams van de partij met een veelvoud 
aan sponsoren. De wedstrijden wer-

den gespeeld op drie velden met vijf 
tot zes personen per team, van jong 
tot oud, en gekleed in een sportieve 
outfi t met een prachtig gekleurd T-
shirt met vermelding van alle spon-
soren die dit jaar het toernooi mede 
hebben mogelijk gemaakt.     

Groentekas
Na de prijsuitreiking brak het mo-
ment aan waarop bekend kon wor-
den gemaakt hoeveel geld er was 
ingezameld met de organisatie van 
dit gesponsorde toernooi. De op-
brengsten zullen dit jaar worden 
aangewend voor het steunen van 
twee goede doelen. Als eerste werd 
Vincent van Twuijver, president van 
de Nederlandsche Tafelronde, naar 
voren geroepen om een cheque van 
2.000 euro in ontvangst te nemen 
voor het Rainbow Twinning Project 
in Zuid-Afrika. 
Dit is een overkoepelend project 
waarbij veelal kleinschalige onder-
steuning plaatsvindt aan de locale 
bevolking met behulp van de Zuid-
Afrikaanse Ronde Tafel. Deze sa-
menwerking waarborgt een juiste 
besteding van de gelden. De we-
reldwijd opererende Stichting Cor-
daid heeft toegezegd om het bij el-
kaar gebrachte bedrag met 75 pro-
cent verhogen, hetgeen neerkomt 
op een totaalbedrag van 3.500 euro. 
Dit bedrag zal worden aangewend 
om de bouw van een groentekas te 
fi nancieren waarmee de locale be-
volking in staat zal zijn om de ar-
men en hulpbehoevenden te kun-
nen voorzien van verse groente en 

Jos van Rijn en Ilse Zethof van de Stichting Dag van je Leven krijgen een 
cheque van 3.000 euro van de Ronde Tafel 110 De Meerlanden.

Méér over Google, RSS en weblogs
Internetworkshops voor 
gevorderden in bibliotheek
Aalsmeer - Het wereld wijde web 
herbergt een schat aan informatie. 
Tenminste, als je weet hoe je het 
vinden moet. Drie gouden regels: 
zoek met de juiste zoekmachine, 
zoek met de juiste zoektermen en 
zoek de beste resultaten. 
In de workshop ‘Googel met Goo-
gle’ (internetworkshop deel 3) leert 
u nóg beter gebruik maken van alle 
zoekmogelijkheden binnen de zoek-
machine Google. De bibliotheek 
geeft eveneens een workshop over 
RSS en weblogs (internetworkshop 
deel 4). 
Tijdens deze cursus krijgt u een in-

troductie van RSS en weblogs. Een 
aanrader voor degene die op de 
hoogte wil blijven van nieuwe ont-
wikkelingen op het internet. De 
workshop Googel met Google is op 
woensdag 27 februari, de workshop 
over RSS en weblogs op woens-
dag 26 maart. Beiden vinden plaats 
in de bibliotheek in de Marktstraat 
van 19.30 tot 22.00 uur. Deelname 
kost 10 euro voor leden, niet pas-
houders betalen 12,50 euro. Aan-
melden kan zowel aan de balie van 
de bibliotheek als telefonisch of per 
e-mail: Telefoon 0297-325905, email 
aalsmeer@bibliotheekau.nl.

Van boer 
tot vreugdtot vreugdtot vreugd

Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in 
2008 vijftien jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar el-
ke twee weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerde-
rij. Monique van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en 
vrijwilliger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de ac-
tiviteiten, de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Boerenvreugd Around the World
Aalsmeer - 2008: Het jaar van de 
Scholekster, het jaar van de fi late-
lie, het jaar van de Aarde, het jaar 
van de Rat. Iedereen geeft zijn ei-
gen invulling aan het jaar dat net is 
begonnen. Voor Aalsmeer en voor-
al de mensen die betrokken zijn bij 
Boerenvreugd, is dit het jaar van het 
15-jarig bestaan van de kinderboer-
derij. En dat stemt tot vreugd. Vooral 
voor de vrijwilligers van de activitei-
tencommissie. Die zijn al maanden 
in voorbereiding voor weer een ju-
beljaar. De ideeën van juni 2007 zijn 
de plannen van nu. En dat betekent 
dat er vrijwilligers staan ingepland 
om te helpen, dat er samenwerking 
is gevraagd aan diverse andere par-
tijen. Het koppeltje enthousiastelin-
gen heeft voor 2008 weer een rij da-
ta gevuld met creatieve bezigheden. 
De commissie bestaat uit een men-
geling van denkers en doeners, cre-
atieven en actieven. 
Regelmatig oppert iemand het idee 
om oude activiteiten te hergebrui-
ken. Maar telkens sneuvelt iets ouds 
voor iets nieuws. Successen mo-
gen echter herhaald worden of een 
tweede kans krijgen. Zo gaat de kin-
derboerderij dit jaar weer een paas-
brunch organiseren en krijgt ook 
het Kerstspektakel uit 2003 (toen 
ter gelegenheid van het 10-jarig be-
staan) een vervolg. In de aanloop 
naar een activiteit werken de com-
missieleden van grof naar fi jn, van 
grote lijnen naar details. 
Zo ontstaan uit chaos spelletjes, in-
formatieborden en knutselonder-
werpen. Vanuit het bestuur van de 
Stichting Kinderboerderij Aalsmeer 
(SKBA) krijgt de activiteitencom-

missie de vrije hand. Ze hebben dat 
vertrouwen al jaren geleden opge-
bouwd en maken het elk jaar op-
nieuw waar. De organisatie van acti-
viteiten voor kinderen is één van de 
belangrijkste doelstellingen van de 
kinderboerderij. Het brengt mensen 
(groot en klein) dichter bij elkaar en 
bij de dieren. 
En ook dit jaar staat er weer een 
groot aantal festiviteiten op de plan-
ning. Noteer deze data in uw agen-
da: 10 februari, 24 maart (2e paas-
dag), 18 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni, 
5 oktober, 23 november en 21 de-
cember. Boerenvreugd Around the 
World als centraal thema in het jubi-
leumjaar. Kinderen krijgen een pas-
poort waarin ze dit jaar bij elke ac-
tiviteit een stempel krijgen. Gestart 
wordt in Noord-Amerika aanstaan-
de zondag 10 februari, Cowboys 
en –girls. Natuurlijk met het nodige 
hoefgetrappel. Echt ponyrijden met 
Funnyhorse en er wordt rondgere-
den met een koets. Marshmallows 
barbecuen en westerndansen. Wat 
dacht je van spijkerbroekhangen of 
stokpaardjes maken? Voor de sfeer 
worden alle bezoekers uitgenodigd 
om western-gekleed te komen. Dus 
ga op zoek naar je Stetson, je cow-
boylaarzen of je klapperpistool-
tje. De westerndag is van 11.00 tot 
15.00 uur.
Ja, het wordt weer een mooi jaar. 
Het zou leuk zijn als de kinderboer-
derij aan dit jaar niet alleen een trots 
gevoel overhoudt, maar ook wat ex-
tra vrijwilligers en sponsors. Interes-
se? www.boerenvreugd.nl. 

Huub van Schaik

scholing om dit op den duur zelf te 
kunnen verbouwen.  

Dag van je Leven
Het tweede goede doel was op 
een meer lokaal niveau gezocht. 
Dit jaar is de keuze gevallen op de 
Aalsmeerse Stichting Dag van je 
Leven. Deze Stichting wil lichame-
lijk en/of verstandelijk gehandicap-
te mensen de dag van hun leven be-

zorgen door het organiseren van di-
verse leuke evenementen en activi-
teiten. 
De voorzitter van de Stichting, Jos 
van Rijn, en medebestuurslid Ilse 
Zethof mochten een cheque in ont-
vangst nemen van 3.000 euro, waar-
bij zij aangaven dat dit ruim vol-
doende was voor het realiseren van 
de geplande activiteit, een compleet 
verzorgt miniconcert van muziek-
therapeut Dirk Scheele voor jonge 
kinderen met een beperking.
Volgend jaar januari vindt het toer-
nooi wederom plaats waarbij de or-
ganisatie hoopt weer meer geld bij-
een te krijgen voor nieuwe, nog te 
kiezen, goede doelen.

Slot tussen twee vorstinnen

Defi nitief, maar feestelijk 
einde van bloemencorso
Aalsmeer - Zaterdagavond reed 
de allerlaatste corsowagen van het 
Aalsmeerse bloemencorso door de 
televisiestudio van Paul de Leeuw. 
Dat was bedoeld als een symboli-
sche afsluiting van het traditione-
le bloemenfeest dat vorig jaar zijn 
zestigste en laatste editie kende. In 
1948 reed de eerste bloemenstoet 
uit voor de inhuldiging van konin-
gin Juliana. Toen met tienduizenden 
langs de route. En de laatste praal-
wagen van 2008 was een bloemen-
groet aan de zeventigjarige konin-
gin Beatrix die door honderdduizen-
den op televisie kon worden bewon-
derd. 

Unieke, geheime samenwerking
De laatste Aalsmeerse praalwagen 
was meteen een primeur. Het was 
namelijk de eerste die niet uitslui-
tend door vrijwilligers van één comi-
té is gebouwd, maar door een unie-
ke samenwerking van bouwers en 
binders van verschillende comités. 
Dat meldde vice-voorzitter Ad 
Maarsse zaterdagavond tijdens de 

televisie-uitzending. In het ontwerp 
van Hans Hoogerwerf waren vier 
kleurbanen (oranje, rood, wit en 
blauw) te herkennen op de praal-
wagen. 
Aan de ene kant stond een troon 
waarop Gerda Eikelenboom fi gu-
reerde als Beatrix in vol ornaat, ter-
wijl de vorstin aan de andere kant 
van de praalwagen in een weksi-
tuatie werd uitgebeeld door Esther 
Biesheuvel.
In het diepste geheim (het moest 
een verrassing blijven tot op het mo-
ment van uitzending) was de wagen 
in een loods van Omtzigt gebouwd 
door Jaap Eikelenboom, Dirk Elen-
baas, Sjaak Kempers, Jan Noord-
hoek, Jaap Pruis, Arie Stolwijk en 
Nico van Veen. 
Vrijdag werd de wagen overge-
bracht naar een speciaal opgerich-
te tent voor de ingang van het ge-
meentehuis. 
Nog steeds geheel afgeschermd, 
werd daar het bloemenarrangement 
aangebracht door een keur van be-
kende arrangeurs en binders die 

voor dit project de krachten bun-
delden. 
Zo konden naast elkaar worden 
aangetroffen: Bob van den Heuvel, 
Linda Hoogervorst, Ursula Hooij-
man, José van Nobelen, Greet Oor, 
Jan van Veen, Nico Terlouw en Mi-
chel Vreken.
Het transport van de bloemrijke, na-
tionale praalwagen naar de studio’s 
in Almere werd verzorgd en aange-
boden door Corien Logistics.

Feestelijke slotavond
Vrijdagavond werd het Aalsmeer-
se corso door zo’n vijfhonderd vrij-
willigers feestelijk afgesloten in het 
Aalsmeerse gemeentehuis. Bij de 
ingang werden ze muzikaal en met 
feestelijke tonen onthaald door de 
Neuteblazers. Pas tijdens de avond 
ging de tent voort het gemeentehuis 
open en konden de corsovrijwilli-
gers kennis maken (en op de foto 
gaan bij) de allerlaatste Aalsmeerse 
praalwagen. 
Corsovoorzitter Arie Buijs kon toen 
melden dat de wagen zaterdag-

avond te zien zou zijn op Nederland 
1 en zondag tijdens de carnavalsop-
tocht in Kudelstaart. 
De feestavond werd (met dank aan 
Henk van der Schaft) muzikaal om-
lijst door de swingende Rico Zorroh 
Band uit België. 
De voetjes gingen tot in de kleine 
uren van de vloer.

De laatste prijzen
Tijdens de feestavond werden nog 
de laatste prijzen uitgereikt voor het 
zestigste corso. Bij de houdbaar-
heidsprijs onderscheidde de jury 
drie comités. 
Emile Dings, directeur van Chry-
sal International, reikte de eerste 
prijs uit aan het comité Hornmeer/
Wellant College voor de praalwa-
gen ‘Aalsmeer proudly presents’, de 
tweede prijs ging naar Oosteinder-
weg-Noord (‘Blumen Strauss’) en 
de derde naar ‘Seasonal Rhythm’ 
van Hornweg/Machineweg.
Namens Zuidkoop Natural Products 
mocht Hans Hoogerwerf de prijzen 
voor de beste fi guratie op en rond 
de wagens overhandigen. 
Eerste in deze categorie werd het 
comité Kudelstaart met ‘Sensation 
Green’, de tweede prijs werd in de 
wacht gesleept door Oosteinder-
weg-Noord en derde werd het co-
mité Schik In met de praalwagen 
‘West Side’.
Rabobank Regio Schiphol sponsort 
al jarenlang de prijs voor de mooi-
ste luxewagen in het corso. Ron 
Leegwater overhandigde namens 
de bank de bokaal aan Ben Bekkers 
van Bekkers Auto- en Meubelstof-
feerderij voor zijn bloemrijke Ford 
Coupé uit 1928.
Namens de kleinste jury, het echt-
paar Hoffscholte, overhandigde 
oud-burgemeester Joost Hoffschol-
te de prijs voor de mooist verlichte 
praalwagen aan comité De Kwakel 
voor de wagen ‘Salsa Rhythm’. Echt-
genote Miekje had een grote bokaal 
beschikbaar voor het comité dat tij-
dens de corsoboulevard het publiek 
het best wist te entertainen. 
Die prijs ging naar de acts rond 
‘Thunder & Lightning’ van het comi-
té Centrum.

Als defi nitieve afronding van de 
prijsuitreikingen werd de allerlaats-
te gouden speld voor 25 jaar vrijwil-
ligerschap bij het corso opgespeld 
bij de onvermoeibare Jos van Rijn.
Tijdens de uitreikingen werd door 
zowel Joost Hoffscholte, Ron Leeg-
water als Emile Dings verwezen naar 
Blooming on Tour, een nieuw bloe-
menevenement dat in juni als een 
soort onoffi ciële opvolger van het 
corso in Aalsmeer zal losbarsten. Zij 
droegen dat festijn bij voorbaat een 
warm hart en steun toe.

Rabokorendag
met 9 koren!
Aalsmeer - Ook dit jaar komt er 
weer een RaboKorendag. 
Voor de zevende maal organiseert 
Aalsmeers Mannenkoor Con Amo-
re’ dit gezellige en gevarieerde 
zangfestijn en wel op zaterdag 24 
mei in de burgerzaal van het ge-
meentehuis. Negen koren hebben 
zich aangemeld en samen staan zij 
garant voor een afwisselende mu-
ziekdag. 
In totaal zal er bijna vier uur koor-
muziek worden gepresenteerd en 
dit word mogelijk gemaakt door de 
Rabobank Regio Schiphol. De in-
schrijving is overigens nu gesloten.
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Voetbalwedstrijd tegen Meteoor
‘Dikke’ winst voor RKAV
Aalsmeer - Zondag kwam het ge-
zegde , doe maar gewoon dan doe 
je gek genoeg, letterlijk en figuurlijk 
uit tijdens de voetbalwedstrijd RKAV 
tegen de Meteoor. Martin Bax, de 
man die de wedstrijd naar zijn hand 
kan zetten, en dat ook doet, en niet 
alleen met woorden, was na de 
wedstrijd tegen De Meteoor de gro-
te man bij de thuisclub. Zoals hij is 
zo gedraagt hij zich ook, bescheiden 
en altijd in voor een praatje. Zondag 
ook weer, wars van al die wild west 
verhalen, liet Martien Bax, met drie 
doelpunten, zien wat hij waard is.
In het begin van de wedstrijd, de eer-
ste 20 minuten, zag het er niet naar 
uit de RKAV de punten zou pakken. 
De Meteoor startte voortvarend, al 
in de tiende minuut was het Terence 
van Stein die voor 0-1 zorgde. Yes-
sing Tiba was Ron Winters te snel af 
en de voorzet die volgde kwam bij 
de geheel vrijstaande Terence van 
Stein die op zijn beurt Arjan Levarht 
passeerde, 0-1. 
Even later kwam de RKAV doelman 
nog in grotere problemen door een 
terugspeel bal van Arno Schrama, 
deze actie werd door Levarht op 
zeer koelbloedige wijze tot hoek-
schop verwerkt. In de dertigste mi-
nuut kwam RKAV op 1-1. 
Een grote blunder van de De Mete-

oor doelman zorgde er voor dat de 
altijd alerte Martien Bax, die was 
meegelopen, de kans die hem ge-
boden werd niet miste, 1-1. Dit had 
RKAV nodig. 
De tweede helft begon met Edwin 
van Maris voor Elton Shehu, en Luc 
Morvan voor Ron Winters. En dat 
pakte zeer goed uit. Al in de 48e mi-
nuut was het Martin Bax die met een 
schitterend doelpunt RKAV op 2-1 
zette. Edwin van Maris was de man, 
die na een goede voorzet van Eric 
Jansen, de doelman van De Mete-
oor op het verkeerde been zette en 
de 3-1 was een feit. RKAV kwam op 
stoom, het liep een stuk beter als de 
eerste helft, er was nu meer rust in 
de ploeg. 4-1 Werd het door Mar-
tin Bax. Een paar minuten later was 
het haast weer raak door Bax, maar 
hij werd in het strafschopgebied on-
deruit gehaald. De gekregen straf-
schop werd door Eric Jansen inge-
schoten, 5-1. De Meteoor kwam vlak 
voor tijd nog op 5-2, maar de winst 
was binnen. RKAV kan terugzien op 
een met name zeer goede tweede 
helft. Komende zondag speelt RKAV 
thuis tegen Abcoude om 14.00 uur 
op sportpark Hornmeer in de Beet-
hovenlaan.

Theo Nagtegaal

Zwemmen NEBASS-groep
Drie wereldrecords voor 
Mirjam de Koning!
Aalsmeer - Ondanks een lich-
te schouderblessure bij Mirjan de 
Koning, opgelopen tijdens het trai-
ningskamp op Cyprus waar zij vrij-
dagmiddag van terug kwam sa-
men met Lisa den Braber, gingen de 
Oceanus zwemmers en zwemsters 
op zaterdag gelijk weer het water 
in voor de Nederlandse kampioen-
schappen kortebaan. Alle Ocea-
nus deelnemers van de NEBASS-
groep (zwemmers met een func-
tie beperking) deden het voortref-
felijk. Vele persoonlijke records zijn 
er gezwommen. Mirjan moest zich 
op advies van haar coaches terug 
trekken voor de 400 meter vrijeslag, 
maar vermoedelijk was zij daardoor 
extra gemotiveerd op de andere drie 
afstanden, want op de 50 meter vrij  
zette zij gelijk een wereldrecord op 

de klok in een tijd van 37,7 seconde, 
de oude tijd was 38,7 seconde.
Op de 100 meter vrije slag verbe-
terde Mirjam haar eigen tijd die op 
1.31,73 stond met 10 seconde, wat 
wederom werd geregistreerd als 
wereldrecord. En, zoals later bleek, 
had ze nog genoeg energie over, 
want op de 200 meter vrije slag zet-
te Mirjan een tijd neer van 2.54,5, 
haar oude tijd was 3.16,4. Weder-
om een wereldrecord. Wat een goe-
de vooruitzichten voor de paralym-
pics in Peking! Om te kijken of het 
vormbehoud er blijft, gaan de Ocea-
nus zwemmers ook nog deelnemen 
op 14 en 15 juni aan de kampioen-
schappen lange baan. Deze wed-
strijden, waar Oceanus de organisa-
tie van heeft, worden gehouden in 
het Sloterparkbad te Amsterdam.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 9 februari

AALSMEER 
Waterwijk 1-Aalsmeer 1 14.30 u.
Amstelveen 2-Aalsmeer 2 14.30 u.
Aalsmeer 3-NFC/Brommer 3 14.30 u.
WV-HEDW 10-Aalsmeer 4 9.30 u.
Aalsmeer 5-Amstelveen 5 12.00 u.
Aalsmeer 6-Diemen 2 14.30 u.
Aalsmeer Vet.1-Geel Wit Vet. 1 14.30 u.

Junioren
Aalsmeer A1-Zandvoort A1 11.30 u.
Aalsmeer b1-CSW B1 14.30 u.
Concordia B4-Aalsmeer B2 14.30 u.
Turkiyemspor C1-Aalsmeer C1 11.00 u.
Aalsmeer C2-Geel Wit C2 12.00 u.

Pupillen
Aalsmeer D1-HBC D1 12.00 u.
RKAV D2-Aalsmeer D2 10.00 u.
Aalsmeer D3-Ripperda D3 10.00 u.
Turkiyemsport E1-Aalsmeer E1 12.00 u.
AFC E3-Aalsmeer E2 9.00 u.
Aalsmeer E3-SCW E2 9.00 u.
RKAVIC E3-Aalsmeer E4 11.00 u.
Zeeburgia E5-Aalsmeer E5 9.00 u.
Aalsmeer F10-Bijlmer F2 9.00 u.
Aalsmeer F3-Nw. Sloten F5 9.00 u.
Aalsmeer F4-Alkmania F4 10.00 u.

R.K.A.V.
RKAV 2-IJmuiden 5 14.00 u.
Ajax Vet. 1-RKAV Vet. 1 14.30 u.
Overbos Vet. 3-RKAV Vet. 2 14.00 u.

Junioren
Overbos C2-RKAV C1 11.45 u.
RKAV C2-Zandvoort C2 14.30 u.

Pupillen
RKAV D1-DIOS D1 10.00 u.
RKAV D2-Aalsmeer D2 10.00 u.
RKAV D3-NFC/Brommer D2 11.30 u.
RKAV E1-Roda’23 E3 11.30 u.
Diemen E3-RKAV E3 10.15 u.
RKAV E2-De Dijk E3 11.30 u.
KDO E3-RKAV E4 12.00 u.
RKAV E5-Swift E7 11.30 u.
RKAV E6-TOG E1 10.00 u.
RKAV F1-AFC F2 9.00 u.
RKAV F2-Buitenveldert F6 11.30 u.
Arsenal F5-RKAV F3 9.00 u.
Buitenveldert F9-RKAV F4 14.00 u.
RKAV F5-Pancratius F9 11.30 u.
RKAV F6-De Dijk F9 9.00 u.

Meisjes
SCW MC 1-RKAV MC 1 10.15 u.
Buitenveldert MD 5-RKAV MD 1 8.45 u.
WV-HEDW ME 1-RKAV ME 1 10.00 u.
Sp. Martinus ME 1-RKAV ME 2 10.00 u.

R.K.D.E.S.
Pupillen
Concordia D1-RKDES D1 11.30 u.
RKDES D2-Pancratius D5 11.15 u.
Legm.vogels E1-RKDES E1 9.30 u.
RKDES E2-Amstelveen E2 12.45 u.
RKDES E3-RKAVIC E4 10.00 u.
Sp. Martinus E9-RKDES E4 11.30 u.
Pancratius E 15-RKDES E5 9.00 u.
Legm.vogels E 15-RKDES E6 9.30 u.
RKDES F1-Geuzen/Mid.meer F2 10.00 u.
Sp. Martinus F4-RKDES F2 10.15 u.
RKDES F3-Geuzen/Mid.meer F3 10.00 u.
Diemen F10-RKDES F4 11.00 u.
RKDES F5-Swift F5 10.00 u.

RKDES F6-KDO F6 11.15 u.
Alphen F4-RKDES F7 9.00 u.
SCW F5-RKDES F9 9.00 u.

Dames en meisjes
Hoogland DA 1-RKDES DA 1 14.45 u.
RKDES MA 1-CSW MA 2 11.15 u.
RKDES MB 1-Ouderkerk MB 1 11.15 u.
OSV MC 1-RKDES MC 1 11.00 u.
HBC MD 1-RKDES MD 1 10.15 u.
RKDES ME 1-Pancratius ME 1 10.00 u.

S.C.W.
SCW 1-De Meern 1 14.30 u.
DOVO 4-SCW 2 14.00 u.
SCW 3-Zwanenburg 3 14.30 u.
JOS/Watergr.meer 5-SCW 4 12.15 u.
SDW Vet. 1-SCW Vet. 1 14.00 u.
Muiden Vet. 1-SCW Vet. 2 12.00 u.
Sp. Martinus Vet. 2-SCW Vet. 3 14.30 u.

Junioren
SCW A1-Amstelveen A2 14.30 u.
SCW B1-Alliance’22 B1 10.15 u.
SCW C1-DSOV C1 11.45. u.
Vogelenzang C2-SCW C2 10.30 u.

Pupillen
Swift D4-SCW D1 11.30 u.
SCW D2-Buitenveldert D5 9.00 u.
DSS E3-SCW E1 9.45 u.
Aalsmeer E3-SCW E2 9.00 u.
SCW E3-AFC E 12 9.00 u.
DSOV F1-SCW F1 9.30 u.
SCW F2-SDZ F7 9.00 u.
SCW F3-Ouderkerk F9 9.00 u.
Alkmania F6-SCW F4 10.00 u.
SCW F5-RKDES F9 10.30 u.

Meisjes
SCW MA 1-Kadoelen MA 2 12.45 u.
SCW MC 1-RKAV MC 1 10.15 u.
SCW ME 1-HBOK ME 1 9.00 u.
Spaarnwoude F4-SCW MF 1 9.00 u.

Zondag 10 februari

R.K.A.V.
RKAV 1-Abcoude 1 14.00 u.
RKAV 2-Bijlmer 2 11.00 u.
RKAV 3-SVIJ 3 11.30 u.
RKAV 4-RAP 5 14.00 u.
AFC 10-RKAV 6 11.45 u.

Junioren
Hoofddorp A2-RKAV A1 11.00 u.
RKAV A2-DWV A3 11.30 u.
RKAV B2-Ouderkerk B2 13.30 u.

Dames
Hoofddorp DA 2-RKAV DA 1 11.00 u.

R.K.D.E.S.
De Meteoor 1-RKDES 1 14.00 u.
RKDES 2-Hillegom 2 11.00 u.
De Meern 2-RKDES 3 11.30 u.
Stormv.telstar 4-RKDES 4 13.00 u.
RKDES 5-AFC 7 14.00 u.
RKDES 8-Velsen 8 14.00 u.
Roda’23 4-RKDES 6 12.00 u.

Junioren
RKDES A1-Sp. Martinus A1 12.00 u.
RKAVIC B1-RKDES B1 14.30 u.
JOS/Watergr.meer B1-RKDES B2 10.00 u.
Ouderkerk C1-RKDES C1 10.00 u.
Arsenal C1-RKDES C2 14.30 u.

Eredivisie zaalvoetbal 
Roda’23 onderuit in Lelystad
Aalsmeer - De Eredivisie zaalvoet-
ballers van Roda’23 hebben afge-
lopen vrijdag 1 februari een neder-
laag geleden in Lelystad. Na een 0-0 
ruststand trok Dynamo Lelystad aan 
het langste eind en won deze be-
langrijke wedstrijd met het oog op 
de play-offs met 4-1. 
Een teleurstellend resultaat dus voor 
de ploeg van het coachen-duo Ro-
bert Essed/Herman Koehler. Voor-
afgaand aan de wedstrijd in Lely-
stad had men in het Roda’23-kamp 
op méér gerekend. De stijgende 
lijn zat er weer in na de overwin-
ning op WMC/MIK en bovendien 
had Roda’23 de thuiswedstrijd in 
de Bloemhof tegen Dynamo Lely-
stad overtuigend met de ruime cij-
fers van 7-3 gewonnen. De ploeg 
verscheen afgelopen vrijdag niet 
compleet in sporthal De Koploper 
en dat brak vooral in de tweede 
helft op. Tot de wissel bleven bei-
de clus in evenwicht en gingen de 
rust in met een dubbelblanke sco-
re: 0-0. In de tweede helft kreeg de 
Aalsmeers/Amstelveense formatie 
vier tegentreffers te verwerken en 
dát was duidelijk teveel want het 
team wist zelf maar één keer te sco-
ren (doelpunt Dennis Bos). Door 
de 4-1 nederlaag is Roda’23 terug-
gezakt naar de elfde plaats van de 
ranglijst van de Eredivisie. Bij een 
overwinning had Roda’23 op de be-
oogde achtste plaats gestaan wat 
recht geeft op deelname aan de na-
competitie waarin een plaats valt te 
veroveren voor de nieuw te vormen 
landelijke TOP-divisie zaalvoetbal in 
het seizoen 2008/2009. Nu moet Ro-
da’23 met nog acht wedstrijden op 
de speelkalender drie andere ver-

enigingen inhalen en dat zijn LZV/
Markubouw, Dynamo Lelystad en 
ZVV Volendam. Het verschil is ech-
ter maar twee punten dus kan men 
nog een spannende slotfase van de 
reguliere competitie verwachten. 
Ter Beek - Roda’23  
De eerstvolgende competitiewed-
strijd van Roda’23 is op vrijdag 8 fe-
bruari. De club heeft de uitwedstrijd 
bij Ter Beek op het programma staan 
en dit duel wordt gespeeld in de 
Sporthallen Zuid aan het IJsbaan-
pad in Amsterdam. Beide ploegen 
hebben punten nodig. Ter Beek wil 
bij de eerste vier eindigen zodat de 
club zich direct plaatst voor de TOP-
divisie. De eerste ontmoeting tussen 
Roda’23 en Ter Beek (toen zonder 
Jermaine Vanenburg) mondde uit 
op een ware zaalvoetbalthriller. Eén 
minuut voor tijd stond Roda’23 nog 
met 3-2 voor maar de Hoofdstede-
lingen gingen er met een 3-4 over-
winning vandoor uit de Aalsmeer-
se Bloemhof. Het belooft dus een 
interessante voetbalavond te wor-
den in Amsterdam-Zuid, de aftrap is 
om 20.30 uur. De toegangsprijs be-
draagt 4 euro per persoon (kinderen 
half geld).
Stand Eredivisie:
Overige uitslagen inhaalronde: 
Leekster Eagles tegen Het Veerhuys 
4-2 en Ter Beek tegen ZVV Volen-
dam 7-6. 
Huidige stand Eredivisie A: Blok/
Carillon Boys 14-37, Hilversum 13-
31, FCM/Kras 14-28, Leekster Ea-
gles 15-28, ZSW/Orient Plaza 14-23, 
Ter Beek 13-22, Het Veerhuys 15-
21, LZV/Markubouw 14-12, Dyna-
mo Lelystad 14-12, Volendam 14-10, 
Roda’23 14-10, WMC/MIK 14-9.

Sterke bezetting op open 
Schaakkampioenschap Aalsmeer
Aalsmeer - Het 15e Rabo OS-
KA op zaterdag 16 februari belooft 
een mooi toernooi te worden. Want 
naast de altijd gezellige deelnemers 
uit Aalsmeer en omgeving, heb-
ben ook verscheidene topspelers 
zich reeds aangemeld. Waaronder 
ook Nederlandse kampioen en in-
ternationaal grootmeester Zhaoqin 
Peng! Mede dankzij sponsoring van 
de Rabobank is de prijzenpot aardig 
gevuld met maar liefst 700 euro. De 
organiseerde Schaakclub Aalsmeer 
verwacht dan ook veel enthousiaste 
schakers in ’t Stommeerkwartier in 

de Baccarastraat. Deelnemers wor-
den ingedeeld in drie groepen naar 
speelsterkte. Er worden zeven ron-
den gespeeld van 20 minuten be-
denktijd per persoon per partij. De 
inschrijving is reeds begonnen en 
sluit bij honderd deelnemers, dus 
zorg dat u op tijd bent. Zie de site 
www.schaakclubaalsmeer.nl voor 
meer informatie. Hier kunt u ook 
het inschrijfformulier invullen. Aan-
melden kan ook bij Kees Schrijvers, 
Driekolommenplein 55 1431 LB 
Aalsmeer, 06-20427834 of kees@
schrijvers.nl

IJsclub de Blauwe Beugel
Harde wind en veel regen 
tijdens schaatswedstrijden
Rijsenhout - Afgelopen donderdag 
31 januari werden er op de Kenner-
mer ijsbaan in Haarlem groep vier 
wedstrijden verreden voor pupillen 
A tot en met de veteranen. Van IJs-
club de Blauwe Beugel uit Rijsen-
hout waren er weer een aantal deel-
nemers die in het tweede deel van 
hun seizoen hun tijd nog aan wilden 
scherpen. De weersomstandighe-
den waren slecht, veel wind en re-
gen waar de rijders in de semi-over-
dekte ijsbaan veel last van hadden. 
Daarom hadden de meeste ook een 
persoonlijk record op de 100 meter 
met de wind in hun rug. De afstan-
den die er afgelegd moesten wor-
den waren een 100 en 1000 meter. 
Nick van Leeuwen reed op de 100 
meter een persoonlijk record in een 
tijd van 13.04 en op de 1000 me-
ter reed zij een 1.44.07. Susan Kra-
mer had op beide afstanden last 
van de wind, daardoor kwam zij ook 
niet verder dan een 12.41 en een 1 
.44.83. Moniek Langhout had wel 
voordeel van de natuurelementen 
ook voor haar op de 100 meter een 
persoonlijk record in een tijd van 
13.21 en op de 1000 meter reed zij 
een 1.45.63. Shanna Herweyer reed 
alleen een 1000 meter in een tijd van 
156.87. Sara Colijn had ook gemak 
van de wind en ook voor haar een 
persoonlijk record in een tijd van 
12.99 op de 100 meter, op de 1000 
meter reed zij een 1.46.59. 

Ook Bart van de Vlugt reed een net-
te tijd op de 100 meter in 1.25, per-
soonlijk record, en op de 1000 me-
ter moest hij genoegen nemen met 
een 1.29.30. Mats Stoltenborg reed 
op de 100 meter een 12.70 en op 
de 1000 meter reed hij een 1.35.30. 
Sjoerd Gerritsen reed op de 100 
meter 14.01 en op de 1000 meter, 
die hij voor het eerst reed, noteer-
de hij natuurlijk een persoonlijk re-
cord in een tijd van 2.08.15. Zijn va-
der, Remco Gerritsen, reed ook op 
de 100 meter een persoonlijk record 
in een tijd van 12.85 en op de 1000 
meter reed hij een1.34.71. 
Nicky van Leeuwen heeft 27 janu-
ari deelgenomen aan de driebanen-
toernooi in Alkmaar. Ze heeft twee 
persoonlijke records gereden, op 
de 500 meter reed zij een 49.79 en 
de 1000 meter reed zij in 1.43.44. 
Het Aalsmeerse talent Menno Kra-
mer is op 3 februari naar  Gronin-
gen geweest om deel te nemen aan 
het  NK allround. Menno had  he-
laas zijn dag niet, dik boven zijn per-
soonlijke records gereden, en was 
zeker  niet tevreden. Zijn tijden wa-
ren  op de 500 meter een  42.68 en 
de 1500 meter een. 2.15.99. Geluk-
kig is dit nog een leerjaar bij de C-
junioren en Menno staat eerste re-
serve voor het Nederlands Kampi-
oenschap Supersprint op zondag 17 
februari in Breda alwaar hij mogelijk 
een herkansing krijgt.

Waterpolocompetitie Oceanus
Dames 1 weer op winst
Aalsmeer - Het waterpoloteam Da-
mes 1 van Oceanus is de tweede 
helft van de competitie goed begon-
nen. Nadat ze de eerste wedstrijd 
al met duidelijke cijfers hadden ge-
wonnen, werd ook dit weekend in 
thuisbad De Waterlelie de tegen-
stander ruim verslagen. De Oceanus 
vrouwen gingen al direct goed uit 
de startblokken door in het eerste 
partje een 4-0 voorsprong te nemen. 
Via 1-1, 2-0 en 5-1 kwam de fraaie 
eindstand van 12-2 op het score-
bord. Voor Oceanus scoorde Jade 
en Iris Kniep beide vier maal. Inge 
en Wyke Nieuwenhuizen, Marieke 
Weijers en Simone Bakker maakten 
de andere treffers. De Heren1 wa-
ren een weekend vrij, terwijl Heren2 
aan moest treden bij De Meerkoe-
ten. Ook hier winst voor Oceanus. 
De eindstand werd 4-6 waarbij de 
Oceanus doelpunten kwamen van 
Bart Schouten (3x), Menno Spaar-
garen, Arjen van de Burgt en Stefan 
van  de Zande. Heren3 verloor he-
laas met ruime cijfers (13-2) van De 
Meerkoeten. Remco Alink en Yahya 
Verbeek scoorden voor Oceanus.  

Jeugd
De Jongens Onder 19 waren veel te 
sterk voor tegenstander Z.C.  Zeist. 
Met maar liefst 25–0 werd er ge-
wonnen door Oceanus. Al direct in 
het eerste partje stond er 9-0 op het 
scorebord. Via  (4-0), (8-0) en (4-0) 

kwam de monsterscore tot stand.  
Topscoorder was Erik Jan van Zijver-
den met zes treffers, Quintus Spruyt, 
Jos Vergeer, Herman van Zijver-
den, Dennis Reijnders, Jeffrey van 
‘t Schip, Sander Hoogenboom, Rick 
van Weerdenburg en Jasper Knecht 
waren goed voor de andere punten. 
Ook de Jongens Onder 17 wisten te 
winnen. Via (2-1), (1-0), (3-0) en (2-
0) werd er een  eindstand van 8-1 
bereikt. De doelpunten voor Ocea-
nus werden gemaakt door Arthur 
Tebbens, Dennis Pike, Jan Joore, Rik 
Winters, Wesley Groen in ‘t Woud 
en Niels Bertoen. De Jongens On-
der 15A verloren hun partij tegen 
De Ham met 5-14. Het team Jon-
gens Onder 15B wist gelukkig weer 
met duidelijke cijfers te winnen. Te-
gen het pittig spelende DJK-ZAR 
werd het 17–3 te winnen. Ricardo 
Oldenhof , Sander Oomen, Sander 
Aarsman, Fernando Moolhuijssen, 
Ray Koudijs, Jozsef Zsiros en Lawny 
Hermans waren de doelpunten ma-
kers. Ook het team Gemengd On-
der 15 was haar tegenstanders ruim 
de baas. De Dolfijn werd met 14-3 
weggespeeld. De treffers kwamen 
van; Jaimy de Hon, Edwin Ouwen-
hand, Lisa Bosman, Daan Strampel, 
Eveline van de Noort, Ferry de Graaff 
en Daan Strampel.  Zowel het team 
van Onder 13 als Onder 11 wisten 
dit weekend hun wedstrijden helaas 
niet te winnen. 

Azen op Noteboom toernooi
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond in Leiden de achtenzestigste 
editie van het Noteboom weekend-
toernooi plaats. In zes ronde stre-
den de 258 deelnemers in twee 
groepen (de ratinggrens lag bij 
1950) om de eerste prijs, die ging 
naar grootmeester Nikolic. Namens 
AAS speelden Bob Feis en Red-
mar Damsma mee in de A groep en 
Paul Karis en John van der Hoeven 
in groep B. Bob scoorde het beste 
van deze Azen, met 3,5 uit 6 speelde 
hij een uitstekend toernooi en ein-
digde daarmee op de 33ste plaats. 
Met een TPR van 2173 (eigen rating 
1917) kan hij een ratingstijging te-
gemoet zien. Redmar scoorde een 
halfje minder dan Bob, maar zijn 
tegenstand was hoger, dus ook hij 
kan tevreden terugblikken met een 
toernooiprestatierating van 2207 
(rating: 2063). Paul Karis haalde in 
de B-groep een totaal van 3,5 punt, 
ook beter dan op papier kon wor-
den verwacht, met een TPR van on-
geveer 200 punten boven zijn rating. 

John kon in het begin nog op de 50 
procent blijven, maar de laatste drie 
ronden braken hem op, zodat hij op 
net de verkeerde 50 procent bleef 
steken: drie remises en drie neder-
lagen.
Volgende week staan de volgende 
wedstrijden van de externe teams 
van AAS op het programma. Het 
eerste team speelt de (verre) uit-
wedstrijd tegen het tweede team 
van Sas van Gent (KNSB klasse 2C), 
AAS 2 zal het opnemen tegen LSG 6 
in de promotieklasse LSB en AAS 3 
gaat het weer proberen tegen Phili-
dor 3, in de eerste klasse van de LSB. 
Schaakclub AAS schaakt van begin 
september tot eind mei op de vrij-
dagavond in het Clubhuis van AAS 
in de Binding in de Zijdstraat. Trai-
ning en les wordt gegeven van 19.00 
tot 20.00 uur, om 20.00 uur start de 
competitie. Voor meer informatie: AJ 
Keessen, competitieleider, tel. 0297-
324459 of Henk Noordhoek, secre-
taris, tel.0297-326143. Homepage: 
http://www.aas.leisb.org.

Baanloop bij Atletiekvereniging
Aalsmeer - Woensdag 13 februari 
om 20.00 uur wordt er bij Atletiek-
vereniging Aalsmeer weer de maan-
delijkse  Florimex 5 kilometer baan-
loop gehouden.  
Een prima gelegenheid om de con-
ditie weer eens te testen. Om aan 
deze loop mee te doen hoeft men 
niet lid te zijn van een atletiekver-
eniging,  dus iedereen, van jong tot 

oud, kan meedoen!  Het  inschrijf-
geld bedraagt  2 euro.  Onder de 
deelnemers verloot Florimex In-
ternational  altijd een aantal leuke 
prijsjes. Inschrijven is mogelijk tot 
ongeveer vijf minuten voor aanvang 
van de loop in de kantine van  AV 
Aalsmeer aan de Sportlaan 43. Meer 
informatie kunt u vinden op www.
avaalsmeer.nl.
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Twee topduels bij ZABO
Kudelstaart - De elfde speelron-
de van de plaatselijke ZABO zaal-
voetbalcompetitie is op zaterdag 9 
februari aanstaande in de Proosdij-
hal aan de Edisonstraat 6. Het be-
looft een interessante sportavond te 
gaan worden want er staan name-
lijk twee toppers op het program-
ma: Mantel Makelaars tegen Piller 
Sport en Sportcafé de MiDi’s tegen 
SuperFly. Iedereen is van harte wel-
kom en de toegang tot de tribunes 
van de sportzaal is zoals gebruike-
lijk gratis. Het volledige wedstrijd-
programma luidt als volgt: Om 18.35 
uur: Könst tegen Easy Beveiliging. 
Om 19.20 uur: Piller Sport tegen 

Mantel Makelaars. Om 20.05 uur: 
SuperFly tegen Sportcafé de MiDi’s.
Om 20.50 uur: Accon tegen LEMO 
en om 21.35 uur tenslotte: D.G.L. te-
gen The Underdog. Het team van De 
Jet Set BV is vrij voor speelronde 11. 
De stand na tien wedstrijdavonden 
luidt als volgt: Sportcafé de MiDi’s 
9-24, Piller Sport 9-24, Mantel Ma-
kelaars 9-24, SuperFly 9-21, De Jet 
Set BV 10-18, Easy Beveiliging 9-12, 
DGL 9-9, The Underdog 9-6, Accon 
9-6, LEMO 9-6, Könst 9-0. 
Voor algemene info over de ZABO, 
bel 0297 328046 of kijk op de web-
site: www.zaalvoetbalvereniging-za-
bo.nl.

Bridgen in dorpshuis op 
de woensdagmiddag
Kudelstaart - Met ingang van 17 
september is er de mogelijkheid om 
op woensdagmiddag te bridgen in 
het dorpshuis te Kudelstaart. Vanaf 
12.30 kunnen deelnemers zich elke 
woensdag aan de zaal inschrijven 
om mee te doen aan een bridge-
drive. Aanvang 13.00 uur.
Gespeeld wordt volgens de gelden-
de regels van de NBB, maar de ge-
zelligheid zal voorop staan.
Het inschrijfgeld bedraagt 2 euro 

per persoon. Elke week kunt u prijs-
jes verdienen.
Afhankelijk van de belangstelling 
wordt voorlopig in één lijn zes ron-
den gespeeld van vier spellen.
Om een indruk te krijgen van de be-
langstelling wordt het op prijs ge-
steld als u vrijblijvend telefonisch 
even laat weten of u hieraan mee 
zou willen doen. Bert de Bresser, 
tel. 0297-326226 of marber@kpn-
planet.nl.

Prima prestaties met snelle tijden: Kim Eveleens en Mike Blom.

Goede prestaties STG VZOD-ers 
bij langebaan en marathon
Kudelstaart - Zowel bij langebaan 
wedstrijden als bij marathons ver-
schijnen de leden van de schaats-
trainingsgroep VZOD regelmatig 
aan de start. In het fris gekleur-
de clubtenue, gesponsord door AB 
Midden Holland, vallen zij op door 
hun goede prestaties.
De trainingen van het eerste ge-
deelte van het schaatsseizoen wer-
pen hun vruchten af bij de wedstrij-
den die de leden rijden. Zo werden 
Kim Eveleens, Sandra Rodenburg en 
Mike Blom uitgenodigd om deel te 
nemen aan regionale wedstrijden 
voor pupillen A in Alkmaar. Helaas 
was Sandra geblesseerd, maar heb-
ben Kim en Mike prima gereden. 
Kim reed zowel op de 500 meter als 
op de 1000 meter een persoonlijk 
record: 53.02 en 1.54.64. Helaas viel 
Mike op de 500 meter, maar reed 
met 1.51.67 een persoonlijk record 
op de 1000 meter.
Op de Kennemerland IJsbaan in 
Haarlem zijn op donderdag 31 janu-
ari wedstrijden gereden, waarbij 25 
leden van de club aan de start ver-
schenen. 
Opnieuw deed Mike Blom van zich 
spreken door zijn 1000 meter tijd 
binnen één week aan te scherpen 
tot een tijd van 1.50.68. Ook zijn 100 
meter tijd mocht er zijn: 12.85. 

Ontwikkeling
Bij de junioren C maakt Jon Schou-
wenaar een stormachtige ontwikke-
ling door. 
Met een tijd van 12.42 op de 100 
meter en 1.39.72 op de 1000 meter, 
reed Jon twee persoonlijke records.  
Stijn Brommer  verbeterde zijn 100 
meter tijd tot 12,86 terwijl Daniel de 
Graaf  erin slaagde om zijn persoon-
lijke  tijden te verbeteren tot 13.38 
en 1.51.68.
Bij de junioren B waren de leden 

van STG VZOD terug te vinden in 
de top van het klassement. Mark 
van Veenendaal legde beslag op de 
tweede plaats met een persoonlijk 
record van 1.27.08. Jan-Willem Han-
sen zette de goede lijn van de laat-
ste weken voort met een persoon-
lijk record van 1.33.68 en ook Mike 
Buis verbeterde zich met liefst 6 se-
conde tot een tijd van 1.35.97 op de 
1000 meter.

Snelle tijden
Vermeldenswaard zijn ook de snel-
le tijden van Jordy Buskermolen en 
Stefan Appelman op de 100 meter: 
respectievelijk 11.25 en 11.47 se-
conde. 
In de categorie masters bevinden 
zich ook zeer ambitieuze leden. Ber-
nard van Stam verbeterde zich tot 
een tijd van 1.42.24 op de 1000 m 
terwijl ook George Appelman op de-
ze afstand met 1.49.95 een persoon-
lijk record reed.
Myrthe Brommer en Michelle Bus-
kermolen hebben deelgenomen aan 
selectiewedstrijden voor het Neder-
lands Kampioenschap Allround. On-
danks hun goede prestaties zijn zij 
er niet in geslaagd zich voor deze 
wedstrijden te plaatsen. Wel heeft 
Myrthe zich geplaatst voor deelna-
me aan het NK Supersprint op 17 
februari in Breda.
Met een tweede plaats in het eind-
klassement van de jeugdmarathon-
competitie in de categorie junioren 
B op de ijsbaan Haarlem, heeft Jor-
dy Buskermolen zich gekwalificeerd 
voor deelname aan het Nederlands 
Kampioenschap. 
Bij de junioren A heeft Michelle Bus-
kermolen zich geplaatst voor deze 
wedstrijd, die op 1 maart in Alkmaar 
wordt gehouden. 
Voor meer informatie: www.stgvzod.
nl.

Voetbalwedstrijd tegen CTO 70           
RKDES met 3 punten terug 
naar Poelgilderdam
Kudelstaart - Voor de vijftiende 
wedstrijd van dit seizoen moest RK-
DES zondag afreizen naar CTO 70 in 
Duivendrecht. Eerder was de wed-
strijd tussen deze twee pleogen af-
gekeurd wegens de slechte weers-
omstandigheden. 
De wedstrijd telde dus nog mee 
voor de tweede periode titel en bij 
winst zou Des een riant uitzicht be-
houden op winst van deze periode. 
Vraag was of de plaatselijke FC de 
opgaande lijn van de laatste wed-
strijden kon vasthouden, vraag was 
ook of Des dezelfde beleving en in-
zet kon tonen die ze vorige week 
hebben laten zien door Voorland 
op alle fronten af te troeven. En het 
was carnaval in Poelgilderdam, dus 
de vraag rees ook gelijk met welke 
elf zou 
Des mee op de proppen komen. Wa-
ren er spelers die de voorkeur gaven 
aan carnaval, zoals voorgaande ja-
ren nog wel eens het geval is geble-
ken, of gaf iedereen de voorkeur aan 
het belang van RKDES. Dat laatste 
bleek het geval, want Des startte in 
de zelfde opstelling als vorige week, 
dus moest ook Bas den Daas, die 
toch wel een vastigheidje was, weer 
op de bank plaats nemen.
CTO 70 en Des waren het eerste 
halve uur aardig aan elkaar ge-
waagd met een licht veldoverwicht 
voor CTO,een kopbal boven op de 
lat en met nog wat speldenprik-
jes over en weer, CTO was echt niet 
van plan om de zelfde fout te maken 
als Voorland vorige week, namelijk 
geen beleving, en aangezien Des 
dat wederom kon opbrengen was er 
van een overwicht van beide partij-
en geen sprake. Gaandeweg de eer-
ste helft kwam Des toch beter in het 
spel en wist CTO verder achter uit 
te drukken. 
Het initiatief lag nu bij Des en de 
ploeg wist kansjes via Ibra en Roald 
Pothuizen te creëren. Jochem Kok, 
die overigens langzaam weer zijn ni-
veau begint te halen, vocht heel wat 
gevechten uit op het middenveld 
waarin hij ook meestal als winnaar 

te voorschijn kwam. Rust werd be-
reikt met de wel bekende brilstand 
en de spelers en de toeschouwers 
mochten de tenen weer wat op la-
ten warmen in de kantine waar het 
overigens gezellig druk was.

Tweede helft
De tweede helft was amper begon-
nen of Des kreeg een vrije trap, 
te nemen links van de goal. Ed-
dy Jansen krulde de bal precies op 
het hoofd van Roald Pothuizen die 
schampte de bal en die verdween in 
de verre hoek, 0-1. Eigenlijk kwam 
Des toen pas echt op stoom, vele 
kansen werden er gecreëerd waar-
onder een inzet van Roald. Zijn tref-
fer raakte de onderkant van de lat, 
belandde op de lijn maar ging er 
niet over. 
De uitstekend leidende scheids-
rechter Jongbloed had ook dit goed 
gezien. Kansen waren er ook nog 
voor Roald Pothuizen, Jochem Kok 
en Ibra, maar de uitstekende kee-
per van CTO 70 wist zijn goal ver-
der schoon te houden. Ook CTO 
werd niet echt meer gevaarlijk dus 
bleef het 0-1, een te magere score 
als je al die kansen in ogenschouw 
neemt. 
Echter Des heeft een uitstekende 
wedstrijd gespeeld en dik verdiend 
gewonnen. Komend weekend moet 
de plaatselijke FC naar rode lan-
taarndrager de Meteoor. 
RKDES klimt door deze zege wel 
naar de vierde de plaats en staat 
op kop in de tweede periode waar-
in alleen nog de thuiswedstrijd te-
gen Legmeervogels gespeeld moet 
worden.
RKDES speelde in de volgende op-
stelling: Colin van Velsen, Robin 
Spaargaren, Robin van der Steeg, 
Mohammed El Ahmadi, Jeffrey Stra-
vers, Jochem Kok, Bart-Jan van de 
Jagt, Mark Pothuizen(83 Bas den 
Daas), Eddy Jansen, Roald Pothui-
zen(92 Kevin Boelsma), Ibra El Ah-
madi(90 Nick Spaargaren).

Eppo

Tafeltenniscompetitie
Deze week geen winst 
voor teams Bloemenlust
Aalsmeer - Koploper Patrios 1 
kwam in geheel Chinese samen-
stelling om uit te komen tegen het 
eerste team van tafeltennisvereni-
ging Bloemenlust. De tegenstan-
ders Che, Wan en Chan speelden 
met de klassieke penhoudersgreep, 
waarvan één ook nog met links. Er 
werd op voorhand rekening gehou-
den met een groot verlies, maar de 
uitslag van 4-6 was een uitsteken-
de afspiegeling van de werkelijke 
krachtsverhouding. 
Frans Ravesteijn en Bart Spaarga-
ren kwamen allebei alleen tegen de 
linkse invaller tot winst. Frans was 
vervolgens nog wel een keer dicht 
bij winst, maar in drie van de vier 
sets trok hij net met een nipte 9-11 
verlies aan het kortste eind. Ed Cou-
wenberg toonde zich deze avond 
met twee knappe winstpartijen het 
sterkst. Alleen de sterkste speler uit 
de competitie Che hield hem van de 
derde winstpartij af.
Bloemenlust 2 liep tegen een 6-4 
verlies aan tegen Het Nootwheer 11 
in Purmerend. Nadat Ton de Hollan-
der de eerste partij verloren had, le-
ken de kansen te keren. 

Voorsprong
Door winstpartijen van Wim van de 
Aardweg en Tineke Nap kwam Bloe-
menlust op een 1-2 voorsprong. De-
ze werd nog naar 1-3 uitgebouwd, 
omdat Ton en Wim een zwaarbe-
vochten overwinning boekten in het 
dubbelspel (8-11, 11-3, 12-10, 9-11, 
5-11). Nootwheer kwam toch weer 
terug in de wedstrijd en na een 4-3 
tussenstand kon Tineke er met haar 
tweede overwinning nog een keer 
voor zorgen dat de stand gelijk ge-
trokken werd naar 4-4. Maar vervol-

gens moest Bloemenlust toestaan 
hoe Nootwheer uitliep naar een 6-
4 eindstand. 
Bloemenlust 3 behaalde een mooi 
5-5 resultaat tegen TSTZ 11 uit 
Haarlem. Mees van de Broeck had 
een ongelukkige start en verloor z’n 
eerste wedstrijd heel royaal in drie 
games. Irene Gerritsma corrigeerde 
dit weer heel snel in eveneens drie 
games. 
Vervolgens wist Willem Visser in een 
zwaar bevochten vijf-gamer een 2-1 
voorsprong te behalen. Helaas voor 
hem bleef het daarbij. Het dubbel-
spel van Willem en Mees was ook 
weer een lange strijd die helaas in 
vijf games verloren ging. Irene won 
vervolgens haar twee andere par-
tijen relatief makkelijk en Mees liet 
zien dat z’n vorm nog steeds beter 
wordt door ditmaal ook twee maal 
winst te noteren, waarvan de laatste 
weer in een spannende vijfsetter.
Team 4 moest op de verjaardag 
van de koningin dwars door regen 
en wind uitgerekend naar de verst 
weggelegen bestemming voor een 
uitwedstrijd in deze competitie. Heel 
toepasselijk, want de tegenstander 
was “het Nootwheer” 12 in Purme-
rend. Tilly Faber, Dirk Piet en Rob 
Faber waren niet vertrokken met de 
gedachte dat er veel te winnen zou 
zijn, maar een paar wedstrijdpuntjes 
moesten er toch wel in zitten. Dat 
was ook zo, want het werd 8-2 voor 
de gastheren. 
Alleen Dirk en Rob wisten een par-
tij te winnen. Rob kwam in zijn bei-
de andere partijen nog wel ver, maar 
verloor ze allebei in vijf games. Til-
ly bleef helaas zonder winstpartij en 
ook het dubbel, Dirk/Rob, redde het 
niet. 

Prima darters, Kilian Broere en Ronald Gresnicht.

Darten in dorpshuis
Kilian Broere belofte voor 
toekomst bij Poel’s Eye
Kudelstaart - In het verslag van vo-
rige week was te lezen hoe de win-
naarsronde op vrijdag 25 januari 
verliep in het dorpshuis bij Poel’s 
Eye. Maar naast de winnaarsronde 
was er zoals altijd, ook een ronde 
der beloftes en het damestoernooi. 
Het damestoernooi was met 16 da-
mes wederom goed bezet. Het toer-
nooi kenmerkt zich door termen als 
gezelligheid en gedrevenheid. Na 
de poule stond direct een topper 
op het programma. Margreet Nijp 
tegen Louise Jurka. Deze wedstrijd 
werd winnend afgesloten door Mar-
greet. Consequentie van verliezen is 
in Darts dat je de gewezen man of 
vrouw bent om na je verlies een pot-
je te schrijven. De één kan dit beter 
als de ander, maar net als bij alle an-
dere sporten; oefening baart kunst. 
Louise is met haar ervaring bedre-
ven in de schrijfkunst en had de eer 
om de wedstrijd tussen Margreet en 
Angelique te verslaan. Margreet en 
Angelique; senior tegen junior, erva-
ring tegen jeugdige onbevangenheid 
en vooral de koploper in de ranking 
tegen een toekomstige koploper. Dit 
keer was de eer voor Margreet maar 
Angelique rammelt nadrukkelijk aan 
de poort, ze komt eraan! De halve 
finales gingen tussen Ireen en Pe-
tra en Margreet en Marieke. In eerst 
genoemde wedstrijd was het Petra 
die aan het langste eind trok. Hier-
door plaatste zij zich voor de finale 
tegen Margreet. Zij wist te winnen 
van Marieke. In de finale was het 
Petra Olijerhoek die de winst opeis-
te. Na een moeizame start van het 
toernooi won zij overtuigend de fi-
nale. Hierdoor verzekerde zij zich 
van haar tweede overwinning bij 
Poel’s Eye en van een mooie bos 
rozen van de firma EZ Flower. Ook 
Margreet mocht zich verblijden met 
deze rozen bovendien verstevigde 
zij haar koppositie in de ranking bij 
de dames.

Ronde der beloftes
In de ronde der beloftes waren de-
ze avond weer vele beloftes te vin-
den. De één maakt de belofte waar, 
de ander kwam zijn beloftes niet 
na. De winnaar was wederom Kili-
an Broere. Dat belooft wat voor de 
toekomst. Deze jeugdige speler uit 
De Kwakel was vastberaden. Na-
dat hij via een lastige poule in de 
ronde der beloftes belandde raap-
te hij de moed bij elkaar en begon 
met winst op Alex Adema. Alex, ook 

met de nodige ambities, is echter op 
de goede weg. Een belofte voor de 
toekomst. Na Alex was de beurt aan 
Robert Karsten om het Kilian moei-
lijk te maken. 
Deze missie slaagde deels, maar het 
was Kilian die zich plaatste voor de 
kwartfinale. Hierin trof hij Jack Vrij. 
Jack gooide 180, verdiende een 
pul bier maar Kilian ging er met de 
winst vandoor. In de halve finale 
was de beurt aan niemand minder 
dan Bak om de zegereeks van Ki-
lian te stoppen. Bak gooide alles in 
de strijd, en dat is nogal wat, maar 
het mocht niet baten. Kilian plaatste 
zich zeer verdienstelijk voor de fina-
le. In de finale was het Ronals Gre-
snischt die wederom van zich deed 
spreken. In zijn tweede bezoek aan 
het Dorpshuis haalde hij na een hal-
ve finale plaats bij de winnaars ron-
de de finale in de ronde der beloftes. 
Het was echter Kilian die zijn belof-
te na kwam. Hij zal zich de komen-
de week suf trainen om te vlammen 
in de winnaarsronde, daar is hij wel 
aan toe.

Hoogste finish
De hoogste finish was voor Jolanda 
Heijsteeg. Die toont maar weer eens 
aan dat vele dames niet onder doen 
voor de heren, want voor de tweede 
keer in één seizoen was een uitgooi 
van een dame de hoogste van de 
hele avond. 144 Punten, een knappe 
prestatie die dan ook een terechte 
fles Scone bier opleverde voor Jo-
landa.  De volgende speelavond is 
vrijdag 8 februari. Inschrijving sluit 
om 19.45 uur. U bent van harte wel-
kom. Voor meer informatie zie www.
poelseye.nl

Koppelklaverjassen 
bij VZOD
Kudelstaart - Vrijdag 15 februari is 
er koppelklaverjassen bij VZOD. In-
schrijven kan nog tot en met vrijdag 
8 februari bij W. Burgers, telefoon 
340395, L. Jasper, telefoon 323967, 
G. Pouw, telefoon 340660 of J. Oost-
waard, telefoon 06-21801535. Rea-
geer snel nu het nog kan. Na de in-
schrijvingsdatum kan helaas nie-
mand meer aangenomen worden. 
Het klaverjassen begint om 20.00 
uur en is in de kantine van VZOD 
aan de Wim Kan Dreef.

Wedstrijdturnen sv Omnia 2000

Gouden medaille voor 
turnster Robin van As
Aalsmeer - Op zondag 3 februari 
werd in Beverwijk de finale zuid van 
de regio Noord Holland gehouden. 
Deze wedstrijd was voor de turn-
sters uit de vierde divisie. Bij een 
goede klassering konden de turn-
sters zich plaatsen voor de regiofi-
nale en de districtskampioenschap-
pen. 
Namens sportvereniging Omnia 
kwamen negen turnsters in actie. In 
totaal plaatsten acht turnsters zich 
voor de vervolgwedstrijden en wer-
den er drie medailles gewonnen. 
Anna Gazendam en Kaylee Vermeu-
len turnde als eerste hun wedstrijd. 
Beide turnsters ontlopen elkaar 
niet veel dit seizoen. Op het onder-
deel sprong turnde Anna een mooie 
handstandoverslag en liet Kaylee 
voor het eerst een overslag met hal-
ve draai zien. Na vier goede oefe-
ningen was het verschil minimaal. 
Anna werd vijfde, waarvoor zij 
een medaille kreeg, en Kaylee op 
slechts 0,2 punten achterstand ze-
vende. Bij de pupillen 1 had Omnia 
vier turnsters in de race. Sanne van 
der Schraaff turnde een hele goede 
wedstrijd en met name haar balkoe-
fening was super. 
Met een 8,70 haalde zij de hoog-
ste toestelscore. Sanne werd vier-
de en kreeg daarvoor ook een me-
daille. Esmée Helling was gelukkig 
net op tijd hersteld van een periode 
met ziekte. Zij blonk uit op de toe-
stellen brug en vrije oefening. Es-

mée werd netjes zevende. Nathalie 
Sluijs turnde een goede vrije oefe-
ning met een mooie stut erin. Ook 
op sprong en brug liet zij stabiele 
uitvoeringen zien. Zij werd elfde. Al-
le eerder genoemde turnsters wis-
ten zich te plaatsen voor zowel de 
regiofinale als de districtsfinale later 
dit seizoen. 
Maya Bertolino overtrof zichzelf en  
haalde voor het eerst de salto af-
sprong van de brug. Maya plaats-
te zich wel voor de regiofinale maar 
kwam 0,25 punt tekort voor de dis-
trictsfinale. In de derde wedstrijd-
ronde kwamen de pupillen twee 
turnsters in actie. Robin van As stak 
in goede vorm. Op drie toestellen 
turnde zij goed. Bij het onderdeel 
balk was zij super en sloeg zij haar 
slag. 
Met haar 8,90 was zij op dit toestel 
ruimschoots de beste. Zij won dan 
ook terecht een gouden medaille. 
Maryse van Balen was net aan her-
steld van de griep. Met slechts an-
derhalve training was de voorbe-
reiding niet optimaal. Zij bleef logi-
scherwijs hierdoor wat onder haar 
niveau. 
Maar met een tiende plaats wist 
zij zich gemakkelijk te kwalificeren. 
Naomi Verlaan deed haar best en 
werd vijfentwintigste. Op 8 maart 
wordt in Beverwijk het districtskam-
pioenschap gehouden en op 5 april 
het regiokampioenschap in Hippol-
lytushoef.

Twee koppels op één bij 
buurtvereniging Hornmeer
Aalsmeer - Het was tamelijk rustig 
afgelopen vrijdag bij buurtvereni-
ging Hornmeer. Niet dat er te wei-
nig mensen waren, nee, maar rond 
de tafels zaten alle kaarters gecon-
centreerd te turen. Er heerste een 
zeer gemoedelijke sfeer, zoals het 
ook eigenlijk hoort. Er was tijd voor 
een praatje, het was allemaal dik 
voor elkaar. Wel om even aan te ha-
len is  de uitslag, de nummers één 
en twee  hadden even veel punten 
en dit komt sporadisch voor. De uit-
slag van vrijdag 1 februari van het 
koppelkaarten: 1 en 2 Frits de Jong 
met  Henk Been en Jan van Es met 
Martin van Esmet 5493 punten; 3 
Antoon van Rijn en Cor Kooy met 

5341 punten; 4 Wil ter Horst en Ans 
Doeswijk met 5181 punten; 5 Echt-
paar Vergeer met 5044 punten en 
6 Cor Knol en George Lemmerzaal 
met 4895 punten. De poedelprijs 
was voor het koppel Thijs Fokker 
en Antoon van de Polder met 3126 
punten. Het jokeren is gewonnen 
doo Rina Tas met 268 punten en op 
twee Nel Schouten met 391 punten.
De poedelprijs was voor Trudy Knol 
met 652 punten.
 
Aanstaande vrijdag 8 februari is er 
weer individueel kaarten in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. De aanvang is 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur.
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Eredivisie handbal
E&O geen probleem voor 
FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - In het competitieduel 
van afgelopen zaterdag hadden de 
mannen van FIQAS Aalsmeer het 
niet moeilijk met de nummer zes, 
E&O uit Emmen. 
Hoewel eerder in het seizoen uit nog 
was verloren, waren de Aalsmeer-
ders nu van het begin af aan de be-
tere ploeg. 
Al binnen een kwartier had FIQAS 
Aalsmeer dan ook een 10-5 voor-
sprong opgebouwd: een paar keer 
werd nieuweling Dave Organo mooi 
vrij gespeeld op de cirkel, Mark 
Roest schoot twee keer raak van af-
stand, Jeffrey Boomhouwer had een 
aaantal onnavolgbare acties en huis 
en ook Wai Wong speelde, evenals 
vorige week, sterk.
 En het was dat er in het tweede 
deel van de eerste helft ook nog wel 
wat kansen werden gemist, anders 
was de voorsprong bij rust nog gro-
ter geweest dan de 19-13 die nu op 
het bord stond. Na de pauze ging 
FIQAS Aalsmeer in eerste instantie 
door waar het gebleven was en liep 
meteen verder uit: via 21-13 naar 
23-14. Daarna sloop er misschien 
even wat gemakzucht in het spel, 
want de schutters Remco Hagen en 
Jan Gerald Mulder van E&O kregen 
een paar keer op rij een vrije door-
tocht om van afstand uit te halen. 
Zo konden de Emmenaren nog één 
keer terugkomen tot vier punten: 
27-23. In het laatste kwartier stelde 
FIQAS Aalsmeer echter orde op za-
ken, met name door een paar sterke 
acties van Ruud Neeft, mooie doel-
punten vanuit de hoeken (Humphry 
van Asdonck) en een snelle break 
out (Robin Boomhouwer). 

Zo won FIQAS Aalsmeer uiteinde-
lijk ruim en verdiend met 36-28 en 
blijft op plaats vier in de eredivisie. 
Er volgen nu nog vier wedstrijden in 
de reguliere competitie, waarna in 
het weekend van van 1 en 2 maart 
de nacompetitie begint. 
Doelpunten: Dave Organo en Mark 
Roest 6, Ruud Neeft en Jeffrey 
Boomhouwer 5, Robin Boomhou-
wer en Wai Wong 4, Luuk Obbens 
3, Humphry van Asdonck 2, Menno 
v.d. Grift 1. Aanstaande zaterdag 9 
februari speelt FIQAS uit tegen Flex-
point/V&L om 19.30 uur en donder-
dag 14 februari staat de thuiswed-
strijd tegen Kras/Volendam op het 
programma. De aanvang is 19.30 
uur en uiteraard is publiek welkom 
in De Bloemhof aan de Hornweg.

Eredivisie handbal
SEW te sterk voor dames 
FIQAS Aalsmeer 
Aalsmeer - - Hoewel er bij de da-
mes van FIQAS Aalsmeer de laatste 
weken duidelijk een stijgende lijn in 
het spel te zien was, kon dat tegen 
de nummer zes van de ranglijst niet 
in punten worden omgezet. Sterker 
nog: de dames van Zeeman Vast-
goed/SEW waren van het begin af 
aan de betere ploeg en liepen dan 
ook al snel uit naar een 4-0 voor-
sprong. Het scoren lukte niet goed 
aan Aalsmeerse kant, waar een ge-
brek aan schotkracht nog steeds 
het grootste probleem is. Want aan 
vechtlust en beweeglijkheid ont-
breekt het de ploeg niet, vooral in 
de eerste helft werd er gewoon veel 
te weinig gescoord. En keepster Bi-
anca Schijf was dan wel opnieuw 
goed, ook zij kon niet voorkomen 
dat de dames de rust in gingen met 
een ruime 7-14 achterstand. Na de 
pauze leek het aanvankelijk alleen 
nog maar erger te worden voor FI-
QAS Aalsmeer, dat al na een paar 
minuten Tessa van Stokken zag uit-
vallen met een nare knieblessu-
re. Toch knokte het jonge team van 
trainer/coach Menno de Klerk zich 
van 15-24 knap terug in de wed-
strijd tot 21-24, met name door een 
paar mooie acties van Priscilla Berg-
man, Michelle Endhoven en schoten 
van Sonja van Wechem. Het was 
echter net niet genoeg en doordruk-
ken in de slotfase zat er niet meer 
in. Zo kon SEW de wedstrijd uitspe-
len en alsnog met een 26-21 over-
winning naar huis gaan. Er wachten 
de Aalsmeerse dames nu nog twee 
reguliere competitiewedstrijden, 
waarna in het weekend van 23/24 
februari de allesbeslissende na-

competitie begint. Doelpunten: Son-
ja van Wechem 5, Sarah Bartling, 
Priscilla Bergman, Jessica Neves en 
Michelle Endhoven 3, Samentha de 
Soet 2, Dinja Witbraad en Nicole van 
Schie 1.  Aanstaande zondag 10 fe-
bruari staat voor de dames de uit-
wedstrijd tegen Open Line/BFC in 
Beek op het programma. De aan-
vang is 14.15 uur. In de achtste fina-
le van het NHV bekertoernooi spe-
len de dames van FIQAS Aalsmeer 
op dinsdag 12 februari a.s. een uit-
wedstrijd bij V.O.C. 3 in Amsterdam. 
De wedstrijd, in sporthal Elzenhage, 
begint om 20.00 uur.  Op 16 februari 
spelen de dames thuis in De Bloem-
hof vanaf 19.00 uur tegen de GIBO 
Groep/Kwiek.

Jumpen bij Omnia 2000
Aalsmeer - Na het grote succes in  
het najaar 2007 start sportvereni-
ging Omnia 2000 op zaterdag 16 fe-
bruari onder leiding van  Erma van 
Maris een tweede cursus Jumpstyle. 
Wil jij ook leren stampen, torna-
do draaien en job kicken? Dan is 
de cursus jumpstyle echt iets voor 
jou! Er zijn ontzettend veel moves en 
je jumped op de vetste beats. Een 
sportieve en leuke bezigheid, ont-
zettend goed voor je conditie, maar 
je kunt vooral een keer helemaal uit 
je dak gaan en je overtollige energie 

kwijtraken. Erma van Maris zal van-
af  16 februari beginnen met de cur-
sus Jumpstyle. De cursus is op acht 
zaterdagen van 16.00 tot 16.45 uur 
in de Proosdijhal te Kudelstaart voor 
jongens en meiden van 8 tot en met 
12 jaar! Voor het geld hoef je het niet 
te laten: je krijgt acht fantastische 
lessen voor maar 50 euro. 
Opgeven is gewenst want vol is vol! 
Voor meer informatie en inschrij-
ving kunt u terecht bij: Het Sport-
punt Omnia, tel: 0297-322312, email: 
sportpunt@svomnia.nl.

Jeugdavond bij RKdes
Kudelstaart - Zaterdag 26 januari 
is er wederom een evenement voor 
de RKdes -jeugd georganiseerd. Al-
les was uit de kast getrokken. Het 
tafelvoetbalspel was weer in ere 
hersteld, er stond een tafeltennista-
fel, er werd gebowld met handen en 
voeten en er waren ook enkele bij-
zondere sjoelbakken aanwezig. Als 
klapper op de vuurpijl was er een 
voetvolleyveldje in de vergaderka-
mer gecreëerd. Er werden groepjes 
gemaakt en het feest kon beginnen. 
Onder gezellige muziek werden al-

le spellen bespeeld en werden de 
punten bemachtigd. Nadat iedereen 
alles had gedaan kwam er uit iedere 
groep een winnaar en die moest in 
de finale bowlen tegen alle andere 
finalisten. Onder luid gejuich en ge-
joel vond de finale plaats. Uiteinde-
lijk wel met een overtuigende win-
naar. De RKdes kantine was weer 
leuk gevuld deze avond, maar het 
zou nog zo veel drukker kunnen... 
Noteer in je agenda: Zaterdag 15 
maart staat het volgende evenement 
op het programma, jeugddisco!

Angela Goossen van Omnia
te zien bij Dancing Queen
Aalsmeer - Sportvereniging Om-
nia 2000 heeft sinds 8 januari jl. 
een nieuwe leidster voor haar groe-
pen op dinsdagavond dames bo-
dyshape en heren Keep Fit. Ange-
la, 34 jaar, heeft haar opleiding ge-
had bij de dansacademie van Lucia 
Marthas te Amsterdam. Dat dit een 
goede leerschool is, blijkt wel uit 
het feit dat zij deelneemt aan de ta-
lentenshow voor dansers ‘Dancing 
Queen’ bij SBS 6. Daarnaast heeft 
zij al menig tv-ervaringen en ge-
danst in diverse videoclips van ar-
tiesten. Optredens in voorprogram-
ma’s van onder andere Powerzone, 
Keith Sweat en René Froger beho-
ren ook tot de carrière van deze en-
thousiaste sportleidster. Het bestuur 
van SV Omnia is er trots op dat An-
gela de komende tijd deelneemt aan 
Dancing Queen en wenst haar heel 
veel succes. Een les van haar bezoe-
ken? Dat kan uit dinsdagavond om 
19.45 uur voor dames en om 20.45 
uur voor heren in de gymnastiek-
zaal aan de Baccarastraat 1. Maak 
gebruik van een gratis proefles en 

ervaar het enthousiasme van Ange-
la. Wilt u Angela ook zien op televi-
sie? Kijk dan vrijdag om 20.30 uur 
naar SBS 6. Voor verdere informatie: 
www.svomnia.nl.

Geleijn wint 
sjoelcompetitie
Aalsmeer - Uitslag sjoelen op 31 
januari in het Dorpshuis van Ku-
delstaart.

Hoofdjkasse:
1 .Albert Geleijn        2850
2. Cock Tukker           2833

A-klasse:
1. Tiny Amsing        2788
2. Jan de Leede            2720
3. Hans v. Leeuwen    2710

B-klasse:
1. Wim v. Leeuwen    2581
2. Walter Siebeling    2542
3. Henk Brozius         2536

C-klasse:
1. Hans Buijs      2504
2. Jaap v. Wees     2398
3. Wob Vos           2387

D-klasse:
1. Pim v/d Meer          2431
2. Pleun v. Verseveld   2402
3. Klaas v. Leeuwen     2387

E-klasse:
1. Co Eveleens       2214
2. Adje de Leede    2207
3. Willem Joren       2191

F-klasse:
1. Coby v/d Meer     2114

Ter Horst wint 
ANBO-soos 
Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de ANBO-soos op woensdag 
30 januari in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat is gewonnen door 
mevrouw W. ter Horst met 6115 
punten. Op de tweede plaats is me-
vrouw Jongkind geëindigd met 5657 
punten. Plaats drie veroverde de 
heer D. van Dam met 5506 punten 
en plaats vier mevrouw R. Kooy met 
5181 punten. Bij het pandoeren be-
haalde de heer T. Verlaan de hoog-
ste eer met 625 punten. Plaats twee, 
drie en vier waren voor mevrouw D. 
Wittebol met 610 en de heren W. 
Buskermolen met 605 en K. van de 
Meer met 560 punten.

Piet winnaar 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het kla-
verjassen gewonnen  door Piet van 
As met 4984 punten, gevolgd door 
Tinie Lindeman met 4857 punten. 
De derde plaats was voor Gemma 
van As met 4814  punten en vier-
de is Teun Biemond geworden met 
4737 punten. Bij het jokeren behaal-
de  Annie van der Does de hoogste 
eer met 58  punten op de tweede 
plaats eindigde Janny Noordam met 
65 punten.

Ouderensoos 
bij Oostend
Aalsmeer - De volgende speelmid-
dag voor ouderen bij buurtvereni-
ging Oostend is op donderdag 14 
februari in gebouw het Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat. De aan-
vang is 14.00 uur, de zaal is open 
vanaf 13.30 uur. Iedere 50-plusser 
is van harte welkom. Het klaverjas-
sen op 31 januari is gewonnen door 
J. Alderden met 5334 punten. Op 
plaats twee is mevrouw Agtersloot 
geëindigd met 5296 punten, op 
plaats drie de heer Roubos met 5088 
punten, op vier mevrouw Doeve met 
5029 punten en plaats vijf was voor 
de heer Doeve met 4950 punten. De 
poedelprijs was voor mevrouw van 
de Made. Bij het rummicuppen be-
haalde mevrouw Kuin de hoogste 
eer, de poedelprijs mocht mevrouw 
Speelman mee naar huis nemen.

Martijn de Jong tweede en David Siebeler eerste.

Prijzen Judoschool Blaauw
Uithoorn - Op zondag 3 februari jl. 
heeft Judoschool Blaauw meege-
daan met het Fuyiama toernooi. Aan 
dit seniorentoernooi deden twee 
deelnemers van Judoschool Blaauw 
mee. De judoka’s werden in poules 
van vier deelnemers verdeeld, zodat 
er gemiddeld drie wedstrijden ge-
draaid moesten worden per poule.
Het werd en succesvolle dag voor 
Judoschool Blaaue, want aan het 
einde van de wedstrijddag was er 
een eerste en een tweede prijs ge-
wonnen.
Martijn de Jong wist in zijn eerste 
wedstrijd een yuko te scoren. On-
danks dat zijn tegenstander van al-
les probeerde, wist Martijn deze 
score niet meer uit handen te geven 
waardoor hij zijn eerste wedstrijd 
winnend afsloot.
Ook David Siebeler begon zijn eer-
ste wedstrijd goed. Halverwege de 
spannende partij wist David zijn 
tegenstander te werpen met een 
heupworp. In het daarop volgende 
grondgevecht maakte David een 
armklem waardoor hij zijn wedstrijd 
wist te winnen met een ippon.
Omdat David en Martijn in dezelf-
de poule ingedeeld waren, moes-
ten ze in de tweede ronde tegen el-

kaar vechten. Ondanks dat Martijn 
de jongste in de poule was, gaf hij 
David zeer goed partij. Uiteindelijk 
wist David de partij te winnen met 
een mooie overname. Martijn wist in 
zijn derde partij goed de wedstrijd 
te domineren.
Zijn tegenstander kwam niet in zijn 
ritme en Martijn kwam op voor-
sprong met een W-azari. Deze par-
tij wist Martijn te winnen met een 
mooie beenworp waarvoor hij een 
ippon kreeg.
Door deze overwinning werd Mar-
tijn de Jong tweede in zijn poule. 
Wanneer David zijn derde partij in 
winst wist af te sluiten zou hij eer-
ste in zijn poule worden. Met goed 
judo wist David deze partij in winst 
om te zetten waardoor hij de eerste 
prijs in ontvangst mocht nemen. Al 
met al was het voor deze twee jonge 
deelnemers van Judoschool Blaauw 
een succesvolle dag bij dit senio-
rentoernooi.
Voor meer informatie over jeugd-
judo, vanaf 4 jaar, en seniorenjudo, 
kunt u contact opnemen met Judo-
school Blaauw onder telefoonnum-
mer 0297-569865, e-mail info@ju-
doschoolblaauw.nl of via www.judo-
schoolblaauw.nl

2. Marry Bax            2084
3. Elbert de Hartog   1704
De volgende sjoelavond is donder-
dag 14 februari vanaf 20.00 uur en 
op zaterdag 16 februari staat een 
koppeltoernooi op het programma. 
Beide activiteiten vinden plaats in 
het Dorpshuis van Kudelstaart.  Kop-
pels kunnen zich opgeven bij Albert 
Geleijn, telefoon: 0297-323169. 

Vrijwilligersoproep zwemmen 
met gehandicapte kinderen
Amstelveen - Op het artikel over 
zwemvrijwilligers in dagcentrum 
‘Nifterlake’ in Amstelveen enige tijd 
geleden in de Meerbode, zijn enkele 
aanmeldingen gekomen. Mooi re-
sultaat, echter, meer vrijwilligers zijn 
van harte welkom. 
Een beetje affiniteit met gehandi-
capte kinderen is wel noodzakelijk 
en verder wordt alleen vrije tijd ge-
vraagd van u/je. 
De meervoudig gehandicapte kin-
deren die opvang krijgen in Nif-
terlake, onderdeel van Ons Twee-
de Thuis en gevestigd vlakbij Zie-
kenhuis Amstelveen, gaan eens per 
week zwemmen. 
Door hun handicaps valt bewegen 
vaak moeilijk te doen, maar in het 

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 11 fbruari 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar de volgende speelavond. Ge-
kozen kan worden uit klaverjassen 
of jokeren. De kaarten worden ge-
schud vanaf 20.00 uur. Het bestuur 
verzoekt de deelnemers om vanaf 
19.45 uur aanwezig te zijn in buurt-
huis ‘t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. Het klaverjassen tijdens 
de vorige speelavond is gewonnen 
door mevrouw van de Made met 
5522 punten. Op plaats twee is de 
heer P. Schuit geëindigd met 5341 
punten en op plaats drie de heer J. 
Wessels met 5286 punten. Bij het jo-
keren behaalde mevrouw M. Groe-

Speelavond Ons 
Aller Belang
Aalsmeer - De volgende speel-
avond van buurtvereniging Ons Al-
ler Belang Uiterweg is op dinsdag 
19 februari  in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur en gestart wordt om 
20.00 uur. Klaverjassen en pandoe-
ren staan op het programma. Iedere 
kaartliefhebber is welkom.

Aalsmeer - Op vrijdag 8 februari 
wordt er een après kienavond ge-
organiseerd in sportcafé de Mi-
di’s door de Supportersvereniging 
Aalsmeer. Het kienen begint om 
19.30 uur en entreekaarten zijn aan 
de deur te koop à 3 euro per stuk. 
Op deze entreekaart wordt aan het 
einde van de avond een geldprijs ter 
waarde van 150 euro verloot. Sport-
café de Midi’s is in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg.

beperking niet zo zeer een obstakel, 
sterker nog, ze genieten er heel erg 
van. Wel hebben deze kinderen één 
op één begeleiding nodig. 
Met een klein groepje wordt ge-
zwommen in het inpandige zwem-
bad, uiteraard met een groepsleid-
ster. 

Als er geen vrijwilligers genoeg zijn, 
komt de intensiteit van het zwem-
men in het gedrang. 
Lijkt het u/je wat om als vrijwilliger 
in het zwembad een helpende hand 
te bieden? Leeftijd is niet belangrijk, 
inzet des te meer. 
Het kost u niets, maar u krijgt er veel 
voldoening voor terug. Neem con-
tact op met Nifterlake in Amstel-
veen, 020-6437686.

nendijk de hoogste eer en mevrouw 
E. Schuit wist beslag te leggen op 
de tweede plaats.

Schaken leren bij AAS
Aalsmeer - Schaakclub AAS houdt 
voor beginners een cursus schaken. 
Jong en oud is welkom! In vier 
maanden tijd leren de deelnemers 
de geheimen van het schaken. De 
cursisten krijgen een eigen oefen-
boek, en aan het eind van de cur-
sus de mogelijkheid om een KNSB 

diploma te halen. 
De cursus begint in februari, duurt 
tot eind mei, en is elke vrijdagavond 
van 19.15 tot 20.15 uur in De Bin-
ding in de Zijdstraat. De kosten zijn 
10 euro per persoon. Voor informa-
tie en opgave: Henk van Leeuwen, 
tel. 0297-324032, Paul Karis, tel. 

Après kienavond  
in de Midi’s

Vrijdag hiphop en nederhop
The Opposites live in P60
Amstelveen - Nederhop-forma-
tie The Opposites nemen geen blad 
voor de mond. 
Op hun debuutalbum ‘De Fik Erin’ 
kraken zij, op goudeerlijke wijze en 
gepaard met een flinke dosis humor 
en melodieuze refreinen, enkele 
maatschappijkritische noten. 
Bekend van de hits als ‘Slaap’, ‘Oew 
Oew’ en ‘Geen Klasse Geen Stijl’ ko-
men Willy en Big2 keihard binnen in 
je hoofd met hun eerste single ‘Dom, 
Lomp en Famous’ van het nieuwste 

album ‘Begin Twintig’ dat in septem-
ber van dit jaar is uitgebracht. 
Het album is een vertaling van het 
levenspad vanuit de tienerjaren naar 
begin twintig. 
Een soort dagboek, noemen ze het 
zelf. De kunsten van de rauwe tek-
sten en het keiharde raggen zijn de 
jongens in ieder geval niet verleerd. 
The Opposites treden vrijdag 8 fe-
bruari op in P60 in het stadshart. De 
zaal is open vanaf 21.00 uur en de 
entree bedraagt 12,50 euro.


