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Van Hoogevest Groep officieel failliet verklaard

Kopers in ongewis over
situatie Nieuw Oosteinde
Aalsmeer - Symbolisch zou op
30 januari de eerste paal geslagen worden voor het plan ‘Wonen
aan de Oever’ in Nieuw-Oosteinde. Burgemeester Litjens zou persoonlijk het feestelijke moment inluiden. Maar de champagne bleef
uit. De bekendmaking afgelopen
vrijdag 30 januari dat er uit woningen in aanbouw ketels en sanitair
is weggehaald liegt er niet om. De
omgekeerde wereld. Niet opbouwen maar afbreken dus in Nieuw
Oosteinde. Verschillende onderaannemers hebben hun materiaal
weggehaald uit in aanbouw zijnde
nieuwbouwwoningen in Nieuw Oosteinde. Ze zijn bang dat ze niet meer
betaald krijgen. Oorzaak is dat de
hoofdaannemer de Van Hoogevest
Groep surseance van betaling heeft
aangevraagd. En ze hebben gelijk gekregen. Woensdag 4 februari
heeft de rechtbank in Utrecht officieel het faillissement uitgesproken.
Mogelijke doorstart
Het bouwbedrijf was in acute financiële problemen gekomen omdat de
bank begin dit jaar vrijwel van de
ene op de andere dag de lopende
kredietfaciliteiten heeft bevroren.
Het faillissement geldt voor de Van
Hoogevest groep en niet voor de
werkmaatschappijen. De curator
onderzoekt de mogelijkheden voor
deze werkmaatschappijen. Het faillissement heeft gevolgen voor het
bouwproject in Nieuw Oosteinde
waar de Van Hoogevest groep bezig was een groot aantal huizen te
realiseren. De bouw is op dit mo-

ment stil gelegd en men weet niet
wanneer de bouwwerkzaamheden
weer worden hervat. De 136 woningen van het project: Wonen aan de
Oever staan voorlopig in de ijskast,
evenals er een hek is geplaatst om
het in aanbouw zijnde winkelcentrum. Ook hier is het stil.

gesteld om alles te herstructureren.
Meer kunnen we op dit moment niet
zeggen”, aldus een woordvoerster.
De gemeente schaart zich achter
deze woorden en neemt vooralsnog
een afwachtende houding aan.

Makelaar leeft mee
Brockhoff Makelaars, die de woningen mede in verkoop heeft, is ook
geschrokken. “Wij proberen onze
kopers zo goed en zo snel mogelijk
op de hoogte te brengen van alle gebeurtenissen. De huizen worden wel
gebouwd onder de gew-garantie.
Dat betekent dat de woningen hoe
dan ook voor dezelfde prijs en kwaliteit worden afgebouwd.” De woningen die gebouwd worden in opdracht van Van Hoogevest Ontwikkeling of samenwerkingsverbanden,
zijn inderdaad aangemeld bij de
Stichting Waarborgfonds koopwoningen (SWK). Voor vragen worden
de kopers verwezen naar deze organisatie in Rotterdam. Of het bedrijf
als geheel dan wel in onderdelen
overgenomen gaat worden, wordt de
komende weken door de curatoren
onderzocht. Wat, de hopelijk goede,
afloop betreft zijn er verschillende
mogelijkheden. Of Van Hoogevest
Groep wordt overgenomen of partner Eigen Haard neemt het project
geheel over en een derde mogelijkheid is dat een nieuwe projectontwikkelaar zich aanmeldt. Belangrijkste is natuurlijk dat de nieuwe wijk
met ruim 1700 woningen uiteindelijk
in zijn geheel, dus inclusief winkelcentrum, tot afronding komt.

Gema
Dat het faillissement consequenties
heeft voor de kopers van deze huizen beseft ook de Grondexploitatiemaatschappij Aalsmeer (GEMA).
“We realiseren ons dat dit vervelende gevolgen heeft voor een aantal
mensen. Het gaat hierbij om 25 woningen die op zeer korte termijn bewoond gingen worden. Deze mensen hebben hun oude woning waarschijnlijk al verkocht. De andere woningen hebben een veel latere oplevertermijn. Alle toekomstige bewoners hebben we middels een brief
op de hoogte gebracht van de situatie. Er is een bewindvoerder aan-
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Bedelen om voetbalplaatjes
Aalsmeer - Nagenoeg dagelijks
staan bij de Albert Heijn op het Drie
Kolommenplein kinderen buiten,
veelal jongetjes, maar ook meisjes.
Guur, koud weer, maakt ze niet, ze
willen hun verzameling compleet
maken. Er wordt bijna letterlijk gebedeld om de voetbalplaatjes die de
super uitgeeft bij iedere 10 euro aan
boodschappen. De actie kan een
ongekend succes genoemd worden. Medewerkers van AH moeten
regelmatig de verzamelende jeugd
vragen niet te dicht bij de deuren
te gaan staan, omdat deze anders
continu open staan en er veel kou

binnen komt. Voetbalplaatjes sparen is ‘hot’, zo blijkt, de jeugd heeft
er veel, heel veel, voor over. De komende weken zullen de jongens en
meisjes nog wel hun standplaats bij
de ingang innemen, want in het verzamelalbum van de eredivisie met
een voorwoord van Humberton Tan
en verhaaltjes en foto’s over de diverse clubs dienen liefst 270 stickers
geplakt te worden! Niet alle plaatjes kunnen scoren? Het album kan
compleet gemaakt worden door de
ontbrekende te bestellen op ah.nl
en, let op, dit kan alleen van 9 tot en
met 31 maart.

Beroofd van mobieltje
Aalsmeer - Op zondag 1 februari
tussen vijf voor en vijf over elf is een
39-jarige man uit Kudelstaart bij het
busstation in de Hortensialaan beroofd van zijn mobiele telefoon. De
man had zijn mobieltje in zijn hand
toen plots een voorbijrijdende fiet-

ser de telefoon uit zijn had griste en
er snel vandoor ging.
De fietser was gekleed in een spijkerbroek en een donkere jas en hij
had een capuchon op. De fiets is
donker van kleur en de verlichting
was niet aan.

Inbreker in huis betrapt
Aalsmeer - Op maandag 2 februari om tien uur in de avond is een
inbreker betrapt in een woning op
het Raadhuisplein. Via de achterzijde had de dief zich toegang tot het
huis verschaft.
De bewoners hoorden bij thuiskomst de hond blaffen. Eenmaal in
huis zagen zij nog net de inbreker
wegrennen richting balkon. Hij wist
te ontsnappen. De dief heeft mo-

gelijk een getinte huidskleur, is ongeveer 25 tot 30 jaar en 1.80 meter lang en heeft kort stekelig haar.
Hij was voornemens er met diverse
goederen vandoor te gaan. Buiten is
geld gevonden en handdoeken en
in huis stond de televisie klaar om
meegenomen te worden. De politie
heeft de inbraak in onderzoek. Getuigen worden verzocht zich te melden via 0900-8844.

WIJNRESTANTEN 3 halen = 2 betalen
Onze openingstijden zijn:

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

uitleen | verkoop | lijstenmakerij
amstelveen – uithoorn

www.kunstuitleen-timeless.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Verwarming
Koeling
Ventilatie

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

  

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

     

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F



 
Hoe goed bent u voorbereid op een ramp??
Deze week treft u bij de Nieuwe Meerbode een brochure: Rampen
vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel. In deze folder krijgt
u uitleg over wat u kunt doen en hoe u zich kan voorbereiden op
rampen. Lees en bewaar deze brochure goed!
meer informatie hierover vindt u op onze website: www.aalsmeer.nl
via de banner: denk vooruit op de homepagina.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, 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 Klachtenbureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764.
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u.
Het inloopspreekuur is wo. van
10.00-12.00 u.

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

Oecumenisch Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 11 februari wordt er van 19.15 tot 19.45
uur een Oecumenisch Avondgebed
gehouden in de kapel van ’t Kloosterhof in de Clematisstraat 16. Het
nieuwe jaarthema luidt: ‘De zeven
Hoofdzonden’.
De zeven hoofdzonden, te weten
luiheid, hoogmoed, woede, gulzigheid, wellust, hebzucht en afgunst,
die in de zesde eeuw na Christus
zijn vastgelegd door paus Gregorius I en wellicht in eerste instantie
bezien in het licht van onze tijdgeest
arbitrair mogen lijken, zijn als er wat
beter naar gekeken wordt nog even
springlevend als toen.
De zonde is een begrip dat omgeven is door geheimzinnigheid. Oorspronkelijk is de term door de christelijke kerk in het leven geroepen

om het kwaad te kunnen duiden en
uit de wereld te helpen.
Dat dit niet is gelukt, of misschien
wel gedoemd is te mislukken, zien
we dagelijks om ons heen.
Zonde is iets dat de mens onweerstaanbaar aantrekt: we nemen ons
keer op keer voor om het niet meer
te doen, maar doen het toch.
Deze innerlijke strijd is vanaf de
vroege middeleeuwen tot aan het
heden veelvuldig in beeld gebracht
door onder andere Jeroen Bosch en
vele andere kunstenaars.
Een zonde is een on-deugd. Maar
daar kan deugd tegenover gesteld
en geoefend worden.
Ds. R. v.d. Kruk zal een korte overdenking houden naar aanleiding
van de ‘zonde’ Hoogmoed.

Actie jongeren Lijnbaankerk en Lichtbaken

Zaterdag dienstenveiling voor
weeskinderen in Pretoria
Aalsmeer - Deze zomer gaat een
groep van twintig jongeren vanuit
de Christelijk Gereformeerde Kerk
de Lijnbaan in Aalsmeer en de Nederlands Gereformeerde Kerk het
Lichtbaken te Rijsenhout voor drie
weken naar Zuid-Afrika.
De groep zal daarheen gaan via de
organisatie MCDC (Masibambisane
Community De≠≠velopment Centre). MCDC werkt in de omgeving
van Pretoria,
in een gebied waar 65 procent van
de inwoners werkeloos is. De doelen die MCDC heeft zijn gericht op
de strijd tegen het toenemende aantal weeskinderen, armoede en HIV/
Aids. In het dagopvangcentrum van
de organisatie komen dagelijks ongeveer tweehonderd weeskinderen.
MCDC heeft verschillende projecten: zorg voor weeskinderen, zorg
voor aids-patiënten, computertraining en tuinbouwonderwijs. De jon-

geren zullen aan al deze projecten
een bijdrage gaan leveren, maar er
is ons speciaal gevraagd om een
sportveld aan te leggen bij het dagopvangcentrum.
Op dit moment is de groep bezig om door middel van acties zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor de financiering van de reis
en het project. Er is een concert geweest van Zuid-Afrikaanse artiesten, er zijn kerstspullen verkocht op
de kerstmarkt in het dorp, oliebollen
zijn aan de man/vrouw gebracht en
er volgen nog meer acties.
Via deze krant zult u daarvan op
de hoogte worden gehouden. Aanstaande zaterdag 7 februari wordt
er in de Lijnbaankerk een dienstenveiling gehouden. Er zullen allerlei
diensten worden geveild, er is voor
jong en oud wat wils. De aanvang
is 19.00 uur.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen
en gevonden honden: 06-53315557.
Dierenasiel Amstelveen: Bereikbaar van
13.00 tot 16.00 uur: 020-6431440.

Vermist:
- Oude Spoordijk, een zwarte kater, hij is gechipt.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, een forse wit-zwarte kater
van tien jaar.
- Vlinderweg in Aalsmeer, rode kater met witte sokjes en bef. Hij
is 2 jaar en heet “Sammie”.
- Beatrixstraat 82 in Aalsmeer, grijs-cyperse kater, ongecastreerd en 2 jaar oud.
- Duikerstraat 35 in Aalsmeer, lilac point siameese kater van 3
jaar oud. Gecastreerd, creme van kleur en heeft een beige kop,
staart en pootjes.
- Beethovenlaan in Aalsmeer, grote witte kater met zwarte vlek
op zijn kop en zwarte staart.
Gevonden:
- Aalsmeerderweg t.h.v. 379 in Aalsmeer, Poes, geheel zwart.
- Albrechtstraat in Kudelstaart, een zwart/wit/bruine poes, ze is
helemaal wit aan de onderkant, ze draagt een halsband met
half kokertje.
- Hoek Mozartlaan/Handelstraat in Aalsmeer, kater. Grijs. Kruising pers/cyp. en boskat. Witte kin en pootjes, klein wit streepje over de kop.
- Kudelstaartseweg t.h.v. nr. 225 in Kudelstaart, zwart/wit gevlekte oude kat.
- Herenweg t.h.v. nr. 7 in Kudelstaart, forse zwart/grijs gemeleerde kat.
- Oosteinderweg/machineweg in Aalsmeer, stevige lapjes poes.
- Grote grijs gestreepte kat
- Goed tehuis gezocht:
- Schildpad poes. Wil graag naar buiten maar ook naar binnen.
Is op zoek naar een baas zonder kinderen. Moet eerst vertrouwen krijgen van baas daarna aanhankelijk.

Hallo mijn naam is...?
Aalsmeer - Ik ben een poes of een
kater, dat weet ik zelf wel, maar ‘zij’
waar ik al een weekje of twee in de
tuin en buurt zwerf niet.
Omdat ik zo’n honger had en het
brood voor de vogels op zat te eten,
heeft ‘zij’ kattenvoer gekocht en nu
krijg ik dus wel te eten. Ik bedank
netjes door even een kopje langs
haar benente geven en ik ben dus
niet schuw.
Zie er ook verzorgd uit en ben niet
echt mager, maar ‘s nachts heb ik
het met dit weer zó koud, omdat ik
van ‘haar’ niet naar binnen mag, ondanks dat zij een kattenvriendin is,
maar ze heeft een vogel. Trouwens
het liefste wil ik natuurlijk terug naar
mijn eigen huis, waar ze misschien
nu heel verdrietig zijn, omdat ik niet
terug kwam. Vindt u dit niet een geweldig goed geslaagde foto van mij
en herkent u mij, belt u dan naar
0297-348416.
Afzender: Een poes of kater met
heimwee.

Zondag 8 februari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. 10u. Arno Post.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart.
10u. Spreker: Sven Leeuwestein.
Speciaal programma voor de kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. ds. A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. ds. Jeltje de
Jong. Mmv kerkkoor. Extra collecte: Doopsgezinde Broederschappen
op Java.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 19u. br. R. Speelman, Almere.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. ds. J. van Popering. 9e
Zondag voor Pasen. Jeugddienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dhr. A. van Heusden,
Driebergen. 17u. 10R-dienst.
Oost: 10u. ds. C.G. Graafland. Met
koffiedrinken. Heilige Doop.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
10u. en 18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Zondag 10u.
dienst met Rob Hondsmerk (van St.

‘Zingen vanuit
je hart’

Duits leren. U hoeft er niet voor weg
maar gewoon bij u thuis in de achtertuin. Natuurlijk weet Europa Kinderhulp dat het niet niks is om drie
weken lang een kind van een ander
in huis te hebben. Daarom wordt
veel aandacht besteed aan de voorbereiding en ook tijdens de verblijfsperiode staan de gastouders er niet
alleen voor.
Eén van de doelstellingen die Europa Kinderhulp nastreeft is dat gastouders hun gastkind mogen terug
vragen. Als na het eerste jaar blijkt
dat het goed klikt binnen het gezin,
is er de mogelijkheid om een speciale band op te bouwen met het
betreffende gastkind. Het spreekt
voor zich dat dit heel belangrijk is
in hun jonge leven. Naast voor Duitse en Franse kinderen zoekt Europa Kinderhulp ook vakantieadresjes voor jongens en meiden uit Oostenrijk en Nederland. Voor meer informatie: www.europakinderhulp.nl
of bel met de familie Pool, tel. 0235272560 of Joke van Zadel, tel. 0756841597.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
10u. kand. C.J. van Rijn, Wormerveer. 16.30u. ds. C.J. vd Klis, Bunschouten-Spakenburg.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394. Geen
dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 9u. dienst in Kloosterkapel
met karmelieten. Geen opgave ontvangen.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u ds. R.F.H. Praamsma.
10u. Kinderkerk.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Dienst 10u. ds. A. Admiraal, Woerden.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19u. euch. viering met H.
Post. Mmv Fiore.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
19u. Dienst met ds Tim Vreugdenhil.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Bijbelstudie
Maandag 9 februari stichting Begra
in gebouw Heliomare, Zwarteweg.
Om 20u. met br. Freek Noordzij.
Studie Evang. Kring in Rode Kruisgebouw, Spoorlaan, op dinsdag 10
feb. 20u.

Zonnebloem zoekt
penningmeester

Aalsmeer - De Zonnebloem afdeling Aalsmeer is naarstig op zoek
naar een penningmeester. Het bestuur bestaat uit zes personen en de
huidige penningmeester is bereid
de ‘nieuwe’ het één en ander uit te
leggen over deze job. Wilt u iets betekenen voor De Zonnebloem en
heeft u financieel inzicht? Neem
dan ‘s avonds telefonisch contact
op met Lenie Rondema, tel. 322670
of mail naar het secretariaat lenie.
loe@kabelfoon.nl.

Vakantieadresjes gezocht voor
Franse en Duitse kinderen
Aalsmeer - Europa Kinderhulp
zoekt vakantieouders die in de zomervakantie een vakantiekind een
onvergetelijke vakantie wil geven.
Het gaat om kinderen die weinig
zekerheid kennen in hun bestaan
en moeten opgroeien in erbarmelijke situaties. Kinderen van 5 tot 12
jaar uit Frankrijk en Duitsland voor
wie de vakantie heel lang duurt. Het
ontbreekt ze aan speelruimte, aandacht en zorg. De voor ons zo gebruikelijke zorg is er niet. Ze krijgen niet elke dag een warme maaltijd, zijn niet altijd veilig en kunnen
bovenal nauwelijks kind zijn. Wilt u
een vakantiekind een onvergetelijke
vakantie bieden? Durft u de uitdaging aan? Van de gastouders wordt
niet verwacht dat ze de taal vloeiend
spreken maar dat ze zich met een
paar eenvoudige woorden weten te
redden. Na zo’n vakantie zijn deze
kinderen en u een ervaring rijker en
u zal ervaren hoeveel Nederlandse
woorden u gastkind heeft geleerd.
In drie weken kunnen ook uw kinderen een aardig woordje Frans of

KERKDIENSTEN

Chris).

Rijsenhout - Onder leiding van organist Wim Spaargaren wordt op
zondag 15 februari een zangavond
met thema ‘zingen vanuit je hart’
gehouden in kerk ‘t Lichtbaken aan
de Aalsmeerderweg 751.
Aan de dienst verlenen Johan van
der Zwaard en de zanggroep For
Him medewerking. Tijdens de dienst
wordt stilgestaan bij de kracht van
zingen, zoals onder andere beschreven in Handelingen 16 waar Paulus
en Silas door het zingen van lofliederen uit de gevangenis worden bevrijd. Voor wie een bepaald lied veel
betekent, bestaat de mogelijkheid
om deze gezamenlijk te gaan zingen. De zangdienst begint om 16.30
uur, vanaf 16.00 uur staan koffie en
thee klaar.

Bingo-avond bij
BV De Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 11 februari is er weer een gezellige bingo. Buiten de tien speelrondes om
is er een super ronde met twee mega hoofdprijzen. Dit alles start om
20.00 uur in ’t Baken in de Sportlaan, naast de kerk. Telefonische informatie is te verkrijgen bij Caroline
Ramp, tel. 344107.

Gastendienst in
Oosterkerk
Aalsmeer - Zondag 8 februari wordt
er in de Oosterkerk aan de Oosteinderweg 273 om 10.00 uur een gastendienst gehouden met deze keer
als thema: Geloof. Geloof je het wel
of geloof je het niet. Geloof en Ongeloof houdt iedereen bezig. Wat
vertelt de Bijbel hierover en kan iedereen dan in God geloven? Iedereen is van harte welkom. Voor uw
kinderen in de leeftijd tot 4 jaar is er
crèche en voor de jeugd van 4 tot
12 jaar is er een speciaal kinderprogramma. . Voor meer info: www.oosterkerk.info.
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AGENDA

Werk van vier West-Afrikaanse kunstenaars

Couleurs d’Afrique te zien
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - In de tentoonstelling
Couleurs d’ Afrique, die te zien is
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat, zijn schilderijen, beelden en
werk op papier van vier talentvolle West-Afrikaanse kunstenaars te
zien: Pierre Segoh uit Togo, Abou
Sidibé uit Mali en Laurent Ilboudo
en Christophe Sawadogo uit Burkina Faso. Wat zij maken is even divers als hun landen van herkomst,
maar allemaal putten zij hun inspiratie én kleurgebruik uit de rijke eigen culturele tradities. Daarnaast speelt ook de huidige problematiek van Afrika en de strijd om te
overleven in dit deel van de wereld
een rol in hun kunst. Pierre Segoh
toont schilderijen. Hij gebruikt voor
zijn schilderijen vooral natuurlijke verfstoffen, is geïnspireerd door
de kunst van de Dogon uit Mali en
is een kritisch observant van de eigen samenleving. Pierre exposeerde eerder in diverse West-Afrikaans
en Europese steden. Christophe Sawadogo laat in het Oude Raadhuis
schilderijen en werk op papier zien.
Hij heeft een passie voor poëzie en
calligraphie, die terug te vinden is in
zijn kleurrijke, vaak minutieus uitgevoerde werken. Ook Laurent Ilboudo trakteert de bezoekers op
schilderijen. Hij leerde het van zijn
oom Sama. Deze stimuleerde hem
tot het gebruik van natuurlijke pigmenten, sterke kleuren abstracte

vormen. Een weerkerend symbool in
zijn werk is de vogel die zijn grootvader op zijn bovenarm aanbracht
tijdens zijn initiatie.
De schilderijen worden afgewisseld
door sculpturen van Abou Sidibé.
De sculpturen van deze kunstenaar
bewegen zich op het raakvlak van
traditie en moderniteit. Traditioneel
is het vakmanschap waarmee hij het
tropische hardhout als zoveel houtsnijders voor hem zijn vorm weet
te geven. Nieuw en verrassend zijn
de elementen die hij daar aan toevoegt: ijzeren objecten, touw, platgeslagen conservenblikjes. Nieuw
zijn ook zijn assemblages uit louter oude al eerder gebruikte materialen. De tentoonstelling ‘Couleurs
d’Afrique’ in het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat is te zien tot en met
15 februari, iedere donderdag tot en
met zondag tussen 14.00 en 17.00
uur. De toegang is gratis.
Kinderkunstzolder
Op de Kinderkunstzolder is vanaf heden ook een nieuwe expositie
te zien. Kindertekeningen uit de jaren zestig uit de collectie van Rob
van Rensen vullen de ruimte boven.
Een kijkje nemen kan tot en met 29
maart. De Kinderzolder is net als
het Oude Raadhuis iedere donderdag tot en met zondag geopend van
14.00 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk

Zondag Ierse folk en meer

Danny Guinan en Mark
Gilligan live in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 8
februari kan er weer volop worden
genoten van Ierse folk in café Joppe in de Weteringstraat. Er wordt
een optreden gegeven door Danny
Guinan en Mark Gilligan. Twee Ierse
vrienden die folkmuziek spelen. Gilligan en Guinan zijn volgens eigen
zeggen humoristisch en prettig gestoord. De mannen maken Ierse folk
(met invloeden ook van andere muzieksoorten), maar dan wel op een
heel bijzondere eigen manier. Hun
enthousiasme en humor in combinatie met hun muzikale kwaliteiten heeft hen al op veel verschillende plekken op de wereld gebracht,
waaronder Japan en Amerika.
Danny Guinan begon professioneel muziek te maken in 1990 in zijn
geboorteland Ierland met de band
‘Speranza’. Met zijn folky achtergrond, heeft hij zijn muzikale grenzen in vijf jaar dusdanig verlegd, dat
hij zijn songs kan schrijven zonder
de strakke regels van de traditionele folk. Hij is een ‘lyric freak’ zoals

hij zelf zegt, en de aandacht die hij
aan z’n teksten schenkt is een verademing in deze tijd waar woorden
meestal verzuipen in ‘beats’. Een tijdloze live zanger/gitarist die zijn muziek overal in Nederland, Duitsland,
België, zelfs al drie maal in Finland
en natuurlijk in zijn geliefde Ierland
voor een enthousiast publiek speelt,
meestal als duo met Mark Gilligan in
de kleinste cafeetjes tot grote podia
als Paradiso. Mark Gilligan kwam
in mei 1992 voor een lang weekend naar Amsterdam, dit is een heel
lang weekend geworden, hij is nooit
meer vertrokken! Mark is zijn muzikale carrière begonnen tijdens jamsessies in de zeer bekende Irish Pub
O’Donohue’s in Dublin. Mark is het
Nederlandse popcircuit eerst ingedoken met zijn band Amadán en begon een boekingskantoor voor Ierse
muzikanten Poucha Promotion.
Guinan and Gilligan spelen aanstaande zondag van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur in Joppe, de toegang is
zoals altijd gratis!

Programma ‘Welkom in de War’

Theateravond met Robin
Bleeker in café Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 7 februari
trakteert cultureel café Bacchus op
een theateravond met de cabaretier
Robin Bleeker. Robin Bleeker behaalde (als jongste deelnemer ooit)
met zijn debuutprogramma in 2003
de derde prijs op het Amsterdams
Kleinkunstfestival met een juryrapport dat repte over taalvirtuoos, intelligent en fantastisch observatievermogen. Eind 2008 strandde een
grieperige Bleeker in de halve finale
van Cameretten en tekende nieuwjaarsdag een tienjarig contract (met
wel een ontsnappingsclausule) met
het nieuwe impresariaat Geen Idee.
De teksten van de immer verstrooide Bleeker doen denken aan die van
zijn grote vriend Kees Torn. Als een
ambachtsman timmert hij zijn letters tot woorden om die vervolgens
te hergroeperen tot zinnen die het
lied dragen. Zijn nieuwe programma ‘Welkom in de War’ gaat over
bevruchting, zwangerschap, geboorte en sterven. Literair en muzikaal cabaret, waarbij de snelle lach
niet primair staat, maar de schoonheid. Bacchus in de Gerberastraat is
open vanaf 20.30 uur. Theater begint om 21.00 uur. Toegangsprijs 10
euro. Reserveren kan via de website
www.cultureelcafebacchus.nl

Film, kindermatinee en jazz
Op zaterdag 14 februari wordt in
Bacchus de film W. van Oliver Stone
vertoond. In W. reconstrueert regisseur Oliver Stone de grillige aanloop
naar het Witte Huis van de Amerikaanse president George W. Bush.
Met de pseudobiografische film W.
keert regisseur Oliver Stone terug
naar het Witte Huis, dat eerder het
decor voor zijn fraaie koningsdrama Nixon vormde. De films over de
twee Amerikaanse presidenten en
hun oorlogen vertonen overeenkomsten in de structuur en het centrale thema: ze herleiden politieke
beslissingen naar oud zeer in familiekringen. Richard Nixon moest in
Stones film opboksen tegen twee
jong gestorven broers, George W.
Bush zoekt bij zijn vader het respect
en de goedkeuring die zijn opgehemelde broer Jeb ten deel vallen.
Film start om 21.00 uur, toegang bedraagt 3,50 euro.
Op vrijdag 20 februari is er kindermatinee in Bacchus met de spannende jeugdfilm ‘Brief voor de Koning’, voor zaterdag 21 februari is
het weer gelukt om jazz-zangeres
Deborah Carter te engageren voor
een optreden en dinsdag 24 februari houdt PACT politiek café.

Rennen om te redden wat er te redden viel tijdens de grote brand bij Chris
Schild op 21 december. Menigeen kan zich dit beeld vast nog herinneren.
Voor alle gedupeerden is aanstaande zaterdag het benefiet-concert.

Met optredens van twaalf bands!

Zaterdag Beachpop ten bate
alle gedupeerden van brand
Aalsmeer - Uitgebrande versterkers en apparatuur, instrumenten in
rook opgegaan, caravans door het
vuur gegrepen en een keukenbedrijf zwaar gedupeerd: Het resultaat van de grote brand op 21 december vorig jaar bij Schild aan de
Oosteinderweg. De brandweer van
Aalsmeer kreeg hulp van diverse
omliggende korpsen, met man en
macht is geblust, er zijn spullen gered, maar niet voorkomen kon worden dat de brand flinke schade
heeft toegebracht aan velen. Voor
alle gedupeerden wordt aanstaande zaterdag 7 februari een groots
benefiet-concert georganiseerd in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a en uiteraard hoopt de organisatie op een daverende opkomst en
een spetterende opbrengst. De entree is 15 euro en de volledige opbrengst hiervan gaat gestort worden op de rekening van de stichting Aalsmeer Helpt, die op zich genomen heeft om alle gedupeerden
een (financiële) steun in de rug te
geven. Op de site www.aalsmeerhelpt.nl is meer informatie te vinden, evenals gedupeerden zich hier
kunnen melden. Maar liefst twaalf
bands gaan het grote podium betreden en allen treden belangeloos
op. Voor het huren van licht en geluid en het inrichten van de feestzaal heeft The Beach een vijftal grote sponsors gevonden, dus ook deze kosten gaan niet af van de entreegelden.
Veiling met burgemeester
Om zoveel mogelijk gelden bijeen
te vergaren, wordt tussen de optredens door een veiling gehouden
en veilingmeester is niemand minder dan burgemeester Pieter Litjens.
Voor de veiling hebben diverse bedrijven spullen en diensten aangeboden. Zo kan de veiling een opname in een studioruimte opleveren, een nieuwe gitaar, een rit in
een Hummer, etc. Meer dan veertig
bands hadden overigens aangeboden gratis te willen optreden en uit
dit grote aantal heeft de organisatie
uiteindelijk twaalf popbands gekozen die allen swingende muziek ten
gehore brengen voor een breed publiek. “Popbands omdat het benefiet onder de vlag van het jaarlijkse Beachpop gehouden wordt”, leg-

gen Ruud Vismans van The Beach
en Chris Bosse van Aalsmeer Helpt
uit. “We verwachten mensen in diverse leeftijden en hebben daarom
gekozen om hardrock- en metalbands niet in het programma op te
nemen. Uiteraard staat iedereen vrij
om naast Beachpop nog een concertavond te organiseren voor alle
gedupeerden.” De bands die Zaterdag muziek gaan maken zijn Masongo, Dazzle, Just 4 Fun, de TostiBand, Yessir-EE-Bop, Little Boogie
Boy, WhattsIt2u, The Hendrix Alive
Project, Blues ‘n’ Beats, Ten Beers
After, Funk in yo Face en de Hucksters. Komt allen, geniet van de muziek en help de gedupeerden uit de
brand. De aanvang is 17.00 uur, zaal
open vanaf 16.30 uur, en het feest
duurt tot 02.00 uur. Kaarten zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar in The
Beach aan de Oosteinderweg, bij De
Carnivoor in de Ophelialaan en, indien nog voorradig, op de avond zelf
te koop bij de deur.
Warming-up Beachpop
De dag er voor, op vrijdag 6 februari, wordt in de barruimte van The
Beach een warming-up beachpopavond gehouden. Drie bandjes gaan
optreden waaronder De Smet. Deze
formatie trakteert op Nederlandstalige popliedjes. De avond begint om
20.30 uur, deur los vanaf 20.00 uur,
en de toegang is gratis. Wel wordt
de bezoekers gevraagd een bijdrage
te stoppen in de Aalsmeer Helpt-ton,
die overigens ook zaterdagavond tijdens de benefiet-avond een prominente plaats gaat krijgen.

Muziek
Vrijdag 6 februari:
* Warming-up Beachpop met liveoptredens in Beachbar, Oosteinderweg 247 vanaf 20u.
* Jamsession in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 21u.
* Band Metal Apple in N201, Zwarteweg. Open v/a 21u.
Zaterdag 7 februari:
* Theater-avond met Robin Bleeker
in Bacchus, Gerberastrat v/a 21u.
* Beachpop voor alle gedupeerden grote brand met optredens 12
bands in The Beach, Oosteinderweg
247 van 17 tot 02u.
Zondag 8 februari:
* Luisterconcert met Amerikaanse
toppers Iain Matthews en Ad Vanderveen in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 15u.
* KCA-concert door Hexagon Ensemble in oud katholieke kerk, Oosteinderweg v/a 15.30u.
* Shantykoor VOC uit Vijfhuizen in
De Reede, Rijsenhout v/a 14u.
* Danny Guinan en Mark Gilligan live
in Joppe, Weteringstraat, 19-22u.
Zondag 15 februari:
* Optreden Alsmar Popkoor in Oude
Veiing, Marktstraat vanaf 15u.
Exposities
Tot en met 15 februari:
* Expositie Couleurs d’ Afrique met
schilderijen en beelden van vijf Afrikaanse kunstenaars in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do. t/m zo.
14-17u.
* Op kinderkunstzolder in Oude
Raadhuis kindertekeningen uit de
jaren zestig uit collectie Rob van
Rensen. Te zien t/m 29 maart.
* Expositie Ans Distelbrink, Barend
Hoogstadt en Jantien de Kogel bij
Colour of Business, Witteweg 61.
Tot en met 15 maart:
* Expositie van 2 schilders en 2
beeldhouwers in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg 1. Open elke zaterdag en zondag 13-17u.
Zaterdag 7 februari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Iedere zaterdag

van 11.00 tot 16u.
Diversen
Donderdag 5 februari:
* Inloop voor jeugd bij BindingBoven, Zijdstraat, 15.30-17.30u.
* Sjoelavond bij Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Speelavond BV De Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 19.30u.
* Speelavond Sjoelcub Aalsmeer in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Vrijdag 6 februari:
* Rode Kruisverkoop bij Hoogvliet,
Aalsmeerderweg, 9-17u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Supportersvereniging haalt oud
papier op in Kudelstaart v/a 18u.
* Inloop voor tieners op Bindingzolder, ingang Haya van Somerenstraat. Iedere vrijdag en dinsdag van
14 tot 18u.
Zaterdag 7 februari:
* Rommelmarkt in De Spil, Spilstraat,
Kudelstaart, 10-15u.
* Dienstenveiling voor project jongeren in Afrika. Vanaf 19u. in de
Lijnbaakerk.
Zondag 8 februari:
* Vogelbeurs Rijsenvogel in SCWgebouw, Konnetlaantje in Rijsenhout. Open 9.30-13.30u.
Dinsdag 10 februari:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u.
Woensdag 11 februari:
* OVAK-ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Bingo-avond bij BV De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 20u.
11 en 12 februari:
* Dj contest in Bon Ami, Dreef.
Woensdag en donderdag v/a 19u.
Vergaderingen
Donderdag 5 februari:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 11 februari:
* Inloop v/a 19.30u. en vergadering
v/a 20u. van Dorpsraad Kudelstaart
in Dorpshuis.

Zondagmiddagconcert 8 februari

Iain Matthews samen met
Ad Vanderveen in ‘Ouwe’
Aalsmeer - De oprichter van Fairport Convention, Iain Matthews, verzorgt samen met Ad Vanderveen op
zondagmiddag 8 februari een luisterconcert in De Oude Veiling in de
Marktstraat.
Iain Matthews behoort tot een van
de levende pop legendes van onze tijd. In 1967 was hij één van de
oprichters van Fairport Convention. Na twee jaar ruilde hij deze legendarische groep in voor Matthews Southern Comfort. In 1972 verscheen de eerste plaat van zijn toen
nieuwe formatie Plainsong, met als
thema liedjes over de eerste vrouwelijke piloot Amelia Earhart die in
1937 met haar vliegtuigje op mysterieuze wijze boven de Stille Oceaan
verdween. Hier na verkaste Matthews voor een langere periode naar
Los Angeles waar hij onder andere nauw samenwerkte met Michael
Nesmith van de roemruchte 60 jaren show-pop band The Monkees.
Naast diverse platen prachtige pla-

ten met Plainsong produceerde Iain
in die periode ook nog vijftien solo projecten.
Ad Vanderveen, deels Nederlander,
deels Canadees behoort tot de top
van de Europese singer-songwriters.
Op 14 jarige leeftijd, begon de carrière van Vanderveen in de Rock &
Roll scène. In de vroege jaren tachtig nam hij met z’n toenmalige band
Personnel diverse albums op voor
Polydor Records. Op deze in Nashville opgenomen producties werd hij
onder andere ondersteund door coryfeeën als Al Kooper en Flaco Jimenez. De laatste twintig jaar werkt Ad
aan solo projecten en werkte samen
met Eliza Gilkyson and Iain Matthews in ‘More than a song’ en met de
in Aalsmeer inmiddels befaamde
David Olney en vele anderen.
Kaarten reserveren voor dit concert
kan van dinsdag tot en met zondag
tussen 12.00 en 22.00 uur in De Oude Veiling, Markstaat 19, tel. 0297–
368378, info@deoudeveiling.nl.
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Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
De bandleden van Metal Aplle: Kayleigh, Sonya, Ingmar en Miro.

Live-muziek van jonge muzikanten

Vrijdag optreden Metal
Apple in de N201

Vrolijke noten van ‘Zwiebels’
Kudelstaart - Op zondagmiddag jl. was het al een beetje carnaval in Kudelstaart. ‘De Zwiebels’ traden op tijdens de speciale middag die het Show- en
Jachthoornkorps Kudelstaart organiseerde in ‘eigen huis’ aan de Bilderdammerweg. De in geel gehulde en op klompen staande Zwiebels produceerden
vrolijke noten. Het publiek genoot, inclusief burgemeester Litjens, die met zijn
gezin was komen kijken.

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
6 februari treedt weer een lekker
jong bandje op in jongerencentrum
N201 aan de Zwarteweg. Metal Apple is een Band bestaande uit twee
jongens: Ingmar (15) en Miró (15)
en twee meisjes: Kayleigh (15) en
Sonya (16). De band is ontstaan in
2007 doordat de school waarop alle
vier de bandleden zitten een kerstshow organiseerde, waaraan ze allemaal meededen. Na twee maanden oefenen waren de vier al aardig bevriend met elkaar. Op de dag
van de voorstelling besloten Ingmar,
Miró, Kayleigh en Sonya een bandje te starten. Dit werd dus Metal Ap-

ple. Inmiddels heeft Metal Apple al
een aantal eigen nummers en gaat
ze binnenkort iets opnemen en een
klein ‘ tourtje’ maken met als eindpunt Ahoy, waar ze op 11 april in
het voorprogramma spelen van Het
Goede Doel!
Eén band dus deze avond, maar
de dj staat klaar om de rest van de
avond te vullen met alle vette alternatieve hits van vroeger en nu;
reden genoeg dus om er allemaal
weer te zijn op weer een gezellig vrijdagje N201. De zaal is open
om 21.00 uur en de entree is gratis.
Meer informatie over het programma op www.n201.nl
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Het gemeentehuis is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00
uur.
wiJKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen Burgemeester
en wetHouders
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreeKuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 17 februari en 10 maart 2009.
Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-387617 of 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
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 geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.

sluiting gemeenteHuis oP 13 feBruari
en 5 maart 2009
Op 13 februari wordt er voor de medewerkers van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Om iedereen de gelegenheid te geven hierbij aanwezig
te zijn, sluit het gemeentehuis deze dag om 14.30 uur
Op donderdag 5 maart vindt er voor het personeel een bijeenkomst plaats in verband met het afscheid van de gemeentesecretaris Ed Duinkerken. Het gemeentehuis is deze dag tussen
11.30 en 14.00 uur gesloten voor het publiek.
definitieVe BesCHiKKingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op
afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam,
om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een
verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Project Nieuw Oosteinde, t.h.v. Willem Alexanderstraat,
Johan Frisostraat, Constantijnstraat en Beatrixstraat,
49 platanen, 2 honingbomen, 1 wilg, 6 esdoorns, 2 coniferen,
1 meidoorn, 1 kardinaalmuts en 3 essen;
• Project Nieuw Oosteinde, t.h.v. basisschool de Oosteinder,
Willem Alexanderstraat 12, 9 platanen, 1 honingboom,
6 esdoorns en 1 linde;
• Project Oosteinde, t.h.v. basisschool de Zuidooster, Johan
Frisostraat 7, 4 esdoorns, 2 vlieren, 1 honingboom, 1 sierkers,
22 platanen, 1 wilg, 1 meidoorn, 2 meelbessen en 1 linde.
Datum verzending vergunningen: 3 februari 2009.
Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten tot het aanleggen van een individuele
gehandicaptenparkeerplaats (aangegeven door bord E6 van bijlage 1
van de RVV1990) op het adres:
• nabij Kanaalstraat 15.
Op deze parkeerplaats mag alleen het daarvoor bestemde voertuig
geparkeerd worden. Betreffend verkeersbesluit ligt vanaf de dag na
verzending ter inzage bij de afdeling dienstverlening.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw B. Hoogervorst, tel 387 635.
Tijdelijke maatregel snelheidsverlaging Oosteinderweg
Op de Oosteinderweg nabij Machineweg en Polderweg is door vorst
schade ontstaan aan het wegdek. Reparatie van het wegdek is pas
mogelijk nadat er geen vorst meer is. Vanwege het slechte wegdek
is besloten hier tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km per uur in
te stellen
wet milieuBeHeer

Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften 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 en handhaving, balie
6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Beethovenlaan 96, het plaatsen van een erfafscheiding;
• Lisdoddestraat, het bouwen van 26 woningen;
• Praamplein, het plaatsen van schoeiing, een damwand
en het verplaatsen van een brug;
• Raadhuisplein 16, het bouwen van een rookruimte en serre,
aan de voorzijde van het restaurant.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Herenweg 78b, 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 afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Bilderdammerweg 2c het plaatsen van een dakkapel;
• Bilderdammerweg 123, het plaatsen van 2 lichtmasten;
• Dr. J. Wasscherstraat 8, het plaatsen van een balkon;
• Haydnstraat 3, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Lisdoddestraat 14, het plaatsen van een schoeiing;
• Mijnsherenweg 48, het bouwen van een woning;
• Mr. Jac. Takkade 40, het bouwen van een bedrijfswoning;
• Pijlkruidhof 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Sterrekrooshof 17, het wijzigen van een gevel;
• Stommeerweg achter 72, het vervangen van een
beschoeiing en een brug;
Verzenddatum bouwvergunningen: 10 februari 2009.

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken,
liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij afdeling
vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot
deze verzoeken, binnen twee weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning
met toepassing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 3.22 Wro bekend dat zij voornemens is om een tijdelijke bouwvergunning met ontheffing te verlenen voor:
• Robend, het tijdelijk plaatsen van een zeecontainer;
wet ruimteliJKe ordening (wro)

melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 van
de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder
een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats
daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen
mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden
verkregen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.

aCtiViteitenBesluit wet milieuBeHeer

De verleende vrijstelling hangt samen met de bijbehorende bouwvergunning. U kunt dan ook bezwaar 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 en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387698.

Verleende vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 1
• Mr. Jac. Takkade 40, het bouwen van een bedrijfswoning;

• Marel Holding B.V., Rietwijkeroordweg 1, Aalsmeer
Datum melding: 20-01-2009
• W.Tas vof, Aalsmeerderweg 9, Aalsmeer
Datum melding: 28 januari 2009
• Ballast Nedam, Middenweg 21, Aalsmeer
Datum melding 29 januari 2009

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

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te verlenen:
• Zijdstraat 82/76, het slopen van een schuur c.q. opslag.
Dit besluit wordt op 10 februari 2009 verzonden.
ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, weeK 6
t/m 15 feb.
t/m 19 feb.
t/m 19 feb.

t/m 20 feb.

t/m 20 feb.
t/m 26 feb.
t/m 26 feb.
t/m 27 feb.
t/m 3 maart
t/m 3 maart
t/m 4 maart

t/m 5 maart
t/m 9 maart

t/m 14 maart

wet ruimteliJKe ordening (wro)

t/m 15 maart
t/m 17 maart

t/m 18 maart
t/ m 22 juni

Provinciaal Waterplan 2010 – 2015;
Kapvergunning: Mijnsherenweg 29, 2 blauwsparren;
Verkeersbesluit: drie voetgangersoversteekplaatsen
aanbrengen op de: Catharina Amalialaan hoek Julianalaan; Catharina Amalialaan hoek Citroenvlinderstraat;
Willem Alexanderstraat hoek Catharina Amalialaan;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 226, 1 els; Monteverdilaantje 17, 1 thuja; akker Schuurbon, kadastraal
bekend, gemeente Aalsmeer, H 312, 1 froxinus excelsior;
Stroomgebied Beheerplan;
Concept welstandsnota;
Evenementenkalender 2009;
Goedgekeurd “Uitwerkingsplan N201-zone Uitwerking
2: VBA-Noord”;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 581a, 1 wilg; Westeinderplassen, H2753, 1 populier;
Uitwegvergunningen: Zwarteweg 59; Lakenblekerstraat 13; Zijdstraat 54;
Hoogheemraadschap van Rijnland: bekendmaking definitieve wijzigingsbeschikking Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Combinatie N201 Heijmans Boskalis, wijziging van de verleende vergunning (4 februari 2008) voor het lozen van afvalwater;
Verkeersbesluit aanleggen gehandicapten parkeerplaats tegenover het adres Hugo de Vriesstraat 53
Kapvergunningen: Westeinderplassen, H2657, 3 elzen
en een coniferenhaag; Cyclamenstraat 70, 8 dennenbomen, 2 berken, 4 acers, leihaag en 10 diverse coniferen;
Wet milieubeheer: De Vries Scheepsbouw BV, veranderingsvergunning voor de inrichting Oosteinderweg 25;
Kapvergunning: Dreef 14, 1 den;
Kapvergunningen:t.h.v. Willem Alexanderstraat, Johan
Frisostraat, Constantijnstraat en Beatrixstraat, 49 platanen, 2 honingbomen, 1 wilg, 6 esdoorns, 2 coniferen, 1 meidoorn, 1 kardinaalmuts en 3 essen; t.h.v. basisschool de Oosteinder, Willem Alexanderstraat 12, 9
platanen, 1 honingboom, 6 esdoorns en 1 linde; t.h.v.
basisschool de Zuidooster, Johan Frisostraat 7, 4 esdoorns, 2 vlieren, 1 honingboom, 1 sierkers, 22 platanen, 1 wilg, 1 meidoorn, 2 meelbessen en 1 linde
Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats nabij Kanaalstraat 15;
Stroomgebiedbeheerplannen.

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 20 februari 2009
• Flora Holland, Locatie Oost, het uitbreiden
van de bloemenveiling;
• Flora Holland, Locatie Oost, het uitbreiden
van de bloemenveiling, locatie Waterdrinker;
• Maarse & Kroon hof, het plaatsen van een kunstwerk;
• Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een informatiebord.
ter inzagetermijn tot vrijdag 27 februari 2009
• Herenweg 100, het vergroten van een
showroom en werkplaats met kantoorruimte.

serViCePunt BeHeer en uitVoering ProVinCie noord Holland
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
men. Aldus de uitkomsten van een
enquête (174 respondenten) over de
Bilderdammerweg, uitgevoerd door
Cees Kok, Dick Lookman en Berry
Philippa.

De gewraakte paaltjes die volgens omwonenden meer kwaad doen dan goed.
92% van de ondervraagden vindt dat de verkeersveiligheid niet is verbeterd
door de ‘slalom’ paaltjes.

“We houden dagelijks ons hart vast”

Noodkreten voor veiligere
Bilderdammerweg
Kudelstaart - Bijna iedereen, gevraagd naar de verkeersituaties op
de Bilderdammerweg, vindt dat er
liever gisteren dan vandaag maatregelen moeten worden genomen.
Dat geldt ook voor de vier ‘sta in

BouwVerordening

woningwet

de weg’ paaltjes. Die halen niet de
snelheid uit de weg, die zorgen voor
nog meer gevaarlijke situaties. Verder vindt een groot aantal mensen
dat dit probleem bij de gemeente
nu ècht serieus moet worden geno-

‘Niet serieus genomen’
De uitkomsten van het onderzoek
plus heel veel opmerkingen van
omwonenden heeft het drietal deze week naar het college van Burgemeester en wethouders gestuurd.
Volgens het drietal heeft het college
wel te kennen gegeven in gesprek te
willen over de weg. Kok, Lookman en
Philippa willen ook dat de gemeenteraad zich zo snel mogelijk gaat
buigen over deze gevaarlijke weg.
Ze hebben het onderzoek gehouden
omdat zij zich niet serieus genomen
voelden na een eerdere ‘noodkreet’
aan de gemeente. Al diverse malen
is aan de bel getrokken over de onveilige weg: er wordt te hard gereden, de voorrangs- zijwegen en de
slalom paaltjes plus de fietsersoversteken zorgen voor gevaarlijke situaties. “Doe er wat aan”, is de meest
gehoorde kreet. “Niet over een jaar,
als het Verkeersplan gereed is, maar
zo snel mogelijk.” Ook het feit dat
verkeerswettelijk gezien niet bekeurd mag worden op een 30 kmweg roept boosheid op. Stoplichten plaatsen bij kruisingen, een rotonde, de bussluis weer terug, langs
de hele weg vrijliggende fietspaden
en snelheidscamera’s. Maar enkele

van de oplossingen die worden genoemd door omwonenden.
Dat de gemeente op de hoogte is
van de onveilige situatie op de Bilderdammerweg is wel zeker. Ze willen dan ook in gesprek met de enquête-opstellers en mogelijk zullen
raadsleden zich nu actief met de
kwestie gaan bezighouden.

bent zelfs bang op de stoep als je je
hond uitlaat.” “Als ouders houden wij
dagelijks ons hart vast.”

Noodkreten...
De opmerkingen van een aantal
aan- en omwonenden van de gewraakte weg zullen zij ook in hun
postvakje vinden. Enkele opmerkingen zijn op zijn zachts gezegd echte noodkreten. “Graag ook aandacht
voor onverantwoord rijgedrag van
Connexxion.” “Bij de paaltjes geven automobilisten juist extra gas
om wachten op de tegenligger te
voorkomen.” “50 Km zone en flitspalen.” “Paaltjes zijn levensgevaarlijk:
je wordt gedwongen op het fietsgedeelte te gaan, absurd!” “Abri’s ontnemen het zicht als je de weg op
wilt.” “Wij zijn altijd weer blij als onze
zoon veilig thuiskomt vanaf de Bilderdammerweg.” “Geerland verlaten is elke keer weer een avontuur.”
“Pasgeleden aangereden bij plotselinge uitwijkmanoeuvre wat me
bloedende knieën opleverde. Geen
dader, die succesvol de versmalling
èn de tegenligger ontweek.” “Uitrijden van de Spilstraat is heel gevaarlijk. Je moet eerst het fietspad op
om te kijken of er wat aan komt.” “Je

Kudelstaart - Op woensdag 28 januari is tussen kwart voor elf en
kwart over elf in de avond een personenbus van Met & Co. Gestolen.
De wagen stond geparkeerd aan
het Stichtse pad. Kenteken van de
bus is VL-FD-72.

Personenbus
gestolen

Voetafdrukken na
inbraak-poging

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
30 op zaterdag 31 januari hebben
dieven geprobeerd toegang te krijgen tot een woning in het Ketelhuis.
In de ochtend zagen de bewoners
dat bij het slot van de achterdeur
een klein gat was geboord. Omdat de deur extra vergrendeld was,
hebben de inbrekers geen toegang
tot het huis gekregen. In de achtertuin heeft de politie voetafdrukken
van een van de daders gevonden. Er
loopt een technisch onderzoek.

Dorpsraad Kudelstaart vergadert
Kudelstaart - Er zullen weer de nodige belangrijke punten voor Kudelstaart de revue passeren tijdens de vergadering van de Dorpsraad op woensdag 11 februari in het
Dorpshuis. Onder andere staat de
nieuwbouw op de agenda, de verplaatsing van al die mensen door
en om het dorp, oftewel het wegennet, en recreatie. De vergadering is
openbaar, iedere geïnteresseerde is
welkom. Ook de politiek en politie
zijn aanwezig. Speciaal de ‘nieuwe’
bewoners van Kudelstaart zijn bijzonder welkom. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt vooraf-

gegaan door een inloop-half-uurtje
voor vragen en/of suggesties vanuit
de gemeenschap van 19.30 tot 20.00
uur. De Dorpsraad is overigens nog
op zoek naar nieuwe, enthousiaste
leden die zich willen inzetten voor
Kudelstaart. Kom eens langs op een
van de vergaderingen of vraag één
van de onderstaande leden voor
meer informatie. E-mailen kan natuurlijk ook: dorpsraadkudelstaart@
hotmail.com. Robert Uytenbogaardt
is voorzitter en hij is telefonisch bereikbaar via 06-53153252 en het
secretariaat wordt beheerd door Ria
Boon, tel. 0297-328169.
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Nieuwe Meerbode - 5 februari 2009
Dichten op scholen
De dorpsdichter kreeg ook nog een
opdracht mee van de jury. Het zou
geweldig zijn en zeer op prijs gesteld
worden wanneer Marcel Harting, de
eerste officieel gekozen Aalsmeerse dorpsdichter, zijn gedichten gaat
voorlezen op scholen om zo de poëzie te promoten. Hij bezit over het
vermogen om een gedicht begrijpelijk te maken. Vaak komen daar hilarische verkleedpartijen aan te pas.
De kersverse dorpsdichter vond het
een prima idee, hij wil daar graag
tijd voor vrijmaken. “Ik lees al regelmatig jongeren voor uit eigen werk’,
vertelde een blije en verrastte Harting. Vader Jan en dochter Margreet
Busstra zorgden voor prettige muzikaal intermezzo’s. Het maakte de
elfde literaire avond compleet.

Gedicht:

‘t Dorp

Zaterdag start kaartverkoop
Prinsenbal in Poelgilderdam
Kudelstaart - Dit jaar viert heel
Poelgilderdam (Kudelstaart) tussen
20 en 24 februari carnaval. Op zaterdag 21 februari gaan om 20.11
uur de deuren van de Dorpstaveerne open voor het prinsenbal. Kaarten voor het prinsenbal zijn vanaf zaterdag 7 februari verkrijgbaar.
Zoals het hele carnaval, staat ook
het prinsenbal in het teken van ‘Een
Carnavalsreclame’. Het staat iedere bezoeker vrij zich zo mooi, uitgebreid, creatief en kleurrijk uit te dossen als je zelf kunt bedenken om dit
thema uit te beelden. Onthoud ook:
degene die het origineelst ‘Een Carnavalsreclame’ vertaald naar zijn of
haar kostuum, sleept een prijs in de
wacht! Buiten de prachtig uitgedoste mensen, is de muziek op deze
avond natuurlijk ook belangrijk. De

afgelopen twee jaar was The Recipe
de hoofdact in de grote zaal, en met
succes! Wederom brengen zij hun
repertoire ten gehore om de zaal
weer in een gezellige sfeer te brengen. In het grand café (de achterzaal) wordt muziek gedraaid, dit jaar
door Drive-in discotheek PingWing.
De kaartverkoop voor deze gezellige
avond start op zaterdag 7 februari
en kaarten zijn verkrijgbaar bij cafetaria Family Kudelstaart in het winkelcentrum. Kaarten zijn niet te reserveren. Cafetaria Family is zeven
dagen per week geopend tussen
12.00 en 21.30 uur. Wil je ook aanwezig zijn bij het prinsenbal, wees er
dan snel bij met de kaarten, want op
is op! Kaarten kosten 13,50 euro per
stuk en minimum leeftijd voor toegang tot het prinsenbal is 16 jaar.

Marcel Harting

Dichter Marcel Harting temidden van de jury, Els Bijnen, Joost Hoffscholte en Janna van Zon.

Marcel Harting dorpsdichter
van Aalsmeer 2009!
Aalsmeer - Het leek KCA een aardige gedachte om dit maal op de alweer voor de elfde keer georganiseerde literaire avond een dorpsdichter te kiezen. Het bleek een
goede gedachte, want de belangstelling voor zowel het schrijven van
gedichten als het luisteren naar poëzie was groot.
Het culturele café Bacchus leent
zich zeer voor dit soort avonden. De
sfeer in deze ruimte is uniek te noemen. De intimiteit zorgt voor een
bepaalde saamhorigheid waardoor
uitvoerenden en toehoorders graag
naar Bacchus komen. Ans de Kruif
coördinator van de KCA werkgroep
podiumkunst en literatuur, wist voor
donderdag 29 januari achttien dichters te enthousiasmeren waarvan er
vijf waren genomineerd voor de titel
dorpsdichter 2009.
Pierre Tuning, de dorpsdichter pur
sang, deed buiten mededinging
mee. Hij leverde overigens een aardige bijdrage. Op zijn specifieke wijze las hij een van zijn gedichten
voor afkomstig uit zijn bundel ‘Hup
Aalsmeer’. Bovendien gaf hij de bundel aan alle deelnemers cadeau.

Genomineerde dichters
KCA had gekozen voor het thema
het dorp en de dichters Marjan van
Houwelingen, Bram Landzaat, Gré
Kalf, Danny Tol en Marcel Harting,
waren de genomineerden. Marjan
van Houwelingen, zij nam als enige deel aan alle elf van de literaire avonden, beet de spits af. In haar
gedicht ‘Ons dorp Aalsmeer’ verwerkte zij in haar ritmisch goed lopende gedicht alle bijzondere evenementen waardoor Aalsmeer voor
veel bewoners zo aantrekkelijk
wordt gevonden.
Bram Landzaat droeg zijn gedicht
zonder einder voor. Verleden en heden wist hij op een knap geconstrueerde wijze met elkaar te verweven. Gré Kalf dichtte ‘Het kleine verschil’. Op een originele wijze werd
de Westeinder vergeleken met alle
grote wereldse wateren. Danny Tol
had een lief, klein nostalgisch gedichtje.
En Marcel Harting dichtte ’t Dorp,
Het verlangen van een dorp dat een
stad wil zijn met daar tegenover de
stad met heimwee naar het dorp
van vroeger.

Juryleden
De jury was samengesteld uit janna
van zon (namens de Nieuwe Meerbode), oud-burgemeester Joost
Hoffscholte en Els Bijnen, bedenkster van de literaire avonden. Vooraf
aan de literaire avond had de jury de
gelegenheid alle gedichten, die in
een bundel zijn uitgegeven, te lezen.
Het publiek mocht op de avond zelf
meestemmen. Hoewel de verschillen van jury en publiek tussen de
nummers twee en vijf behoorlijk uiteen lagen, was er één ding voor iedereen zeker: Marcel Harting moest
de dorpsdichter van Aalsmeer worden. Met zijn tekst en performance
wist hij de harten te stelen van het
publiek. De dorpsdichter 2009 Marcel Harting kreeg een t-shirt aangeboden en een prachtig huldebetoon van Stef Wouters, de eerste en
enige percussiedichter van Amstelveen. En plaatsing van het winnende gedicht in deze krant. Verder zullen er het komende jaar meerdere
gedichten van zijn hand, ingaand
op actuele Aalsmeerse gebeurtenissen, worden geplaatst in de Nieuwe
Meerbode.

“Een stad, een stad, een stad!
Liefst een grote!” roept ‘t dorpje Klein.
“Een centrum, polis, metropool, dat
Zou ik zo graag willen zijn!”
“Waar taxi’s, auto’s en metro’s sturen,
Forensen, zakenlui, witte boorden,
Met talen, gewoonten en culturen,
Meegebracht uit verre oorden.
Neonlicht en tumult in drukke wijken,
Waar alles gebeurt, dat lijkt mij fijn.
Zou ik het ooit kunnen bereiken,
Een grote stad met geweldig plein?”
“Een molen, kanaaltje, kerkhof met heg,
Verder beteken ik helemaal niets.
Geen file, knooppunt of snelweg,
Alleen een boertje op een fiets.
Heel de planeet moet weten waar ik ga,
Op elke wereldkaart ik verschijn.
Men zal weten dat ik ook besta,
Onzichtbaar blijven doet mij pijn.”
“Een dorp, een dorp, een dorp!
Liefst een kleine!” roept ‘t stadje Groot.
“Een gat ter lengte van een steenworp,
Met kroegje en bakkertje voor brood.”
“Een zoon of dochter van die en die,
Niet anoniem, noch onbekend.
Waar ik elke dag familie en vrienden zie,
En een ieder weet wie je bent.
Vogels horen fluiten, parkje groen,
Winkels vol tijd, eendjes in de sloot.
Was ik maar weer even als toen,
Een lief dorp, niet al te groot.”
“Duizenden bezoekers elke maand,
Maar geen van hen toont respect.
Criminaliteit, arrogantie, verwaand,
Straten vuil, versleten, bereden, bevlekt.
Uitbreiden, groeien, ga samen, fuseer.
Een dorp wordt vanzelf een stad,
Maar na stad een dorp nooit weer.
Voor altijd voorbij, geweest, gehad.”
Een plaats, een streek, gemeente,
Neem als voorbeeld Aalsmeer.
Groter en voller kun je worden,
Maar een dorp word je nooit weer.

extra spannend. Voor het eerst met
publiek laten horen wat je kunt, is
niet niks. Het publiek was onder de
indruk van de prestaties van deze
leerlingen. Na afloop van het concert werd Robert Buskermolen gehuldigd vanwege zijn 25 jarig jubileum als muzikant en hij kreeg hiervoor een speldje uitgereikt door de
voorzitter van het korps. Hierna was
de muzikale voortzetting van de middag volledig in handen van blaaskapel ‘de Zwiebels’. Met hun enthousiasme en aanstekelijke manier van
spelen werd het een gezellige muzikale middag voor de leden en toeschouwers. Het korps wil graag al
haar fans bedanken voor hun komst
en graag tot volgend jaar.

Nieuwe ouderenvereniging
start met ‘Doorvaart’
Aalsmeer - Op woensdag 28 januari startte de nieuwe Ouderen-Vereniging Aalsmeer-Kudelstaart en
omstreken (OVAK) met de eerste algemene ledenvergadering. De vergadering stond volledig in de sfeer
van de nieuw gekozen naam voor
het maandblad, namelijk ‘Doorvaart’. Uit 73 inzendingen van de
leden is deze naam gekozen met
het motto: De OVAK gaat door en
met vaart. Liefst 280 leden en belangstellenden waren aanwezig en
men had het druk met applaudisseren, want met diezelfde vaart en instemming werd de agenda afgehandeld. De interim-voorzitter, Aat van
der Zwaard, nodigde in zijn openingswoord uit om vrij te spreken
en vrij een mening weer te geven
en zo mee te bouwen aan een vereniging, die gedragen wordt door
1600 leden, die er vertrouwen in
hebben en graag meedoen. Men wil
immers een vereniging met een gezellig karakter en met zorg met en
voor elkaar. De voorzitter gaf een terugblik op het gevoerde beleid van
het viertal heren (Piet Buskermolen,
Jan Dekkers, Jan Eveleens en hijzelf) dat in de afgelopen vijf maanden hard gewerkt heeft om tot deze eerste algemene ledenvergade-

ring te komen. Er moest een ledenwerving starten en met medewerking van veel vrijwilligers werd bij
bijna 1700 personen een brief bezorgd met een duidelijke en uitvoerige uiteenzetting waarom zovelen
niet accoord wilden gaan met het
besluit van het ANBO-hoofdbestuur
om zich aan te sluiten bij het FNV.
Het viertal initiatiefnemers heeft als
interim-bestuur de oprichting van
de vereniging bij de notaris en de
Kamer van Koophandel voortvarend
kunnen afwikkelen.
Ook moest een systeem uitgewerkt
worden voor de registratie van de
leden, met naam, adres, geboortedatum, eventueel huwelijksdatum,
indeling in wijken voor de bezorging van het toekomstige maandblad en informatie over de wijze van
contributiebetaling. Het laten verschijnen van een nieuw maandblad
kostte ook veel aandacht en tijd van
voorbereiding. Uit de vele reacties
die binnenkwamen na het bezorgen
van het maandblad, bleek dat men
onverdeeld heel tevreden en zelfs
enthousiast was over de uitvoering
met het buitenblad in de Aalsmeerse kleuren rood, groen en zwart. Het
interim-bestuur heeft een begroting
opgemaakt voor de jaren 2009 en

Rijsenhout - Op zondagmiddag 8
februari vanaf 14.00 uur treedt het
bekende shantykoor VOC uit Vijfhuizen op in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat 14.
Shantykoor VOC geniet grote bekendheid in Haarlemmermeer en
daarbuiten door het op een zo authentiek mogelijke wijze ten gehore brengen van zeemansliederen en
shanties. Onder de bezielende leiding van dirigent Dirk van der Eerden zingen 38 enthousiaste mannen uit Vijfhuizen stoere liederen
uit lang vervlogen tijden. De zware arbeid aan boord van de zeilschepen vroeg om samenwerking
en schiep saamhorigheid, die zich
uitte in ritmisch gezang tijdens en
na het werk.

Het repertoire van het shantykoor
bestaat uit negentig Engels- en Nederlandstalige zeemans- en matrozenliederen en drie aanstekelijke potpourri’s. Muzikale ondersteuning krijgen de zangers van accordeons, slagwerk, scheepsbel, wasbord, tamboerijn en triangel. Het
programma wordt aan elkaar gepraat door een zogenaamde ’praatjesmaker’. Het optreden duurt twee
keer drie kwartier met een half uur
pauze. Kaarten zijn vanaf een half
uur voor de voorstelling verkrijgbaar
aan de zaal of te reserveren op vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur via telefoon 023- 5698873. Ook een rit
met de Meertaxi heen en terug is
op hetzelfde telefoonnummer te bestellen.

Amnesty houdt collecte

Gezellige muzikale middag
bij show jachthoornkorps
Kudelstaart - Afgelopen zondag
hield het show jachthoornkorps kudelstaart haar jaarlijkse open dag.
In een goed gevuld clubhuis speelde het korps achttien nummers variërend van bolero tot tango, stemmig
tot swingend en van rustige tot stevige slagwerksolo’s. De bezetting van
het korps bestaat uit jachthoorns,
trompetten, bastrompet, lyra’s en
slagwerk. Het mooie van de blaasinstrumenten is dat dit natuurtooninstrumenten zijn. De klank wordt gemaakt door de muzikant zelf zonder hulp van ventielen. Dit geeft een
mooie warme klank. Het korps heeft
sinds september negen nieuwe leden erbij en voor deze muzikanten
in opleiding was het deze zondag

Spetterend optreden van
shantykoor VOC in De Reede

2010 en die ziet er gezond en veelbelovend uit. De afhandeling van de
verdere agendapunten ging probleemloos, waarbij de bekendmaking van de gekozen naam ‘Doorvaart’ door de voorzitter uitvoerig
werd toegelicht.
Applaus duidde de instemming van
de aanwezigen. Bij het agendapunt
bestuursverkiezing was, zoals in het
eerste maandblad al was aangegeven, het oude ANBO-bestuur van de
afdeling Aalsmeer geheel verkiesbaar voor de nieuwe vereniging. Er
waren geen namen van tegenkandidaten ingediend, zodat bijna allen
bij acclamatie konden worden gekozen. Eén kandidaat had zich om
familieredenen alsnog teruggetrokken, en de oud-secretaris Piet Kuite meende na 19 jaar zijn bestuursfunctie te moeten opgeven. Vervolgens vond de officiële wisseling van
de wacht plaats. Het interim-be-

stuur stapte van het podium af en
maakte plaats voor het nieuw gekozen bestuur. De heer Jan van der
Jagt, ongetwijfeld de nieuwe voorzitter bij de functieverdeling binnen de bestuurskring, schetst zijn
gevoelens over wat zich vorig jaar
afspeelde en is stil van bewondering voor wat het interim-bestuur in
slechts vijf maanden heeft kunnen
en willen bewerkstelligen.
De aanwezigen geven het viertal
een bijna ovationeel applaus. Ze
krijgen bloemen, een fles wijn en
een cadeauenvelop aangereikt. Bij
het laatste agendapunt ‘rondvraag’
is er één vraag: “Krijgen we weer
een speculaaspop?” Grote hilariteit
en veel plezier als slot van de vergadering. Heeft u interesse om ook bij
de OVAK aan te sluiten? Neem dan
contact op via 0297-326703 of vraag
informatie via OVAKaalsmeer@
hotmail.com.

Aalsmeer - Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt
in 2009 voor de zevende keer een
landelijke collecte. Deze zal plaatsvinden van 8 tot en met 14 februari.
Na de eerste succesvolle zes jaren,
waarbij in 2008 circa 18.000 vrijwilligers langs de deuren gingen en
ruim 1,6 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 duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om
de vrijheid van mensen te waarborgen. Amnesty zet zich in voor de
vrijlating van gewetensgevangenen,
eerlijke processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van de
doodstraf en beëindiging van martelingen, politieke moorden en ‘verdwijningen’.
Ook vrij zijn van discriminatie is
een mensenrecht waar Amnesty
voor strijdt. Amnesty International
is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Om die reden ontvangt de organisatie geen geld van
de overheid of van politieke groeperingen. Met bijdragen van leden en
door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.
Amnesty International in 2009
Amne sty International organi-

seert campagnes waarin een thema of land centraal staan. Met zo’n
grootschalige actie wordt geprobeerd verbeteringen in de mensenrechtensituatie te realiseren en om
het bewustzijn over onderwerpen
die iedereen aangaan te vergroten.
Amnesty voert in 2009 onder meer
een campagne tegen geweld tegen
vrouwen in verschillende landen.
In de tweede helft van het jaar wordt
gestart met een grote campagne voor sociaal-economische rechten. Het streven hierbij is tot een geheel nieuwe benadering van de armoedeproblematiek te komen. Een
benadering vanuit de mensenrechten. Daarnaast zal de campagne
zich richten op concrete thema’s als
moedersterfte en gedwongen huisuitzettingen.
Achtergrond mensenrechten
Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd
plaats. In een groot aantal landen
worden gevangenen gemarteld.
Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling.
Politieke gevangenen krijgen vaak
oneerlijke processen. Nog steeds
worden mensen ter dood veroordeeld (in 60 landen) en daadwerkelijk geëxecuteerd (1252 mensen in
24 landen in 2007), en in vele landen
kun je vanwege een afwijkende mening in de gevangenis belanden.

Protestants-Christelijk onderwijs
benoemt algemeen directeur
Aalsmeer - De Vereniging voor
Protestants-Christelijk Onderwijs
De Basis heeft een nieuwe algemeen directeur benoemd. Sinds anderhalf jaar was deze positie vacant.
Per 1 februari 2009 komt hier verandering in met de benoeming van A.
den Bakker. Mevrouw Den Bakker
(47 jaar) is geen onbekende van de
vereniging. Sinds 2004 is zij werkzaam voor de vereniging, aanvankelijk als adjunct-algemeen directeur, de laatste maanden als waarnemend algemeen directeur. VPCO De Basis telt in de regio twaalf
scholen, verspreid over de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en Haarlemmermeer.
In Aalsmeer zijn dit de basisscholen De Brug, De Hoeksteen en De

Wegwijzer, in Kudelstaart De Graankorrel en in Rijsenhout de Immanuel
school. Namens het bestuur wordt
deze vereniging geleid door een algemeen directeur.
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Restaurant in alle seizoenen open

Van de hak
op de tak

Boulevard en groter strand
op vernieuwde Surfeiland
Aalsmeer - Vanaf volgend jaar kan
niet alleen bij zeer zomers weer een
drankje genuttigd worden. De bedoeling is dat de nieuw te ontwikkelen horeca op het nu kale ‘ maaneiland’ jaarrond open is. “Het is geen
verplichting”, geeft wethouder Berry Nijmeijer aan”, maar als de exploitant slim is, gaat hij het hele
jaar door open. Het is toch heerlijk
om met herfstweer binnen met een
kop warme chocolademelk naar de
woeste Westeinder te kijken.” Woorden van deze strekking maakten
duidelijk dat er heel wat meer op het
vernieuwde Surfeiland komt, dan de
wel heel eenvoudige snackbar die
er nu nog staat. Nog, want volgens
wethouders Nijmeijer en Fransen is
de sloop nabij. Zij vertelden dit tijdens de perspresentatie afgelopen
donderdag van de plannen voor het
Surfeiland.
Dat wordt geheel gerenoveerd en
in 2010 compleet met nieuw ‘groen’
en een horecagelegenheid gepresenteerd. Hoewel het eiland ontdaan is van alle struiken en bomen,
is de loods van de Surfclub fier overeind gebleven. Deze blijft ook staan,
krijgt eventueel met klimop of leilindes een ‘meer natuurlijk’ uiterlijk. Overigens is ‘natuurlijk’ een thema dat terugkomt, want het nieuw
te bouwen restaurant krijgt wellicht
ook een ‘groen’ dak, zo vertelde wethouder Fransen. Begroeiing dus met
mos of iets dergelijks op het dak.
Restaurant
Eerst moet uiteraard nog een ondernemer gekozen worden die de horecagelegenheid gaat pachten. De inschrijving hiervoor is reeds gestart.
Enthousiast geworden ondernemers kunnen hun plan indienen bij
een speciaal bureau in Woerden. Zij
en ook wethouders Fransen en Nijmeijer zullen na 1 maart een selectie maken. De nieuwbakken ondernemer is gebonden aan een aantal
voorwaarden. Zo moet huisvesting
worden gegeven aan de Waterskivereniging. Daarnaast moet de ondernemer zorgen voor toiletten. Het
restaurant komt te staan aan de ‘Kudelstaartkant’ van het eiland. Voorheen bevond zich op dat deel een
grote ligweide. Voor het restaurant,

Kaal surfeiland

aan de kant van het water komt een
groot terras (ca. 200 m2) en bootbezitters (maar niet te grote vaartuigen) kunnen aan een steiger aanmeren. Die steiger zal ruimte bieden
aan 10 boten.
Meer strand
Leuk om te weten, voor de strandliefhebbers op het eiland, is dat
dit gedeelte wordt uitgebreid. Het
voornemen is om van de pier een
groot stuk ook in te gaan richten
als strand. Er komt ook een betere gelegenheid om wandelend van
het eiland te genieten. Vanaf de Kudelstaartseweg wordt een boulevard, zoals de wethouders het uitleggen, gerealiseerd het eiland helemaal op. Aan het einde kun je
rechtsaf naar het strandje of linksaf
naar het restaurant. Doorwandelen
kan ook, dan via een gravelpad helemaal naar de punt. “Aan het einde
zetten we misschien een grote zeeboei neer”, aldus de collegeleden.
Dit lijkt een soort kers op de taart
te worden van het vernieuwde eiland dat er op de plankaart prachtig uitziet. Gelukkig ook met groen.
Zo worden struiken aangebracht
aan de Kudelstaartzijde en worden
bomen geplant langs de wandelboulevard èn rond de nieuwe parkeerplaatsen. Die komen overigens
langs de weg te liggen; parkeren in
het hart van het eiland; zoals altijd
wel kon, kan straks niet meer. Daar
namelijk, komt een kinderspeelplaatsje.
Snackkar
Dit jaar zal het nog even wennen
zijn, recreëren op zo’n kaal eiland.
Maar de renovatie moet toch zijn
beslag krijgen voor het nieuwe seizoen. De bestaande snacktent gaat
tegen de vlakte, de sloopvergunning is reeds afgegeven. Deze zomer hoeft niemand daar zonder natje of droogje te zitten, want er komt
wel een snackkar te staan. In 2010
moet het restaurant open zijn.
Het wachten is nu op een geschikte
kandidaat die ‘zijn’ of ‘haar’ restaurant volgend jaar mag openen!
Meer informatie op: www.aalsmeer.
nl, de site van gemeente Aalsmeer.

Het Surfeiland is finaal ‘leeggetrokken’ maar de snackbar staat nog overeind.
Niet voor lang, de sloopvergunning is reeds afgegeven. Geen nood: dit seizoen
komt er een tijdelijke snackkar te staan om ijs en snacks te verkopen.

Burgemeesters zetten ‘krabbel’

Aalsmeer en Uithoorn:
Samen betere dienstverlening
Aalsmeer - De gemeenteraad van
Uithoorn heeft op donderdag 29 januari toestemming gegeven om de
‘Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn’ aan te gaan. De colleges van B&W Aalsmeer en Uithoorn
hebben daarop direct het besluit
genomen deze samenwerking aan
te gaan. Burgemeester Groen en

burgemeester Litjens ondertekenden de Gemeenschappelijke Regeling nog dezelfde avond.
Wmo en WOZ
Hiermee wordt een belangrijke stap
voorwaarts gezet en zal de samenwerking nu verder vorm gaan krijgen. De gemeenten Aalsmeer en
Uithoorn werken op verschillende

gebieden al samen. Voorbeelden
zijn het Wmo-loket, sociale zaken
en de WOZ-belastingen. Met de
gemeenschappelijke regeling wordt
een formele stap gezet tot meer
duidelijkheid voor de personeelsleden van de beide gemeenten en
een efficiëntere werkwijze richting
de inwoners en ondernemers van
beide gemeenten.

Vanavond beraad en raad in gemeentehuis

Bezwaar tegen het verwijderen
valken broedkast in watertoren
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
5 februari, komen burgemeester,
wethouders en fracties bijeen voor
het tweewekelijkse beraad en de
raad in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, vindt
plaats in de raadzaal en is openbaar.
De avond begint met het beraad en
deze staat dit maal onder voorzitterschap van Joop Vuijk van het CDA.
Behandelstukken zijn het vaststellen
van de woonvisie Aalsmeer en de
tussentijdse evaluatie minimabeleid
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn.
Het beraad wordt besloten met een
vragenhalfuur voor de raadsleden
en de rondvraag.
Na een korte pauze start vervolgens

de raad en tijdens deze bijeenkomst
is de voorzittershamer voor burgemeester Pieter Litjens. Ingekomen
stukken van inwoners en instellingen komen als eerste aan de orde.
Een daarvan is de 12 januari ingekomen brief van de werkgroep Valken
Broedkast. Er wordt bezwaar gemaakt tegen de verwijdering van de
broedkast voor valken in de watertoren. Burgemeester en wethouders
stellen voor de brief voor kennisgeving aan te nemen en te behandelen volgens de bezwaarschriftenperiode. Behandelstuk op de agenda is
het voorstel van het college om mevrouw drs. E. Vergne-Appel te benoemen tot griffier van de gemeen-

te Aalsmeer en mevrouw Martie de
Boer te benoemen bij de griffie als
secretarieel administratief medewerker. Na de benoeming en beëdiging beschikt de gemeente weer
over een griffier voor 36 uur en een
secretarieel medewerker voor 24
uur. De werving naar de raadsadviseur voor 24 uur per week loopt
overigens nog.
Het laatste velletje van de raadsstukken betreft de huidige stand van
de algemene vrije reserve. De stand
bedraagt per 23 januari 3.191.540,miljoen euro. Als de bijeenkomsten
volgens planning verlopen klinkt om
tien uur de hamerslag voor einde
vergadering.

Stamtafel Aalsmeer voorziet nu al in behoefte

Huisarts Arend Bon bedankt!

Aalsmeer - Hij gaat in ieder geval
meer genieten van zijn kleinkinderen en van de Westeinderplassen,
Arend Bon, de huisarts die het na 34
jaar mooi geweest vindt en het stokje overdraagt aan de volgende generatie, Marieke Bon. Dochter Marieke neemt de praktijk over in samenwerking met dokter Miguel Konijnendijk.
De imposante periode intense
dienstbaarheid was afgelopen zaterdag alle reden voor een feestje
en aan de uitnodiging van het feestcomité om in groten getale naar
de burgerzaal in het gemeentehuis

te komen, is gehoor gegeven. Het
was druk en Arend Bon heeft vele
handen geschud. Hij was geroerd,
zo liet hij in afscheidsspeech weten. Aan patiënten was gevraagd
een boodschap op video in te spreken en deze persoonlijke presentatie werd door de scheidende dokter
bijzonder gewaardeerd.
Het afscheidsfeestje werd muzikaal opgeluisterd door een bigband.
Arend Bon kijkt vast en zeker terug
op een prachtig, gezellig en hartverwarmend feest. Hij is uitgezwaaid op
een manier die hij dubbel en dwars
verdiend heeft!

Nieuw programma Radio
Aalsmeer goed ontvangen
Aalsmeer - Radio Aalsmeer heeft
donderdagavond 29 januari haar
tweede officiële aflevering van het
programma Stamtafel Aalsmeer uitgezonden. Dit interactief radioprogramma zal elke twee weken op de
donderdagavond tussen 20.00 en
22.00 uur worden uitgezonden vanuit het gezellige bovencafé in De
Oude Veiling in de Marktstraat. In
het programma nodigen Patricia Vogels, Rinus van Itterzon en Dirk Box
de Aalsmeerders en Kudelstaarters uit om over allerlei uiteenlopende onderwerpen, die in de gemeenschap leven, te praten. Op deze manier worden de luisteraars geïnformeerd en met deze kennis kunnen
de inwoners met anderen discussiëren en daarna eventueel reageren via het emailadres: stamtafel@
radioaalsmeer.nl. De techniek van
het programma wordt verzorgd door
Martijn Bouterse.
Belangrijke aanvulling
Het programma Stamtafel Aalsmeer
is in combinatie met het programma Aalsmeer Actueel een belangrijke aanvulling van de actualiteitenprogramma’s van Radio Aalsmeer.
Willem Barendsen, Joop de Ruiter, Marian Kaaijk en Berend Vollmuller presenteren Aalsmeer Actueel elke zaterdag live tussen 12.00
en 13.00 uur vanuit de studio in het
Stommeerkwartier. In dit programma komen de politieke fracties van
AB, CDA, PACT en VVD en het college van B&W aan het woord terwijl
in Stamtafel Aalsmeer juist de inwoners aan het woord komen. Radio Aalsmeer denkt dat met deze
twee programma’s een meerwaarde
geboden wordt aan de luisteraars
die geïnteresseerd zijn in het wel
en wee in hun gemeente. Binnenkort zal Radio Aalsmeer tevens een
aparte site openen voor Stamtafel

Aalsmeer waarin de meeste onderwerpen die besproken zijn toegelicht zullen worden in tekst en beeld.
Tevens zal er op deze site informatie
worden geboden om ervoor te zorgen dat de inwoners in Aalmeer en
Kudelstaart nog gemakkelijker aan
de juiste gegevens kunnen komen.
Besproken onderwerpen
In de uitzending van donderdag 29
januari zijn de volgende onderwerpen bij Stamtafel Aalsmeer besproken: Medisch centrum (hoe staat
het ermee), surfeiland, auto daten,
bomenkap bij De Schakel, benefietconcert in The Beach, burgerinitiatief, moestuintjes bij de Spoorlaan
(deze gaan verdwijnen), de Economische Visie, de “knip” in de Burgemeester Kasteleinweg en de Noordvork. Deelnemers en belangstellenden voor Stamtafel Aalsmeer
waren Dick Kuin en Jan Millenaar
(allebei vaste stamgasten), Henk
de Groot en Jaap Piké (namens
OVA), Ed Kriek (Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum), Dick de
Geus, Kees Moeliker, Henk Siecker, Robèr Bijwaard en Nel Lanser
(Wijkraad Stommeer), Ria Bouwman (catering), Willem Barendsen
en Joop de Ruiter (Aalsmeer Actueel), Melline Klootwijk (stagiaire
bij Radio Aalsmeer) en Jan Peterse (Radio Aalsmeer). De uitzending
is terug te beluisteren op de site van
Radio Aalsmeer via uitzending gemist. Dit doet u door op http://www.
radioaalsmeer.nl/player/stamtafel_
aalsmeer/ te klikken. Dit is overigens ook mogelijk met andere programma’s.
Jongeren en Nieuw-Oosteinde
Zou u graag mee willen praten
of gewoon gezellig het programma willen bijwonen, dat kan op
de donderdagen 12 en 26 februa-

ri van 20.00 tot 22.00 uur in De Oude Veiling (het kleine bovencafé) in
de Marktstraat. Uiteraard is het ook
mogelijk zelf per email onderwerpen aan te dragen: stamtafel@radioaalsmeer.nl. In de volgende uitzending hoopt de redactie jongeren
te spreken die op zoek zijn naar een
woning in Aalsmeer en tegen welke problemen zij hierbij oplopen. En
mensen die een huis in Oosteinde
hebben gekocht, worden gevraagd
te reageren.
Dit natuurlijk naar aanleiding van
het bericht dat aannemer Van Hoogevest failliet is verklaard.

Aalsmeer - Het is de vraag of het
goedkomt met het surfeiland, dat tot
voor kort nog groene schiereiland
‘Vrouwentroost’ aan de poel. Het is
niet de eerste keer dat ik mij zorgen
maak over dit recreatiegebiedje. Het
is er kaal en koud. Koud is logisch in
de tijd van dit jaar, kaal is niet goed.
Waarom was het nodig om al het bestaande groen met de grond gelijk
te maken? Natuurlijk weet ik dat het
surfeiland ‘aangepakt’ moet worden.
Dat had al enkele jaren geleden gemoeten, maar dat gebeurde niet. Onder andere door de niet waar te maken toezeggingen van het vorige college aan een ondernemer die op de
punt van het gebied een restaurant
zou vestigen. Goed gezien: het is
daar een riant punt voor een horecabedrijf. Daar was, onder andere, het
wachten op. De claim van die ondernemer werd afgekocht. Andere ondernemers werden nu, via een gemeentelijke oproep, uitgenodigd om
ten behoeve van een horecabedrijf
op dit riante punt, in te schrijven. Op
dit moment blijken er al heel wat gegadigden te zijn.
Maar wat is het nu káál op het surfeiland! Lange tijd gebeurt er vrijwel
niks en nu is alle groen dus met de
grond gelijk gemaakt, dit lijkt een ander uiterste. Dat hoeft ook weer niet.
Volgens de papieren herindelingsplannen zal deze drastische groenvernietiging wel nodig zijn. Misschien
wordt het wel heel mooi. Moet ik gewoon even mijn mond houden.
Over enkele maanden ruik je het
groen weer, trekt de hemel strak
blauw en kwetteren de vogeltjes in
de bomen. Op het surfeiland is er
geen groen meer te ruiken en kwetteren er geen vogels omdat er geen
enkele boom meer staat. Natuurlijk
komt er weer groen terug. In het plan
wordt dat beloofd, want er wordt gesproken over beeld bepalende bomen. Wat zijn eigenlijk ‘beeld bepalende’ bomen? Volgens mij is dat
weer een interessante, theoretische,
geld kostende, onnatuurlijke natte
vinger kreet. Van een projectontwikkelaar. De bomen die er op dit recreatiegebiedje komen zullen voorlopig
nog piepklein zijn en vooral beeldbepalend worden gepoot volgens
de richtlijnen van het projectbureau.
Hoe het struikgewas wordt, zullen we
pas jaren later zien omdat het tijd nodig heeft om te groeien. De komende
zomerperiode zal er nog geen schaduwrijk plekje onder de zon zijn...
Ik mag niet zo mopperen. Eíndelijk
is het zover dat dit voorheen zo idilische schiereilandje ‘Vrouwentroost’
wordt aangepakt, en hóe! Maar zó
had ik het nooit in mijn hoofd. Het
groen zou ik voor het grootste deel
laten staan. De leegstaande snackbar had ik grondig schoon gespoten
en ontsmet. Het zou opnieuw een
snackbar kunnen zijn. Daarbij zou
dan een ruim toiletgebouw met watertappunt komen, inclusief een invalidentoilet. Het parkeren in het midden van het eiland zou ik naar elders
verwijzen en dat deel bij de recreatie
betrekken. Behalve een groot terras,
onderhoudsplanning en vers zand op
het strand, zou ik er verder weinig
aan doen. De ambtenaren op het gemeentehuis hadden dit zelf ook kunnen bedenken.
Maar neen. De recreatie is daar kennelijk een ingewikkelde zaak en is
pas mogelijk als er nu een kandidaat
komt voor een horecabedrijf. Wat, als
dit niet, of veel later, doorgaat? Gaat
alles dan nog door volgens plan? Krijgen de recreanten voorrang op de
commerciële plannen? Of blijven we
dan zitten met een kaal stuk grond
waar het minder goed toeven is dan
voorheen? Toen er nog groen was.
Toen er nog gen projectbureau was
en toen men op het gemeentehuis
nog in staat was om zelf de plannen
te bedenken. Ondanks alles blijf ik
hopen dat het goed komt. Ja, toch?
Coq Scheltens

ingezonden
Hoe zit het met die Noordvork?
In de Nieuwe Meerbode van 29 januari viel te lezen dat de plannen
voor de Noordvork door de voltallige gemeenteraad gesteund zouden
zijn. Niets is minder waar. De fractie
van Aalsmeerse Belangen heeft tegen de Noordvork-plannen van deze coalitie gestemd.
Onze motivaties daarvoor zijn heel
simpel. Allereerst zijn we een tegenstander van het bebouwen van
de Stommeerpolder uitsluitend om
het asfalt van de Noordvork te betalen. We moeten bouwen voor jongeren, starters en senioren en ons geld
daarin investeren. Daarnaast is het
nieuwe Aalsmeerse verkeers- en
vervoersplan na drie jaar nog steeds
niet klaar. De noodzaak van de
Noordvork, de verwachte verkeersdrukte en daarmee de overlast voor
de omwonenden is dus nog steeds
onduidelijk. Ook blijft volstrekt onduidelijk hoe dit college denkt te
gaan voorkomen dat de Noordvork

de sluiproute voor (vracht)verkeer
van en naar Greenpark en de bloemenveiling wordt. Iets wat iedereen met gezond verstand nu al kan
voorspellen. De gedane toezeggingen van de wethouders Nijmeijer en
Fransen zijn wat ons betreft boterzacht en niet serieus te nemen. De
plannen rammelen aan alle kanten
en dus kunnen wij ze niet steunen.
De coalitie heeft ons opgezadeld
met de Noordvork en ‘de knip’ zonder duidelijk zicht op de gevolgen.
Wij waren dan ook blij dat het college de gevolgen van de knip eindelijk
gaat onderzoeken. Maar omdat het
college het besluit over de aanleg
van de knip helemaal niet meer ter
discussie wil stellen, kan dit onderzoek eigenlijk niks anders zijn dan
een zoethoudertje voor de betrokkenen. Helaas wel een zoethoudertje waaraan weer 20.000 euro belastinggeld wordt uitgegeven...
Fractie Aalsmeerse Belangen
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Rommelmarkt in De Spil

Verrassende optredens en acts

Akoestische avonden weer
één groot, muzikaal feest!
Aalsmeer - Het laatste weekend
van januari was het weer feest in
Bacchus met de jaarlijkse Akoestische avonden. Dit jaar was het alweer de veertiende of vijftiende keer
dat dit evenement werd gehouden.
Op vrijdag betraden maar liefst zes
bands het podium. De avond werd
sfeervol geopend door Marianne van
Houwelingen en Cor Filius met traditionele Ierse liederen. Hierna betrad de Binding Jeugdband het podium. Deze groep jonge enthousiaste muzikanten had een flinke schare ‘fans’ meegebracht en zorgden
voor een uitbundige stemming. De
derde band bestond uit Aalsmeerse
oudgediende muzikanten die elkaar
opgezocht hadden om een ode aan
Tom Jones te brengen. En dat kun
je wel overlaten aan George van Es,
Kees Broere, Bob Enthoven en de
gebroeders Job en Cees Tas. Dit viel
zeer bij het publiek in de smaak en
er werd dan ook uit volle borst meegezongen. Voor de liefhebbers: volgende week staan ze in Las Vegas
met Hans Klok in het voorprogramma! Kwaliteit bracht ook de Noord
Hollandse Band Dark Rosie met
de eigenzinnige zangeres en accordeoniste Miranda Zuurbier. Dit
was inmiddels al de derde akoestische avond van dit illustere drietal. Zij wisten net als voorgaande jaren de zaal weer aan zich te binden
met een set van hoofdzakelijk eigen
nummers. In de toegift liet Miranda
horen dat Nina Hagen’s Der Spinner voor haar geen geheimen meer
heeft. Een nummer om de rillingen
van te krijgen.
Sterke set
De jonge Volendamse formatie Oh
had in het voorjaar van 2008 het podium van Bacchus al eens betreden
en liet het publiek horen dat zij in de
tussentijd niet stil gezeten hebben.
Er werd een sterke set eigen nummers gebracht en de formatie klonk
een stuk hechter dan een klein jaar
geleden. Ten Beers After was die
avond de uitsmijter die zich voor de
gelegenheid op het repertoire van
de Dijk gestoord had. Alle nummers hadden een eigen lead vocalist, zo waren achtereenvolgens, Dorine, Annekee, Nienke, Jan Willem,
Jacko en Pieter als vocalisten te horen en kon er ook nu weer uit volle borst worden meegezongen door
het publiek.

Kudelstaart - Op zaterdag 7 februari organiseert de Samen Op Weggemeente Kudelstaart een rommelmarkt in kerkelijk centrum De Spil
aan De Spilstraat. Naast deze rommelmarkt zal ook de groengroep
zich presenteren met allerlei creaties van vogelhuisjes tot opgemaakte plantenbak. Zeker nu het voorjaar bijna gaat komen is het leuk
om artikelen voor in de tuin mee
te nemen. De rommelmarkt wordt
gehouden van 10.00 tot 15.00 uur.
Evenals voorgaande jaren worden

Minder publiek
Voor het eerst in het bestaan van
de akoestische avonden was er op
zaterdag minder publiek dan op de
vrijdag! Dit mocht de pret niet drukken, ook dit werd een memorabele avond. Het startsein werd gegeven door het kwartet Wolfgang voor
de verandering optredend als duo.
De samenstelling cello en gitaar/
zang gaf het geheel een eigenzinnig
karakter. Na Wolfgang was het de
beurt aan het duo Love O Rama met
Zangeres Linda van der Meulen.
Bacchus kent haar als één van de
twee zangeressen van het Amsterdams/Amersfoortse trio Good Till
Now. Zaterdagavond zong zij met
haar kersverse echtgenoot gevoelige liefdesliedjes. Als derde band
betrad de gelegenheidscombinatie No Patrol het podium. Deze formatie rond de zusjes Ingrid en Sandra Zonneveld aangevuld met gitarist Kees Broere brachten een lekker
setje met luisternummers. De avond
dreigde wel heel soft en laidback te
worden toen de formatie King Pelican het publiek weer kwam wakker
schudden. Deze band van oud leerlingen van het Alkwin College zijn
afkomstig uit Uithoorn en Aalsmeer
en hebben overduidelijk goed rondgekeken in papa’s platenkast (nummer van de Smiths). Zij speelden
herkenbare nummers voor het Bacchus publiek dat dan ook meteen
de draad oppakte en begon mee te
zingen. Don’t Speak van No Doubt
deed het heel goed bij het aanwezige publiek.

Tropische vogels en keur aan parkieten

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zondag 8 februari
organiseert vogelvereniging De Rijsenvogel weer de maandelijkse vogelbeurs. Op deze steeds drukker
bezochte beurs bieden leden hun
zelf gekweekte vogels te koop aan.
Ook zijn enkele handelaren uitgenodigd die met een keur aan vogels
aanwezig zijn, waaronder een grote variatie aan tropische vogels en
diverse grote en kleine parkieten.
Ook niet leden mogen hun vogels te
koop aanbieden. Tevens worden op

Bomvol bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Bomvolle zaal afgelopen vrijdag, wat wil je nog meer.
Wat de opkomst betreft heeft buurtvereniging Hornmeer niet te klagen. Kaartliefhebbers uit de gehele gemeente weten de weg naar het
buurthuis in de Roerdomplaan te
vinden, toch heeft het koppelkaarten meer aanhangers als het gewone klaverjassen.
Het koppelklaverjassen is 30 januari gewonnen door Ben Blom en
Gerard Pouw met 5462 punten. Op
twee is Ben Johannessen en Siem
Burgers geëindigd met 5331 punten,

Aalsmeer - Zondagmiddag 8 februari in de Oud-Katholieke Kerk:
het Hexagon Ensemble, dat uit vijf
blazers en een pianist bestaat. Wout
van den Berg fluit, Bram Kreeftmeijer hobo, Arno van Houtert klarinet,
Christiaan Boers hoorn, Marieke
Stordiau fagot en Frank Peters piano, vormen een ensemble voor kamermuziek van absoluut topniveau.
Opvallen door kwaliteit was van begin af aan een belangrijk doel van
de zes spelers die samen dit ensemble vormen. Succesvolle optredens
in onder meer het Concertgebouw
in Amsterdam, Wigmore Hall in Londen, op het Festival van Vlaanderen
en in de Verenigde Staten illustreren die kwaliteit. Het Hexagon Ensemble speelt al meer dan vijftien

jaar met groot succes op nationale
en internationale concertpodia. Vele
optredens zijn voor radio en tv vastgelegd, vele werken opgenomen
op cd. Het programma onder de titel ‘Europese Meesters’ bevat drie
grootse werken voor de combinatie van blazers en piano: het kwintet KV 452 van Mozart, het kwintet
van Rimski-Korsakov en het ‘Sextuor’ van Francis Poulenc. Als extraatje
is het sfeervolle ‘Een avond in Georgië’ van Ippolitov-Ivanov aan het
programma toegevoegd. Het KCAconcert in de Oud-Katholieke kerk
aan de Oosteinderweg 394 begint
zondagmiddag 8 februari om half
vier. Losse kaarten à 10,00 euro zijn
te reserveren bij Nico de Groot, tel.
0297-324160.

Woensdag en donderdag voor jeugd

Doe mee aan dj-contest
in discotheek Bon Ami
Aalsmeer - Ben jij het nieuwe djtalent van 18 jaar en ouder en kom
je graag in Bon Ami? Schrijf je dan
in als deelnemer voor de dj-contest en maak kans op een baan als
dj in discotheek club Bon Ami. De
voorrondes worden gehouden op
woensdag 11 en donderdag 12 februari vanaf 19.00 uur. Je kunt je inschrijven via info@bonami.nl.
De dj contest is weer de eerste activiteit van 2009 voor de jeugd die
iedere woensdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 23.00 uur in
Bon Ami terecht kan om gezellig
met elkaar te praten of gewoon een

spelletje te doen. Diverse voorlichtingsactiviteiten, zoals CWI, drugs
en alcohol, lover boys, etc. zullen dit
jaar de revue passeren en natuurlijk
staan ook filmavonden, pannatournooien, darttournooien op het programma. De gemeente Aalsmeer,
jongerenorganisatie Cardanus en
discotheek club Bon Ami zullen de
handen weer ineen slaan om de
jeugd vanaf 12 jaar uit Aalsmeer
en Kudelstaart op de woensdag en
donderdagavond een veilige thuishaven te bieden. Kijk voor meer informatie of de activiteitenagenda op
de website www.bonami.nl.

op drie Jan Meijer en Nico Bekkers
met 5277 punten, op vier Henk Been
en Frits de Jong met 5158 punen en
op vijf Ben Bon en Marco van de Jagt met 5001 punten. De poedelprijs
mochten Piet Weij en Willem Buskermolen in ontvangst nemen. Bij
het jokeren was de hoogste eer voor
Trudy Knol met 369 punten, Rina Tas
eindigde op twee met 431 punten
en de poedelprijs is uitgereikt aan
Nel Schouten met 459 punten. Aanstaande vrijdag 6 februari is er weer
klaverjassen en jokeren vanaf 20.00
uur uur in buurthuis Hornmeer.

Thema ‘Kleur en beweging’

Expositie leden Aalsmeerse
Schilders in ‘t Anker

Thomas Berger en Danny
de Munk in 15e feestweek

KCA-concert: Hexagon
Ensemble in oude kerk

de beurs diverse soorten vogelvoer
en vogelaccessoires te koop aangeboden. En mocht u vragen hebben
over deze hobby dan is er altijd wel
iemand bereid om deze te beantwoorden. De beurs vindt plaats in
het gebouw van voetbalvereniging
SCW aan het Konnetlaantje in Rijsenhout. Belangstellenden zijn welkom van 9.30 tot 13.30 uur de entree
bedraagt 50 eurocent. Kinderen tot
10 jaar hebben, mits onder begeleiding, gratis entree.

Vrijdag weer klaverjasavond

Songfestival en jamsessie
De klapper van dit jaar was de
Straat Band die voor de gelegenheid een set met songfestival deunen had ingestudeerd. Dat ging erin als koek, meezingen dus! Hoogtepunt was het gastoptreden van
Saxofonist Wouter Kiers in het Abba nummer Waterloo.
Tegen 01.00 uur stopte de Straat
Band met spelen en leek de koek op,
maar al vrij spoedig namen Wouter
Kiers, Remco de Hundt en Ab Hansen het voortouw tot een geweldig
leuke jamsessie waardoor het nog
tot in de zeer kleine uurtje gezellig
bleef in Bacchus.
Voor een impressie van de Akoestische avonden kijk op www.Youtube.
com en zoek op Bacchus Akoestische avonden.

Zondagmiddag Oosteinderweg

weer veel spullen te koop aangeboden. Van kop en schotels tot radio’s
en televisies en van computers tot
fitness apparaten. Boven op dit alles biedt de rommelmarkt uiteraard
weer veel boeken, cd’s, video’s met
zelfs een hele serie Friends. Alles
wordt netjes gesorteerd uitgestald,
zodat men een goed overzicht heeft
op al wat er te koop staat. Uiteraard
is ook aan de innerlijke mens gedacht. Kom ook gezellig snuffelen
en genieten van een kop verse koffie of thee met iets lekkers er bij.

Aalsmeer - Voor de vijftiende maal
vindt van 7 tot en met 13 september
de Aalsmeerse feestweek plaats en
dit jubileum gaat groots en met een
speciaal programma gevierd worden. Het lijstje met artiesten is nog
niet helemaal compleet, maar zeker
is dat Thomas Berger en Danny de
Munk naar Aalsmeer komen. Ook
Waylon, de zanger die in de show
Holland got’s Talent alleen ‘ons’ Kudelstaarts slangenmeisje, Daniëlle
Bubberman, voor moest laten, komt
optreden in de feesttent op het
Praamplein.
De fans van Volendamse toppers
zijn vast ook blij, want zowel Jan
Smit als Nick en Simon zullen het
podium betreden. Gecontracteerd
zijn ook Wesly Bronkhorst, Rob Rolands en een bekende Volendamse

band. En tijdens de ouderenmiddag
zal Wieteke van Dort haar opwachting maken. De feestweek start op
maandag met de SPIE-spelavond,
alwaar de deelnemers aan de pramenrace gaan strijden om een laag
startnummer, en de dinsdag is weer
gereserveerd voor een grootse modeshow. Woensdag wordt een spectaculaire avond met een presentatie van vijftien jaar Aalsmeerse muziek in de tent.
Op donderdag staat als vanouds de
miss-verkiezing op het programma
en ook aan deze verkiezing wordt
een speciaal jubileumtintje gegeven. Zowel de vrijdag- als de zaterdagavond staat bol van veel livemuziek en traditiegetrouw wordt de
feestweek op zondagmorgen afgesloten met een kerkdienst.

Aalsmeer - In februari en maart
zijn er schilderijen geëxposeerd
van leden van het Aalsmeers Schilders Genootschap in ‘t Anker aan
de Oosteinderweg 273a. ‘Kleur en
beweging’ is het motto. Dravende koeien, fladderende vogels, een
kweker die zijn praam afzet van de
kant en rennende voetballers. Helaas bewegen de schilderijen niet

echt, maar kleurig is het zeker. Deze groep schilders komt wekelijks
bijelkaar in een mooie lokatie. Door
de jaren heen is het tot een hechte
schildersgroep geworden, waarvan
nu weer wat mooie werken te zien
zijn. Bezichtiging is mogelijk op afspraak of in overleg met de beheerders. Voor meer informatie: ASG, tel:
327179.

Jamsessie in Oude Veiling
Aalsmeer - Op vrijdag 6 februari vindt er in De Oude Veiling weer
een jamsessie plaats voor muzikanten die het leuk vinden om met elkaar muziek te maken. Vanaf 21.00
uur is iedereen welkom met instrument om er een gezellige avond van
te maken. Ook als je geen instrument bespeelt, ben je van harte welkom om te luisteren naar anderen.
Een prima geluidinstallatie is beschikbaar. De laatste keer was het
zeer gezellig en bij succes vindt deze jamsessie avond iedere maand

plaats op een vrijdagavond. Zo ook
dus op vrijdag 6 februari. Muziek
maken met elkaar altijd is leuk om
te doen. Genieten van andere muzikanten kan ook, iedereen is welkom.Dus kom met of zonder instrument naar De Oude Veiling in de
Marktstraat 19. Bezoek ook de site voor alle andere activiteiten in De
Oude Veiling: www.deoudeveiling.nl
en meld je aan voor de nieuwsbrief
zodat je regelmatig op de hoogte
wordt gehouden over alle activiteiten die plaatsvinden

Winkelpand in rap tempo gesloopt

Blokker gaat uitbreiden
Aalsmeer - Voortvarend is vorige
week een aanvang gemaakt met
de sloop van het winkelpand naast
Blokker in de Zijdstraat.
Op 22 januari hebben burgemeester
en wethouders groen gegeven voor
de sloop en na deze goedkeuring is
snel gestart met het verwijderen van
de opstallen. Momenteel wordt de
laatste hand gelegd aan de sloop.
Het pand, waar tot voor kort Tak
Teak in gevestigd was, krijgt een

nieuwe bestemming. Het ‘bouwgat’
dat loopt van de Zijdstraat tot aan
de Gedempte Sloot gaat binnenkort
door Blokker gebruikt worden om
de winkel te vergroten.
Boven het nieuwe deel van de huishoudspeciaalzaak komt een appartement
Als alles volgens planning verloopt
opent de vernieuwde en groter geworden Blokker in de loop van dit
jaar zijn deuren.

Miss Aalsmeer 2009

Feestweek viert lustrum
met speciale verkiezing
Aalsmeer - De donderdagavond
in de feestweek is al jarenlang dé
avond van de Miss Aalsmeer verkiezing. Aangezien de feestweek
dit jaar zijn 15- jarig jubileum viert,
komt de avond er anders uit te zien.
De feestweek-organisatie heeft besloten er dit jaar een andere draai
aan te geven.
Alle vrouwen die zich in de afgelopen vijftien jaar Miss Aalsmeer
mochten noemen, worden opgeroepen zich hierbij te melden.
Dit zijn alle winnaressen vanaf 1994:

Bianca Dol, Esther Drent, Dunja Bogaard, Sarah van Doorn, Olaf Baarse, Shanou Groeneveld, Sanne van
Beek, Priscilla Vos, Lisette de Wilde,
Suzanne Alberts en Jolien Meijer. De
winnaressen in de jaren 1997, 1999,
2000 en 2001 zijn niet bekend bij de
redactie. Ben jij in de afgelopen jaren nummer 1 geworden, en heb je
dat jaar de titel Miss Aalsmeer mogen dragen? Meld je dan aan op
feestweekaalsmeer@gmail.com. De
Missverkiezing vindt dit jaar plaats
op donderdag 10 september.
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Bieden met ‘vanaf prijs’ op internet

Open dagen gratis voor bezoekers

Aalsmeer - Jeroen Ravesloot van
Mantel Makelaars uit Aalsmeer is
vorige week als eerste ERA-makelaar gecertificeerd voor de nieuwe
verkoopmethode
ERA/Bieden en Wonen. Samen met
een aantal collega’s uit West Nederland was hij geselecteerd om mee
te dingen naar de eerste certificaten. Voor Mantel Makelaars is ERA/
Bieden en Wonen een uitstekende
aanvulling op zijn uitgebreide ERA
dienstverlening.
Met deze innovatieve dienst kan hij
binnen 30 dagen een woning verkopen tegen de hoogst haalbare
marktprijs.
Met deze methode wordt een huis
verkocht op internet bij opbod. Het
huis wordt aangeboden met een
‘vanaf prijs’, die dient als het vertrekpunt voor prijsonderhandelingen. Mensen die interesse hebben,
bezichtigen het huis en schrijven
zich bij de ERA verkoper in als bieder. Op het moment van de internetverkoop loggen zij in op een afgeschermde website. Tijdens het proces wat volgt bepalen de bieders de
hoogst haalbare prijs van het huis
op dat moment.

Aalsmeer - FloraHolland organiseert in de voorjaarsvakantie gratis
open dagen voor iedereen die een kijkje wil nemen in de veiling aan
de Legmeerdijk.

ERA-makelaar Mantel als
eerste gecertificeerd

Geweldig initiatief
Deze methode is niet alleen transparant voor alle bieders, de verkoop
van het huis verloopt een stuk sneller in deze trage markt en dat is natuurlijk goed nieuws voor de verkoper van een huis. Jeroen Ravesloot:
“ERA/Bieden en Wonen is in andere
plaatsen al succesvol gebleken en
een geweldig alternatief in de hui-

Kom naar Flora Holland
open dagen in vakantie!

dige markt. Deze dienst is voor mijn
opdrachtgevers een uitstekende
manier om snel hun huis te verkopen. Het verkopen bij opbod via internet is een vernieuwende aanpak
die de toekomst heeft. In de huidige markt biedt het voor verkopers
de gelegenheid veel meer geïnteresseerden te trekken.”
Goede richting
De oprichters van Bieden en Wonen
zijn Marc Schröder en Michiel Muller, tevens bedenkers van baanbrekende initiatieven als Tango en Route Mobiel.
Samen met internetondernemer Albert Akkermans is dit idee uitgewerkt en het lijkt weer precies het
juiste middel op het juiste moment
te zijn om de markt weer een flinke zet in de goede richting te geven. Marc Schröder: “ERA-makelaar
Mantel staat voor superieure service en klantgerichtheid. Bieden en
Wonen past daar uistekend bij. Wij
zijn verheugd dat Mantel Makelaars
nu gecertificeerd is om Bieden en
Wonen aan de klanten in Aalsmeer
en omgeving te kunnen aanbieden.
ERA-makelaar Mantel loopt als zo
vaak voorop bij het verbeteren van
de service voor zijn klanten.”
Overigens werkt Bieden en Wonen alleen met de ERA-makelaarsgroep. Deze zijn gecertificeerd aanbieders van deze vernieuwende verkoopaanpak. Alle ERA-makelaars
in Nederland zijn ook aangesloten
bij de NVM. Meer informatie is te
vinden op www.era.nl/biedenenwonen.

In de grootste bloemenveiling van
de wereld met een oppervlakte van
tweehonderd voetbalvelden is in de
loop der tijd veel veranderd. Kochten inkopers vroeger hun bloemen
alleen op de dertien klokken in de
veilingzalen, nu doet vijfenveertig
procent dat al op afstand met de
computer.
Het nieuwe gedeelte FloraHolland
Zuid is erbij gekomen. Met een oppervlakte van vijfenzeventig voetbalvelden bijna net zo groot als het
oude gebouw.

Kinderbrillenwedstrijd Ed Kriek

Bridget nieuwe kampioen
Aalsmeer - Bridget te Paske is de
nieuwe kinderbrillen-kampioen van
Aalsmeer en Kudelstaart. Met grote meerderheid aan stemmen (163
voorkeurstemmen) won deze jeugdige Aalsmeerse de website-wedstrijd van Ed Kriek Optiek. Voor het
derde jaar heeft de brillencontactlenzenspecialist de kinderbrillenverkiezing gehouden.

Via de website kon gestemd worden
op de jeugdige brillendragers van
het kwartaal. Anouk van der Meer,
Jesse Waerts en Pim stokkel waren
samen met Bridget te Paske de uiteindelijke vier waaruit de keuze gemaakt kon worden.
Bridget won uiteindelijk en mag met
vier personen naar Eurodisney in
Parijs.

Uniek
Om de bloemen zo snel mogelijk te
vervoeren is de Aalsmeer Shuttle in
het leven geroepen. De elektrohangbaan in de brug over de Legmeerdijk
vervoert de bloemen in maar zes minuten van het oude naar het nieuwe
gebouw. Uniek in de bloemenwereld en interessant om te zien. Deelnemers kunnen ook een kijkje nemen in het testcentrum waar kwekers met behulp van experts hun
bloemen testen op kwaliteit.
Bij FloraHolland Connect worden de
bezoekers op de hoogte gebracht
van de laatste trends op bloemen en

planten gebied. FloraHolland laat je
gratis in anderhalf uur het hele veilproces zien. De bezoekers komen
daarbij op plaatsen die normaal gesloten zijn voor publiek.
Er gaat een hele nieuwe bloemenwereld tijdens de rondleiding open.
De rondleiding wordt voorzien van
kundig commentaar door een van
de gidsen
Voorjaarsvakantie
De open dagen zijn op 16,17 en 18
februari en beginnen om 08: 00 uur.
Na afloop van de rondleiding krijgen
de deelnemers in het personeelsrestaurant ook nog een filmpje te
zien over FloraHolland.
En de bezoekers krijgen als aandenken een leuk presentje mee naar
huis. De maximale grote van een
groep is vijfendertig personen.
FloraHolland ziet jong en oud graag
op een van onze open dagen terug!
Voor informatie en opgave: 0297392185 of e-mailen naar bezoekersdienstaalsmeer@floraholland.nl of
aalsmeer@ floraholland.nl
Aanmelden kan nog tot vrijdag 13
februari (onder vermelding van de
dag en het aantal personen).

FloraHolland woonplant
februari: Bladbegonia

FloraHolland diamant
voor Kees Aarsman
Aalsmeer - Op donderdag 22 januari is door voorzitter Gerrit Ravensbergen de ‘FloraHolland Diamant’
uitgereikt aan Kees Aarsman ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubileum.
Aarsman begon in 1969 als verdeler bij de toenmalige Bloemenveiling
Bloemenlust. Daarna was hij keur-

meester en reserve-veilingmeester.
Sinds 1983 werkte hij als veilingmeester op Tribune A, op klok 2. Nu
stopt hij ermee.
Kees Aarsman heeft in al die jaren
een positieve bijdrage geleverd aan
de ontwikkeling van het veilen gold
als rustig en stressbestendig en was
betrokken en gezien bij zijn kopers.

Aalsmeer - De woonplant van de
maand februari, de Bladbegonia, is
met haar vele kleuren en haar bladtekening een inspirerende kamerplant. In de presentatieruimtes van
FloraHolland Connect in Aalsmeer
en Naaldwijk staat de Bladbegonia
opgesteld in verschillende aanbodpresentaties. Met extra aandacht
voor de Woonplant van de maand wil
FloraHolland haar inkopers attenderen op de promotieactie van Bloemenbureau Holland. Hiermee biedt
de veilingorganisatie haar klanten
de gelegenheid om tijdig op de actie
– gericht op de Nederlandse consument - in te haken. FloraHolland
verhandelde in 2008 ruim 2,3 miljoen bladbegonia’s. De bladbegonia
stond oorspronkelijk in de schaduw
van het tropenbos rond de evenaar.
Tegenwoordig is het een eyecatcher
voor de woonkamer. Er zijn tientallen kleurvarianten. De hoofdkleuren
zijn rood/paars/roze, grijsnuances
en groen. Het onderscheidend vermogen van de Bladbegonia zit hem
in de bladtekening. Bladbegonia’s
zijn er vanaf ongeveer 20 cm hoog

tot speciale soorten van 1 meter.
De Woonplant van de maand is een
initiatief van Bloemenbureau Holland om het positieve imago van
kamerplanten te ondersteunen en
de vraag naar kamerplanten bij de
consument te stimuleren. Voor de
maand maart staat de Miltonia op
de planning.

Bedrijfsbezoek B&W Aalsmeer
bij Orchids 4All
Aalsmeer - Gemeente Aalsmeer is
begonnen met bedrijfsbezoeken bij
ondernemers en bedrijven. Het college van B&W vindt het belangrijk
om te horen welke ‘issues’ er spelen en zo een vinger aan de pols te
houden. Waar liggen bedreigingen
of juist kansen, eventuele zwakke
en sterke punten.
Dit kan belangrijke informatie zijn
om mee te nemen bij het maken van
beleid.
Het eerste bedrijfsbezoek van dit
jaar was op 27 januari 2009 bij Orchids 4All van Ed Meeuwissen,

een grote orchideeënkweker in de
Schinkelpolder.
Het college wil elke maand een bedrijf bezoeken. Bij Orchids 4All kweken ze kleine stekken op tot volwaardige planten liefst met twee
takken knoppen. Voordurend staan
meer dan een paar miljoen orchideeënplanten in de kas.
De planten worden over de hele wereld geëxporteerd van Saudi-Arabië
tot Moskou en Noord-Afrika. Een
deel gaat naar winkels in Nederland
en een deel gaat ook via de veiling
in Aalsmeer.

Dorcas Winkel Aalsmeer
zeer succesvol in 2008
Aalsmeer - De Dorcas Winkel aan
de Aalsmeerderweg 173a heeft een
erg goed jaar achter de rug met een
stijging van de omzet met ruim 18
procent. De inkomsten van de winkels bestaan uit opbrengsten uit
verkoop plus giften en subsidies onder andere van Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA). De
inkomsten, minus aftrek van belastingen en overige kosten, zijn bestemd voor hulpprojecten van Dorcas in Afrika en Oost Europa.
Ook de andere acht winkels van
Dorcas in het land behaalden uitstekende resultaten. De totale omzet nam met maar liefst 23 pro-

cent toe in vergelijking met 2007. De
christelijke hulporganisatie Dorcas
runt met behulp van vrijwilligers deze kringloopwinkels, waar tweedehands goederen verkocht worden
en zo een tweede leven wordt gegund, waaronder, serviesgoed, cd’s
boeken, spellen, serviesgoed, meubelen, enz.
De winkel aan de Aalsmeerderweg
173a is geopend op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur. Meer informatie over Dorcas zie www.dorcas.nl of neem (tijdens de openingsuren) contact op
met Dorcas Winkel in Aalsmeer, tel.
0297-361043.

Rode Kruis verkoopt
warme truien en sokken
Aalsmeer - Op vrijdag 6 februari
liggen er weer stapels warme, wollen truien en sokken in de verkoopstand van het Rode Kruis Aalsmeer
bij supermarkt Hoogvliet aan de
Aalsmeerderweg.
Het is nog steeds hartje winter en
de kou is nog lang niet uit de lucht.
Helemaal koud was het afgelopen
weekend met die stevige oostenwind erbij.
En toen zullen velen zich hebben afgevraagd wanneer het Rode Kruis
weer zou komen met de verkoop
van mooie, dikke wollen truien en
sjaals en sokken. Welnu dat gaat
aanstaande vrijdag 6 februari weer
gebeuren.
Bij supermarkt Hoogvliet in Oost zal

weer een overvolle verkoopstand
staan met door ouderen vervaardigde kleding, sjaals, sokken, maar tafellakens, kinderkleertjes,felicitatie
kaarten en nog veel meer. De opbrengst van deze verkoping wordt
weer besteed aan de aanschaf van
nieuw handwerkmateriaal zodat het
sociale werk van het Rode Kruis
voortgang kan vinden. Dus bent u
op zoek naar een warme trui, een
wollen sjaal of geitenwollen sokken?
Kom dan kijken en kopen bij het
Rode Kruis bij supermarkt Hoogvliet
aan de Aalsmeerderweg.
De verkoop bij de supermarkt in
Oost begint vrijdag om 9.00 uur en
duurt tot 17.00 uur.
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Nieuw Aalsmeers koor
zoekt muzikanten!

Aalsmeer - Nederlandstalig dat
wel, maar dat is dan ook de enige zekerheid aan het nieuwe,
Aalsmeerse koor in oprichting. Verder komen vrijwel alle muziekstijlen
aan bod van cabaret tot en met de
blues en van tango tot en met Annelies van der Pies. Het plan is om met
een stuk of acht stemmen en twee
muzikanten regelmatig met elkaar
te spelen en te zingen. Dit koortje in
oprichting is nu al een kleine maand
bezig en is op zoek naar muzikanten, want het mooiste is toch zingen met live begeleiding. Die live
begeleiding krijgt te maken met
een blokje liefdesliedjes, een blokje
droevig, een blokje dood, een blokje leven, een blokje vrolijk en wat
er allemaal nog meer bij komt. Veel
is nog mogelijk. Ironisch, soms wat

Nieuwe vriendencursus start in maart

Mensen positiever na cursus
‘Vrienden maken kun je leren’

cynisch, vrolijk en dan weer melancholiek maar altijd in samenzang en
misschien wel twee- en driestemmige harmonie. Dat is wat dit koortje
tot stand wil brengen.
Aan wat voor muziek wordt er gedacht? Nou dat is niet zo moeilijk,
dat is bijvoorbeeld muziek van Paul
de Leeuw, Raymond van het Groenewoud, Jeroen Zijlstra, Kees Torn
en Bram Vermeulen, maar ook muziek van dames als Adèle Bloemendaal, Karin Bloemen en Fay Lovski.
Om deze muziek zo mooi mogelijk te
vertolken wordt er bij voorkeur gezocht naar een pianist en een gitarist. Speel je een ander instrument
en denk je dat past prima, is het muziek die je aanspreekt laat het weten. Voor informatie Jan Daalman,.
jdaalman@xs4all.nl, tel. 343663.

Cd-presentatie JeeBee bij
Bikes ’n Blues zaterdag

Safety 4 Kids training in
OBS De Zuidooster
Aalsmeer - Door de goede en positieve reacties van de ouders en kinderen wordt op zondag 29 maart in
de school van OBS-Zuidooster in
Oost een Safety 4 Kids training georganiseerd die er speciaal op is gericht om kinderen in de leeftijd van
6 tot en met 12 jaar weerbaarder
en meer assertief te maken. Geen
overbodige luxe in tijden waarin
geweld en agressie helaas steeds
meer aan de orde van de dag zijn. In
deze 2,5 uur durende workshop leren kinderen in een veilige leeromgeving op een spannende en speelse manier effectief om te gaan met
pesterijen (verbaal en fysiek), grenzen te stellen, hoe te reageren in gevaarlijke situaties en wat zij moeten
doen als ze worden aangesproken
door vreemden.
Door middel van een nieuwe trainingsmethode die is overgewaaid
uit Amerika, is dit in 2,5 uur mogelijk. Deze trainingsmethode heeft
bovendien een duurzaam karakter en is gebaseerd op de volgende principes: Alertheid (houding)
en verbale vaardigheden(de zgn. A
training).
Er worden slechts 2 zeer effectieve
verdedigingtechnieken aangeleerd
voor het uiterste geval, als praten
niet meer helpt (fysieke vaardigheden, de B training). Motto: “Wie A
zegt moet ook B leren zeggen”. Dit
draagt bij aan het zelfvertrouwen
van het kind en fungeert als een
soort vangnet.
Deze verbale en fysieke vaardigheden worden aangeleerd in rollenspellen zoals kinderen deze beleven. Er wordt gebruik gemaakt van
het zogeheten Bulletman pak – één
van de weinige in Nederland – welke door de instructeur wordt gedragen en waarop de kinderen zich
kunnen uitleven.
De kinderen leren conflicten zelf
oplossen.

De kinderen worden op verantwoorde wijze in een “staat van Adrenaline” gebracht, om zo de aangeleerde
vaardigheden te borgen in hun gevoelsysteem.
De kinderen krijgen positieve aandacht waardoor zij zich zekerder
gaan voelen en meer durven, waardoor hun houding positief wordt beïnvloed. Gilbert Themen, trainer van
de nieuwe methode, vertelt enthousiast: ”De methode is gericht op A
(verbaal) en B (fysieke) trainingen.
Voor kinderen is het belangrijk dat
zij leren om te gaan met hun emoties wanneer er angst, adrenaline en
stress in het spel is. Zij moeten leren
dat zij door emoties een bepaald gedrag vertonen.
Dit gedrag is altijd passief of agressief, tenzij een assertieve houding is
aangeleerd. Door deze houding aan
te leren gaat een kind makelijker
en vrolijker door het leven en is het
weerbaarder in geval van tegenslag
of bijvoorbeeld pesterijen.” Themen
geeft de training samen met Gerard
Willemsen.
Gilbert Themen en Gerard Willemsen zijn beide politiemannen en tevens gecertificeerde trainers op het
gebied van angst, stress en adrenaline conditionering. Zij hebben beiden ervaring met het trainen van
kinderen onder stress en hebben
ruime ervaring opgedaan met diverse vechtsporten en met zelfverdediging.
De Safety 4 Kids training wordt georganiseerd zondag 29 maart gehouden van 11.00 uur tot 13.30 uur
en de kosten bedragen 30 euro per
kind. Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden met
S.W.O.T.training.
Contact persoon is Gilbert Themen
telefoonnummer 06-55756032. Voor
meer informatie kan gekeken worden op www.swottraining.nl of mail
naar info@swottraining.nl.

7 Drankrijders beboet
Aalsmeer - Op vrijdag 30 januari heeft de politie in samenwerking
met de belastingdienst een grote verkeerscontrole gehouden. Van
half zeven ‘s avonds tot middernacht zijn onder andere op de Oosteinderweg en de Lijnbaan automobilisten tot stoppen gemaand. In totaal hebben 707 bestuurders moeten blazen. Van dit aantal hadden
zeven autorijders te diep in het alco-

Inbraak niet gelukt
Aalsmeer - Rond een uur in de
nacht van vrijdag 30 op zaterdag 31
januari is geprobeerd in te breken in
een woning in de Sportlaan. De bewoner werd wakker omdat hij ge-

Brand in caravan
Aalsmeer - Op zondag 1 februari om twee uur in de middag kregen de politie en brandweer melding van een brand in het voormalige proefstation in de Linnaeuslaan.

holglaasje gekeken. De promillages
varieerden van 335 tot 790 Ugl. Er
zijn transacties uitgeschreven tussen de 250 en 400 euro per persoon.
De belastingdienst heeft alle passerende voertuigen gescand. Gekeken
is of de passerende automobilisten
nog boetes hadden open staan. Er
is voor 2.000 euro boetes geïnd en
voor 30.000 euro aan goederen in
beslag genomen.

luid hoorde. De man ging polshoogte nemen en zag beneden dat een
stuk glas uit het achterraam was
gesneden.
De inbreker had zich al uit de voeten gemaakt. Hij is waarschijnlijk
over het hek geklommen.

Een caravan bleek in de brand te
staan. De brandweer heeft het vuur
geblust, de schade is aanzienlijk. Er
is een vermoeden dat de brand is
aangestoken. Getuigen worden verzocht zich te melden bij de politie,
tel. 0900-8844.

Amstelveen - Ook in 2009 zullen
weer vele bands uit binnen- en buitenland van zich laten horen op het
Bluespodium van Bikes ’n Blues in
het Galjoen. Zaterdag 7 februari
staat de cd-presentatie van JeeBee
op het programma. Maart 2006, en
januari 2007 verbijsterde deze ‘jonge honden’ band het publiek door
hun ongelooflijke energie, kwaliteit
en enthousiasme. Naast de traditionele covers van onder andere Stevie
Ray Vaughan, Freddie King en Jonny Lang krijgen de eigen nummers
van deze jonge, en zeer talentvolle
band stilaan de overhand.
Eind 2003 stoppen Arjen, Joris en
Martijn met hun toenmalige band
en starten zij JeeBee.
Na het optreden in de Vliegende Koe
op het bluesfestival van Texel 2003,
waar JeeBee voor het eerst optrad,
werd JeeBee uitgeroepen als de

verrassing van het festival. Een kleine kroeg op z’n kop door drie jonge
heren uit het hoge noorden. Sindsdien zijn Joris(gitaar, zang) Arjen
(drums) en Martijn (basgitaar) niet
meer weg te denken uit de Nederlandse Bluesscene.
De meester-kwaliteiten van Joris op
gitaar, zijn fantastische solo’s, goeie
stem én uitstraling, en de ongelofelijke energie en het enthousiasme van Martijn en Arjen maakt van
JeeBee een energiek trio vol passie, ritme en talent! In het voorprogramma staat The Low Budget Blue
Band, en als speciale gast van JeeBee zal onder andere de bekende
bluesgitarist Ruben Hoeke meespelen. Het beloofd een fantastische
avond te worden, die je als liefhebber zeker niet mag missen. Aanvang; 20.30 uur. Voor alle info: www.
bikesnblues.nl

Lunch bij voorstelling in
Schouwburg Amstelveen
Amstelveen - Donderdag 12 februari om 13.00 uur vindt de lunchpauzevoorstelling ‘Jij Verlaat Mij Voordat Ik Jou Verlaat’ plaats in Schouwburg Amstelveen met voorafgaand
een gratis lunch voor alle bezoekers.
Een lunchpauzevoorstelling is tussen de middag en duurt ongeveer
een uur. Voorafgaand aan de voorstelling serveert Schouwburg Amstelveen om 12.00 uur een gratis
lunch voor alle bezoekers. Zij worden getrakteerd op diverse lekkernijen waarna zij vanaf 13.00 uur
kunnen genieten van de voorstelling
in de kleine zaal ‘Jij Verlaat Mij Voordat Ik Jou Verlaat’ is een voorstelling over de dynamiek van een relatie, vol lust, angst, warmte en eenzaamheid. Over de hang naar vrijheid en het verlangen van het individu om op te gaan in de ander. Tussen de twee hoofdpersonen wordt
geen woord gesproken. Toch ontstaat er een spanning. Ze maken elkaar woordeloos het hof. Tekstloos
sluipen de slijtplekken in hun relatie. Uiteindelijk wordt het bekvechten in beweging. Maar de man en
de vrouw laten wel degelijk hun
stem horen: in liederen uiten ze hun
vermogen en onvermogen in de lief-

de. De liederen verklanken hun verhaal: de kennismaking, de groeiende band, de liefde, de verwijdering,
het uiteengaan. Entreebewijzen voor
de voorstelling zijn te bestellen via
www.schouwburgamstelveen.nl,
aan de kassa van de schouwburg,
open van dinsdag tot en met zondag
tussen 12.00 en 16.00 of telefonisch
via 020-5475175.

Amstelveen - Mensen voelen zich
minder eenzaam en ervaren meer
positieve gevoelens na het volgen
van de cursus ‘Vrienden maken kun
je leren’ van het Nederlandse Rode
Kruis. Dit blijkt uit onderzoek onder
105 deelnemers van de in totaal 400
cursisten, door de Radboud Universiteit van Nijmegen. Het is de eerste
keer dat effecten van dit type cursus
wetenschappelijk is gemeten. Wegens het grote succes van de najaarscursus Vrienden Maken in 2008
in Amstelveen, start het Rode Kruis
in district Amstelland (locatie Amstelveen)) met 6 nieuwe bijeenkomsten in het voorjaar 2009. Het aantal
deelnemers dat in Amstelveen geplaatst kan worden is wel beperkt.
U kunt zich aanmelden via de mail:
amstelland@redcross.nl en/of telefonisch op nummer 020-3451341.
De Radboud Universiteit van Nijmegen heeft in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis onderzoek
gedaan naar de effectiviteit van de
cursus ‘Vrienden maken kun je leren’.* Het rapport laat positieve resultaten zien: cursisten zijn minder
eenzaam, ervaren meer positieve en
minder negatieve gevoelens dan het
geval was voordat de cursus begon.

De positieve veranderingen die bereikt zijn tijdens de cursus houden
ook stand na afloop van de cursus;
de eenzaamheidvermindering blijft
doorwerken, vooral onder de deelnemers jonger dan 50 jaar. Hoewel
sterke eenzaamheid niet helemaal
verdwijnt, is deze niet meer kenmerkend voor de meerderheid van de
deelnemers.
Eenzaamheid
Vrienden zijn voor ieder mens belangrijk, ze verrijken het leven. Wie
actief werkt aan de vriendschappen
in zijn of haar leven, voelt zich vaak
minder snel eenzaam. Maar niet iedereen vindt het even gemakkelijk
om vrienden te maken of te behouden. Speciaal voor die mensen heeft
het Rode Kruis een vriendschapscursus opgezet die al door meer dan
400 deelnemers is bezocht. In 2006
begon de vriendschapscursus met
twee cursussen.
Deze waren succesvol en werden
uitgebreid tot 34 cursussen in 2008.
Inmiddels is er een wachtlijst. In
2010 hoopt het Rode Kruis met cursussen in veertig verschillende steden zo’n 800 deelnemers te bereiken.

Vrijwilligers gezocht!

Rode Kruis start ontmoetingsgroep
beginnend dementerende ouderen
Aalsmeer - Al ruim een jaar bestaat er in Aalsmeer een dagsociëteit waar thuiswonende, vergeetachtige ouderen bijeenkomen om
onder leiding van gespecialiseerde
begeleiders actief bezig te zijn. Het
Rode Kruis Aalsmeer gaat een samenwerkingsverband aan met het
Zorgcentrum Aelsmeer om te assisteren bij de uitvoering van activiteiten voor mensen met een beginnende dementie.
Tegenwoordig worden mensen
steeds ouder en wordt het probleem
van beginnende dementie steeds
zichtbaarder om ons heen. Dit is
natuurlijk voor de betrokkene zelf
heel vervelend en triest maar ook
voor de mensen in zijn of haar omgeving geeft het een enorme druk
en is het maar de vraag of de partner er goed mee kan omgaan. In
2007 is er vanuit het Zorgcentrum
Aelsmeer in samenwerking met Vita
Welzijn een project gestart om zowel de mensen met een beginnende
dementie, maar ook hun verzorgers,
de mogelijkheid te bieden om deel
te nemen aan een dagsociëteit waar
de mensen drie maal per week terecht kunnen en onder begeleidingen van deskundigen allerlei activiteiten doen, zoals geheugentraining,
beweging, sport en spel en creatief
bezig zijn. Iedere maandag, woensdag en vrijdag komt deze ontmoetingsgroep bijeen in gebouw Irene
in de Kanaalstraat. De deelnemers
komen zelfstandig of worden van
huis opgehaald en ontvangen door
een gastdame of gastheer. Bij binnenkomst wordt er een kopje thee

of koffie aangeboden en na de koffie beginnen bepaalde activiteiten
die invloed hebben op het algemeen
welzijn en het geheugen van de
deelnemers. Aan het einde van de
ochtend wordt er gezamenlijk geluncht. Als iedereen klaar is met opruimen en afwassen van de lunchbenodigdheden worden de deelnemers in groepjes verdeeld en gaan
de deelnemers, als het weer het
toelaat, buiten een stukje wandelen.
Deelnemers van de ene groep lopen
zelfstandig terwijl die van een andere groep een arm nodig hebben.
Na het behalen van de frisse neus
komen ze terug in de zaal waar de
activiteiten, zoals geheugentraining,
sport en spel en luisteren naar muziek gehouden worden. Om de zorg
en aandacht voor deze mensen zo
goed mogelijk te kunnen geven zijn
er vrijwilligers nodig om de deskundige begeleiders te helpen en te ondersteunen. Het Rode Kruis zoekt
daarom vrijwilligers die een keer
per week, op de maandag, woensdag of vrijdag, een paar uurtjes zouden willen assisteren bij deze activiteiten in gebouw Irene. Voor de
woensdagochtend is er plaats voor
een gastvrouw/-heer die de mensen
ontvangt en hen naar binnen begeleidt. Voor de maandag-, woensdagen vrijdagmiddag van ong.13.30 tot
15.00 uur is er plaats voor vrijwilligers die ondersteunen bij de wandelactiviteit. Meer weten over deze
nieuwe Rode Kruis activiteit of wilt
u zich aanmelden? Bel dan naar de
coördinator van dit project, Ineke
Hoogeveen, tel. 328613.

Hollandse avond Snuffelen in
in Vluchtheuvel supermarkt
Rijsenhout – Op vrijdag 6 februari presenteert de Vluchtheuvel een
Hollandse avond. Inhaken, meedeinen en meezingen! Dat is het motto
tijdens het avondje Hollandse muziek in de Vluchtheuvel. Met de eigen dj Jap-e wordt het vast en zeker een knal feest. Zorg dat je er bij
bent. De deuren van de Vluchtheuvel gaan om 19.00 open en zullen na
een geslaagde avond weer sluiten
om 01.00 uur. De intree is helemaal
gratis. Dus blijf niet thuis. Adres is
Aalsmeerderweg 753 in Rijsenhout.
Elke woensdag worden in de Vluchtheuvel live de gespeelde voetbal
wedstrijden op groot scherm getoond. Kom gezellig met vrienden
de wedstrijden kijken. Check de hyves site voor de feest avonden en de
gespeelde voetbal wedstrijden.
Agenda: 13 februari Valentijn, 20
februari Carnaval pre party, 27 fe-

Slingerend
over de weg
Aalsmeer - Op zondag 1 februari rond half drie in de nacht is op de
Bosrandweg een automobilist door
de politie tot stoppen gemaand.
Agenten waren de wagen, die slingerend over de weg reed, vanaf de
Bovenkerkerweg gevolgd. Het vermoeden van de agenten bleek juist,
de bestuurder had te diep in het alcoholglaasje gekeken. Het analyseapparaat stokte bij 275 Ugl. Tegen
de 41 jarige man uit Noordwijkerhout is proces-verbaal opgemaakt.

Aalsmeer - Op dinsdag 27 januari tussen half acht en acht uur in
de avond hebben drie mannen van
Afrikaanse afkomst rond gesnuffeld in het kantoor en het magazijn van de supermarkt op het Drie
Kolommenplein. Vervolgens is het
drietal gaan shoppen en waren niet
van plan voor de goederen te betalen. Hier hebben medewerkers een
stokje voor gestoken. De mannen
zijn vervolgens de winkel uitgegaan.
Het drietal is ongeveer 25 jaar oud.
De politie hoopt getuigen te kunnen
horen. Bellen kan naar 0900-8844.

Politie blust
brand in bus
Aalsmeer - Op dinsdag 27 januari rond half drie in de middag is de
hulp van de politie en de brandweer
gevraagd bij een brand in een taxibus. De wagen stond geparkeerd in
de Ophelialaan. Met de brandblusser hebben agenten de vlammen tot
bedaren gebracht. De brandweer
heeft nageblust. De schade is aanzienlijk. De oorzaak wordt gezocht
in kortsluiting.

Sieraden weg
Aalsmeer - Op dinsdag 27 januari is tussen zes en kwart voor acht in
de avond ingebroken in een woning
in de Clematisstraat. De dieven zijn
er vandoor gegaan met onder andere sieraden en een laptop.

Informatiemiddag 17 februari

Start leesgroep 50- plussers
in bibliotheek Aalsmeer
Aalsmeer - Deze maand is er de
mogelijkheid om te gaan deelnemen aan een leesgroep voor 50plussers. Op dinsdag 17 februari is
er een informatiemiddag voor belangstellenden in de bibliotheek in
de Marktstraat.
Senia Literair richt in heel Nederland, veelal in samenwerking met
een ouderenbond, leesgroepen voor
50 plussers op. Wie belangstelling
heeft, kan vrijblijvend de informatiebijeenkomst bij komen wonen .
Meedoen met een leesgroep betekent dat je een aantal boeken leest
en die bespreekt samen met anderen. Leesgroepen leiden vaak ook
tot een bron van nieuwe kennissen
en vrienden, omdat je goede gesprekken voert samen.
Eigentijds literatuur
De leesgroepen bestaan uit zes tot
acht personen die vijf boeken per
jaar lezen. Elk seizoen kunnen zij

kiezen uit een uitgebreide literatuurlijst, die wordt aangeboden door Senia Literair. U leest eigentijdse literatuur, die goed toegankelijk is voor
een breed publiek.
De leesgroepen krijgen bij ieder
boek dat zij gaan lezen informatie
over het boek en de auteur. Daarnaast krijgen ze vragen en gespreksthema’s aangereikt, waardoor de besprekingen zinvol zijn,
ook zonder dat er een deskundige
bij aanwezig is.
De kosten voor deelname aan een
leesgroep zijn 27 euro per persoon
per jaar. De bijeenkomst op 17 februari begint om 14.00 en wordt
gehouden in de bibliotheek van
Aalsmeer, Marktstraat 19 a. Wilt
u de informatiemiddag bijwonen,
meldt u zich dan aan als u in de
gelegenheid bent bij Senia Literair
mslager@senia.nl . Of door te bellen
met 0570-562055. Ook zonder aanmelding bent u van harte welkom!

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 5 februari 2009

Donaties voor gehandicapten

weliswaar geen geld voor, maar de
voldoening die je krijgt om de jeugd
de mogelijkheden te geven om op
niveau te kunnen sporten is niet in
geld uit te drukken. Wij zijn nu bezig met een jeugdplan. De trainingsschema’s zijn aangepast en het resultaat is al duidelijk merkbaar. Er
worden veel meer overwinningen
en prijzen behaald. Plannen maken voor de toekomst levert mij veel
energie op. Neem Kees Jan Koster
bijvoorbeeld. Hij heeft twintig jaar
aan topsport gedaan en er alles uitgehaald wat mogelijk was. Hij beseft dat hij mede door de vrijwilligers die hem vroeger ondersteunden zo ver kon komen. Nu wil hij zijn
ervaring doorgeven aan de hedendaagse en toekomstige jeugd. Dat is
toch prachtig, van die mensen moeten wij het hebben, die zijn nodig
binnen de vereniging. Het is makkelijk om achter je werk aan te hollen,
maar lekker trainen met die jongens
geeft werkelijk een kick!”

Particulieren steunen Stichting
Dag van je Leven
Kudelstaart - Stichting Dag van je
Leven heeft onlangs twee giften in
ontvangst mogen nemen afkomstig van particulieren, die de stichting een warm hart toedragen. Een
voorbeeld hiervan zijn Aart en Nel
Box, die in november hun 50-jarige
huwelijksfeest gevierd hebben. Ze
hadden alle gasten gevraagd geen
cadeau mee te brengen naar het
feest, maar een kleine financiële bijdrage in de collectebus te doen. Het
gouden bruidspaar was zeer verheugd een mooi bedrag te kunnen
overmaken aan de Stichting Dag
van je Leven. “Wij zijn in ons leven
niets tekort gekomen en vonden nu
dat mensen met een verstandelijke
beperking iets extra’s mochten ontvangen“, zegt Aart Box.
Een ander leuk initiatief kwam van
een familie die dit jaar besloten had
elkaar geen cadeaus te geven met
de kerst, maar het geld bij elkaar te

leggen voor goede doelen. Iedereen
mocht een goed doel opschrijven,
waarbij er blind drie kaartjes met
goede doelen getrokken zouden
worden. Stichting Dag van je Leven
was één van de gelukkigen en ontving een leuk bedrag dat besteed
kan worden aan de organisatie van
activiteiten.
Het bestuur van Stichting Dag van
je Leven heeft weer een druk jaar
voor de boeg met de jaarlijkse botendag in juni en de feestdag in de
feesttent in september. Ook hoopt
de stichting dat dit jaar weer vele individuele wensen in vervulling kunnen gaan. Omdat de stichting voor
100 procent afhankelijk is van giften, is ze erg blij met deze enthousiaste en gulle gevers en hoopt natuurlijk dat anderen dit goede initiatief zullen volgen. Meer informatie is te vinden op www.dagvanjeleven.org

Veel interactie tussen zaal en sprekers tijdens de bijeenkomst voor jonge rozen ondernemers

Flora Holland Aalsmeer

Inspirerende bijeenkomst
voor rozen-ondernemers
Aalsmeer - Kies bewust welk
marksegment je wilt bedienen, stem
de bedrijfsmogelijkheden daar op
af, zorg voor een goed imago en
maak je beloften in het marketingtraject ook waar. Dat was de rode
draad tijdens de bijeenkomst voor
Jonge Rozen Ondernemers, die FloraHolland deze week in Aalsmeer
organiseerde. Zeventig mensen namen deel aan de bijeenkomst, die
op initiatief van jonge rozenaanvoerders werd georganiseerd. “Dit
is een beetje uit de hand gelopen”,
grapte Floraholland-product manager Roos Teun van Turenhout in zijn
openingswoord over die onverwacht
hoge opkomst. Interessante sprekers deelden met de rozenkwekers
onder regie van Matthijs Beelen
(gewasspecialist LTO) als discussieleider hun visie op de toekomst.
Herkomst onbelangrijk
“Maak bewuste strategische keuzes, werk door schaalvergroting efficiënter en tegen lagere overheadkosten, en benut je eigen specifieke
teeltkennis als Nederlandse rozenteler optimaal”, hield Marco van Zijverden (CEO van de Dutch Flower
Group) de aanwezige rozenondernemers voor. Hij zette de bezoekers
ook aan tot ‘global thinking’ over de
meest geschikte teelt en het gunstigste teeltgebied. Eric van ’t Boveneind, directeur van Zurel, benadrukte vooral het aangaan van allianties. De partner in het ene project kan daarbij ook weer de concurrent zijn in een ander project.
“Kijk als onderdeel van je bedrijfsstrategie ook goed naar het ontwikkelen van meerdere inkomstenstromen”, gaf hij de aanwezigen mee.
Als voorbeelden noemde hij energieteruggave aan het net en het
op zoek gaan naar projecten met

subsidiekansen. Beide exporteurs
maakten duidelijk dat in veel marktsegmenten de herkomst van een
product geen rol speelt. Een goede prijs-/kwaliteitverhouding is voor
hun klanten belangrijker. Beiden
gaven ook aan een blijvende rol te
zien voor de detaillist en groothandel. Voorwaarde is wel dat die schakels in de keten zichtbaar waarde
blijven toevoegen.
Kwaliteitskeurmerk als kans
Henry Müller, commercieel directeur van Sher Karuturi, gaf inzicht in
de rozenhistorie en de toekomstvisie van Karuturi Global Ltd. Karuturi,
dat productiefaciliteiten heeft in drie
landen, wil vanuit elk productiegebied specifieke markten en marktsegmenten bedienen. Hoe de markt
en de sector er in de verdere toekomst uit kunnen zien werd vervolgens uitgebreid bediscussieerd aan
de hand van een aantal prikkelende opmerkingen van Mark-Jan Terwindt, manager van FloraHolland
Connect.
Alle sprekers gaven aan dat de Nederlandse roos haar herkenbaarheid kan vergroten met een kwaliteitskeurmerk. Met zo’n kwaliteitskeurmerk kunnen Nederlandse rozenkwekers ook in de rozenwereld
van 2020 hun marktpositie behouden. Voor de aanwezige kwekers
was de snelle verdere ontwikkeling
van de virtuele klok een belangrijk
aandachtspunt. Ook een ander veiltijdstip kwam aan orde als middel
om de positie van Nederland als logistiek knooppunt en internationaal
handelcentrum te borgen. In de reacties uit de zaal was de zorg over
de toekomst van de rozenteelt goed
merkbaar, maar de prikkel van een
uitdagende toekomst was minstens
zo sterk.

Vrijwilliger voor het voetlicht

Michael van der Laarse: “Het is kicken om
de vorderingen van die jongens te zien”
Aalsmeer - Michael van der Laarse zit nauwelijks op een stoel of hij
brandt los. “Het belangrijkste wat ik
doe is vader zijn. Als je vader bent
en je hebt een sportende zoon en
dochter dan blijf je zelf ook actief.”
Zijn enthousiasme straalt warmte uit. Ondanks zijn drukke bedrijf
en andere werkzaamheden, maakt
hij spontaan tijd voor dit interview.
Michael, in de wandelgangen Mike
Multi genoemd, was een fervent
squasher. “Ik was goed in die sport”,
weet hij van zichzelf. “Een vriend van
mij, André de Vries, daagde mij uit:
als ik een keer van je kan winnen bij
squashen, doe jij een keer mee aan
de triatlon. Wat denk je, ik verloor!
Dus ben ik aan het trainen gegaan
want ik wilde mij natuurlijk niet laten
kennen. Mijn zwakste punt was het
lopen, daar heb ik toen een schepje bovenop gegooid. Als het resultaat dan toch goed is, geeft dat extra voldoening. Mijn grootste wens
blijft ooit nog eens mee te doen aan
de Marathon van New York.”Mike
heeft na die ene weddenschap nog
aan vele triatlons meegedaan (anderhalf kilometer zwemmen, veertig
kilometer fietsen, tien kilometer lopen) “Tja, en dan zit je in die wereld
en wil je ook verder nog wat bete-

kenen. In 1988 startte ik mijn eigen
bedrijf Multi Supplies. De stichting
had nieuwe sportkleding nodig en
ik vond het wel leuk om die jongens
met mijn bedrijfsnaam op hun shirt
te zien lopen.” Het bleef niet alleen
bij sponsoren want inmiddels is hij
nu ook voorzitter van een goed lopend bestuur. “De afgelopen twintig
jaar is er veel gebeurd. Stichting Triatlon Aalsmeer organiseert alweer
voor de tiende keer de triatlon waar
deelnemers vanuit heel Nederland
zich voor inschrijven. Er wordt gezwommen in de Westeinderplassen,
gefietst in de Hornmeer en in Kudelstaart en gelopen in het Hornmeerpark. Er zijn inmiddels honderd
leden waarbij Olympische Spelen
deelnemers, Nederlandse kampioenen zowel bij de jeugd als de junioren en de masters (senioren). Wij
tellen echt mee in deze wereld. Alle toppers komen naar Aalsmeer.
Wij hebben een goede naam opgebouwd door onze public relations,
sponsoring en organisatie”, wordt er
terecht trots vermeld.
Handbal
Dat meedoen in de hoogste regionen telt ook voor FIQAS (First in
quality and service), die de suc-

een gunstige invloed op het dagelijks functioneren. Daardoor ontstaat er weer ruimte voor wat echt
telt: ‘het contact’.
De zorg voor een dementerende
thuis is zwaar, de belevingsgerichte benadering helpt de mantelzorger zich open te stellen voor wat er
thuis in de zorgsituatie speelt maar
ook voor zijn of haar eigen behoeften. In deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in het dementieproces, de belevingsgerichte benadering en de kans zich bepaalde manieren van benadering eigen te maken. Meestal geeft dit al gedurende
de cursus veranderingen in het contact met de dementerende.
Vaak wordt het contact dieper en
intensiever ervaren waardoor de
zorglast wat lichter wordt. Voor informatie en aanmelding kan contact
opgenomen worden met het Steunpunt Mantelzorg Amstelring, tel.
0900-1866.

Janna van Zon

Inzenden kan tot 15 februari

Doe mee aan zesde editie
schrijfwedstrijd Write Now!

Paardenklas Wellantcollege
bij Jumping Amsterdam
Aalsmeer - In de paardenklas van
het Wellantcollege zitten leerlingen
uit De Ronde Venen, Uithoorn, Amstelveen en onder andere Aalsmeer.
Paardenliefhebbers hebben dit
schooljaar voor de nieuwe paardenklas gekozen.
Een deel van de eerste klas ging
naar het Naturalis waar ondermeer
een super voorstelling over Wilde
Beesten draait. Bij de paardenklas
hoort een natuurlijk paardenuitje!

Vrijdag 23 januari zijn de leerlingen
naar Jumping Amsterdam geweest.
Ze hebben de paardrijkunst afgekeken van dressuur en springruiters
uit de hele wereld. De Nederlandse
dressuurster en meervoudig Olympisch kampioen Anky van Grunsven
nam gelukkig ook nog even tijd voor
een gezellig onderonsje!
“Het was een super dag!”, aldus de
jongens en meiden van de paardenklas.

Cursus over omgaan met
dementie bij Amstelring
Hoofddorp - Op 11 februari gaat
een cursus ‘Omgaan met dementie, hoe doe je dat?’ van start voor
mantelzorgers woonachtig in de regio Amstelland en Meerlanden. De
cursus voor (volwassen) kinderen
van dementerenden is van 19.30 tot
22.00 uur, bestaat uit totaal zes bijeenkomsten en is in het gebouw
van Amstelring aan de Lutulistraat
145 in Hoofddorp.
Een cursus voor partners van dementerenden start maandag 9 februari in Amstelveen. Het maakt niet
uit of de dementerende thuis woont
of opgenomen is in een verpleeg- of
verzorgingshuis.
De cursus gaat uit van ‘de belevingsgerichte benadering’, dit betekent meegaan in de beleving en
gevoelswereld van de oudere, deze wereld accepteren, benoemen en
bevestigen. De dementerende voelt
zich door deze benadering meer begrepen, rustiger en veiliger. Dit heeft

cesvolle handbalvereniging van
Aalsmeer sponsort. En ook daar
zorgt Mike Multi voor een spontane inbreng door plaats te nemen in
het bestuur. “Door Cees van Oorden
ben ik ooit benaderd voor sponsoring en Ruud van den Broeck, toen
keeper van het eerste herenteam,
heeft mij enthousiast gemaakt voor
deze sport.” Wie Mike tijdens de belangrijke wedstrijden achter de zijlijnen aan het werk ziet, voelt gewoon
hoe hij geniet van de sfeer. Het is
hem allemaal op het lijf geschreven.
Komt nog bij dat zijn 12 jarige zoon
Glenn het heel goed doet in het eerste jongensteam. “Hij traint vijf dagen per week en met dat doorzettingsvermogen komt hij heel ver.
Ook dochter Demi gaat met sprongen vooruit.”
Hier spreekt een vaderhart. Hoe FIQAS ook leeft in sportief Aalsmeer,
veel leden zijn met FIQAS groot gegroeid, valt het niet altijd mee om
vrijwilligers te vinden en om vrijwilliger te zijn. “Als je in een vereniging zit, kan je het nooit iedereen
naar de zin maken. Maar je kunt er
wel naar streven. Het is vaak een
kwestie van luisteren naar mensen.
Ik hou van organiseren en ik vind
het leuk om te doen. Je krijgt er dan

Vuurwerk
Een grote happening noemt Michael van der Laarse het jaarlijkse
vuurwerk dat in het tweede weekend van september wordt afgestoken als sluitstuk van de feestweek.
“Vier jaar geleden heb ik dit werk
overgenomen van Richard Kilian.
Nu organiseer het feest samen met
Dideric van Riemsdijk. We vormen
een goed team. Ik vind het fantastisch dat zoveel Aalsmeerse bedrijven dit feest ondersteunen, want
zij doen dit namelijk voor de gemeenschap.” En dat niet alleen de
plaatselijke bevolking geniet van dit
spektakel blijkt wel uit het feit dat
het evenement is uitgegroeid tot
één van de belangrijkste vuurwerkgebeurtenis in Nederland.
“Wist ik veel, maar je hebt speciale vuurwerkspotters die alle vuurwerkfeesten aflopen. Aalsmeer is al
doorgedrongen tot de top vijf.”
Mike zou Mike niet zijn als hij er
niet ieder jaar een schepje bovenop
legt. Ook voor dit jaar staat weer de
braderie gepland, een watersportdag, een botenshow en als klap op
de vuurpijl het spectaculaire vuurwerk. Wij zijn bezig om iets te creëren dat met water en bloemen te
maken heeft. Samen met Bob van
der Laarse, Cor Zomer en Elize Eveleens gaan wij zorgen voor spektakel. Let maar op!” Na ons gesprek
bedank ik hem voor zijn tijd.
Hij kijkt mij ietwat verbaasd aan en
zegt: “Joh, jij bedankt.” En weg is hij.
Er wachten weer heel veel andere
uitdagingen...

Aalsmeer - Er kunnen nog tot en
met 15 februari teksten ingestuurd
worden voor de schrijfwedstrijd Write Now!, de belangrijkste schrijfwedstrijd voor jongeren in het Nederlandse taalgebied. Op veler verzoek is de inzenddatum verschoven
naar 15 februari om op deze manier
meer schrijvers in de gelegenheid te
stellen hun teksten in te sturen.
Write Now! wordt voor de zesde
maal gehouden in de regio Amsterdam en bestaat uit 18 voorronden in
Nederland en Vlaanderen en een finaleweekend in Rotterdam. De teksten worden tijdens de voorronden
en de finale beoordeeld door een
vakjury.
De prijsuitreiking van Amsterdam
vindt op zondag 19 april 2009 in

Paradiso plaats. Wie de finale wint,
mag zich het grootste Nederlandstalige schrijftalent noemen. Daarnaast wint deze schrijver een laptop ter waarde van 1.500 euro, een
masterclass van Uitgeverij Augustus, optredens op GDMW Festival
in Rotterdam en Den Bosch en De
Nachten in Antwerpen en het ontwerp van de campagnetekst voor
de volgende editie van Write Now!
De voorwaarden om mee te doen:
Leeftijd 15 tot en met 24 jaar, de inzending is in de Nederlandse taal
en bedraagt maximaal 2.000 woorden. Voor meer informatie over de
voorwaarden zie www.writenow.nu.
Inzendingen regio Amsterdam vóór
15 februari 2009 naar: info@writenow.nu.

Cursussen Zelfverdediging voor
jongens en meiden in N201

Aalsmeer - Mark van Dieren en
Laurien Vos van React Advies en
Training gaan, in samenwerking
met jongerencentrum N201, weer
een aantal cursussen zelfverdediging voor meiden en jongens geven.
De cursus bestaat uit zes woensdagavonden en verschillende technieken worden geleerd om jezelf
te kunnen verdedigen in situaties
waarin dat nodig is.
De cursus start op 25 februari. Inschrijven kan door een e-mail te
sturen naar cursus@n201.nl. Voor

meiden van 10 tot 12 jaar is de cursus op woensdag van 16.30 tot 17.45
uur. Voor jongens van 10 tot 12 jaar
is de cursus op woensdag van 17.45
tot 19.00 uur. Deze cursus gaat overigens alleen door als er voldoende aanmeldingen zijn. Voor meiden
van 13 tot 16 jaar is de cursus op
woensdag van 19.15 tot 20.45 uur.
De kosten van de cursus bedragen
37,50 euro per persoon. Meer weten over het cursusaanbod van React? Kijk dan op www.agressiehantering.com.

Kom afscheid nemen van
de Antoniusschool!

Ledenvergadering
Rode Kruis
Aalsmeer - Op dinsdag 24 februari wordt in het gebouw van het Rode Kruis aan de Spoorlaan de jaar-

lijkse ledenvergadering van het Rode Kruis gehouden. Aan de orde
komen de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester alsmede het verslag van de activiteiten
van de afdeling Sociale Hulp en het
Werk-/Beleidsplan 2009. De aanvang is 19.30 uur.

Aalsmeer - De Antoniusschool gaat
verhuizen. Komende zomer wordt
een splinternieuw gebouw in gebruik genomen in de Kudelstaartse
wijk De Rietlanden. Het huidige gebouw aan de Mijnsherenweg wordt
gesloopt om plaats te maken voor
woningbouw. Het huidige schoolgebouw dateert van 1976. Gedurende 33 jaar hebben heel veel Kudelstaartse kinderen in dit gebouw
hun eerste woordjes leren schrijven,
moeilijke sommen uitgerekend,
vriendschappen opgebouwd, lastige proefwerken gemaakt en feestjes gevierd. Omdat het schoolgebouw aan de Mijnsherenweg voor-

goed zal verdwijnen worden alle
(oud)leerlingen die hier les hebben
gehad uitgenodigd om afscheid te
nemen van dit gebouw. Zij krijgen
een laatste kans om nog één maal
de bel te horen zoemen, rond te
snuffelen in het documentatiecentrum, in de bouw- of poppenhoek te
spelen en natuurlijk oud-klasgenoten en leerkrachten te ontmoeten.
Iedereen die in 1976 of daarna de
Antoniusschool heeft verlaten is van
harte welkom op zaterdag 16 mei
tussen 15.00 en 18.00 uur, uiteraard
in het gebouw aan de Mijnsherenweg. Aanmelden kan via de website, www.rkantonius.nl.
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Zwemsportclub Oceanus

3 Medailles bij NK junioren

Vierde competitiewedstrijd

Veel persoonlijke records
vinzwemmers in Wijchen
Aalsmeer - Op 1 februari zijn weer
competitiewedstrijden geweest voor
het vinzwemmen. Dit keer was het
in Wijchen.
De deelnemende verenigingen waren Pontos uit Wychen, MonoVinzz
uit Hoorn, UZSC uit Utrecht, ZPV Piranha uit Twente, Orca 97 uit Nieuwerkerk aan de IJssel en Oceanus
uit Aalsmeer. Voor Oceanus deden
Daphne Meijer en Michel van de
Langeraad, Cassey en Liam Glebbeek mee.
Voor Michel was het dit keer een
zware slag, omdat hij net hersteld was van de griep. Hij zwom
de 50 meter vrij in 27.17, de 100 in
1.05.30, een persoonlijk record, de
25 in 11.87 en de 100 in 1.08.70. Voor

Daphne ging het aanzienlijk beter
dan de vorige wedstrijd. Zij zwom
de 25 in 13.71, 25 in 12.52, een persoonlijk record, 100 in 1.06.99, 100 in
1.12.22, nog een pr en 400 in 5.02.01
wat haar een derde persoonlijk record opleverde. Cassey zwom de
volgende afstanden: 25 in 15.97, 25
in 16.89, een persoonlijk record. Helaas werd zij op de 100 gediskwalificeerd. Liam werd gediskwalificeerd
op de 25 meter.
Verder zwom hij de 25 meter met vin
in 16.59, een persoonlijk record, en
100 in 1.30.66, eveens een pr. Er zijn
dus weer goede tijden gezwommen
door de vinzwemmers van Oceanus.
De Nederlandse Kampioenschappen vinden op 16 en 17 mei plaats.

Aalsmeer - Elf leden sterk was de
formatie die mocht deelnemen aan
het NK junioren in Dordrecht. Vijf
jongens en zes meisjes, samen goed
voor 42 starts waaronder alle zes de
estafettes. Het begon allemaal al
op de vroege vrijdagochtend. Meteen al in het eerste nummer kwam
Maxime van den Heuvel aan de
start voor de 400 meter vrijeslag. Ze
was als tiende geplaatst, maar won
haar serie met voorsprong. Haar prtijd van 5.12.97 bleek goed voor de
vijfde plaats. Een programma later
was het de beurt aan Tamara Grove. Zij ging als negende van start.
Ook voor haar een prima pr-tijd en
een vijfde plaats in 4.54.06. Danielle
Grootes is nog een jaartje ouder en
stond dus nog een programma later
aan de start. Zij eindigde als twaalfde in 5.06.56. Voor de jongens deze ochtend 200 rug. Istvan Spaargaren startte in de eerste serie en
liet er geen twijfel over wie daarin
de snelste was. Ook voor hem een
dik persoonlijk record en een vijfde plaats in 2.17.84. De een jaar oudere Nils Mollema deed hetzelfde
als de voorgaande zwemmers van
Oceanus: Vijfde worden in pr-tijd.
Voor hem ook nog een clubrecord
bij de 16-jarige jongens. Als afsluiting van het ochtendprogramma
was er voor de meisjes de 4 keer
200 meter vrijeslag. Startzwemster
Tamara Grove opende met een dik
persoonlijk record (2.20.58), waarna
Robin Pagano Mirani (2.23.72 pr),
Tessa van der Zwaard (2.21.98 pr)
en Danielle Grootes (2.23.78) het
karwei klaarden en een prima achtste plaats veroverden. Het twaalf
jaar oude clubrecord van 9.32.42
ging hiermee uit de boeken. ’s Mid-

dags waren de rollen omgedraaid.
De jongens zwommen eerst de 400
meter vrijeslag. Jeffrey Reijnders
kwam net naast het podium terecht
met zijn pr-tijd van 4.31.26. Vincent
Moolhuijsen werd vijftiende. Bastiaan Waanders pakte in pr-tijd een
achtste plaats en Nils Mollema veroverde de eerste Oceanus medaille met een tweede plaats in 4.09.47.
Die tijd was tevens een verbetering
van het 13 jaar oude clubrecord van
Robin van Ouwerkerk. Tamara Grove startte daarna voor haar derde
nummer, de 200 rug. Met wederom een persoonlijk record werd het
een negentiende plaats. Voor Jeffrey Reijnders was de 100 vlinder
goed voor een tiende plaats. Daarna
kwam het klapstuk, de 4 keer 200
vrij bij de jongens. Daarop waren
kansen. Bastiaan Waanders opende met een voortreffelijke 2.01.21,
Vincent Moolhuijsen zakte helaas
wat weg, zodat de tweede tussenplaats werd ingeruild voor de zevende. Istvan Spaargaren kon die
plek niet wegpoetsen, zodat slotzwemmer Nils Mollema flink aan
de bak moest. Dat deed hij dan
ook. Met de tweede snelste tussentijd van het hele veld (1.56.14) wist
hij het team naar de derde plaats
te brengen. De tweede medaille
was binnen! Ook deze tijd (8.15.94)
was goed voor een clubrecord. De
oude tijd (8.29.4) stamde nog uit
1988! Op zaterdagmorgen weer tien
starts. Tamara en Tessa voor de 100
rug. Ze deden nauwelijks voor elkaar onder met 1.14.30 en 1.14.80.
Voor de jongens dit keer 200 vrij. Iedereen aan de start. Jeffrey opende als jongste de dans met 2.09.88
en werd elfde. Istvan was net iets

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 7 februari

RKDES MC.1 – Volendam MC.1
RKDES MC.2 – Sp.Martinus MC.1
RKDES ME.1 - Nw .Sloten E9

9.30 u
9.30 u
9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – JOS/Watergr.meer 1
SCW 2 – Swift 3
WV-HEDW 6 - SCW 3
SCW 4 – Arsenal 5
Purmerend Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – Meteoor Vet.2
Bloemenkwartier Vet.1 - SCW Vet.3

14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.45 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

AALSMEER
Aalsmeer 1 – NFC/Brommer 1
ZRC/Herenmarkt 2 - Aalsmeer 2
Aalsmeer 3 – NFC/Brommer 3
Aalsmeer 5 – ABN AMRO 6
Beursbengels 3 - Aalsmeer 6
VVC 4 - Aalsmeer 7
VVC 5 - Aalsmeer 8
Aalsmeer Vet.1 – HBC Vet.2

14.30 u
14.00 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – HCSC A1
RCH A1 - Aalsmeer A2
Aalsmeer C1 – Bijlmer C1
RCH C2 - Aalsmeer C2

11.30 u
11.30 u
12.00 u
12.00 u

Junioren
SCW A1 – Zandvoort A2
SCW B1 – HYS B1
SCW C1 – Hoofddorp C4
SCW C2 – VVC C4

11.15 u
10.15 u
10.15 u
12.00 u

Pupillen
Aalsmeer D1 – AMVJ D1
Hoofddorp D10 - Aalsmeer D2
VVC E1 - Aalsmeer E1
Legm.vogels E3 - Aalsmeer E2
Aalsmeer E3 – Bijlmer E2
Aalsmeer E4 – Pancratius E16
Swift F1 - Aalsmeer F1
Aalsmeer F2 – Turkiyemspor F1
Aalsmeer F4 – Aalsmeer F3

12.00 u
15.00 u
10.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.45 u
9.00 u
9.00 u

Pupillen
SCW D1 – RKDES D1
WV-HEDW MD.1 - SCW D2
Sloterdijk E2 - SCW E1
SCW E2 – Amstelveen E3
SCW E3 – Swift E8
Kon.HFC F3 - SCW F1
SCW F2 – AFC F6
Weesp F5 - SCW F3
VVC F 14 - SCW F4
SCW F5 – Alkmania F5

9.00 u
9.30 u
10.45 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.00 u
11.30 u
9.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
Wartburgia DA.5 - SCW DA.1
Pancratius MB.1 - SCW MB.1
Zandvoort MD.1 - SCW MD.1
DSOV ME.1 - SCW ME.1
De Dijk F6 - SCW MF.1

14.30 u
14.30 u
10.30 u
9.30 u
9.30 u

Dames
GeuzenM.meer DA1 - Aalsm. DA1 13.00 u
R.K.A.V.
Swift 5 - RKAV 2
RKAV Vet.1 – Loosdrecht Vet.1
RKAV Vet.2 – Almere Vet.2

15.00 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
RKAV C1 – Almere C1
HBC C3 - RKAV C2
RKAV C3 – Concordia C3

14.30 u
11.30 u
13.00 u

Pupillen
VVC D2 - RKAV D1
AFC D7 - RKAV D2
RKAV D3 – Pancratius MD.1
KDO E1 - RKAV E1
RKAV E2 – Nw.Sloten E3
Tos Actief E2 - RKAV E3
Pancratius E11 - RKAV E4
RKAV E5 – Ouderkerk E6
DIOS E9 - RKAV E6
CTO’70 F1 - RKAV F1
AFC F3 - RKAV F2
RKAV F3 – Sp.Martinus F4
Pancratius F8 - RKAV F4
RKAV F5 – KDO F2
RKAV F6 – Roda’23 F15

11.30 u
12.15 u
11.30 u
12.00 u
11.30 u
11.30 u
10.15 u
11.30 u
9.30 u
9.30 u
10.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
10.15 u

Meisjes
Nw.Sloten MC.1 - RKAV MC.1
RKAV MD.2 – Hoofddorp MD.1
RKAV ME.1 – Buitenveldert ME.3
RKAV MF 1 – Buitenveldert MF.2

14.00 u
9.00 u
10.15 u
10.15 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
SCW D1- RKDES D1
Amstelveen D2 - RKDES D2
HBC D5 - RKDES D3
Zeeburgia E2 - RKDES E1
RKDES E2 – KDO E3
RKDES E3 – AMVJ E1
Ouderkerk E4 - RKDES E4
AFC E 13 - RKDES E5
RKDES E6 – Arsenal E8
RKDES F1 – Roda’23 F2
RKDES F2 – Bl.Wit.A’dam. F4
RKDES F3 – Ouderkerk F4
WV-HEDW F4 - RKDES F4
NFC/Brommer F2 - RKDES F5
RKDES F6 – Turkiyemspor F2
Alkmania F6 - RKDES F7
RKDES F8 – Alkmania MP6
Aarlanderveen F1 - RKDES F9

9.00 u
10.15 u
13.00 u
9.00 u
9.30 u
11.00 u
11.15 u
10.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.30 u
10.00 u
11.00 u
11.00 u

Dames en meisjes
De Meer DA.2 - RKDES DA.1
Waterwijk MB.1 - RKDES MA.1
RKDES MB.1 – Hoofddorp MB.1

13.00 u
10.15 u
11.00 u

Zondag 8 februari
R.K.A.V.
RKAV 1 – Zeeburgia 1
RKAV 2 – Buitenveldert 2
RKAV 3 – Adam Seref Spor 2
Abcoude 5 - RKAV 4
RKAV 5 – Bloemendaal 7
RKAV 6 – Roda’23 6

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

Junioren
Pancratius A5 - RKAV A1
DCG B3 - RKAV B1

14.00 u
14.30 u

Dames
RKAV DA.1 – ’t Gooi DA.2

14.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Bijlmer 1
RKDES 2 – Roda’23 2
RKDES 3 – KDO 2
RKDES 4 – VVA/Spartaan 3
RKDES 5 – AFC 6
RKDES 6 – KLM 2
Nautilus 3 - RKDES 7
Parkstad 6 - RKDES 8

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

Junioren
Abcoude A2 - RKDES A1
RKDES B1 – Roda’23 B2
Bl.Wit.A’dam B3 - RKDES B2
RKDES C1 – Omniworld C3
Legm.vogels C4 - RKDES C2
RKDES C3 – Legm.vogels C5

14.30 u
12.00 u
12.00 u
10.00 u
10.00 u
12.00 u

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
5 februari, vindt de tweewekelijkse
klaverjasavond van buurtvereniging
De Oude Spoorbaan weer plaats.
Er wordt gekaart in wijkgebouw ‘t
Anker aan de Oosteinderweg 273a
en de aanvang is 19.30 uur.
Zowel leden als belangstellenden
zijn welkom.

sneller met 2.09.30 en werd in zijn
leeftijdsgroep tweeëntwintigste met
vlak achter hem Vincent. Bastiaan
zwom weer een prima race en werd
zestiende in 2.03.03. Nils zat bij de
besten in de serie. Na een goede opening volgde aan het eind de
deceptie: Vierde op 0.02 seconden.
Wel weer een prima tijd, een persoonlijk record en een clubrecord,
maar dus net geen medaille. Jeffrey
en Vincent hadden nog een tweede nummer te gaan: 200 wissel. Jeffrey bleef net boven zijn tijd en werd
negende, Vincent zwom een pr en
werd veertiende. Daarna de meisjes
estafette over 4 keer 100 vrij. Tessa
opende met 1.05.68, Robin kwam tot
1.06.69, Tamara kwam tot 1.03.93!
en Danielle eindigde met 1.04.83.
Totaaltijd 4.21.13, een tiende plaats
en weer een clubrecord uit de boeken gezwommen. De middag begon
met de 100 rug voor de jongens. Istvan deed er weer een schepje bovenop en werd vijfde met 1.03.35.
Dat betekende een clubrecord bij
de 15- en 16-jarigen. Dat laatste record was hij een paar series later al
weer kwijt, want Nils ging nog even
sneller: 1.01.95 en ook voor hem de
vijfde plaats. Voor Tamara en Danielle stond hierna de 200 vrij op het
programma. Tamara begon langzaam, maar de diesel draaide net op
tijd bij voor weer een pr: 2.20.43 en
een elfde plaats. Danielle zwom vrijwel dezelfde tijd: 2.20.81, een stuk
sneller dus dan de dag ervoor. Voor
Maxime kwam de tweede start in
zicht: 200 wissel. Met veel supporters op de banken ging ze ervoor.
Het leverde weer een persoonlijk
record op: 2.48.14 en een negende
plaats. Het sluitstuk van de dag was
de jongensestafette over 4 keer 100
meter vrijeslag. En weer was daar
startzwemmer Bastiaan Waanders
met een prima pr (56.56). Istvan en
Vincent bleven rond hun pr-tijden

waarna Nils alles uit de kast haalde en met 53.57 de zevende plaats
veilig stelde. De laatste dag begon
met de schoolslag voor de meisjes.
Synchroonzwemster Bojoura Spaargaren verraste in het najaar vriend
en vijand met haar tijden en in januari met haar NK limiet. Ze hield
zich prima staande en werd elfde
in 1.23.74. De jongens startten allemaal op de 100 meter vrijeslag. Jeffrey kwam tot een pr van 59.44 en
werd elfde, Istvan eindigde op 26,
Vincent op 35, Bastiaan op 27 en
Nils op 13. De meisjes voor de wisselslagestafette (Tamara, Bojoura,
Tessa en Danielle) bleven allemaal
iets boven hun tijden. Ze werden
uiteindelijk éénentwintigste. Voor
het middagprogramma melden zich
de meisjes voor de 100 meter vrijeslag. Maxime werd achtste, Tamara zwom weer een pr (1.04.69) en
werd elfde, Danielle 26ste. Voor de
400 wissel jongens waren er medaillekansen voor Jeffrey en Vincent
die beiden als tweede geplaatst waren. Voor Jeffrey rolde er uiteindelijk ook een medaille uit. Via een dik
pr van 5.07.65 werd het brons, waarmee alle “mannen” in de medailles
waren gevallen. Voor Vincent waren de druiven zuur: hij zwom een
zeer sterke tijd, slechtte de 5 minuten grens en kwam toch net te
kort voor brons. Hij werd vierde in
4.59.79. Voor de afsluitende estafette hadden de jongens zich nog
een keer opgeladen. Istvan Spaargaren startte met een prima rugslag
(1.03.89), waarna Jeffrey Reijnders
(nog nauwelijks bijgekomen van de
400 wissel) zijn eigen tijd benaderde
op de schoolslag. Nils Mollema vlinderde naar 1.02 en Bastiaan perste
er weer een 56-er uit.
Resultaat een negende plaats, waar
ze als vijftiende geplaatst waren. Al
met al een prima kampioenschap
voor Oceanus.

Schakers AAS voor KNSB
beker uitgeschakeld

Rolf Duindam (l) en Herman Donselaar (r) bereiken de halve finale op de afgelopen speelavond van dartclub Poel’s Eye.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

René en Marieke op kop
Kudelstaart - Hopelijk is het algemeen bekend dat de Poel’s Eye niet
een besloten, maar vrij toegankelijke dartclub is. Een ieder met drie
pijlen en drie euro’s is van harte welkom. ‘Nieuwkomers’ moeten
zich niet laten afschrikken door de
competitie stand, dat is vooral interessant voor de regelmatig komende darter. De zogenaamde recreatieve darter komt zelfs daar niet
voor, maar voor de gezelligheid. En
dat is prima. Maar goed, de stand.
Voor veel regelmatige deelnemers
wél een belangrijk item. Een ieder
heeft zijn eigen doelstelling; kampioenschap, podiumplaats, top tien
notering, beter dan vorig seizoen,
hoger eindigen dan je eigen teammaten of vrienden, of simpelweg ‘zo
hoog mogelijk’.
De afgelopen speelavond was
de tiende van de in totaal twintig
speelavonden. Het seizoen is momenteel dus precies halverwege. De
strijd om het kampioenschap is in
volle hevigheid losgebarsten. Ook
wordt steeds duidelijker wie de kandidaten voor een top tien notering
zijn. Aan het eind van het seizoen
wordt namelijk niet alleen de kampioen en de overige twee podiumplaatsen, gehuldigd, maar ook de
top tien-darters. Op de afgelopen
speelavond wist René Kruit de koppositie terug te veroveren. Hij won
de speelavond na een weergaloze
finale van Gerard Klijn. Het was voor
René de tweede speelavond overwinning van dit seizoen. De Kruitmaster was twee seizoenen geleden
al de kampioen van de Poel’s Eye.
Op kleine afstand volgt echter Danny Zorn. Danny stond dit seizoen het
meest van iedereen in de finale, namelijk drie keer. Danny eindigde al
eens als tweede en twee keer op
de derde plaats. De verliezende finalist van de afgelopen speelavond
klom naar de derde plaats. Gerard
won eerder in het seizoen wel al
een speelavond. De nummer vier en
vijf van de stand wonnen nog geen
speelavond. Dit zullen Gerard Bak
en Floor van Zanten eigenlijk wel
moeten doen als zij zich in de kampioenstrijd willen mengen. Dat zij
hiertoe in staat zijn, hebben zij echter in het verleden vaak bewezen!
De nummer zes en zeven van de
ranglijst, Roy de Jong en Nick van

der Linden, wonnen dit seizoen wel
al een speelavond. Roy is hiermee
goed op weg naar een zeer gewenste top tien notering in de eindstand.
Twee seizoenen geleden ging het op
de laatste speelavond mis, waardoor
hij (ten koste van Bak) op de elfde
plaats eindigde. Nick staat voorlopig nog in de top tien, maar zal iets
vaker moeten komen om deze prestatie vast te houden. Ook Gert Jan
van de Wolf (achtste) en Lex Nijp
en Nick Dekker (beide tiende) mistten al drie speelavonden. Dat dit een
riskante zaak is, bewijst de stand.
De achterstand van de eenentwintigste op de tiende plaats is slechts
vijf punten. Overigens wordt de tiende plaats door zelfs drie darters bezet. Naast Nick en Lex zetelt Tom
Keijzer. Ook Tom eindigde eens op
de ondankbare elfde plaats, maar
ook twee keer in de top tien (zesde
en negende) Tim Maas staat op negende plaats en blijft hiermee kandidaat om voor de vierde keer (!)
als achtste in de eindstand te eindigen. Zoals gezegd, het rijtje achtervolgers is groot. Voor een volledig
overzicht van de stand, zie de website; www.poelseye.nl
’Verse’ Top Vijf
Bij de dames komt dit jaar sowieso een nieuwe kampioene. Floor
van Zanten en Margreet Nijp werden beide drie keer op rij kampioen,
en stapten toen over naar de heren. Marieke van Zanten lijkt voorlopig de voornaamste titelkandidate, zij won dit seizoen al vier speelavonden. Niet alleen de kampioene
zal nieuw zijn, maar misschien ook
velen in de top vijf. Ans Engel (nu
tweede), Moniek Goeman (derde)
en Joyce Kommers (vierde) eindigden niet eerder in de top vijf. Louise Jurka kwam dankzij de overwinning op de afgelopen speelavond
met een donderend geraas de top
vijf binnen. Vaste top vijf en/of podiumklanten van de afgelopen jaren, Jolanda Heysteeg en Ireen van
Graas, volgen echter op kleine achterstand.
De volgende speelavond is morgen, vrijdag 6 februari, in het Dorpshuis van Kudelstaart. De inschrijving
sluit om 19.45 uur, deelname kost
drie euro en de minimum leeftijd is
15 jaar.

Aalsmeer - Het KNSB bekerteam
is er niet in geslaagd de derde ronde van de landelijke bekerstrijd te
halen. In deze knock-out competitie was het team van NSI De Eenhoorn uit Hoorn (uitkomende in de
eerste klasse KNSB) de tegenstander, met een team waartegen de
Azen op een goede dag nog een redelijke kans tegen zouden moeten
hebben. Helaas was het geen goede dag. Mark Trimp offerde een pion uit de opening maar de witspeler
verdedigde zich nauwkeurig en verkreeg een prettig eindspel. Jeffrey
van Vliet bereikte ook niet erg veel,
maar kon er rustig op los manoeuvreren in de hoop ergens een gaatje te vinden. AJ Keessen speelde de
opening wat te passief, waardoor
wit de betere kansen kreeg wanneer
de stelling zou worden geopend. AJ
probeerde nog de kansen te keren
door wat te compliceren maar dit
kostte alleen maar een toren zonder
enige compensatie. Deze opgelopen
achterstand probeerde Paul Schrama ongedaan te maken en met een
verrassende manoeuvre veroverde
hij een pion. Zijn dame kwam hierdoor echter wel buitenspel te staan
wat de zwartspeler aangreep om
een aanval op de koning van Paul in
te zetten. In tijdnood kon hij hier de
verdediging niet tegen vinden (als
die er al was) waardoor de wedstrijd
zo goed als gespeeld was. Mark kon

door actief spel nog net remise maken. Jeffrey’s tegenstander gaf geen
krimp en was zelfs de betere in het
spel nam toch met remise genoegen. De uitslag was 3-1 derhalve in
het voordeel voor de sympathieke
gasten, die hun overwinning in Amsterdam gingen vieren.
AAS 2 speelt gelijk
Het tweede team is er niet in geslaagd de wedstrijd tegen Katwijk 1
in de vierde ronde van de promotieklasse LSB winnend af te sluiten. De
4-4 gaf de verhoudingen goed weer.
De overwinningen kwamen op naam
van Olaf Cliteur, Boudewijn Eijsvogel en Jan Bosman, aangevuld met
remises van Henk Noordhoek en
Rene Jungen. Ben de Leur, Willem
Hensbergen en Dirk Goes moesten het punt aan hun opponent laten. AAS 2 staat hierdoor in de middenmoot, maar met nog wat wedstrijden tegen de onderste teams
in het verschiet zijn er mogelijkheden om nog wat te stijgen. Schaakclub AAS schaakt van begin september tot eind mei op de vrijdagavond in gebouw De Binding in de
Zijdstraat. Training en les wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, daarna start de competitie tot 01.00 uur.
Voor meer informatie: AJ Keessen,
tel. 0297-324459 of Henk Noordhoek, tel. 0297-268954. Homepage
is http://www.aas.leisb.org.

Handbalcompetitie

Eindelijk weer winst ARC
Aalsmeer - Na drie nederlagen op
een rij, konden de heren van ARC
hun borst natmaken tegen het team
van HVBS, de nummer twee in de
zaalcompetitie. Deze enerverende
wedstrijd begon voor ARC met een
voorsprong vanaf het eerste doelpunt in de derde minuut. Na negen minuten spelen was deze voorsprong vergroot naar een stand van
3-7 in het voordeel van ARC. Hierna
kwamen de mannen even in een dip
en wist de tegenpartij het verschil
naar één punt terug te brengen met
7-8 in de vijftiende minuut. ARC wist
zich echter te herpakken en ging de
rust in met een ruime voorsprong
van 10-15.
Ondanks deze positieve stand hield
coach Paul het team voor gefocust te
blijven tot het eindsignaal. De eerste
helft werd er redelijk beheerst gespeeld door beide teams, maar in de
tweede helft was er een duidelijke
omslag van de sfeer op het veld. De
zeer geagiteerde coach van HVBS
liet regelmatig zijn zelfbeheersing
varen en dit leverde hem dan ook de
nodige bestraffing van de scheidsrechters op, waar zijn spelers de dupe van werden. De eerste vijftien
minuten van de tweede helft werd
er nu en dan over en weer gescoord,
maar de voorsprong bleef nog ruim
behouden. Hierna verliep de wedstrijd duidelijk stroever voor ARC,
vooral door verlies van concentratie. Met name de afwezigheid van
drie opbouwspelers zorgde voor een
beperking in het spel. HVBS kwam
vervolgens van 15-20 in de zestiende minuut naar 20-21 in de twee-

ëntwintigste minuut. De laatste fase van de wedstrijd was hierdoor
erg spannend en er heerste ook in
het publiek een grimmige sfeer. Met
nog twee minuten op de klok kwam
de gelijkmaker van HVBS, maar deze werd in de allerlaatste minuut teniet gedaan door de beslissende
treffer aan de zijde van ARC. “Het
was een zwaarbevochten overwinning. Dit hadden we nodig”, aldus
Danny na afloop van de wedstrijd.
ARC staat door deze overwinning
stevig in de middenmoot. De wedstrijd tegen HVBS werd vastgelegd door de lokale omroep en is op
www.omroepspakenburg.nl als samenvatting terug te zien!

Jaap wint
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Jaap Weij met 5842 punten, gevolgd door Jan Weij met 5176
punten. De derde plaats is behaald
door Riet Pothuizen met 5134 punten en vierde was Piet van As met
5126 punten.
Bij het jokeren behaalde Janny
Noordam met 119 punten de hoogste eer, op twee eindigde Bets Teunen met 151 punten.
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Schaatsmarathon

Schaakclub ‘t Kalende Pionnetje

Karin Maarse zesde op
Weissensee in Oostenrijk

Wouter Wiebes heeft geen
last meer van plankenkoorts
Kudelstaart - Met nog twee voorrondes te gaan wordt het steeds
spannender voor de schakers van
‘t Kalende Pionnetje. In welke groep
zal men dit jaar terecht komen? Het
komt voor de meesten aan op de
laatste ronde, waarin alles gegeven moet worden om toch nog een
plaatsje te stijgen en zo in een groep
hoger de eindronde te spelen. Wie
ook een ware eindspurt heeft ingezet is Wouter Wiebes. Voor de jaarwisseling wist hij geen enkele partij te winnen maar het nieuwe jaar
is hij uitstekend begonnen. Afgelopen donderdag wist hij Leo Poortvliet te verslaan en dat was alweer
zijn tweede winstpartij van dit jaar.
Het schijnt dat Wouter in het begin wat last had van plankenkoorts
maar daar is hij nu helemaal overheen, de overige schakers zijn gewaarschuwd. Ook Kees v/d Weijden wist weer te winnen, ditmaal
moest Marco van Nieuwburg eraan
geloven. Slechts twee schakers, Peter Verschueren en Gerard Verlaan,
zijn zeker van een plaats in groep
1. Voor de overige schakers worden
het twee spannende weken waarin nog een hoop kan gebeuren.
Zelfs de kampioen van afgelopen
jaar, Richard Piller, is nog niet helemaal zeker van een plek in groep
1. Nog twee spannende weken dus,
waarna de balans kan worden opgemaakt en iedereen zich kan gaan
richten op de eindronde om daarin

Wim de Hertog - Peter Verschueren
Mladen Cicek - Gerard Verlaan
Fred Buskermolen - Richard Piller
Gerard van Beek - Peter de Jong
Theo Baars - Joep van der Geest
Henk Raadschelders - Fred Klijn
Bert Lammers - Martin Poortvliet
Armando v.d. Hoorn - J. v.d.Zwaard
Jaap van Staaveren - Martijn Baars
Kees v.d. Weijden - M. v. Nieuwburg
Wouter Wiebes - Leo Poortvliet

0-1
0-1
½-½
1-0
½-½
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0

Eredivisie handbal

FIQAS wint ook van HA R&O

Clemens Koster wint bij Corustoernooi in Wijk aan Zee
hulp van een pionoffer kon hij deze nog net redden. In het eindspel
kwamen de heren met lopers te zitten van ongelijke kleur en daar was
voor beiden geen winst meer mee te
behalen. De partij van Clemens Koster tegen Tom van der Zee ging lange tijd gelijk op. Beiden moesten het
hebben van de mogelijkheid om elkaar een streek te leveren. Vele pogingen werden daartoe gedaan, todat het Clemens in een ingewikkelde stelling lukte om Tom een paard
afhandig te maken en na een stugge strijd vervolgens te winnen. Na
een hevige strijd, kwam Leo Buis
een kwaliteit voor tegen Koen Beentjes. Maar Koen rukte toen voortvarend op met zijn pionnen. De doorslag gaf een wat onzorgvuldige afwikkeling door Leo. Koen wist plotseling de winst te pakken, maar dat
was eigenlijk bijna misbruik maken
van de situatie. Met een onnauwkeurige opening creëerde Joran
Donkers in zijn spel tegen Rik Könst
een blunderfestijn. Er ontstonden
nog wel een aantal interessante
complicaties, maar Rik bleef keurig aan het roer en had geen haast
om Joran af te maken, wat natuurlijk
wel gebeurde.
Uitslagen 16e clubcompetitie
Rik Konst – Joran Donkers
1-0
Gerrit Harting – Hans Pot
½-1/2
Arie Spaargaren – Jan van der Laarse 1-0
Cees Verburg – Bart Auee
½- ½
Leo Buis – Koen Beentjes
0-1
Tom van der Zee – Clemens Koster
0-1
Thierry Siecker – Ron Klinkhamer
1-0
Marco Hutters – Rob van Haaften
0-1

Zekveld Sport in het nieuw
Aalsmeer - Dit kalenderjaar is
het eerste team van futsalvereniging Zekveld Sport in het nieuw
gestoken. Café Sportzicht van Ben
en Tineke de Koff is bereid gevonden voor sponsoring van het nieuwe tenue. De kroeg, waar de club
in de 1980 zijn oorsprong vond, is
nog steeds basis voor de vier teams
waaruit de club bestaat. Verzameling voor een wedstrijd, de bestuursoverleggen en het spelen van

groep erin. Deze vier konden het
mooi uitspelen. Met als gevolg dat
Maria Sterk de wedstrijd won, Karin
werd zesde, Elma de Vries zevende
en Kitty Meeth vijftiende. De woensdag ervoor schaatste Karin de Alternatieve Elfstedentocht van 200 kilometer op dezelfde Weissensee en
is toen vijftiende geworden. Afgelopen maandag is de ploeg vertrokken naar Zweden om daar de Grand
Prix van Zweden te schaatsen.

Foto: Don Ran.

Schaakclub Aalsmeer

Aalsmeer - Sommige schakers bij
Schaakclub Aalsmeer houden niet
alleen van een gezellig potje schaken op vrijdagavond, maar doen
ook graag mee aan een toernooi. Zo
speelden maar liefst zeven SCAers
in het prestigieuse Corus toernooi in
Wijk aan Zee. Piet Geertsema, Gerrit Harting en Jan van Willigen deden mee aan de tienkamp en draaiden allen mee in de middenmoot.
Jong talent Tjark Vos deed zeer verdienstelijk mee aan het rapidtoernooi, terwijl Clemens Koster, Cees
Verburg en Hans Pot meespeelden
in de dagvierkampen. Helaas konden Cees en Hans geen potten breken. Clemens daarentegen liet zich
van zijn beste kant zien en wist heel
knap zijn groep te winnen. Hoewel
nog niet definitief bevestigd, zal Clemens waarschijnlijk binnenkort een
workshop geven over hoe toernooien te winnen. Informatie volgt.
tussenkop: Clubcompetitie
In de zestiende ronde van de clubcompetitie gebeurde ook weer voldoende. Cees Verburg stond naar
eigen zeggen eerst beter, maar liet
het vervolgens glippen omdat het
hem de lef ontbrak een goeie zet te
doen die hij wel overwoog. Na een
paardoffer werd Cees echter overvallen door onzekerheid en durfde
hij de winstkansen niet te benutten, waardoor het toch nog remise
werd. Hans Pot speelde, zoals gewoonlijk, tegen Gerrit Harting een
gedegen partij. Gerrit gaf een centrumpion weg, maar Hans liet pardoes zijn loper insluiten. Met be-

Aalsmeer - Karin Maarse is zaterdag 31 januari in Oostenrijk als zesde geëindigd op het Essent Open
Nederlands Kampioenschap op het
natuurijs van de Weissensee bij
de dames over 60 kilometer. Karin
schaatst in de DSB-formatie. Het
voltallige team van DSB was in de
wedstrijd voortdurend in de aanval.
De demarrages leidden uiteindelijk
tot de formering van een kopgroep
met alle vier de dames van de DSB-

natuurlijk ook een zo goed mogelijk
resultaat te halen.
Uitslagen Ronde 19 op 29 januari:

een derde helft vinden regelmatig
plaats in het café aan de Sportlaan
van voormalig eigenaar Jan Zekveld.
De teams draaien dit jaar een zeer
matig seizoen met het vlaggeschip
voorop. Slecht drie punten werden
behaald in de eerste helft van het
seizoen en daarmee wordt de voorlaatste plaats bekleed in de derde
klasse. Wellicht dat de nieuwe shirts
de spelers een impuls geven in de
resterende wedstrijden!

Staand van links naar rechts: Jos Roodenburg, Sander Grebe, Jeroen Roodenburg, Frank v/d Laarse en Ben de Koff. Gehurkt van links naar rechts: Edwin
van Oudenallen, Marcel v/d Lip, Marco Hartman en Tineke de Koff. Afwezig:
Robert Batenburg. Foto: Hans Grebe

Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer speelden afgelopen zaterdag een uitwedstrijd in Rotterdam tegen HA R&O, dit seizoen de
nieuwkomer in de eredivisie. Eerder in het seizoen was de thuiswedstrijd ruim door de Aalsmeerders
gewonnen en alsof de Rotterdammers dat niet nóg een keer wilden
laten gebeuren kwamen ze zeer fel
uit de startblokken. Dat leidde ook
tot een kortstondige voorsprong
voor HA R&O. Het leidde echter
ook, in de ogen van de scheidsrechters, tot te ruw spel en al snel
moest een speler van HA R&O het
veld af met rood (na drie keer een
twee minuten tijdstraf). Deze tijdstraffen, die soms om onduidelijke
redenen werden opgelegd, deden
HA R&O beslist geen goed en ondanks het meespelen van hun trainer/coach liep FIQAS Aalsmeer, aan
de hand van een vooral veel scorende Mark Roest, snel uit naar een ruime voorsprong: 20-11 bij de rust. In
de tweede helft kregen veel wisselspelers van FIQAS Aalsmeer speeltijd: Remon Spaargaren, Rodrigo
Huttinga en Jimmy Castien konden
zich laten zien, terwijl de gevestigde orde wat rust kon pakken voor de
komende, zware partijen in de competitie en de BeneLiga. Dat zorg-

de er wel voor dat het spel van FIQAS Aalsmeer iets minder effectief
werd, al werd de wedstrijd verder
wel professioneel uitgespeeld en
kwam de overwinning geen moment
in gevaar. Het werd uiteindelijk 3329 voor FIQAS Aalsmeer. Komende
zaterdag spelen de mannen van FIQAS Aalsmeer thuis in De Bloemhof aan de Hornweg tegen Venus/
Nieuwegein. De wedstrijd begint om
19.30 uur.
Bekerwedstrijden
De komende weken spelen zowel het eerste dames-, het eerste herenteam als de heren van FIQAS Aalsmeer 2 een wedstrijd in
de achtste finale van het NHV bekertoernooi. De mannen van FIQAS Aalsmeer 1 spelen op woensdag 11 februari een uitwedstrijd bij
Schuytgraaf/Swift in Arnhem. De
Aalsmeerse dames spelen op donderdag 12 februari thuis tegen de
ploeg van Zeeman Vastgoed/SEW
(aanvang 20.00 uur). Eerst wacht
echter de uitwedstrijd tegen Westsite aanstaande zondag 8 februari vanaf 13.10 uur. FIQAS Aalsmeer
2 moet het op donderdag 19 februari, eveneens in de Bloemhof, opnemen tegen Red-Rag/Tachos. Ook
die wedstrijd begint om 20.00 uur.

Geslaagd weekend spelers
B-selectie van RKDES
Kudelstaart - Op vrijdag 9 januari verzamelden 26 pubers en 5 begeleiders zich op Sportpark Calslagen. Iedereen had er zin in. Nadat
de ouders waren uitgezwaaid en de
tranen weer verdwenen waren, ging
de bus op weg naar Batenburg waar
nog drie begeleiders op de groep
wachtten. Ze stonden met hun voeten in de sneeuw, want er sneeuw
lag in het zuiden van ons land. Een
sneeuwballengevecht kon hierdoor
natuurlijk niet uitblijven.
Nadat iedereen een slaapplaats had
gevonden en er gegeten was begon
de spelletjesavond. Iedereen was ingedeeld in een groepje waar ze het
hele spelletjesparcours mee zou afleggen. Er werd op het scherpst van
de streden gespeeld. Jenga, sjoelen,
pinquinspel, mollenslaan, het kwam
allemaal aan bod die avond. Na de
spelletjes gingen er een paar kaarten en anderen gingen lekker muziek luisteren op hun kamer. De volgende morgen kon je van iedereen
z’n gezicht aflezen hoeveel ze hadden geslapen: slecht, weinig, of helemaal niet.
Maar er stond een druk programma
voor de boeg. Na een tijd in de auto
gezeten te hebben kwamen de jongens aan op Center Parcs om lekker te gaan zwemmen. Na iets korter gezwommen te hebben dan gepland, ging de groep terug naar
huis. Het avondeten bestond uit een
broodje bal en een broodje Unox.
Zeer smakelijk. Het avondprogramma was geweldig. Het bestond uit
karten en een hindernisbaan in de
lucht. Er werden met karten hele
snelle tijden gehaald en wat minder snelle, maar iedereen had er wel
veel plezier in. Hierna deden de jongens een hindernis in de lucht. Iedereen werd goed vast gebonden
aan een touw en moest dan probe-

ren zo snel mogelijk het parcours
te lopen. Touwbruggen, touwladders klimwanden, alles kwam aan
bod. Iedereen was helemaal gebroken die avond, en velen dekten
hun oogjes toe en sliepen als roosjes. De volgende ochtend was iedereen fris, maar er hing een emotionele sfeer, het weekend zat er bijna op. Maar eerst zou iedereen zich
nog even van zijn leukste kant laten zien. De koffers werden in de
bussen geladen en de groep ging
op weg naar de laatste activiteit.
In een hal op een industrieterrein
mochten de jongens zich uitleven
met biljarten, darten, zaalvoetballen
en bowlen. Bij het darten ontpopten enkele pubels zich tot een echte
van Barneveld of een Coos Stompé.
Misschien is het voor hen een goed
plan om hun heil te gaan zoeken
in een dartcarrière. Na het darten
en biljarten ging de groep bowlen.
Er werden strikes over en weer gegooid. De kegels hadden het zwaar
te verduren. Hierdoor stopten ook
drie apparaten er mee. Uiteindelijk
werd alles weer gemaakt en konden de jongens weer verder bowlen. Ten slotte ging de groep zaalvoetballen. Er zaten prachtige acties bij en mooie goals. Het fantastische weekend werd afgesloten met
een heerlijk diner. Het zat er op. Aan
het begin werden al wat traantjes
weggepinkt maar nu was het nog
veel erger. Grote krokodillentranen
vloeiden over de wangen. Wat een
fantastisch weekend. Dit weekend
was vooral fantastisch dankzij Janus, Ruud, Martin, Ton, Reina, Marion en Eric. Hoeveel werk ze er voor
de groep hebben ingestoken, echt
geweldig! Zeker is dat iedereen terugkijkt op een geslaagd weekend.
Maarten van Putten

Jeugdhandbalnieuws

FIQAS Jongens A1 winnen
met dubbele cijfers
Aalsmeer - Zondag 1 februari speelden de jongens A1 van FIQAS Aalsmeer tegen van Rooijen.
De Aalsmeerse jongens begonnen
goed aan de wedstrijd en stonden al
snel met 4-0 voor. Daarna pas wist
van Rooijen twee keer te scoren. Tot
een stand van 7-5 bleef het verschil
twee doelpunten in het voordeel van
FIQAS Aalsmeer; er was toen tien
minuten gespeeld. In de volgende
tien minuten sloeg Aalsmeer een
gat van zeven doelpunten, stand 147. In het laatste deel van de eerste
helft leed Aalsmeer een aantal keer
slordig balverlies, waardoor er niet
veel meer gescoord werd. Maar er
werd wel zo sterk verdedigd dat van
Rooijen slechts één doelpunt wist te
maken, ruststand 16-8 in het voordeel van Aalsmeer. De tweede helft
startte FIQAS Aalsmeer aanvallend
opnieuw goed en scoorde vier doelpunten op rij (tussenstand 20-8). De
wedstrijd was toen in feite gespeeld
en de Aalsmeerse jongens handbalden de rest van de wedstrijd geconcentreerd uit waardoor er weer
een ruime overwinning bijgeschreven kan worden aan de reeks van
dit seizoen: 31-15. Volgende week,
zondag 8 februari, spelen de jongens A1 tegen BDC Fidelitas om
14.10 uur in de Bloemhof.
Jongens B1 winnen ook
Zondag 1 februari speelden de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer een
uitwedstrijd bij Fidelitas. De thuiswedstrijd werd eerder dit seizoen
ruim gewonnen door FIQAS, maar
dat wil niet altijd wat zeggen. Dit
was aan het begin van de wedstrijd goed te zien, want Fidelitas
kon lang bij blijven: 2-2, 4-4 en 75. De eerste helft liep het namelijk
niet goed genoeg aan de kant van
FIQAS Aalsmeer: aanvallen werden
te snel en slordig gespeeld of niet
goed afgemaakt en ook verdedigend hadden de jongens hun dag
niet. Zo kwam de ruststand op 1513 in het voordeel van Aalsmeer.
Meteen na rust sloot Fidelitas aan
en werd het 15-14. Even liep de B1
uit naar een voorsprong van vier
punten: 19-15, maar vanaf dat moment werd het een harde wedstrijd
met veel tijdstraffen. Hierdoor kon
Fidelitas toch steeds weer bij blijFoto: Don Ran.

ven. Aalsmeer bleef echter vechten
voor de punten, al kon de B1 niet
uitlopen. De slotfase was behoorlijk
hectisch: de keeper van Aalsmeer
kreeg een tijdstraf en de coach van
Fidelitas werd naar de tribune verwezen. Beide teams bleven strijden voor de winst en het was uiteindelijk toch FIQAS Aalsmeer dat
een gat wist te slaan waar Fidelitas
niet meer bovenop kwam. Zo werd
de eindstand bepaald op 27-23 in
Aalsmeers voordeel. Volgend weekend staat de jongens een zwaardere
tegenstander te wachten, namelijk
de B1 van Houten. Die wedstrijd, in
de Bloemhof, begint om 12 uur.
Knappe prestatie jongens B2
Afgelopen zondag hebben de jongens B2 van FIQAS Aalsmeer een
lastige uitwedstrijd gespeeld tegen
Fortissimo. Zoals al eerder geschreven speelt de B2 in een poule met
tegenstanders die meestal jaren ouder zijn. Maar... er kan gerust gezegd worden dat de vele trainingarbeid zich inmiddels begint uit te betalen. Elke keer dat de B2 tegenover
een fysiek sterke tegenstander staat
kunnen ze langer bijblijven en gaat
de tegenstander in de meeste gevallen weliswaar met een overwinning maar toch ook zwaar gefrustreerd het veld af. Zo ook afgelopen
zondag. De Aalsmeerse jongens begonnen uitstekend aan de wedstrijd
en konden bijblijven tot 10-10. Hierna werden ze wat slordiger in de opbouw en dat leidde vaak meteen tot
een tegentreffer. Ruststand 19-12.
In de rust werd de jongens weer wat
moed ingesproken en als opdracht
meegegeven om toch vooral te blijven vechten tegen deze fysiek sterke jongens.
De tegenstander had als opdracht zo hoorden de jongens - om minimaal de 40 te halen. De B2 begon
sterk en de jongens knokten inderdaad voor iedere bal. Het hele team
speelde met bezieling en daar ontbrak het bij de tegenstander aan.
Uiteindelijk werd het 33-23, dus was
de tweede helft maar met drie punten verschil verloren. Dus waren het
toch de jongens van de B2 die, ondanks opnieuw een nederlaag, tevreden van het veld konden gaan en
niet de tegenstander!
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“Dit is in ieder opzicht een succesvol project”

Paul van Soelen is nieuwe
voorzitter Jeugdsportfonds
Aalsmeer - Ieder kind in Nederland zou moeten kunnen sporten. Er
zijn echter veel gezinnen die moeten rondkomen van een minimum
inkomen en voor wie de contributie van een sportvereniging gewoon
te duur is.
Het Jeugdsportfonds Aalsmeer
helpt kinderen uit deze gezinnen
door de contributie en benodigde
sportkleding voor hen te betalen (tot
een maximum bedrag van 225 euro
per jaar). Paul van Soelen, tot ruim
een jaar terug voorzitter van voetbalvereniging RKAV, legt uit waarom hij nu tijd beschikbaar stelt aan
het Jeugdsportfonds Aalsmeer en
welke kansen het Jeugdsportfonds
aan gemeenten biedt om kinderen
uit minder draagkrachtige gezinnen
te helpen.
Waarde van Jeugdsportfonds
“Naast mijn dagelijks werk als vestigingsmanager van Uitzendbureau
65Plus in Amsterdam, wil ik graag
in mijn woonplaats Aalsmeer mijn
maatschappelijke betrokkenheid

tonen door het accepteren van onbezoldigde functies. Een daarvan
is nu het voorzitterschap van het
Jeugdsportfonds Aalsmeer. Sporten
is zo belangrijk voor onze jeugd. In
de totale ontwikkeling van een kind,
de opvoeding en de school is sporten een niet weg te denken onderdeel. Ik vind dat kinderen die uit een
minder kansrijke omgeving komen
of kinderen van wie de ouders het,
soms door onvoorziene omstandigheden, minder hebben, net zo goed
recht hebben om mee te kunnen
doen aan sportbeoefening. Een kind
leert geweldig veel van sporten. Het
is daarom niet alleen goed voor wat
betreft de lichamelijke ontwikkeling,
maar zeker ook voor de geestelijke
en maatschappelijke ontwikkeling
van het kind. En daarom heb ik “ja”
gezegd toen ik werd gevraagd voor
deze functie”, aldus Paul van Soelen
die heel duidelijk is over de waarde
van het Jeugdsportfonds.
“Het is in ieder opzicht een succesvol project. Het geld komt altijd op de
juiste plek terecht. De ouders of kin-

deren krijgen nooit het geld zelf in
handen. Het geld gaat rechtstreeks
van het Jeugdsportfonds naar de
sportvereniging die door het kind is
gekozen. Bijkomend voordeel is ook
dat de sportverenigingen weer geholpen worden aan nieuwe jeugdleden. Veel verenigingen hebben
het soms al moeilijk genoeg en het
is dan fijn dat hun ledenaantal niet
hoeft stuk te lopen op ouders die
voor hun kind(eren) niet over voldoende geld beschikken om hun
kind(eren) te laten sporten”, aldus
de nieuwe voorzitter.
Intermediairs
“Om ervoor te zorgen dat verenigingen niet zelf leden gaan werven en
vervolgens het Jeugdsportfonds de
contributies laat betalen, kan een
verzoek tot ondersteuning van het
Jeugdsportfonds alleen worden gedaan door een zogenaamde “intermediair”. Van de gemeente Aalsmeer
en van de provincie Noord-Holland
verwacht ik, naast alle financiële
steun die zij geven, ook ondersteu-

ning bij het werven van deze intermediairs. Dit omdat zij vanuit hun
toegang tot allerlei netwerken het
overal gemakkelijk onder de aandacht kunnen brengen. Onder intermediairs worden onder andere verstaan, een leerkracht, een gezinscoach, Bureau Jeugdzorg, jeugd- en
jongerenwerkers, de GG&GD enz.
Deze intermediairs kunnen vanuit
hun werksituatie goed inschatten
of het Jeugdsportfonds van toepassing kan zijn op het kind.
De intermediair is dan ook de enige persoon die een aanvraag
voor het kind kan indienen bij het
Jeugdsportfonds. De betreffende ouders hoeven daarom niet zelf
naar een gemeentelijk loket om
geld te vragen en daarmee is een
grote drempel weggehaald. Vanuit het bedrijfsleven wordt de waarde van het Jeugdsportfonds eveneens steeds meer erkend. Al zou ik
nog graag veel meer bedrijven willen vragen om het Jeugdsportfonds
Aalsmeer financieel te willen ondersteunen. Ook voor alle bedrijven
is het enorm belangrijk om mee te
helpen aan de sportieve ontwikkeling de kinderen in Aalsmeer.
Bedrijven die interesse hebben kunnen contact opnemen met de secretaris Arie de Vos via het e-mailadres
arie.de.vos@jeugdsportfonds.nl of
kunnen kijken op www.jeugdsportfonds.nl. Samen genieten van sport
moet toch voor ieder kind mogelijk
zijn”, sluit Paul van Soelen zijn betoog af.

Schaatsers ijsclub De Blauwe
Beugel bij NK wedstrijden
Rijsenhout - Annet van der Stelt
heeft zaterdag 24 januari deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap pupillen in Groningen.
Daar wist zij een paar prachtige tijden te rijden: de 500 meter in 47.21,
een persoonlijk record en tevens
een nieuw pupillen clubrecord, en
de 1000 meter in 1.37.80, ook een
persoonlijk record. Met deze tijden
eindigde Annet van der Stelt op een
zeer knappe vijftiende plaats (28
deelnemers) in het eindklassement.
Bij het NK allround voor junioren in
Utrecht op 31 januari is Menno Kramer op de tiende plaats geëindigd
in het eindklassement.
Op de 500 meter kwam hij met een
tijd van 41.48 net 0.05 tekort voor
een plek op het podium en eindigde
daarmee dus op een vierde plaats.
De 1500 meter reed Menno Kramer
in een tijd van 2.12.67 waarmee een
mooie tiende plaats in de eindrangschikking gehaald werd in een veld
van dertig deelnemende C junioren.
De omstandigheden in Utrecht waren niet echt goed voor een NK junioren, en er vielen dan ook weinig
persoonlijke records te noteren. Een
weekend eerder wist Menno Kramer
zich bij regio wedstrijden Supersprint in Enschede ook al te plaatsen voor het NK Supersprint. Zijn
tijden op de 100 metere waren 10.90
en 10.86 en op de 300 meter 26.39
en 26.14. Daarmee is hij als tweede
geëindigd in het regioklassement.
Vrijdag 30 januari werd er door Crissie de Jeu en Sanne Smit in Heerenveen gereden bij wedstrijden met
ijsclub Nova Zembla. De tijden van
Crissie waren 50.48 op de 500 meter en 2.33 op de 1500 meter en de
tijden van Sanne waren 51.14 op de
500 meter en 1.45 op de 1000 meter. Bij pupillenwedstrijden op afgelopen vrijdag- en zondagavond
werden er weer flink wat persoonlijke records gereden door de jongste jeugd. Zo kwam Erik Kramer to
58.86 op de 500 meter en een mooi
pr op de 1000 meter in 2.00.19.
Duuk Vermeulen en Erik Kramer reden zondagavond nog een 700 me-

ter in respectievelijk 1.30.95 (pr) en
1.22.49 (pr), en de zusjes Deborah
en Annet van der Stelt kwamen op
de 1000 meter tot 1.49.29 (pr) en
1.39.74.
Marathonschaatsen.
Bij de C1 marathon op maandagavond 2 februari is Stef Zwitser op
de zevende plaats geëindigd en
ziet nu zijn koppositie in het klassement behoorlijk onder druk komen te staan, mede ook omdat hij
de vorige keer niet aanwezig was in
verband met de Weissensee. De C2
wedstrijd was vanaf het begin direct
heel spannend, er werd zeer hard
gekoerst.
De kop van het klassement was duidelijk van plan om een ontsnapping
te forceren en ging vanaf ronde één
keihard van start. Een groepje van
vijf rijders, waaronder Mats Stoltenborg en Bart van der Vlugt, kon wat
voorsprong opbouwen maar werd
uiteindelijk toch teruggehaald door
het peloton. Het tempo bleef echter zeer hoog en zo langzamerhand
moesten er al wat rijders af aan de
staart van het peloton. Dezelfde
groep rijders bleef het af en toe proberen door het tempo zo nu en dan
flink op te voeren, maar konden niet
meer uitlopen en wegkomen. Bij de
tweede tussensprint wist Bart van
der Vlugt nog een paar punten te
pakken met een derde plaats. Met
een gemiddelde snelheid van 40,1
kilometer per uur, het hoogste gemiddelde van dit seizoen, werd er
uiteindelijk naar de eindsprint gereden. Mats Stoltenborg werd uiteindelijk knap vierde, vlak achter hem
kwam Bart van der Vlugt behoorlijk
hard ten val door een aanvaring met
een tegenstander.
Ondanks de val blijft hij wel de leiding in het klassement behouden,
maar is de concurrentie weer wat
dichter bij gekomen. IJsclub De
Blauwe Beugel heeft een actieve
website boordevol (schaats) nieuws,
uitslagen en algemene informatie
over de club en is te raadplegen via:
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

NK Pupillen, Annet van der Stelt in actie.

Aalsmeer - In februari start een
cursus HerbaWalking, een bijzonder
welzijnsconcept dat een efficiënte
training voor het hele lichaam (NordicWalking) combineert met een
persoonlijk voedingsplan (Herbalife). U kunt investeren in uw gezondheid en uw welzijn. Ervaar het
plezier van bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut en een
INWA’s gecertificeerde instructeur

en optimaliseer tegelijkertijd uw eetpatroon onder begeleiding van Herbalife voedings- en welzijnscoach.
Door de combinatie van een effectieve training en een persoonlijk
voedingsplan wordt het gemakkelijker om tot een gezondere leefstijl te
komen en u goed te voelen. Inschrijven en meer informatie is te verkrijgen via de site www.mens-balans.nl
of bel naar 0297-322700.

Aalsmeer - Afgelopen zondag is
het maandelijkse indoor beachvolleybal toernooi weer gespeeld in The
Beach. Massaal hadden de teams
zich ingeschreven.Vanaf 10.00 uur
startte het 2 tegen 2 toernooi (hoog)
met achttien teams.
Om 12.00 uur ging het 4 tegen 4
toernooi van start met eveneens
achttien teams. Het laatste toernooi
startte om 14.00 uur en dat was 2
tegen 2 toernooi (laag) met deelname door zeventien teams. Na een
eerste ronde werden de teams opnieuw ingedeeld op sterkte en zodoende kwam er aan het eind van
de dag een ranking tot stand. Bij
het 2 tegen 2 (hoog) toernooi voor
heren waren het de Bevertjes die
in de finale Flash 1 versloegen met
een stand van (21-12). Bij de dames
ging de strijd tussen de teams van
Liesjet en Flash 2. Het team Liesjet trok uiteindelijk aan het langste
eind en haalde de zege binnen. In
het 4 tegen 4 toernooi werd er na
de eerste ronde in drie verschillen-

de poules doorgespeeld. Winnaar
van de Fun poule werd het team
van De Zonnebrillen. Winnaar van
de Future poule werd het team van
Joh-T. In de poule van de Pro’s ging
het gelijk op en werd er hevig gestreden om de titel van het 4 tegen
4 Dubbel Friss Maandtoernooi. De
Opa’s zonder Opa tegen Jong geleerd is oud gedaan stonden hier
in de finale en het eerst genoemde
team ging er vandoor met de overwinning in een schitterende finale met en eindstand van 23-21. In
het 2 tegen 2 (laag) toernooi werd
in drie verschillende poules gestreden om de titel. In de poule op veld
drie ging de overwinning naar het
team Ed. In de poule op veld twee
naar de Kluiteduikers. En in de poule op veld één ging de overwinning
naar Balletje Mayo. Het volgende indoor beachvolleybal maandtoernooi
wordt gespeeld op zondag 1 maart.
Surf voor inschrijvingen en meer informatie naar www.thebeach.nl of
mail naar spotief@beach.nl.

Jordy van Dort uitblinker
bij ZABO zaalvoetbal

De selectie stelt zich voor. Van links naar rechts: Bart Verheul, pupil Thijs
Grootjans, Martijn Vervark, Bertus Buijs, Maurice Klop, Arjan de Boer, Dineke Westerhof, Donja Passies, Maaike Heil, Dorien van Leeuwen en pupil Cédric van Dijk.

Zaalkorfbal

VZOD blijft door winst
op DKV in de race!
Kudelstaart - De komende weken
wordt het weer spannend bij VZOD.
Voor de derde keer in ruim een jaar
staat VZOD/Victory 1 er goed voor
in de stand. Twee keer eerder kwam
de Kudelstaartse formatie van Wim
Schaap één winstuitslag tekort voor
het kampioenschap. Dit keer zijn de
vooruitzichten weer goed en afgelopen zaterdag was één van de belangrijke wedstrijden in de race om
het kampioenschap. Om aansluiting te houden met koploper Oranaje Nassau moest gewonnen worden
van het, dan nog, op tweede plaats
staande IJmuidense DKV. Een sterk
team, vergezeld van de pupillen van
de week Thijs Grootjans en Cédric
van Dijk, trad aan voor het talrijke
Kudelstaartse publiek.
Nadat de pupillen waren voorgesteld en zij de eerste bal hadden
uitgenomen startte VZOD/Victory
voorzichtig.
Toch groeide vanaf het eerste moment een zekere afstand tussen beide teams. Geen moment kwamen
de Kudelstaarters in gevaar. In de
beginfase van de tweede helft ging
het even zeer snel en binnen enkele
minuten was er een gat van 6 punten geslagen. Enkele minuten voor
het einde van de wedstrijd was er
een publiekswissel voor Maaike

Heil die haar laatste thuiswedstrijd
speelde. Bij het laatste fluitsignaal
van scheidsrechter Koren stond er
een mooie 14-7 op het bord. Een
opgeluchte coach kon vooruit kijken naar de komende wedstrijden.
“Oranje Nassau is volgende week
cruciaal. Als we daar winnen ligt de
weg naar het kampioenschap open”,
aldus Schaap.
De andere teams presteerden wisselend, maar daar waar nog kansen liggen voor het hoogste treedje werd niet verzaakt. Zo speelden
de junioren A2 een mooie wedstrijd en wonnen zij met 9-7 van Roda waardoor aansluiting met Haarlem blijft behouden. VZOD F1 gaf
koploper OVVO korfballes en daardoor heeft ook dit team nog alles
in eigen hand. Het tweede maakte
het spannend door in de laatste minuten eerst een punt vóór, dan gelijk, dan een punt achter en tenslotte weer gelijk te spelen.
Alle uitslagen op een rijtje: VZOD1DKV1 14-7, VZOD2-OVVO3 17-17,
VZOD3-DKV-Victoria7 13-10, VZOD
A1-OVVO A2 11-16, VZOD A2-Roda A2 9-7, VZOD B1-KIOS B1 0-7,
VZOD C1-SDO C2 3-4, SDO D2VZOD D2 13-1, MIK E1-VZOD E1
0-3, OVVO F3-VZOD F1 1-4. Voor
meer informatie: www.vzod.nl

Martijn Vervark speelt Donja Passies aan, Bart Verheul staat klaar om het af
te maken.

HerbaWalking: Een bijzonder
welzijnsconcept voor hele lichaam

Spannende wedstrijden tijdens
maandtoernooi in The Beach

Aalsmeer - De plaatselijke ZABO
zaalvoetbalcompetitie is op zaterdagavond 31 januari voortgezet met
de tiende speelronde van het huidige zaalvoetbalseizoen. Plaats van
strijdtoneel was de Proosdijhal aan
de Edisonstraat en de openingswedstrijd ging tussen de teams van Easy
Beveiliging en Piller Sport. De ploeg
van Easy Beveiliging liep uitgekookt
te zaalvoetballen, terwijl Piller Sport
te snel wilde scoren en weinig rust
in hun spel vertoonde. Easy Beveiliging kwam in de eerste helft op een
2-0 voorsprong. Bij deze stand werd
de eerste en enige gele kaart van
de wedstrijd uitgedeeld. Piller Sport
speelde twee minuten met een man
méér maar kon niet profiteren.
Sterker nog, de Kudelstaarters werden op een grotere achterstand gezet: 3-0. En of dat nog niet genoeg
was, maakte Easy Beveiliging er vlak
voor de rust 4-0 van. In het begin
van de tweede helft zag het er niet
naar uit dat Piller Sport de wedstrijd
ging winnen hoewel het in de slotfase van het duel nog bijzonder spannend zou worden. Na 4-1 gevolgd
door 5-1, kwam Piller Sport terug tot
5-3. Bij deze stand scoorde Easy Beveiliging opnieuw een doelpunt en
bracht de marge op drie goals: 63. Piller Sport wilde het duel beslist
positief eindigen en via drie treffers

op rij werd de stand in evenwicht
gebracht: 6-6. In de laatste speelminuten gingen beide ploegen voor de
winst. Piller Sport drong sterk aan,
maar kwam niet meer door de vijandelijke verdediging. Easy Beveiliging
schoot vlak voor het einde de zevende en winnende treffer binnen.
Ondanks toegevoegde blessuretijd van arbiter Peter Meyer werd er
niet meer gescoord. Einduitslag 76 in het voordeel van Easy Beveiling
dat zelfs zonder de afwezige Mike
van Bommel in staat blijkt tot grote prestaties. In de eerste helft was
doelman Kees-Jan Jongkind onpasseerbaar terwijl Jordy van Dort de
grote uitblinker was bij Easy Beveiliging. Met vier doelpunten en drie
assist kon hij terecht worden bestempeld als Man of The Match.
Overige wedstrijden
Sportcafé de MiDi’s won van LEMO
met 7-6. Accon versloeg LEMOGaat-Los met 9-4. De wedstrijd DGL
tegen Mantel Makelaars eindigde
met 4-6 zege voor de huidige koploper van de ZABO. Het team van De
Jet Set BV was vrij voor speelronde
10. Stand: Mantel Makelaars 9-24,
Sportcafé de MiDi’s 9-22, De Jet Set
BV 8-18, Piller Sport 9-15, Easy Beveiliging 9-15, Accon 9-10, DGL 9-8,
LEMO 9-6, LEMO Gaat Los 9-0.

Nieuwe hoofdtrainer VZOD
Kudelstaart - Korfbalvereniging
ckv VZOD is verheugd te melden
dat, enkele maanden na het aangekondigde vertrek van de huidige hoofdtrainer Wim Schaap, zij in
de persoon van Klaas Bosman een
waardig opvolger heeft gevonden.
De 49-jarige Leiderdorper is afkomstig van het Noordwijkse Fluks,
waar hij drie seizoenen als hoofdtrainer voor de groep heeft gestaan
en het team naar de tweede klasse heeft gebracht. Voor deze periode is de teamleider van het Da Vinci College in Leiden vijf jaar bij zijn
eigen vereniging, Velocitas, hoofdtrainergeweest en heeft ook daar

diverse successen geboekt. Met de
komst van Klaas Bosman hoopt men
bij VZOD verdere invulling te geven aan het streven om een stabiele tweede klasser te worden. Voorts
is het bestuur en technische commissie met de huidige trainer van de
A-junioren een vierde seizoen overeengekomen. De samenwerking
en de verjonging van deze groep is
voor Frits Vink aanleiding geweest
om zijn contract opnieuw te verlengen. Zowel bestuur als technische
commissie wensen beide hoofdtrainers enorm veel succes en plezier
toe bij deze nieuwe uitdagingen bij
de Kudelstaartse korfbalvereniging.
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Met de kids naar de bios

Inloopmiddag voor tieners
op de Binding Zolder
Kudelstaart - Ben jij tussen 10 en
15 jaar en verveel jij je weleens na
schooltijd? Heb je niet altijd zin om
naar huis te gaan? Wil je gewoon
even lekker met vrienden bij elkaar
komen? Kom dan eens binnenlopen tijdens de inloopmiddag op de
Binding Zolder. De Binding Zolder
is een plek speciaal voor tieners.
Naast diverse activiteiten, cursussen en workshops is er twee keer
in de week een inloopmiddag. Op
dinsdag- en vrijdagmiddag tussen
14.00 en 18.00 uur zijn tieners van
harte welkom. Ze kunnen gezellig
binnen komen lopen en lekker doen
waar ze op dat moment zin in heb.
Dat kan computeren zijn, tv kijken,
lezen, even een spelletjes spelen,
huiswerk maken of gewoon even
lekker hangen in de zithoek.
Huiswerk maken
Maar ook is er de mogelijkheid om
even rustig je huiswerk te maken, alleen of samen met klasgenootjes en

andere tieners. Ook is er de mogelijkheid om dingen op zoeken op het
internet en wanneer er ergens hulp
bij nodig is zijn daarvoor de juiste
mensen aanwezig. Om binnen te lopen tijdens de inloopmiddag hoef
je geen lid te zijn of entree te betalen! Tieners kunnen gewoon binnenlopen en tijdens de middag is er
professionele begeleiding aanwezig om een oogje in het zeil te houden. De Binding Zolder is te vinden
in het SJOK gebouw aan de Hoofdweg 104, maar de ingang zit aan
de Haya van Somerenstraat. Wilt u
als ouders of wil jij als tiener meer
informatie over de Binding Zolder
in Kudelstaart? Neem dan contact
op met Kim Verschueren via de email kim@debinding.nl. Of bel even
op dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 18.00 uur naar 0297892091. Voor meer informatie over
het werk van stichting de Binding
kan een kijkje genomen worden op
www.debinding.nl

Marisa wint voorleeswedstrijd
op basisschool De Zuidooster
Aalsmeer - Het waren spannende tijden voor de leerlingen van de
groepen 4 tot en met 8 van basisschool De Zuidooster. Er was namelijk aangekondigd dat er een voorleeswedstrijd gehouden zou worden. Alle leerlingen van de middenen bovenbouw kregen de opdracht
om een stukje voor te bereiden uit
hun lievelingsboek. Van de leerkracht kregen de leerlingen tips hoe
ze goed moesten voorlezen. Degene die de voorleesfinale zou winnen,
mocht in de hal van de school, zittend op de ‘gouden’ stoel, voorlezen
voor alle leerlingen van de onderbouw. Tijdens de voorrondes in de
klassen werden de voorlezers be-

Voorleesdagen bij De Stek
Aalsmeer - Op donderdag 29 januari werd er in het kader van de
Nationale Voorleesdagen voorgelezen aan de kinderen van Kinderhof De Stek. Zes meisjes van basisschool De Wegwijzer kwamen voor
deze speciale dag voorlezen aan de
kinderen van 2 jaar en ouder. Overal
verspreid door het kinderdagverblijf
waren hoekjes ingericht waar de
kinderen naar de verhaaltjes konden luisteren.
Zowel de kinderen van De Wegwij-

zer als de kinderen van Kinderhof
De Stek hebben heel erg genoten
van deze activiteit. Woensdag 21 januari was het voorleesontbijt bij basisschool De Wegwijzer.
Twee pedagogisch medewerkers
van buitenschoolse opvang Kinderhof De Stek zijn naar basisschool De
Wegwijzer gegaan om aan de kinderen van de groepen 1 tot en met 7
voor te lezen. Het was een erg leuke uitwisseling die zeker voor herhaling vatbaar is.

oordeeld door de andere leerlingen.
Hiervoor hadden de kinderen een
lijst met punten waarop ze moesten letten. Uit iedere groep kwam
een winnaar. Deze winnaars mochten als beloning voor lezen in een
onderbouw klas. Ook kregen zij een
foto van zichzelf met in hun hand
hun lievelingsboek.
De winnaars zijn: Jimi uit groep 5A,
Ivar uit groep 5B, Bente uit groep 6,
Leah uit groep 6/7, Marisa uit groep
7 en Avelon uit groep 8. Tijdens de
grote finale werd uiteindelijk Marisa
tot winnaar gekozen. Een geslaagd
evenement en het heeft de kinderen weer eens geprikkeld om lekker
te gaan lezen!

Amstelveen - In cinema Amstelveen zijn komend weekend diverse films voor kinderen te zien. ‘Niko
en de vliegende brigade’ gaat over
een jong, naïef, maar dapper rendier
die op zoek gaat naar zijn vader, die
deel zou uitmaken van de mythische
vliegende slee van de Kerstman. Niko is een prachtig geanimeerd familieverhaal vol spanning en humor.
De film is geschikt voor kinderen
vanaf zes jaar en duurt 75 minuten.
Op zaterdag en woensdag wordt de
film om 13.30 uur vertoond, op zondag om 11.30 uur.
Ook in de bios te zien is de film ‘Oorlogswinter’ en gaat over de veertien
jarige jongen Michel die in de tweede wereldoorlog ontdekt dat oorlog misschien spannend lijkt, maar
vooral ook gruwelijk is.
De film duurt 103 minuten, is geschikt voor jeugd vanaf 12 jaar en
wordt woensdags gedraaid vanaf
15.30 uur. ‘S.O.S. kleine zeehond’ is
een film die gaat over Noora die een
aangespoeld zeehondje vindt. In de
film wordt Noors gesproken, er is

wel Nederlandse ondertiteling. De
film duurt 87 minuten en is geschikt
voor kinderen vanaf 6 jaar. Te zien
op zaterdag en woensdag om 15.30
uur, op zondag om 13.30 uur. In première gaat zaterdag 14 februari om
15.30 uur de film ‘Bolt’.
Het kleine hondje Bolt is een ware superheld, in zijn eigen tv-serie,
maar in het dagelijkse leven blijkt
heel anders. Ook te zien op zondag
15 februari om 11.30 uur en woensdag 18 februari om 13.30 uur. Voor
alle leeftijden is de Nederlandstalige
film ‘Kikkerdril’ waarin Jannes op
zijn zoektocht naar kikkerdril voor
zijn broer samen met vriendinnetje
Jesse allerlei avonturen beleefd. De
film duurt 75 minuten en de voorpremière is woensdag 11 februari
om 17.00 uur.
Ook te zien op zaterdag 14 februari om 11.30 uur, zondag 15 februari
om 17.15 uur en woensdag 18 februari om 17.00 uur.
Kaartjes bestellen kan via www.cinemaamstelveen.nl of door te bellen
naar 020-5475175.

Beautycursus voor meisjes
op de Binding Zolder!
Kudelstaart - Ben jij een meisje
dat interesse heeft in make-up, gezichtsverzorging, hippe kapsels en
meer?
Dan is de beautycursus op de Binding Zolder vast iets voor jou! De
cursus bestaat uit vijf lessen en een
eindles.
Elke les behandelen wordt een ander onderwerp behandeld, zo weet
je aan het einde van de cursus allemaal leuke en verschillende dingen
over beauty!
Natuurlijk wordt niet alleen de theorie behandeld, maar wordt ook veel
zelf uitgeprobeerd, zoals een maskertje, make-up, nagellak, etc.

Heb jij zin om samen met andere
meiden een gezellige meiden cursus te volgen?
Geef je dan snel op want vol is vol!
De cursus begint op woensdag 11
februari, is van 19.00 tot 20.30 uur
en kost 15 euro per persoon. Opgeven kan via Kim@debinding.nl.
Mail je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer.
Telefonisch opgeven kan op dinsdag- of vrijdagmiddag tussen 14.00
en 17.00 uur naar 0297-892091. De
cursus wordt gegeven op de Binding Zolder in Kudelstaart, in het
SJOK gebouw, ingang Haya van Somerenstraat 35a.

OBS Kudelstaart op schoolreis

Ilse de Ruiter schaatst drie
persoonlijke records

Jeugdcompetitie Schaakclub
Aalsmeer over de helft
Aalsmeer - In de Jeugdcompetitie van Schaakclub Aalsmeer is afgelopen vrijdag alweer de 14e partij gespeeld. In totaal zijn er dit seizoen 26 speelweken. De competitie
is dus over de helft, maar er kan nog
van alles gebeuren. Bij de toppers
won Stefan Meijer met sterk spel
van Pepijn Kuijpers en kwam daarmee bovenaan te staan. Op korte afstand volgen Arlette Maarse, Mariëlle Hooijman en de broers Olivier
en Rick Veenemans. Het blijft heel
spannend in de competitie, want
vlak daarna komen Alexander de
Kok en Joris Roos, die dit jaar voor
het eerst meedoen. Ook de jongste
spelers, zoals de broers Arthur en
Alexander Mantel en Fouad en Kamil Nakad, spelen iedere week met
veel plezier en leren steeds beter
schaken. Meisjes en jongens vanaf 6
jaar die willen leren schaken of nog

beter willen leren schaken zijn van
harte welkom in ‘t Stommeerkwartier in de Baccarastraat 15. Iedere
vrijdag wordt van 19.00 tot 19.30 uur
lesgegeven door ervaren trainers,
waarna om 19.30 uur de Jeugdcompetitie begint. Voor alle uitslagen,
standen en nieuwtjes is de website www.schaakclubaalsmeer.nl een
aanrader.

Aalsmeer - Ilse de Ruiter heeft
schaatswedstrijden op de Jaap
Eden baan. Samen met haar trainingsmaatjes Levy, Sam en Koen
(alle vier D-pupil) mogen ze een
100, 300 en een 500 meter schaatsen. Alle vier verschijnen ze aan de
start in de mooie wedstrijdpakken
van de Poelster, de club uit Amstelveen waar ze voor uitkomen. Ook tijdens deze wedstrijd worden ze weer
bij gestaan door Petra Simons van
de Poelster.
Voor de wedstrijd heeft Ilse al last
van haar kuit en heeft het gevoel dat
het niet zo goed zal gaan, maar ze
gaat gewoon haar best doen, meer
kan ze niet, zegt ze. Met deze goede instelling begint ze aan de 100
meter. Tot ieders verbazing schaats
ze 14.42 wat een nieuw persoonlijk record is. Voor de start van de
500 meter blijkt dat haar veer van
de klapschaats gebroken is. Gelukkig bestaat de veer uit twee delen,
dus kan ze wel starten op de 500

meter. Levy Kramer start voor Ilse
en schaatst voor de eerste keer onder de minuut. Levy roept nog even
snel tegen Ilse voor ze moet starten, dat zij ook onder de minuut kan
als hij het kan. Ilse gaat als een raket van start en ook zij gaat voor het
eerst onder de minuut met een tijd
van 59.62, ook op de 500 meter, nog
een persoonlijk record. Gezien de
problemen met de klapschaats een
geweldige prestatie. Als laatste afstand moet ze de 300 meter schaatsen. Het is niet te geloven, maar ook
op deze afstand weet ze een persoonlijk record te schaatsen, ze finisht in 36.53. Ook de jongens hebben allemaal een persoonlijk record
geschaatst op verschillende afstanden. Al met al een zeer geslaagde
mooie zonnige dag op de Jaap Eden
baan. Ilse kijkt al uit naar de volgende wedstrijden, 14 februari de clubkampioenschappen van de Poelster
en 28 februari wedstrijden op de
overdekte baan in Hoorn.

Uitslagen ronde 14:

Kudelstaart - Niet echt bijzonder
zo op het eerste gezicht, maar de
reden was dat wel degelijk! Oktober was de maand van de techniek
en voor het basisonderwijs was daar
een wedstrijd aan verbonden via internet.
Wekelijks konden de leerlingen van
groep 8 van OBS Kudelstaart vragen
beantwoorden en daarmee konden
punten behaald worden voor de
school. En u raadt het natuurlijk al:

Graffiti maken voor jeugd
bij de BindingBoven
Aalsmeer - Woensdag 11 februari
is het weer creamiddag bij de BindingBoven in de Zijdstraat. Deze
middag gaan de jongens en meisjes
leren hoe je een graffiti maakt. Je eigen naam ontwerpen en daarna met
wat knip en plakwerk uitvoeren. Er
worden geen spuitbussen gebruikt.
De crea-middag begint om half 4 en
eindigt om half 6. Er wordt een bij-

Pepijn Kuijpers - Stefan Meijer
0-1
Marielle Hooijman - Arlette Maarse
1-0
Olivier Veenemans - Rick Veenemans 0-1
Alexander de Kok - Ilse Beentjes
1-0
Nicky Jonkers - Joris Roos
0-1
Caril Heeren - Daniel van Dijk
0-1
Mathijs van de Drift - Sietse Beentjes 0-1
Ruan Heeren - Kamil Nakad
rem
Julia van der Drift - Alexander Mantel 1-0
Fouad Nakad - Florence de Kok
0-1
Arthur Mantel - Inge de Haan
1-0

de kinderen van groep 8 van de OBS
Kudelstaart bleken de slimsten van
ons land!
Zij wonnen daarmee een schoolreisje naar Snowplanet. Dat werd
dus een dagje wintersport. En het
mag duidelijk zijn, dat zij genoten
van dit buitenkansje. Overigens
werd het startschot van de maand
van de techniek ook op de OBS Kudelstaart gegeven, en zo was de cirkel weer rond!

drage gevraagd van 2,50 euro per
persoon. Kinderen vanaf groep 3
tot en met 8 zijn welkom om mee te
doen. Opgeven mag maar dat hoeft
niet. Er kunnen wel maximaal 15
kinderen meedoen, dus misschien
is het wel verstandig. De Binding is
te vinden aan de Zijdstraat 53. Voor
meer info: www.debinding.nl of bel
met Lenneke Heijjer via 0297-

Beleef een spannend boek in
het Amstelveens Poppentheater!

De broers Kamil, pas jarig geweest, en Fouad Nakad. Foto J. Kuperov.

Geslaagde sportpasactie
karateschool Wassanim
Aalsmeer - De Jeugdsportpas actie van Aalsmeer heeft karateschool
Wassanim op 31 januari na vier
gezellige lessen uiteindelijk acht
nieuwe leden opgeleverd. Zij hebben zich aangemeld hebben om bij
sportschool Wassanim Tang soo do
te komen leren. Er zijn nu twee trainingsdagen.

Op zaterdag is er les voor de jeugd
van 13.00 tot 14.00 uur en donderdag is er gemixt trainen van 20.00
tot 21.00 uur. De lessen worden gegeven in de gymzaal in de J.P Thysselaan 13. Kijk voor meer informatie op www.wassanim.nl of bel naar
hoofdinstructeur Johan van den
Nald, tel. 06-51987470.

Amstelveen - Op zaterdag 7 februari om 14.30 uur stapt de acteur Faruk Dikici in het beeld van
een groot, opengeslagen pop-up
boek. Hij wordt de hoofdrolspeler
van een visueel verhaal. Over een
bad dat overstroomt. En over Faruk die met zijn badeend naar zee
spoelt, waar ze achtervolgd worden door een haai. Uiteindelijk vindt
ie, na veel grappige avonturen, de
weg naar huis…Zondag 8 februari
om 14.30 uur speelt poppentheater
Siert van den Berg de voorstelling
‘De Rode Hoed’. Speciaal voor die
gelegenheid maakte hij samen met
Susie Endenburg de jublileumvoor-

stelling ‘De Rode Hoed’. Het publiek
mag voor deze keer een kijkje achter de schermen nemen. Het décor
laat de achterkant zien van een reizend poppentheater, waarin de poppen een heel eigen leven leiden. Beleef het avontuur van de 6 jarige Julie, de oude poppenspeler en natuurlijk de poppen in een kleurrijke,
muzikale voorstelling, geschikt voor
iedereen vanaf 4 jaar. De toegangsprijs voor de voorstellingen op zaterdag en zondag is 7 euro. Telefonisch
reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

