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Ouders Mikado bezorgd om veiligheid van kinderen

HARTELUST B.V.

Gemeente maakt strenge
afspraken met aannemer
Aalsmeer - Sinds 2004 stond regelmatig op de gemeente-agenda:
De brede school in Nieuw-Oosteinde. De onderhandelingen leken
in eerste instantie stroef te verlopen. Maar nog net voor de wisseling van de wethoudersfuncties in
2006 was er de feestelijke bijeenkomst en taart. De school kwam er
en de naam werd De Mikado! Aan
de nieuwe wethouder van onderwijs
Jaap Overbeek de taak om de eerste
officiële paal de grond in te slaan.
Het werd op 26 maart 2007 een blije
bijeenkomst in aanwezigheid van de
meer dan 600 leerlingen van de drie
basisscholen die in het nieuwe gebouw zijn ondergebracht. De bouw
verliep goed, op schema, zelfs een
brandje op het dak voorkwam niet

dat de opleverdatum de grens passeerde. Na de zomervakantie stapten de eerste leerlingen het nieuwe
gebouw binnen. Deels werd er nog
les gegeven in de ‘oude gebouwen’,
want eigenlijk gelijk na de in gebruikname bleek de school te klein.
B&W aarzelde dit keer geen moment en nam snel de beslissing om
veertien permanente daklokalen op
het gebouw te plaatsen. Maar deze
bouw verloopt moeizaam. Eerst verkeersproblemen, toen lekkage en
nu bouwoverlast. Verschillende ouders hebben hun bezorgdheid geuit
over de manier waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd.
Volgens de ouders wordt er tijdens
schooluren gewerkt met een hijskraan die zware materialen omhoog
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takelt. ”Het is levensgevaarlijk af en
toe. Ik heb vorige week zelfs mijn
dochter uit school gehaald omdat
ze weer aan het werk waren met de
hijskraan. Er mag volgens het veiligheidsplan niemand aanwezig zijn
tijdens deze werkzaamheden, maar
er werd wel gewoon les gegeven. Ik
vraag me af of meer ouders hiervan
op de hoogte zijn. Alle betrokkenen
moeten zich wel realiseren dat er altijd een groot risico bestaat als er
kinderen in het pand aanwezig zijn”,
aldus een zeer bezorgde ouder.
Directeur Mark van Leeuwen van
basisschool de Zuidooster is ook
niet tevreden met de gang van zaken. ”Na een heftig gesprek met de
gemeente, zijn er op aandringen van
ouders en directie strengere afspraken gemaakt. Ook is er enorme lekkage aan het dak. Het lijkt de Waterlelie wel op dit moment. Overal staat
water. Dat is waarschijnlijk ook het
gevolg van de bouwwerkzaamheden. Ze hebben ons verzekerd dat
eind maart, begin april de daklokalen gereed moeten zijn.”
De gemeente heeft inderdaad toegegeven dat de eerdere afspraken
die hierover zijn gemaakt niet altijd zijn nageleefd door de aannemers. “We hebben opnieuw strenge
afspraken gemaakt met de aannemers. Er mogen vanaf nu alleen nog
maar takelwerkzaamheden worden
verricht als er geen mensen in het
gebouw aanwezig zijn. Dat betekent
dat op woensdagmiddag en op zaterdag boven het hele pand gewerkt
mag worden en op vrijdagmiddag
boven een bepaald gedeelte”, bevestigt een woordvoeder van de gemeente. Nu maar hopen dat de daklokalen werkelijk eind maart gereed
zijn, de lekkage dan tot het verleden behoort en er eindelijk genoeg
ruimte is voor alle leerlingen van de
drie basisscholen.
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Gebroken
oogkas na
mishandeling

Aalsmeer - In de vroege ochtend van zaterdag 7 februari
tussen vier en vijf uur is een
27-jarige man uit Aalsmeer
mishandeld. De man maakte
amok met een groepje jongens. Hij had behoorlijk veel
alcohol gedronken en bleef
maar scheldwoorden roepen.
Er ontstond een vechtpartij.
Diverse omstanders hebben
geprobeerd de kemphanen
uit elkaar te halen, maar deze pogingen liepen op niets
uit. Uiteindelijk is de 27-jarige
man met een schoen in zijn
gezicht getrapt. Hij is met een
gebroken oogkas naar het
ziekenhuis vervoerd. De rijksrecherche heeft de mishandeling in behandeling. Er zijn
al diverse getuigen gehoord.

Valse naam en geen rijbewijs
Aalsmeer - Rond drie uur in de
nacht van donderdag 5 op vrijdag
6 februari is op de Stommeerweg
een 35 jarige automobilist uit Zoetermeer tot stoppen gemaand door
surveillerende agenten.
De bestuurder van de zwarte Mercedes Vitobus beweerde op weg te
zijn naar een tegelklusje. De man
kon geen rijbewijs tonen en had ook
zijn identiteitskaart niet bij zich. Hij
gaf een valse naam op, maar had
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niet gedacht dat een van de agenten hem herkende. In 2006 is de
man ook al eens aangehouden en
had toen eveneens een valse naam
opgegeven.
De man uit Zoetermeer bleek niet
meer over een geldig rijbewijs te
beschikken. Hiervoor heeft hij een
bekeuring gekregen, evenals voor
het opgeven van een valse naam en
voor het niet kunnen tonen van zijn
id-kaart.

Gulle giften voor Aalsmeer Helpt!
Aalsmeer - Het jaarlijkse beachpop-festival afgelopen zaterdag 7
februari stond geheel in het teken
van Aalsmeer Helpt, de stichting die
het op zich genomen heeft om alle
gedupeerden van de grote brand op
de Oosteinderweg op 21 december
een financieel hart onder de riem te
steken. Menigeen kan zich vast de
dikke, zwarte rookwolken eind vorig jaar herinneren, evenals de vele brandweerauto’s die met loeiende
sirenes de Oosteinderweg opreden.
Een groot deel van de oefenruimtes voor muzikanten is in rook opgegaan, evenals oldtimers en caravans door de vlammen zijn verwoest
en Phillippo keukens ernstige schade heeft opgelopen door de brand.
Het medeleven is groot, zo bleek tijdens Beach-benefiet en wel van zowel het bedrijfsleven als verenigingen en stichtingen.
De stichting Feestweek Aalsmeer
reikte een cheque uit aan Aalsmeer

Helpt-voorzitter Chris Bosse, evenals onder andere de stichting SPIE
een donatie deed. Groot was de
blijdschap bij het zien van de giften
van 5.000 euro van de Rabobank
Regio Schiphol en van 2.500 euro
van de gemeente Aalsmeer. Ook alle opbrengst van de entreekaarten
van Beachpop gaan gestort worden op de rekening van de stichting
Aalsmeer Helpt. En dit kan dankzij
vijf sponsors die Ruud Vismans van
The Beach hebben toegezegd de
kosten van het licht, geluid en de inrichting voor het festival voor rekening te nemen. Verder gaan de opbrengsten van de veiling, onder leiding van burgemeester Pieter Litjens, en de loterij via Aalsmeer Helpt
naar alle gedupeerden van de brand.
Op de site www.aalsmeerhelpt.nl is
meer informatie te vinden, evenals
het rekeningnummer vermeld staat
voor wie alsnog ook een financieel
steentje wil bijdragen.

Brug van Cleeffkade klaar in april

Eerste verkeer over de
Kerkwetering in dorp
Aalsmeer - Eind juni werd het besluit
door de raad genomen om een brug
te bouwen op de Van Cleeffkade.
De bedoeling was om het water in
de Markstraat met het water voor
het gemeentehuis met elkaar te verbinden. Op 22 september begonnen daadwerkelijk de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe brug,
en nu kan er voor het eerst, gedeeltelijk verkeer over de brug. De

helft van de brug is af, aan de andere helft wordt nog gewerkt. Afgelopen maandag reden de eerste auto’s over de brug.
Het verkeer wordt echter nog steeds
geregeld met verkeerslichten. De
gemeente verwacht dat de werkzaamheden aan de brug tot 1 april
2009 duren. Daarna moet de brug
volledig open zijn voor fiets-en autoverkeer.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Hennepkwekerij
Kudelstaart - Op woensdag 4 februari om half twee in de middag
heeft de politie een inval gedaan in
een hennepkwekerij aan Calveslo.
Diverse telefoontjes waren binnen
gekomen over een vreemde lucht.
De sterke geur van de hennepplanten hebben de kweker verraden. Er
zijn 54 hennepplanten en 16 stekken vernietigd. Ook in beslag genomen zijn alle apparaten, waaronder
warmtelampen.

MONEY BACK

 

Onze openingstijden zijn:

  

PU ERH ROYAL
     

wORd nEt zO sLAnk ALs
dE dUnnE dijEn vAn
dE cHinEsE kEizER....!
(volgens traditionele chinese overlevering).

21-12-2008

www.profile.nl/moneyback
Ophelialaan 106 1431 HM Aalsmeer
0297 36 80 10

7-02-2009

Dat er uit zoiets ergs, zoveel moois kan ontstaan

Ontzettend bedankt allemaal,
voor alle moeite, energie en jullie inzet,
in één woord gewelDig
Dit geeft Ons allemaal weer mOeD

fam. schild

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

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

Nieuwe autobanden nodig?
Of een grote beurt met APK?
Win nu uw geld terug!
ABO
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 T 0297 328 221
Kijk voor de actievoorwaarden en of meer info op www.profile.nl/moneyback.
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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

Kater Sylvester is zoek...

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.
- 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.
- Geraniumstraat in Aalsmeer, zwart/grijze cyperse kater met witte
buik, voetjes en neus. Hij heet “Sylvester”.
Gevonden:
- Kerkweg in Aalsmeer, een zwarte kater met witte teentjes voor, witte bef en buik met witte laarsjes achter, tussen de ogen witte vlek,
die doorloopt over de neus tot aan de lippen.
- Albrechtstraat in Kudelstaart, een zwart/wit/bruine poes, ze is helemaal wit aan de onderkant, ze draagt een halsband met half kokertje.
- Oosteinderweg/Machineweg in Aalsmeer, stevige lapjes poes.
- 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 gemelleerde
kat.
- Grote grijs gestreepte kat.
Goed tehuis gezocht:
- Bullterriër, reu, 1 jr. kan niet met andere reu in huis, lief voor kinderen. Hij heet ‘Rambo’.

Door oud-burgemeester en oud-wethouder

Feestelijke opening nieuw
pand Dierenbescherming
Aalsmeer - De Dierenbescherming
Aalsmeer, Uithoorn en de Ronde Venen opent op zaterdag 28 februari haar nieuwe pand aan de Beethovenlaan in de Hornmeer. Op 18 april
vorig jaar werd de eerste paal geslagen door de burgemeesters van
Aalsmeer, Uithoorn en de Ronde Venen. Voorheen huurde de Dierenbescherming twee panden: Eén aan
de Zijdelweg in Uithoorn en één in
Aalsmeer. Beide locaties zijn inmiddels gesloten.
De Dierenbescherming nodigt alle geïnteresseerden uit tot het bijwonen van de opening van haar
nieuwe pand. De bedoeling is dat
zij om 15.00 uur bijeenkomen in het
nieuwe pand, waarna omstreeks
15.15 uur de openingshandelingen worden verricht. Dit zal gebeuren door de oud-burgemeester van
Aalsmeer, de heer Joost Hoffscholte,
en de oud-wethouder van Aalsmeer,
de heer Piet Boom. Na afloop bestaat de mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje.
De feestelijkheden duren tot ongeveer 17.30 uur. De Dierenbescherming heeft voor een nieuw pand gekozen uit oogpunt van kostenbesparing. In het nieuwe pand zal zij haar
activiteiten voortzetten. Zo onderhoudt de Dierenbescherming een
telefonische hulplijn (bereikbaar op
telefoonnummer 0297-343 618 op
werkdagen van 09.30 tot 11.30 uur),
houdt zij een lijst van vermiste en
gevonden huisdieren bij en beschikt
zij over een inspectiedienst. Deze
inspectiedienst opereert al dan niet
naar aanleiding van een melding
over dierenmishandeling of verwaarlozing. Ook geeft de Dierenbescherming voorlichting over zaken
die gerelateerd zijn aan dierenwel-

zijn, onder andere door maatschappelijke en politieke beïnvloeding.
Daarnaast werkt zij samen met de
dierenambulance. Deze vervoert
zieke, gewonde en zwervende dieren naar een dierenarts of een opvangcentrum.
Bij ongevallen biedt het ambulancepersoneel waar mogelijk eerste hulp, die soms al afdoende is.
Het telefoonnummer van de dierenambulance is 06-53315557. Ten
slotte heeft de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. een eigen afdeling van
de Kids for Animals, welke kinderen
op speelse wijze respect voor dieren
probeert bij te brengen, en werkt zij
aan een doorstart van de hondenschool. Zij hoopt in de nabije toekomst weer de Cursus Gehoorzame
Huishond te kunnen aanbieden. De
Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
heeft geen eigen asiel, maar werkt
nauw samen met het Dierentehuis
Amstelveen. Voor degenen die op
zoek zijn naar een asieldier: www.
dierenasiels.com. Mocht u het werk
van de Dierenbescherming willen
ondersteunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op gironummer
7992461, ten name van Dierenbescherming Aalsmeer e.o. Wanneer
u zich wilt aanmelden als lid van de
Dierenbescherming, dan kunt u terecht op www.dierenbescherming.
nl. U kunt ook bellen: 0900-1233437.
Vermeldt u dan wel de naam van de
Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
De bouw van het nieuwe pand is
mede mogelijk gemaakt door een
groot aantal sponsors. De lijst van
namen van sponsors is te vinden op
de website www.aalsmeer.dierenbescherming.nl en zal op twee borden in het nieuwe pand worden vermeld.

Aalsmeer - Als vermist opgegeven door zijn baas is de kater op bijgaande foto. Het betreft een forse cyperse zwart/witte kater met witte buik, voetjes en neus en zijn naam is Sylvester. Wie kat Sylvester
heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. tel. 0297-343618.

Hoe goed rijdt u?

Broem-rijvaardigheidstest
voor vijftigplussers
Aalsmeer - De Broem-rijvaardigheidstest is een test op basis van
vrijwilligheid voor vijftigplussers. De
drukte in het wegverkeer neemt toe
en er worden regelmatig nieuwe
verkeersregels ingevoerd. Bovendien nemen bij het vorderen van de
leeftijd, het gezichtsvermogen, gehoor, reactievermogen en concentratievermogen af. Al met al wordt
het deelnemen aan het verkeer voor
iedereen, maar vooral voor oudere
automobilisten, steeds ingewikkelder. Daarom organiseert Vita welzijn en advies, in samenwerking met
rijschool Mitra, een opfriscursus rijvaardigheid. In drie dagdelen wordt
de theorie en de laatste ontwikkelingen op het gebied van verkeer en

veiligheid besproken. Er wordt een
aparte afspraak met u gemaakt om
een rit in uw eigen auto met een rijinstructeur te maken.
Op de derde middag vindt een theorie-examen plaats en worden de
certificaten uitgereikt. Uit deze training volgt een gedegen advies over
uw rijvaardigheid. Dit advies heeft
geen consequenties voor het rijbewijs. De cursus gaat, bij voldoende
belangstelling, plaatsvinden op de
donderdagmiddagen 9 en 23 april
en 7 mei, aanvang 14.00 uur en in
gebouw de Seringenhorst aan de
Parklaan 26a. Deelname aan deze
Broem-cursus kost 28 euro en opgeven kan bij Vita welzijn en advies,
tel. 0297-344094.

Koffiedrinken in
Open Hofkerk
Aalsmeer - Al vele jaren staat op
dinsdagmorgen van 9.45 tot 11.30
uur koffiedrinken op de agenda van
de Open Hofkerk in de Ophelialaan.
De koffie wordt geheel gratis ver-

strekt. Bent u alleen thuis en u zou
graag eens met anderen willen praten? U bent welkom om een gezellig babbeltje te maken met anderen. Het verplicht u tot niets. Iedereen van welke kerk of religie mag
binnen lopen. Ingang aan de Sportlaan 89.
Meer informatie bij Panc Eikelenboom, tel: 0297 327915.

KERKDIENSTEN
Zondag
15 februari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. 10u. Simon van Groningen.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart.
10u. Spreker: Jan Berger. Speciaal
programma voor de kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. ds. A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. ds. Yolande Brandenburg. Extra collecte: Jeugdfonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 19u. br. M.C. Plomp, Eindhoven.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. ds. D.J. de Lange, Nijkerk.
8e Zondag voor Pasen.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer.
Oost: 10u. ds. J. de Goei, Amersfoort.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
10u. kand. L.M. Aangeenbrug,
Woerden. 18.30u. ds. A.A. van Kampen, Wieringenwaard.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Zondag 10u.
met spreker Martijn Piet. 19u. Baan7
(samenk. met jongeren). Spreker
Martin Koornstra.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
10u. en 16.30u. ds. K. Muller.
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. euch.viering in Kloosterkapel met karmelieten. Om 10u.
in Zorgcentrum Aelsm. euch. viering met L. Seeboldt. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof woordcomm. viering
met M. van Zoelen. Zond. 10.30u.
in Karmelkerk woordcomm. viering met diaken J. Snoek. Mmv Karmelkerk. Om 14.30u. in Karmelkerk
Poolse dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u ds. D.J. Claassen, Uithoorn.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Dienst 10u. ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. woordcomm. viering met A. Blonk. Mmv Kudelkwetters. Voorst. 1e communie. Koffie.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
19u. geen dienst.
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. Peter Steffens.

sinds 1888

Weer cursus
babymassage
Aalsmeer - Op 2 maart begint weer
een cursus babymassage. Ouders
van baby´s tussen de anderhalf en
tien maanden oud kunnen zich ervoor opgeven bij Anja Luczak. Het
is een heerlijk ontspannen cursus,
waarin u op een bijzondere manier
contact heeft met uw kindje.
Babymassage bevordert de lichamelijke, geestelijke en emotionele
ontwikkeling van de baby en prikkelt de zintuigen. Bovendien is het
een uitgelezen mogelijkheid om de
band tussen ouder en kind te versterken.
Na de massage krijgen de ouders
praktische tips over de omgang met
de baby, bijvoorbeeld over de lichaamstaal van de baby. De cursus
bestaat uit vijf bijeenkomsten van
anderhalf uur.
Zowel groeps- als ook privélessen
zijn mogelijk. Voor opgave en meer
informatie kunt u contact opnemen
met Anja Luczak, tel.: 06-40181259,
e-mailen kan ook naar anjaluczak@yahoo.de of bezoek de website www.luczak.net.

Zangavond in
Lichtbaken
Rijsenhout - Zondag 15 februari
wordt een zangavond met als thema ‘Zingen vanuit je hart’ gehouden in de kerk ‘t Lichtbaken aan de
Aalsmeerderweg 751.
Aan de dienst verlenen Johan van
der Zwaard en de zanggroep For
Him medewerking evenals Wim
Spaargaren, op orgel.
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.

I.K.A. zingt in
De Horizon
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer zingt op dinsdag 17 februari in verzorgingshuis De Horizon in
Hoofddorp.
Het koor staat onder leiding van dirigent André Keessen. De aanvang
is 19.00 uur en belangstellenden zijn
van harte welkom.
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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.
serViCePunt BeHeer en uitVoering
ProVinCie noord Holland
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.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.
BeKendmaKing Benoeming eerste loCo-seCretaris
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer hebben in
hun vergadering van 3 februari jongstleden besloten de algemeen
directeur, de heer D.J. van Huizen te benoemen tot eerste locosecretaris (vervanger van de gemeentesecretaris). De heren I. Simsek
bsc. en mr. J.L. Quartier zijn eerder reeds benoemd als respectievelijk
tweede en derde loco-secretaris.
Verordening Burgerinitiatief
In de raadsvergadering van 22 januari jl. heeft de gemeenteraad
de verordening burgerinitiatief vastgesteld. In deze verordening is
geregeld hoe en door wie een verzoek tot burgerinitiatief kan worden
ingediend. Het burgerinitiatief geeft burgers het recht om zelf direct
onderwerpen letterlijk op de politieke agenda te plaatsen. De verordening en het standaardformulier om een verzoek tot burgerinitiatief
in te dienen zijn te downloaden via de site www.aalsmeer.nl politiek
en organisatie/beraad. Het standaardformulier is ook af te halen bij
de receptie van het gemeentehuis. Voor vragen over dit onderwerp
kunt u contact opnemen met de griffier via nr. 0297-387584.
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.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunning is verleend:
• Uiterweg 316, 1 kastanje;
• Leeghwaterstraat 98 (parkeerplaats), 5 populieren, 1 meidoorn;
• Mijnsherenweg 44 B, 1 cedrus en 1 acer.
Datum verzending vergunning: 13 februari 2009
Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te
nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor
de hieronder genoemde wegen op volgende dagen geslotenverklaring
en parkeerverboden in te stellen:
• Turfstekerstraat van het BP-tankstation tot de T-kruising.
De ontheffing geldt voor het weekend van 14 en 15 februari 2009, 21
en 22 februari 2009, 28 februari en 1 maart, en 7 en 8 maart 2009
tussen 06.00 en 20.00 uur.
woningwet
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:
• Archimedeslaan 16, het vergroten van een woning;
• Grundelweg, het bouwen van 16 appartementen;
• Rietwijkeroordweg 43, het vergroten van een kassencomplex;
• Sportlaan 43a, het plaatsen van 4 vlaggenmasten;
• Werven 8, het plaatsen van een schuur aan de voorzijde;
• Zandoogjestraat 13, het plaatsen van een dakraam.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Hornweg 53, het vergroten van een logiesgebouw;
Bouwaanvraag 2e fase:
• Oosteinderweg 248, het bouwen van een hotel;
• Zijdstraat 81-83, het vergroten van een winkel
en het bouwen van een appartement.

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:
• Beethovenlaan 96 opsl., het plaatsen van een erfafscheiding;
• Dr. J. Wasscherstraat 8, het plaatsen van een dakkapel;
• Hornweg 187, het vergroten van een sportcomplex;
• L.A. Braakstraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
Bouwvergunning 1e fase:
• Hornweg 248, het bouwen van een woning en brug;
Verzenddatum bouwvergunningen: 17 februari 2009.
wet ruimteliJKe ordening (wro)
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.

Voorontwerpbestemmingsplan, Aalsmeerderweg 250a, 282 en 322
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat het
voorontwerpbestemmingsplan “Aalsmeerderweg 250a, 282 en 322”
met de bijbehorende stukken gedurende 4 weken voor een ieder ter
inzage ligt van vrijdag 13 februari 2009 tot en met donderdag 12
maart 2009.
Het voorontwerp bestemmingsplan omvat drie percelen aan de
Aalsmeerderweg, namelijk de percelen behorend bij de huisnummers
250a, 282 en 322. Deze woningen zijn gesloopt ten behoeve van
de tijdelijke ontsluiting van de nieuwe woonwijk Nieuw Oosteinde.
Inmiddels is de definitieve ontsluiting in gebruik. Het is de bedoeling om ter plaatse opnieuw woningen te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken ter inzage op het
gemeentehuis. Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal
beschikbaar via www.aalsmeer.nl.
Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
ligt, kan een ieder schriftelijk of mondeling (niet per e-mail) een
inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan bij het college
van burgemeester en wethouders van Aalsmeer indienen.
Dit bestemmingsplan is nog in voorontwerpstatus. Als het de status
ontwerpbestemmingsplan krijgt, zal het gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage gelegd worden. Het ontwerp zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad om het ontwerp (eventueel gewijzigd)
definitief vast te stellen.
Er kunnen vooralsnog geen rechten worden ontleend aan dit voorontwerp bestemmingsplan.
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 3.6 lid 1c Wro bekend dat zij voornemens is om een bouwvergunning met ontheffing te verlenen voor:
• Geerland 97, het plaatsen van een erker;
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om een bouwvergunning met ontheffing te verlenen voor:
• Werven 8, het plaatsen van een schuur aan de voorzijde;
• Stommeerkade 61, het bouwen van een garage/schuur;
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:
Voornemen tot het verlenen van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om een ontheffing te
verlenen voor:
• Stommeerkade 35C, voor het gebruik ten behoeve van opslag.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of
op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving,
balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep
instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam.
Verzenddatum bouwvergunningen: 17 februari 2009.
BouwVerordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een 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:
• Hornweg 123 achter, het verwijderen
van een asbestbeschoeiing.
Dit besluit wordt op 17 februari 2009 verzonden.
ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, weeK 7
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 12 maart
t/m 14 maart
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;
Voorontwerpbestemmingsplan, Aalsmeerderweg 250a,
282 en 322
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.

wet ruimteliJKe ordening (wro)
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 2
• Hornweg 248, het bouwen van een woning en brug.

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.
inzagetermijn tot vrijdag 27 februari 2009
• Herenweg 100, het vergroten van een showroom
en werkplaats met kantoorruimte.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
CDA fractie op bezoek bij Oostkroost
Aalsmeer - Om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat ouders de mogelijkheid
hebben arbeid en zorg te combineren. Goede kinderopvang draagt
daar sterk aan bij. Voor de CDA
fractie is dit één van de speerpunten in het Jeugd en gezinsbeleid.
Een belangrijke speler in de kinderopvang in Aalsmeer is de Stichting
Kinderhof. Voor de CDA fractie een
reden om bij Kinderhof op bezoek
te gaan. Dinsdag 3 februari werd
de CDA fractie zeer gastvrij ontvangen door de directeur van Kinderhof, Miekje Hoffscholte, en de vestigingsmanager van Kinderhof Oostkroost, Lia Drost. Stichting Kinderhof Aalsmeer huurt sinds 18 augustus vorig jaar het voormalige basisschoolgebouw De Brug aan de Ma-

chineweg en sinds 21 november jl.
is de kinderopvang hier ook daadwerkelijk, na een grondige opknapbeurt van het gebouw, gestart. Tevens is een nieuwe brandmeldinstallatie aangelegd. Ook het meubilair is allemaal nieuw en modern. De
CDA fractie wilde wel eens met eigen ogen zien hoe op deze nieuwe
locatie invulling wordt gegeven aan
de kinderopvang. Er vindt hier voorschoolse-, dag- en naschoolse opvang plaats en tevens is er een peuterspeelzaal. Ook de streekmuziekschool meldde zich al om zaalruimte te huren evenals andere verenigingen. Hieruit blijkt het tekort aan
ruimte in Oost voor maatschappelijk doeleinden. In Aalsmeer en met
name in Oost is een enorm tekort
aan kinderopvangplaatsen met zo-

veel tweeverdieners. De scholen
zijn wettelijk verantwoordelijk voor
de kinderopvang, maar zij hebben
een convenant gesloten met stichting Kinderhof voor de daadwerkelijke uitvoering.
Inburgeringcursussen
Daarnaast is Kinderhof in samenwerking met stichting Cardanus en
het ROC Amsterdam gestart met
het geven van inburgeringcursussen gedurende vijf halve dagen per
week, waarbij dan tevens de kinderen opgevangen worden. Dit is een
voortrekkersproject omdat deze gecombineerde vorm van het aanbieden van inburgering cursussen en
kinderopvang nog niet bestond. Nog
een tweetal andere zaken viel de
CDA fractie op, zoals de wijze waar-

op kinderen gehaald en gebracht
worden met een pas aangeschaft
busje en de wijze waarop men met
de veiligheid omgaat. Eerst aanbellen, kijken wie er voor de deur staat,
en dan pas gaat de deur van slot.
Veel indrukken rijker, aan hoe in het
voormalige schoolgebouw wordt
gewerkt door een enthousiaste
stichting Kinderhof, verliet de CDA
fractie Oostkroost.
Joop Vuijk

Geen beraad en
raad in februari

Aalsmeer - De vergadering van
het beraad en de raad van volgende
week donderdag 19 februari van de
gemeente is gecancelled. De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 12 maart.
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AGENDA

Beachpop 2009: Super
sfeer, maar lage opkomst!
Aalsmeer - Beach-Pop 2009 zit er
weer op! De derde editie van BeachPop stond dit jaar geheel in het teken van de door de brand getroffen gedupeerden van vorig jaar december. The Beach, verschillende Aalsmeerse bands en de Stichting Aalsmeer Helpt hadden daarom hun handen ineen geslagen
en Beachpop 2009 officieel omgedoopt tot benefiet concert. Maar
liefst elf bands gaven tussen 17.00
en 02.00 uur een wervelende show
op het podium van The Beach. Dazzle, waarin mede-organisator Dick
Kuin speelt, beet om 17.00 uur het
spits af. Met heerlijke blues nam Little Boogie Boy Bluesband de fakkel
over. Just4Fun spetterde het podium af en de Tosti-band wist als van
ouds het publiek te bespelen met
heerlijke pop-rock nummers. Yessir-ee-bob trakteerde het publiek op
prachtige soul nummers uit eigen
repertoire. WhattsIt2U betrad vervolgens het podium en lieten een
staaltje van hun kunnen aan het publiek horen. De driemansformatie
The Hendrix Alive Project bracht vol
overgave Jimi Hendrix klassiekers
ten gehore. Blues ’n Beats, zoals de
naam met een heerlijke mondharmonica en Ten Beers After wisten
met lekkere rocknummers de sfeer
goed vast te houden.
Stichting Aalsmeer Helpt kreeg het
publiek helemaal mee door met een
verrassingsoptreden het publiek
te trakteren op twee heerlijke Amsterdamse meezingers! Kort daarna
wist de formatie Funk in yo face, van
Hein en Mervin (van Fitness Center
Pro-Wave), het publiek lekker aan
het dansen te krijgen. De Hucksters
sloten de avond vol passie af met
een waanzinnige medley van alle
grootheden uit de rock scene.

Muziek/Film
Vrijdag 13 februari:
* Into the Groove met dj in De Oude
Veiling, Marktstraat vanaf 22u.
* Disco-avond in de Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
* Zaterdag 14 februari:
* Film Estomago in Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 21u. Open 20.30.
* Valentijn-party in de Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
Zondag 15 februari:
* Optreden Alsmar Popkoor in Oude
Veiing, Marktstraat vanaf 15u.

Naast de bijdrage van de bands, die
allemaal voor het goede doel hun
medewerking hadden aangeboden,
hebben verschillende bedrijven en
instellingen in en rondom Aalsmeer
ook een aardige duit in het zakje gedaan voor de getroffenen. Zo bood
burgermeester Pieter Litjens namens de gemeente Aalsmeer een
cheque aan ter waarde van 2500
euro en namens de Rabobank was
Direkteur Nick Kors aanwezig met
een cheque van 5000 euro.
Verder werd er een hand made gitaar, aangeboden door de wereldberoemde gitaarbouwer Mark Bailey, geveild voor het goede doel!
Met burgermeester Litjens als veilingmeester werd de prijs al snel opgevoerd en bracht de gitaar maar
liefst 1550 euro op! Een mooie geste
kwam ook van een Aalsmeerse Muziekstudio waarbij maar liefst twee
keer vier uur studiotijd werd aangeboden aan de getroffen bands om
professionele digitale muziekopnames te maken. Verder werden er diverse prijzen verloot onder het publiek, waaronder een weekendje cabriorijden en een prachtige gitaar.

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.
Tot en met 29 maart:
* Op kinderkunstzolder in Oude
Raadhuis kindertekeningen uit de
jaren zestig uit collectie Rob van
Rensen. Open: do. t/m zo. 14-17u.
Februari:
* Expositie Ans Distelbrink, Barend
Hoogstadt en Jantien de Kogel bij
Colour of Business, Witteweg 61.
Februari en maart:
* Expositie leden Aalsmeers Schilders Genootschap in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a.
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 14 februari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Iedere zaterdag
van 11.00 tot 16u.

Landelijk in het nieuws
Zelfs de landelijke pers (SBS6 - Hart
van Nederland) heeft aandacht besteedt aan Beach-Pop 2009 en heeft
een item -inclusief een interview met
de burgermeester– uitgezonden. RtvNH zond op zondag een special uit
over de brand en het concert in The
Beach. Het is dan ook jammer dat
de uiteindelijke opkomst van het
Aalsmeers publiek over de gehele
gezien avond tegenviel. De organisatie hoopte op meer dan 1000 bezoekers en met 600 bezoekers viel
dit voor Aalsmeerse begrippen erg
tegen!

Diversen
Donderdag 12 februari:
* Dj contest in discotheek Bon Ami,
Dreef vanaf 19u.
* Kienavond Supportersvereniging
Kudelstaart in Dorpshuis, 20.30u.
Vrijdag 13 februari:
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Inloop voor tieners op Bindingzolder, ingang Haya van Somerenstraat. Iedere vrijdag en dinsdag van
14 tot 18u.
* Valentijn in De Vluchtheuvel,

Aalsmeerderweg in Rozenburg.
Open 19 tot 01u.
* Koppelspeelavond buurtver. Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan
vanaf 20u. Aanwezig 19.45u.
* Koppeltoernooi Sjoelclub in dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Foute bingo-avond in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 14 februari:
* Klaverjasmarathon in café Sportzicht, Sportlaan, 13-01u.
Zondag 15 februari:
* Taxatiedag oud speelgoed in ‘t Wapen van Aalsmeer, Dorpsstraat van
13 tot 17u.
* Vogelhuisjes timmeren en speurtocht op kinderboerderij Boerenvreugd, Hornmeer, 11-15u.
Maandag 16 februari:
* Lezing digitaal fotograveren bij
Filmclub in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Allen Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 19.45u.
Dinsdag 17 februari:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u.
* Speelavond buurtver. Ons Aller Belang Uiterweg in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 19.30u.
Woensdag 18 februari:
* OVAK-ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Verkeersmiddag ANBO in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 14u.
* Bergsportavond bij Nivon Aalsmeer
in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Lezing in Karmel klooster, Stommeerweg vanaf 20u.
18 en 19 Februari:
* Inloop voor basisschooljeugd
bij Binding Boven, Zijdstraat 53.
Woensdag en donderdag van 15.30
tot 17.30u.
Donderdag 19 februari:
* Ouderensoos bij BV Oostend in ’t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 12u.
* Sjoelen in De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Sjoelavond in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u. Open 19.30u.
Vergaderingen
Woensdag 18 februari:
* Vergadering wijkraad Stommeer in
Seringenhorst, Parklaan, 19.30u.
Donderdag 12 maart:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u. 19 Februari
geen beraad en raad!

STAGE
MUSIC SHOP
Film- en Videoclub Aalsmeer

‘Welkom in de wondere
wereld van videostudio’
Aalsmeer - Digitaal videofilmen
is een fantastische hobby. Er valt
echter zoveel over te vertellen dat
je als beginnende videofilmer vaak
door de bomen het bos niet meer
ziet. Reden voor de Film- en Videoclub Aalsmeer een speciale themaavond over “videomontage” te organiseren op maandag 16 februari,
aanvang 20.00 uur, in de grote zaal
van gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a.
Op deze avond zal de bekende videospecialist en auteur Fred van
Eck een demonstratie verzorgen van
de Magix Video deluxe 15 plus montagesoftware en ingaan op de specifieke systeemeisen waaraan een
goede montagecomputer tegenwoordig moet voldoen. Vervolgens
geeft hij tekst en uitleg over het vervaardigen van een dvd en waar al
die instellingen voor dienen als je
zelf een dvd maakt. Fred van Eck is
meer dan 25 jaar werkzaam in de
foto- en videowereld. Hij heeft het
geluk gehad van zijn hobby zijn beroep te kunnen maken. Bij een groot

aantal videoclubs in Nederland is hij
dan ook een welkome gastspreker over tal van onderwerpen. Tevens is hij auteur van vele artikelen
die in de verschillende videomagazines en clubbladen zijn verschenen. Door zijn bekendheid en goede
kontakten met fabrikanten en importeurs beschikt hij als één van de
eersten over de nieuwste informatie
op videogebied. Videofilmen is leuk,
maar de videohobby krijgt pas echt
vorm als je besluit om uit dat oerwoud van opnames een leuke film
te maken. Laat je door de modernste videotechnologie verrassen en
verwezenlijk je droom van een eigen
professionele filmstudio voor thuis.
Voor het bijwonen van deze avond
wordt een bescheiden bedrag van
5 euro als bijdrage in de kosten gevraagd. De belangstelling voor deze
avond is groot. Het is dan ook raadzaam uw komst vooraf aan te melden. Dit kunt u doen bij de secretaris Dick van der Meulen, tel 0297326344 of per email dick.vandermeulen@worldonline.nl

Film Estomago in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 14 februari
is het weer tijd voor een smakelijke
film in cultureel café Bacchus in de
Gerberastraat. Liefde gaat door de
maag en dat is het geluk van Raimundo Nonato, die zonder geld met
de bus in een stadje is aangekomen.
Hij blijkt over een onvermoed kooktalent te beschikken en weet daarmee de prostituee Iria te verleiden.
Hij begint in een eenvoudige snackbar om vervolgens door de eigenaar van een Italiaans restaurant in

dienst te worden genomen. Nonato excelleert met gerechten die hij
met de simpelste ingrediënten op
tafel weet te toveren. Iria, die verschrikkelijk veel van eten houdt, beloont hem rijkelijk in natura. Ook als
Nonato later in barre omstandigheden terechtkomt, blijken zijn culinaire vermogens goed van pas te komen. Misschien een extra reden om
op kookcursus te gaan? Zaal open:
20.30 uur. Aanvang film: 21.00 uur.
Toegang: 3,50 euro.

Kienavond bij
Supportersclub

vol heeft mag als eerste een keuze
maken uit de vijf fantastische prijzen die in elke ronde te winnen zijn.
Na vier ronden komt er een pauze om even te genieten van een
kopje koffie of een drankje. Als de
acht ronden gespeeld zijn komt de
knaller van deze avond, een superprijs met een waarde van ongeveer
125 euro. Kom ook gezellig kienen
vanavond in het dorpshuis te Kudelstaart. Aanvang 20.30 uur.

Kudelstaart - Aanstaande donderdagavond 12 februari organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart
een kienavond met vele mooie prijzen. Veertig fantastische prijzen liggen te wachten op een nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn kienblaadje

AAnbIEdInG:
‘MEdEly’ kEybOArd
(MET AdAPTEr)

MC49:

% 94,00

UITGEbrEIdE COllECTIE
kEybOArd (lES)bOEkEn
Zaterdag:
gitaarsnarenaanbieding-dag

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Gezellige rommelmarkt in
grote zaal van De Spil
Kudelstaart - Gelijk bij aanvang
was het afgelopen zaterdag 7 februari druk in De Spil. De jaarlijkse rommelmarkt stond op het programma
en velen kwamen een kijkje nemen.
In de gang werden de bezoekers
verwelkomt door de dames van de
groen-commissie van de kerk die in
een stand allerlei mooie en originele
tuindecoraties presenteerden. In de
ruimte van de kerk kon men snuffelen tussen glazen, meubels, schilderijen, elektrische apparatuur en di-

verse snuisterijen. Imposant was de
enorme boekenhoek, waar menigeen lang bleef bladeren.
De rommelmarkt werd afgesloten
met het rad van fortuin. De lootjes
hadden gretig aftrek gevonden en
vol spanning stonden de kopers bij
het rad gekluisterd. Uiteraard was
er blijheid als een prijs gewonnen
werd.
De organisatie van De Spil kan terug kijken op een gezellige en goed
bezochte rommelmarkt.

Valentijn-party in de Praam
Expositie leden Aalsmeerse
Schilders in ‘t Anker

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.

Taxatiedag oud speelgoed
Aalsmeer - Wie is niet nieuwsgierig
naar de waarde en andere geheimen van oud speelgoed dat al jaren
in stoffige dozen op zolder ligt opgeslagen. Om dit te weten te komen,
kunnen belangstellenden terecht bij
de speelgoedtaxateurs van Speelgoedmuseum Toy Gallery uit Brummen. Zij zijn op zondag 15 februari
van 13.00 tot 17.00 uur aanwezig in
restaurant Het Wapen van Aalsmeer
in de Dorpsstraat 15. Onder andere kunnen oude treinen en stoommachines, antieke spellen en puzzels, Dinky Toys, soldaatjes en allerlei blikken speelgoed (geen pop-

pen) getaxeerd worden. Ook kan
men bij de taxateurs terecht met
vragen over het opknappen van kapot oud speelgoed. Aan de taxaties
zijn geen kosten verbonden. Nadere inlichtingen via 035-6019101 of
071-5213880.
Dat het de moeite waard kan zijn om
toch eens een deskundig advies te
vragen over de oude spulletjes bleek
onlangs toen op een taxatiemiddag
een doos oude soldaatjes opdook
die bijna in de vuilnisbak was terecht gekomen, maar toch nog zo’n
800 euro waard bleek te zijn.

Aalsmeer - Vrijdagavond 13 februari organiseert de Praam een gezellige disco party met dj Henk. Van
21.00 tot 23.00 uur geldt overigens
voor alle drankjes twee halen één
betalen, dus kom op tijd.
De volgende dag, zaterdag 14 fe-

bruari, komt dj Elmar draaien tijdens
de Valentijn-party. Alle dames krijgen bij binnenkomst een overheerlijke valentijn cocktail. Het wordt
sfeervol in danscafé de Praam in de
Zijdstraa! Iedereen is van harte welkom.

Vrijdag Into the Groove met
dj Feigo in De Oude Veiling
Aalsmeer - Vrijdag 13 februari is
er weer Into the Groove met dj Feigo in De Oude Veiling in de Marktstraat. Lekker ontsnappen aan de
drukte en genieten in het café-restaurant. Nu op iedere vrijdag in de
oneven weken. Vanaf 22.00 uur is
iedereen welkom en de toegang is
gratis. Er wordt lekkere lounge en
nu-jazz gedraaid.
Zondag Alsmar Popkoor
in grote zaal Van de Oude Veiling
verzorgt het Aalsmeerse Alsmar
Popkoor aanstaande zondag 15 februari een optreden. Het Alsmar
Pop Koor is opgericht op 22 april
1997 door dirigent Bram Landzaat
en begon destijds met vijftien leden
te repeteren in een kwekerij aan de
Aalsmeerderweg. Vandaag de dag

zijn er al meer dan zestig leden en
vinden de repetities elke dinsdagavond plaats in het jongerencentrum N201 aan de Zwarteweg. Het
repertoire van het Alsmar Pop Koor
bestaat uit (pop)ulaire muziek in de
breedste zin van het woord; samengesteld door een repertoirecommissie en op basis van wensen van de
koorleden. Het Alsmar Pop Koor is
overigens op zoek naar nieuwe leden. Wie interesse heeft kan een
email sturen naar alsmarpopkoor.
hotmail.com. Het koor begint zondagmiddag om 15.00 uur met zingen en de toegang tot De Oude Veiling in de Marktstraat is gratis. Alvast een notitie waard: Op zondag
22 februari vindt weer Talk of the
Town plaats met Theodore van Houten. Info: op www.deoudeveiling.nl.
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Lezing in Karmel klooster
Aalsmeer - “Je hoeft alleen maar
te zitten en te smullen”, zei iemand
vorig jaar. Het is een lust voor het
oog en het oor. Joop Snoek, diaken en verbonden aan de Karmelparochie, neemt je mee en boeit je
over onderwerpen die de mens van
vandaag kunnen raken. Op woensdag 18 februari staat het leven van
Augustinus (354-430) centraal. Om
20.00 uur in het klooster aan de
Stommeerweg.
Augustinus is ongetwijfeld een van
de bekendste en begaafdste kerkvaders geweest, gewaardeerd zowel
door de katholieke als de reformatorische christenen. Zij werken wor-

Klaverjassen bij
Allen Weerbaar

Aalsmeer - De volgende speelvond
van buurtvereniging Allen Weerbaar
is op maandag 16 februari. Gestart
wordt om 20.00 uur, maar deelnemers wordt verzocht aanwezig te
zijn vanaf 19.45 uur.
De locatie is het buurtgebouw ‘t
Middelpunt in Aalsmeer Oost. Het

Kindertekeningen uit de jaren
zestig op Kinderkunstzolder

den opnieuw vertaald en herdrukt
onder redactie van de paters Augustijnen, waarvoor hij een kloosterregel schreef. In zijn boek de Belijdenissen ziet hij terug op zijn eigen
leven. Hij was aanvankelijk niet een
van de braafsten, maar ontwikkelde zich tenslotte tot een heilige bisschop en tot de invloedrijkste kerkvader van het westen. Een interessant leven van een groot en bewogen theoloog, toch ook met haken
en ogen. De aanwezigen denken er
over na aan de hand van dia’s. Opgave graag naar karmelaalsmeer@
planet.nl Of een bel naar het klooster: 381470. Bijdrage: 2 euro!

klaverjassen is tijdens de laatstgehouden kaartavond gewonnen door
de heer Van der Stroom met 5403
punten. Nummer twee is geworden
M. Tulp met een puntentotaal van
5232, gevolgd door mevrouw Van
Bemmelen die als derde eindigde
met een score van 5074.
De marsenprijs (4) ging naar de heren P. Konst en M. vd. Vaart. Het jokeren is gewonnen door mevrouw E.
Schuit met 193 punten.

recensie

Yvonne Wels en Annelies Onken

Al 40 jaar op het toneel!
Kudelstaart - Yvonne Wels en Annelies Onken zijn afgelopen woensdag verrast met een feestje ter ere
van hun 40 jarig lidmaatschap bij toneelvereniging Kudelstaart. De twee
dames die deze avond genoten van
een dineetje werden na het toetje
overvallen door een paar stoere binken van de vereniging en werden
geblinddoekt afgevoerd.
In het gezellige restaurant De oude Veiling gingen de blinddoeken af
en werden zij onthaald door de le-

den van de vereniging en familie. Na
een toespraak van de voorzitter gaf
zij het woord aan een vriendin en toneel collega Ineke Arts die 40 jaar
toneel heel mooi verwoordde. Daarna spelde zij de gouden speldjes
van de NHCA op, reikte de oorkonde uit en trakteerde Yvonne Wels en
Annelies Onken op een bos bloemen. Ook werd het tweetal verrast
met een weekendje uit.
Het bleef nog lang gezellig onrustig
in de Oude Veiling...

Lichtvoetig, soms ironisch cabaret
van Robin Bleeker in Bacchus
Ouderwets gezellig met tante Toos
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
had het publiek van Bacchus het
genoegen Robin Bleeker te zien optreden met zijn nieuwe programma
‘Welkom in de War’. Deze ietwat bescheiden Haaksbergse theaterman
wist het publiek te boeien met zijn
zelf geschreven liederen, waarbij hij
zichzelf begeleidde op de piano. Hij
is een ware taalkunstenaar die zijn
woorden met zorg kiest en goed gerijmd tussen de nummers door zijn
verhalen vertelt. De thema’s gingen over zijn aan dating sites verslaafde vader, zijn zus met borderline, de vraag of hij wel kinderen
wil, de voordelen van oud worden
en andere belangrijke zaken des le-

vens. Toch lag zijn voorstelling absoluut niet zwaar op de maag. Hij verstaat de kunst lichtvoetig te blijven,
was bij vlagen ironisch maar zonder sarcasme. Zijn ietwat (gespeelde?) schutterige presentatie en een
flinke dosis zelfspot maakte dat er af
en toe flink te lachen viel. Geen dijenkletsers, daar is hij het type niet
voor en dat zou hij ook niet moeten willen.
Je hoort dat hij veel zorg en energie
in zijn teksten heeft gestoken die hij
razendsnel uit zijn hoofd voordraagt.
Ook voor de taalliefhebbers was het
genieten. Het was een geslaagde
avond in intieme sfeer in Bacchus.

Bingo-avond in Bacchus

Aalsmeer - Heb jij zin in een ouderwetse gezellige vrijdagavond? Bacchus heeft tante Toos uit het zorgcentrum gevraagd om op vrijdag
13 februari achter de ballenmachine te gaan zitten en de nummertje op te noemen. Zij is echt de bingo-koningin van Aalsmeer! Onder
het genot van een heerlijk drankje
en gezellige muzak nummertjes af
kruizen. En dan hopen dat je ‘bingo’ mag roepen! Het team van Tante Toos heeft ook voor schitterende prijzen gezorgd: lekkere rolla-

den, de meest fantastische planten, heerlijke doucheschuim, noem
maar op. In totaal worden vier hele rondes gespeeld, waar meerdere prijzen te winnen zullen zijn. De
deur van cultureel café Bacchus in
de Gerberastraat gaat om 20.30 uur
open. Als je mee doet aan de bingo
wordt 2 euro voor de bingo-kaartjes
gevraagd. Rond 21.30 uur zal tante
Toos achter de ballenmachine gaan
zitten en kan de bingo beginnen!
Kom op tijd, want anders wordt het
dringen geblazen.

recensie

Concert over verliefdheid
en ware liefde bij KCA
Jong Sursum present op
jeugdfestival in Schoonhoven
Aalsmeer - De jeugd van Sursum Corda heeft afgelopen zaterdag deelgenomen aan het jeugdfestival in Schoonhoven. Jong Sursum is een jeugd- en opleidingsorkest waarin beginnende muzikanten
(jong en oud) na een paar maanden
muziekles kunnen meespelen. Het
is een klein orkestje waarin de meer
ervaren muzikanten de beginnelingen op weg helpen.
Het orkest staat onder leiding van
dirigent Dick Hesselink. Het door
Brassband Schoonhoven georganiseerde festival voor jeugdorkesten
had een groot aantal deelnemende
orkesten. Totaal waren er 400 jonge muzikanten die deelnamen aan
het festival, dat ook dit jaar een zeer
hoog niveau had. Jong Sursum was
hier het kleinste deelnemende orkest in de sectie opleidingsorkesten. Een goede start werd gemaakt
met ‘Two Israelian Folksongs’ van
Ben Christon. Nadat de eerste zenuwen weggespeeld waren volgde ‘a Durkle Bandrydge Suite’, waar
de presentator bijna zijn tong over
brak. Het programma werd afgesloten met het enthousiast gespeelde
‘Sparkling Youth’ van Ivo Kouwenhoven.
De jury beoordeelde de stukken met
77,5 punt, met name op samenspel
& ritmiek werd hoog gescoord. Aan
het einde van de middag werd het

publiek getrakteerd op een miniconcert van Brassband Schoonhoven. Ondanks alle nare berichten in
de media had het bestuur het toch
aangedurfd om een pannenkoekenrestaurant te reserveren. Dus werd
de dag gezellig afgesloten met pannenkoeken eten in Nieuwegein.
Beginnende muzikanten welkom
Kom mee doen! Jong Sursum nodigt beginnende muzikanten uit om
een keer te komen kijken of mee
te spelen. Beginnende muzikanten
kunnen na een paar maanden les
op een blaasinstrument mee komen
spelen in het jeugdorkest. De muziek wordt zoveel mogelijk aangepast aan het niveau van de muzikant. Het is een harmonieorkest dus
je kunt ook meespelen als je speelt
op klarinet, dwarsfluit, hobo, of misschien zelfs fagot. Op 20 en 27 februari houdt Jong Sursum een welverdiende vakantie, maar daarna
is het een goed moment om in te
stappen in het orkest, er is een lage drempel.
Kom gerust een keer langs, vrijdag wordt er gerepeteerd van 18.45
tot 19.45 uur in gebouw Irene in de
Kanaalstraat, naast de Dorpskerk.
Contact kan opgenomen worden
via de website www.sursumcordaaalsmeer.nl, of bel voor informatie
met het secratariaat tel. 344334.

Tweede klaverjasmarathon voor
koppels in café Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 14 februari organiseert café Sportzicht voor
de tweede maal een Klaverjasmarathon speciaal voor koppels. Zal
het Alderd Leegwater ook dit jaar
weer lukken met zijn nieuwe partner Aster van den Bosch om de marathon te winnen? Wie het als koppel aandurft om het de titelverdediger moeilijk te maken, schrijft zich
snel in voor de klaverjas marathon
bij café Sportzicht in de Sportlaan

44. Buiten de eerste, tweede en derde prijs is er ook weer een prijs te
winnen voor de hoogste partij, de
meeste marsen en de poedelprijs.
De klaverjasmarathon begint om
13.00 uur en eindigt om 01.00 uur.
Het inschrijfgeld is 7,50 euro per
persoon. Tijdens de marathon wordt
er ’s avonds voor een lekkere hap
gezorgd. Een ieder die de deelnemers mentaal willen steunen is uiteraard ook van harte welkom.

Aalsmeer - Terwijl buiten de
sneeuwvlokken aarzelend een weg
naar de aarde zochten, was het afgelopen zondag tijdens het KCA concert lente in de Oud Katholieke Kerk
aan de Oosteinderweg. Het Hexagon Ensemble bestaande uit Wout
van den Berg (fluit) Bram Kreeftmeijer (hobo) Arjan Woudenberg
(klarinet) Christiaan Boers (hoorn)
Marieke Stordiau (fagot) Frank Peters (vleugel) lieten het publiek horen hoe verliefdheid en ware liefde klinkt. Het eerste stuk dat deze
lentegevoelens teweegbracht was
van de Russische componist Nicolai Rimski Korsakov (1844-1908)
Het kwintet in Bes groot opus voor
fluit, klarinet, fagot, piano en hoorn
schreef hij in 1876. Een stuk vol folklore, sprookjesachtige elementen
die door de herhaling steeds indringender werden.
Door de schitterende solopartijen
van de musici werd het nogal breedsprakige kwintet een romantisch
feest, waar men niet genoeg van
kan krijgen. Het tweede stuk was
van Michaïl Ippolitov-Ivanov (18591935) Geboren in Georgië. Hij componeerde in 1926 het stuk Avond in
Georgië geschreven voor fluit, hobo, klarinet, fagot en piano. Het resultaat was een prachtige sfeerschets van een bijzonder land waar
zoveel oude culturen samensmelten. Men kon zich wanen voor een
heerlijk brandende open haard met
een goed glas geestrijk vocht, of het
samenzijn met goede vrienden bij
een smeulend kampvuur om met
elkaar te genieten van een ondergaande zon. Alle gespeelde noten
maakten dat deze fantasieën konden ontspruiten.Maar ook was er de
gedachte van ‘ach, arm rijk land dat
zoveel moois bezit en zo verwoest
wordt!’ Het publiek werd zo opgenomen in de goed geschetste sfeer
dat het leek alsof men nog geen afscheid wilde nemen. Pas toen hoornist Christiaan Boers zei ´dat ´m dan´
kwam het verdiende applaus.
Na de pauze
In 1784 was de klarinet nog vrijwel
onbekend, maar Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) was zo
dol op het geluid van dit instrument, dat hij het kwintet Es groot KV
452 speciaal componeerde voor de
klarinet. In een brief aan zijn vader
schreef Mozart; “Dit is het mooiste
wat ik tot nu toe heb geschreven.”
Het stuk wordt ook heden ten dage nog graag gespeeld en beluisterd. En toen speelde het Hexagon
Ensemble in volle bezetting het stuk

Sextuor van Francis Poulenc (18991963) In de tijd dat de Franse componist Sextuor schreef (1932-1939)
verbleef hij in Parijs. Hij ontmoette
daar de groten der aarde. Picasso,
Modigliani, de Rus Giagilev en zijn
Ballet Russe. Volgens pianist Frank
Peters bleek Poulenc toch in staat
om dicht bij zichzelf te blijven.
Een kakofonie van noten die toch
niets anders konden zijn dan een
grote verwarring van verliefdheid,
van vreugde en van levensdrang
drongen zich op aan het publiek.
Recht werd krom, boven werd beneden en rechts werd links. Kortom,
chaos maar een chaos die zo meeslepend is dat men er aan verslaafd
kan raken. Tot daar de omslag was
en verliefdheid veranderde in ware liefde.
Liefde die men kan vertrouwen en
er voor altijd zal zijn! Wanneer een
muziekgezelschap het publiek met
zulke gedachten naar huis kan sturen, dan rest niets anders dan blijdschap. Daarom dank Hexagon Ensemble.
Janna van Zon
Het volgende concert is zondag 8
maart. Barokensemble Eik en Linde, bestaande uit twintig musici onder leiding van Franc Polman zorgen
voor een verrassend muzikaal programma. Voor kaarten kan men bellen naar Nico de Groot, tel. 324160.

Koppeltoernooi
bij Sjoelclub
Kudelstaart - Zaterdag 14 februari
organiseert Sjoelclub Aalsmeer voor
de achtentwintigste keer een open
koppeltoernooi in het dorpshuis van
Kudelstaart.
Het toernooi begint om 10.00 uur,
eindigt om circa 18.00 uur, en gespeeld kan worden in de klasses A
tot en met J. Er staan totaal dertig
bakken klaar.
De kosten bedragen 8 euro per koppel. Inschrijven kan telefonisch tussen 19.00 en 22.00 uur bij Albert Geleijn, tel. 0297-323169. Het sjoelen
op 5 februari is in de hoofdklasse
tot en met de F-klasse gewonnen
door Cock Tukker met 2875, Hans
van Leeuwen met 2793, Henk Brozius met 2589, Klaas van Leeuwen
met 2527, Jan Alderden met 2478,
Dirk Mol met 2289 en Marry Bax
met 2076 punten.

Aalsmeer - Kindertekeningen van
vroeger zijn zeer schaars, gelukkig
zijn er kenners die er de waarde van
in zien en unieke exemplaren jarenlang in mappen hebben bewaard.
Zo’n verzameling zag onlangs weer
het daglicht. Rob van Rensen, ouddocent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst, besloot zijn
verzameling middelbare schooltekeningen uit de jaren zestig te schenken aan zijn oud-leerlinge Annefie
van Itterzon, die er op de Kinderkunstzolder van het Oude Raadhuis
een bijzondere ‘oer-Hollandse’ tentoonstelling aan heeft gewijd. Onder de balken van de oude museumzolder komen de werken opvallend goed tot hun recht. Sfeervolle havengezichten en verlaten fabrieksgebouwen, bruggen en bomen in grijstonen, dan weer ongedwongen vrolijk en trefzeker uitgevoerd.
De voorliefde voor kleuren mengen valt op en het felle paars van
toen is verdwenen uit de acrylverf
van nu. Geen les moet saai zijn geweest, gelet op de grote een afwisseling aan onderwerpen en technieken. Naturalistische scheppingen en uitbeeldende abstractie
houden elkaar in evenwicht. Kleine pentekeningen naast prachtige voorbeelden van stempeltechnieken en grafiek. Het is uniek dat
de verzameling in zo’n goede staat
bewaard is gebleven en een voorbeeld kan zijn voor het tekenonderwijs van nu. Reden om in gesprek te gaan met oud-docent Rob
van Rensen. Hoe was dat tekenonderwijs op een HBS in Oud-Beijerland in de jaren zestig? Hoe kreeg
hij het voor elkaar om kinderen zo
vrij, maar vooral ook vaardig te laten
werken? Van Rensen koos in zijn
lessen vaak voor een zakelijke aanpak, tekenen ziet hij als een leervak.
Vanuit kennis ontstaat creativiteit,
het is aan de meester om dat proces
op gang te brengen. “Veel leerlingen zijn blij met opdrachten die aan
beperkingen en regels moeten voldoen. Vooral kinderen zonder natuurlijke aanleg voor het vak. De zogenaamde totale vrije expressie, die
op gang kwam in de naoorlogse jaren is niet interessant genoeg voor
intelligente kinderen tussen 12 en
17 jaar. In die leeftijd willen ze richtlijnen, iets leren en over vorm, kleur,
uit- en afbeelden.
De klassen waren ook toen vaak
groot en rumoerig, maar de plattelandskinderen waren toegewijd en
leergierig. Om de nodige orde een

aandacht te herkrijgen, stelde ik
soms een tekendictee op, waarin
kinderen binnen een bepaalde tijd
een tekeningetje moesten maken
van een bekend voorwerp. Ik liet
het tekenpapier met enkele lijnen
in kleine rechthoeken verdelen. In
bijvoorbeeld 5 minuten moest dan
in één hokje zo’n voorwerp getekend worden. Dat kon een lucifersdoosje, een schaar, je eigen hand,
een schoen, een kale boom of een
poes zijn. Voor aardappel stempelen
vroeg ik de kinderen twee aardappels mee te nemen en via een eenvoudige stempelmethode werden
er dan dessins en vereenvoudigde
voorstellingen gemaakt. Dat zijn opdrachten waarbij ook weer de niet
teken getalenteerden tot fantasievolle, verfrissende resultaten kunnen komen.
De interessantste werkstukken gingen in het vaklokaal aan de wand,
zodat de leerlingen ook het werk
van andere klassen onder ogen
kregen. Enkele wissellijsten in de
school dienden datzelfde doel, maar
dan inclusief de docenten. Thematische aansluiting zoeken bij vakken
als aardrijkskunde en geschiedenis;
het bespreken van bijvoorbeeld expressionistische kunst na opdrachten die tot een expressieve aanpak
uitnodigen, het kunnen middelen
zijn om tekenles en kunst een waardige plaats geven in de school. In de
zomer ging ik met de kinderen buitentekenen in het parkje achter de
school en met hogere klassen aan
de haven, beide mooie plekken bij/
in het dorp. Van de tekeningen werden dan in het koude seizoen op
groter formaat schilderstukken gemaakt. Kleine tekeningen projecteerde ik met een episcoop groot op
de wand.
De leerlingen staan dan soms versteld van hun eigen kunnen. Bijzondere tekeningen vroeg ik te mogen
houden voor ‘het archief’. Alleen
met hun toestemming, en vaak natuurlijk ook trots, is zo de verzameling tot stand gekomen.”
De expositie met kindertekeningen uit de jaren zestig uit de collectie van deze schoolmeester is tot
en me 29 maart te zien op de Kinderkunstzolder in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. De galerie
is iedere donderdag tot en met zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis. Op de Kinderkunstzolder ligt papier, pen en inkt
klaar voor jeugdige bezoekers voor
een tekenopdracht van Rob van
Rensen.

Promotieconcert mannenkoor
Con Amore in Urbanuskerk
Aalsmeer - Met hulp van de Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
organiseert Aalsmeers mannenkoor
Con Amore’ op zondag 1 maart een
promotieconcert. Con Amore heeft
naast veel leden uit Aalsmeer ook
een grote groep Amstelveners in het
koor. Vorig jaar bestond het mannenkoor vijftig jaar en tijdens het jubileumconcert is een cd opgenomen. Deze cd gaat tijdens het concert gepromoot worden. Stukken
van onder andere Mozart, Schubert,
Cole Porter en Jean Ferrat en musicalstukken uit Fidler on the roof,
My fair Lady, Evita gaan ten gehore gebracht worden. Aan het con-

cert verlenen het Aalsmeers Saxofoonkwartet, Accordeon Ensemble
Mozaïek en Rob Goudkuil op piano medewerking. Het concert staat
onder algehele leiding van Theo van
der Hoorn. Het concert is 1 maart
in de Urbanuskerk in Bovenkerk en
begint om 15.00 uur. De toegang is
7,50 euro en dit bedrag is inclusief
een consumptie. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden in de Urbanuskerk. Voor inlichtingen kan gebeld worden naar 0297 323847 of
stuur een mailtje naar amkconamore@hotmail.com. Op de site www.
amkconamore.nl is uitgebreide informatie te vinden.

Bergsportavond bij Nivon
in buurthuis Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdagavond 18
februari is er een avond over bergsport in buurtcentrum Hornmeer in
de Roerdomplaan. Vanouds bestaat
er een groep mensen in de vereniging Nivon Natuurvrienden die aan
bergsport doet. Er wordt soms een
cursus aangeboden om deze sport
te leren en deze zomer is er bijvoorbeeld weer een Bergsporttrefkamp
in het Italiaanse Stelvio. Op de 18e
komen Menno Frantzen en Jelle

Egas in Aalsmeer vertellen over de
reizen die zij in het hooggebergte
hebben ondernomen. Daarbij zullen
foto’s en stukjes film getoond worden. Op het programma staat een
winterbeklimming in Schotland en
een tropische expeditie naar een
van de toppen van het Ruwenzori
gebergte in Afrika. Iedereen is van
harte welkom. De aanvang is 20.00
uur en de toegang bedraagt 3 euro,
koffie en thee inbegrepen.
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“Minima stapt niet snel naar overheid”

Van de hak
op de tak

(Be)raad in vogelvlucht
Aalsmeer - In het Beraad van afgelopen donderdag, voorgezeten door
Joop Vuijk (CDA), stelde de fractie
van AB aan de orde dat het besluit
van een paar maanden geleden, om
voor de beheerder van Brede School
De Mikado een bedrag van 30 duizend euro beschikbaar te stellen in
verband activiteiten in de avonduren, met voeten getreden wordt.
Naar de mening van AB wordt het
bedrag gebruikt om de exploitatie rond te krijgen en daar is het
bedrag niet voor bedoeld. Derden
hebben nu een eigen sleutel en dat
is niet goed, er moet een beheerder aanwezig zijn en daar heeft de
fractie “ja” tegen gezegd. Wethouder Jaap Overbeek geeft aan dat er
steeds meer avonduren worden ingevuld en dat het beheer in handen
is van de NV ESA en dat beheer en
exploitatie dicht bij elkaar ligt. NV
ESA maakt daarbij zelf de keuze of
de beheerder daar waar mogelijk
op afstand of ter plaatse zijn werkzaamheden verricht. Het antwoord
was voor de AB-fractie niet bevredigend genoeg en waarschijnlijk komt
het onderwerp in het Beraad van
maart weer aan de orde.
Minimabeleid
De behandeling van het onderwerp
vaststellen tussentijdse evaluatie
minimabeleid gemeente AalsmeerUithoorn 2007-2010 stond vooral in
het teken van het gegeven dat het
bereiken van doelgroep erg moeilijk is. De VVD wil van wethouder
Jaap Overbeek weten wat hier aan
gedaan kan worden. De AB-fractie geeft aan dat de bestemde gelden niet volledig op de juiste plaats
terecht komen. Bij een aanvraag
wordt steeds weer het hemd van
het lijf gevraagd en volgens de fractie moet het mogelijk zijn de eerste keer een duidelijke vragenlijst
in te vullen en bij de eventuele vervolggesprekken steeds weer te vragen of de situatie nog dezelfde is of
dat er een wijziging heeft plaatsgevonden. Ook wil de fractie weten of
de gemeente Aalsmeer voorbereid
is op de kredietcrisis en eventuele
bedrijven die hierdoor in de problemen komen. De CDA-fractie merkt
op dat in de nota wordt aangegeven dat er veel werk moet worden
verricht en de vraag is weegt dit wel
op tegen het behaalde resultaat?
Dit moet bij de medewerkers niet
prettig in het gehoor liggen. Niet alleen de gemeente maar ook diaconieën hebben moeite de doelgroep
te vinden en de fractie geeft aan dat
het wellicht wenselijk is gemeentepagina weer enigszins uit te breiden om de zoektocht naar minima
in nood gestalte te geven. Tevens
brengt de fractie het Noodfonds ter
sprake. Ook de PACT-fractie geeft
aan dat het een lastige klus blijkt te
zijn om de doelgroep te vinden. Niet
het zoeken maar de manier van zoeken zou eens tegen het licht gehouden moeten worden. Het inschakelen van sociale netwerken zoals het
verenigingsleven zou hierbij enorm
kunnen helpen want de sociale cohesie in de gemeente Aalsmeer is
groot.
Wethouder Jaap Overbeek sluit zich
aan bij de opmerkingen dat het een
lastige klus is de doelgroep te vinden. Er wordt van alles aan gedaan
in samenwerking met onder andere
Seniorenraad, Cliëntenraad etc. en
er wordt doorgegaan op de ingeslagen weg en het vinden van nieuwe

initiatieven staat hoog genoteerd. Bij
het stellen van vragen ontstaat altijd
een spanningsveld en het is natuurlijk nooit leuk om steeds maar weer
het hemd van het lijf gevraagd te
worden. De mening dat er een juist
evenwicht is gevonden wordt klaarblijkelijk niet gedeeld. De inspanningen van de medewerkers worden niet altijd beloond maar zij laten zich hierdoor niet ontmoedigen.
Met betrekking tot het Noodfonds
worden gesprekken gevoerd met allerlei partijen. Ook bedrijven vallen
hieronder. Het beoordelen van een
aanvraag vergt nogal wat tijd maar
aanvragers krijgen, in afwachting
van de uitslag van de aanvraag, binnen vier weken een voorlopige uitkering. Naar de mening van de wethouder wordt op alle fronten keihard gewerkt om het minimabeleid
succesvol te laten verlopen. Daarnaast merkt hij op dat Aalsmeerders elkaar willen helpen en dat is
kenmerkend voor de gemeente. Zij
stappen niet zo snel naar de overheid. De besluitvorming vond later
op de avond plaats met steun van
alle fracties.
In de rondvraag vroeg de PACTfractie aandacht voor de broedkast
voor torenvalken in de Watertoren.
Ingevolge de Flora- en Faunawet is
de torenvalk (Falco peregrinus) een
beschermde diersoort. In verband
met renovatiewerkzaamheden aan
de Watertoren is de gemeente voornemens de broedkast tijdelijk danwel permanent te verwijderen diende de PACT-fractie een motie in
waarin het college wordt opgeroepen om de broedkast van de torenvalken te behouden en ongestoord
broeden mogelijk te maken.
‘Ecologische functie watertoren’
De gemeenteraad heeft bepaald dat
de Watertoren vanwege zijn belangrijke architectonische en cultuurhistorische waarde behouden moet
blijven en beschikbaar gesteld moet
worden voor publieksactiviteiten.
In 2005 is in de Watertoren met volledige medewerking van de gemeente door de Werkgroep Valken
Broedkast een broedkast geplaatst
voor slechtvalken (Falco tinnunculus) waarin sindsdien in alle broedseizoenen door een stel torenvalken
diverse jongen zijn grootgebracht.
De Watertoren vervult dus ook een
belangrijke ecologische functie die
behouden dient te blijven. De publieksfunctie en de ecologische
functie van de Watertoren hoeven
niet op gespannen voet met elkaar
te staan, maar kunnen elkaar juist
versterken.
De motie kreeg raadsbrede steun. In
de maanden april, mei en juni zullen er geen open dagen zijn en het
is nog niet bekend wanneer de renovatie zal plaatsvinden. Na de renovatie zal de broedkas weer teruggeplaatst worden, ondanks het
feit dat niet de beoogde bewoner,
de slechtvalk, maar de torenvalk als
een ware kraker bezit heeft genomen van de broedkast.
Mevrouw drs. E. Vergne-Appel is per
1 mei 2009 benoemd tot griffier van
de gemeente Aalsmeer en de beëdiging zal later plaatsvinden. Mevrouw M.L. de Boer is per 1 januari
2009 benoemd bij de griffie als secretarieel administratief medewerker en haar benoeming leverde haar
een fraai bloemstuk en de felicitaties met bijbehorende rituelen van
burgemeester Pieter Litjens op.

Weer schrijven naar Gemeente

Bewoners Stommeerkade
bang voor verkeersdrukte

Aalsmeer -Bewoners van de Stommeerkade hebben voor het vierde jaar op rij aan de bel getrokken
bij B&W en de fracties over de verwachte verkeersdrukte op hun weg.
De gevolgen van de ‘knip’ in de oude N201 na omlegging gaat weer
opnieuw onderzocht worden. Naast
ondernemersvereningingen willen
de bewoners van de Stommeerweg dit obstakel liever niet. De eerste onderzoeken hebben uitgewezen dat de ‘knip’ voor veel meer verkeer gaat zorgen op de Stommeerweg. Het verkeer dat van de N201 af
moet gaat een andere route kiezen,
en de Stommeerweg lijkt in deze
de vervangende route te zijn. In het

schrijven vragen de bewoners nogmaals om mee te mogen praten over
het verkeer- en vervoersplan waarin ook de N201 en de Stommeerweg
aan de orde komen. Het aantal verkeersbewegingen op de Stommeerweg, een dijkweg die niet daarop is
berekend en daarvoor bestemd is,
zal na de ‘knip’ toenemen met meer
dan het dubbele aantal motorvoertuigen dan nu het geval is. Volgens
de bewoners kan de Stommeerweg
de verdubbeling niet aan.
De bewoners hopen nu gevraagd
te worden door de gemeente om
met elkaar te discussieren over het
op handen zijnde verkeers- en vervoersplan.

Groenmemootje

Gemeenteraden bezoeken
Veiligheidsregio Schiphol
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 4
februari hebben de gemeenteraden,
colleges en managementteams van
Uithoorn en Aalsmeer gezamenlijk
een werkbezoek gebracht aan de
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, die op Schiphol-Centrum
gevestigd is. Tijdens dit werkbezoek
is er door Maaike Smeels, hoofd van
het Veiligheidsbureau AmsterdamAmstelland, een presentatie verzorgt
over de stand van zaken in de veiligheidsregio. Zij heeft geschetst wat

er in 2008 binnen de veiligheidsregio gerealiseerd is en wat komende
de jaren de ontwikkelingen zijn op
het gebied van de rampen- en crisisbeheersing. Daarnaast heeft Diemer Kransen, plaatsvervangend directeur brandweer, verteld wat de
stand van zaken is van de regionalisering van de brandweer, wat dit de
gemeenten in 2008 heeft gebracht,
wat de ontwikkelingen in 2009 zijn
en wat de toekomstvisie van de
brandweer is. Naast de presentaties

Weer reparatie nodig aan
wegdek van Hoge Dijk
Aalsmeer - Vorig jaar is de Hoge
Dijk gerenoveerd met financiële bijdragen van aanwonenden. De actie
werd toen op touw gezet door Dirk
van Leeuwen, die een tweetal oudpapiercontainers aan de Dijk heeft
staan. Er kwam destijds voldoende geld binnen zodat het wegdek
met al zijn gaten weer opgeknapt
kon worden. In een jaar tijd is de
Hoge Dijk opnieuw onbegaanbaar.
De dijk is weer verzakt met alle ge-

volgen van dien. Volgens Van Leeuwen wordt sinds de afsluiting van
de dijk, ter hoogte van de nieuwe
N201, extra heen en weer gereden,
vandaar dat het wegdek zo slecht
is. Om de kuilen weer op te vullen
en het pad op te hogen is hij nu
een nieuwe actie gestart. Aanwonenden en andere Hoge Dijkgebruikers kunnen een gift doen op het
rekeningnummer van de TVA Reüniecommissie: 300127286. Per be-

is er door de brandweer ook nog
een spectaculaire demonstratie verzorgd op het oefenterrein. Tijdens
de demonstratie hebben de deelnemers ervaren dat het in een kamer
waar brand uitbreekt binnen een
paar minuten extreem heet wordt.
Het werkbezoek heeft de gemeenteraden inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van de rampen- en crisisbeheersing en op het
gebied van de brandbestrijding in
de regio.
drijf of huishouden is vorig jaar circa 150 euro betaald. De initiatiefnemer hoopt dat er goed gehoor aan
de oproep wordt gegeven. “Ook in
verband met mensen die oud papier
komen brengen voor het goede doel
willen we de weg verbeteren. Zodat
bijdragen aan culturele- en sportverenigingen gewaarborgd blijven.
Natuurlijk is een goedbegaanbare
weg ook in het belang van ieder die
dagelijks van de Hoge Dijk gebruikmaakt.”
De dijk is geen officiële doorgaansroute. Om die reden kan geen geld
door de (lokale) overheid beschikbaar gesteld worden voor renovatie.

Veel reacties op Woonvisie Aalsmeer 2009-2015

“Scheefgroei in grote projecten en
gebouwd voor niet-Aalsmeerders”
Aalsmeer - Voor de eerste termijn
van het behandelstuk vaststellen
Woonvisie Aalsmeer 2009 - 2015
was tijdens het Beraad afgelopen
donderdag circa een uur uitgetrokken en dat bleek geen overbodige
luxe te zijn. Alle fracties hadden een
waslijst aan vragen aan wethouder
Berry Nijmeijer. De Woonvisie moet
inzicht bieden in de Aalsmeerse woningmarkt en de mogelijkheden die
de gemeente heeft om de sturen
op de woningmarkt teneinde demografische scheefgroei in de toekomst te voorkomen. Ook te voorzien in de vraag naar woningen binnen de gemeente Aalsmeer waarbij
rekening wordt gehouden met de
behoefte van de verschillende doelgroepen en wenselijke kwaliteit van
een goed functionerende, duurzame bebouwde omgeving te waarborgen. Teneinde de in de Woonvisie geformuleerde doelstellingen te
realiseren is meerjaren activiteitenprogramma gemaakt. De te nemen
maatregen zijn grofweg: toevoegen nieuwe woningen, verbeteren
van bestaande huizen en woonomgeving en het verdelen van de beschikbare woningen.
Reactie PACT en VVD
Er waren heel veel vragen; de fracties namen echter in de eerste termijn nog geen politieke standpunten in. Dat zal pas in de tweede en
eventueel een derde termijn gaan
plaatsvinden. De PACT-fractie vond
de naamgeving Woonvisie eigenlijk een korte termijn gedachte en
vindt de inspraak op de conceptvisie in het proces wat schraal. Vooral in de grote projecten is er scheefgroei en wordt er gebouwd voor
niet-Aalsmeerders. De fractie wil
ook weten hoe de woningbehoefte
is berekend en merkt op dat starters
aangewezen zijn op sociale huurwoningen. Over leefbaarheid is de
fractie geschrokken want die ligt
beneden het landelijk gemiddelde.
Duurzaamheid wordt gemist. Wethouder Nijmeijer geeft aan dat de
Woonvisie zich richt op de komende
vijf jaar. In 2013 of 2014 zal er een
update moeten plaatsvinden. Hij is
het er mee eens dat er nogal wat
scheefgroei is ontstaan maar het
initiatief lag meer bij ontwikkelaars
dan bij de gemeente. Dat kan de
gemeente in toekomst echter voor

zijn. Sinds kort zijn er andere toewijzingscriteria en bovendien is weer
een nieuwe wet op komst. De VVDfractie noemt de Woonvisie eigenlijk
een inventarisatie van de woningvoorraad en volgens de fractie zijn
er momenteel voldoende goedkope
huurwoningen in Aalsmeer en verschillende woningen worden door
de verkeerde doelgroep bewoond.
Hoe komen deze huizen beschikbaar voor de groep voor wie zij bestemd zijn? Wat gaat de gemeente er aan doen om de in de visie
genoemde huisvesting te realiseren. Verder heeft de fractie ook nog
vragen over de woonzorgzones en
wordt gewezen op de achterstand
die is ontstaan bij de statushouders.
De achterstand is opgelopen tot 32
en een woning per maand beschikbaar stellen schiet niet echt goed op.
Wethouder Berry Nijmeijer merkte
op dat de gepresenteerde Woonvisie als sturingsmiddel gebruikt kan
worden. Nu gaan sturen op oplossingen en zoeken naar uitbreiding,
inbreigebieden en herstructureren
is de boodschap. Nu voor starters
gaan bouwen het liefst in appartementen en zo gauw een gezin gesticht wordt moer doorstroming volgen. Wat de woonzorgzones betreft zou er in de Hornmeer ook nog
iets kunnen komen. Wat de statushouders betreft zijn er momenteel
circa dertig ‘pardonners’ maar het
kan niet zo zijn dat een eengezinswoning door slechts een persoon
wordt bewoond.
Reactie AB en CDA
De AB-fractie geeft aan dat het
woord visie betekent dat er beleidslijnen uitgestippeld dienen te worden. De wethouder verstaat hieronder de analyse van de problematiek. De fractie heeft een eigen
woningmarktanalyse laten opstellen door EKZ Makelaars. In de visie
is niets over de regionale ontwikkeling te vinden. Het EKZ-rapport
spreekt over de dagelijkse praktijk
terwijl het rapport van Rigo Consult
een theoretisch verhaal is. Samen
geven de rapporten een goed beeld
want zij vullen elkaar aan. Voor senioren, starters en jongeren zijn de
tekorten groot en voor Aalsmeerders zijn er geen goede kansen op
de woningmarkt. Het aanbod sluit
totaal niet aan bij de vraag en het

aanbod voor statushouders is te gering. Missers zijn dat de visie niet
SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden ) is en er worden veel te weinig aanknopingspunten geboden er
is ook geen woord te vinden over de
nieuwe wet ruimtelijke ordening en
hoe de gemeente dit beleidsmiddel
inzet. Het onderdeel voorzieningen
is vergeten en er is ook niets te vinden over de overweging heroverweging van de bestaande bouwlocaties
ter hand te nemen. Verder worden
nog genoemd levensloopbestendigheid en doorstroming. Hoe zit het
met het toewijzingsbeleid? Helaas
is er nog geen sprake van een visie
en dilemma’s en keuzes worden tot
na 2015 doorgeschoven. Wethouder
Nijmeijer geeft aan dat alleen bouwen in het lage segment een utopie
is. Daar is geen ontwikkelaar voor te
vinden. Bouwen staat altijd in een
bepaalde verhouding om het betaalbaar te maken. Het aantal starters en senioren zal de komende jaren alleen maar groeien en er wordt
wel voor doelgroepen gebouwd en
er kan een inhaalslag van circa vijftig woningen per jaar gemaakt worden. Lopende bouwprojecten kunnen nu niet meer bijgestuurd worden en verder bestaat het idee om
in de Hornmeer ook kleinere appartementen mogelijk te maken.
De CDA-fractie is positief over de
actualisatie, een vervolg op een eerder verschenen nota. De daarin genoemde zes speerpunten zijn nog
steeds actueel. Er is in de visie niet
terug te zien wat er bereikt is met
voornemens en welke instrumenten
kunnen gebruikt worden om oplossingen te vinden voor starters, ouderen en jongeren. Kunnen de ambities om in de periode 2009 - 2015
2.450 woningen op te leveren wel
waar gemaakt worden. Is het eigenlijk nog wel mogelijk, gezien alle eisen om nog betaalbaar te bouwen
en zijn er wel afspraken te maken
met woningcorporaties. Wethouder
Nijmeijer geeft aan dat er afspraken
zijn gemaakt met bijvoorbeeld Eigen
Haard. Ook andere woningcorporaties zijn ingezet. In de bouwprogramma’s met behoud van groen en
bereikbaarheid zullen we een balans zien te vinden, aldus besluit de
wethouder. De tweede termijn wordt
besproken in de maartvergadering.

Aalsmeer - Er zijn weken dat ik weinig commentaar heb. Hoewel... Òf ik
denk: “Laat maar” of ik denk dat er
andere, belangrijkere dingen zijn of ik
wil me gewoon even niet druk maken.
Denk ik nou zelf maar, bijvoorbeeld,
dat deze gemeente steeds minder groen wordt of mankeert er iets
aan mijn visie? Er zijn groene speelveldjes, schitterende lanen met bomen, groen op de algemene begraafplaats, rondom de dorpskerk, aan de
loswal, vorig jaar nog op het surfeiland ‘Vrouwentroost’, het Stokkeland,
de Jac Takkade en ga zo maar door.
Er is zat groen. Denk ook maar eens
aan de parken: In de Hornmeer, in
Kudelstaart, het Seringenpark...
Bovendien is er een schitterend natuurgebied dat uit water, riet, akkers,
moerasbossen, fauna en flora bestaat. Waar het mooi en stil is: te vinden vanaf de oude Spoordijk tot het
eind van de mr. Jac Takkade; vanaf
het dorp achter de Ringvaart en de
Oosteinderweg tot aan het bos.
Kun je het voor de geest halen? Ja,
en dan is er dat grote weergaloze
plassengebied. De grote en kleine
poel: de Westeinderplassen. Onnoemelijk te omschrijven. Groen, sloten,
kreken. Akkers, riet en eilanden. Fauna en flora. Water, water en water.
Voor mensen die geen boot bezitten of nooit eens naar het Praamplein gaan en meegaan met een
tocht, over de plassen met rondvaart
de Westeinder, is het bijna ondoenlijk
om al dat moois in deze gemeente
te omvatten. Van het groene gevoel
te genieten. Het is er en toch zeur ik
over minder groen in dit dorp.
Het is waar dat er in woon, winkel
en openbare wijken steeds minder
aan groen gedacht wordt. Zelfs bermen verdwijnen. Er wordt eerst vol
gebouwd. Daarvoor moet het groen
weg. Natuurlijk, logisch. Toch, als ik
de gemeentepagina lees... Daar kun
je lezen dat er nogal wat kapvergunningen worden verstrekt. Als je dat
een paar weken volgt en het aantal bomen optelt die gekapt mogen
worden, heb je bijkans een woud bij
elkaar! De gemeente doet, om wat
voor reden dan ook, net zo goed
met die kaalslag mee. En: je ziet het
rondom je. Het Lijnbaan-gebied, bij
nieuwbouw-gebieden, op het surfeiland, langs wegen. In een nieuw te
bouwen gebied of waar net nieuwe
huizen gebouwd zijn, zijn er veelal
geen bomen, struiken en bermen of
tuinen meer te bekennen. Nu moet ik
wel zeggen dat er in sommige delen
van Aalsmeer en Kudelstaart aan natuur gedacht is. In Aalsmeers NieuwOosteinde zijn er naast de groen aanplant ook slootjes gegraven en zo ook
in bepaalde wijken in Kudelstaart.
Maar het is jammer om de grote delen in dit dorp te zien waar het plaveisel, de straatstenen en het beton
de overhand krijgen. In sommige wijken is er geen ruimte meer voor een
eigen tuintje. Tegenwoordig denken
we in termen als ‘hangende tuinen’
of plaatsen we betonnen plantenbakken met wat beplanting erin omdat er kennelijke behoefte aan groen
is. Of omdat het toch wel leuk staat.
Voor de sier dus. Dat was toch vroeger niet zo” Toen konden de bomen
nog tot aan de hemel groeien, bouwde je als kind boomhutten, stonden
de bermen vol fluitekruid en later vol
klaprozen of madeliefjes en boterbloemen. Ik ben nog steeds gelukken
meet de beukenbomen voor de oudkatholieke kerk in Aalsmeer-oost,
met de Hogedijk, met het Stommeersweegje en het meertje aan het
einde van de Stommeerkade. En ook
de dikke, oude boom voor de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat en de
kastanjeboom naast De Oude Veiling. Fraai. Als je via de Van Cleeffkade Aalsmeer binnenkomt, zie je links
het groene Stokkeland, omzoomd
door water. Een oase in het centrum:
waar zie je zo’n groene plek in een
dorp? Met rusten laten en er goed
voor blijven zorgen! Echter, wat hebben die rakkers op het gemeentehuis bedacht? Nòg een brug er naar
toe. Dat is een slecht plan en vooral overbodig, doordat het Stokkeland
goed bereikbaar is per boot, te voet
of per fiets. Een brug erbij kan rottigheid bevorderen. Bovendien past de
nu getekende brug niet bij de andere
bruggen: die bij het gemeentehuis en
de nieuwe brug in de Van Cleeffkade.
Poppenkast. Niet mooi in het geheel.
Vandalisme bevorderend. Houd dat
geld gereed voor groen onderhoud,
dat is beter dan die brug.
Coq Scheltens

Krediet Tienerwerk

Aalsmeer - De gemeente heeft
twee plaatsen in Aalsmeer Oost gevonden waar stichting De Binding
tienerwerk kan verzorgen. In het
schoolgebouw van ‘De Brug’ krijgt
de stichting een lokaal tot haar beschikking waar activiteiten georganiseerd kunnen worden. Voor grotere evenementen als een disco of
filmavond is ‘t Middelpunt de aangewezen plaats. B&W vragen de
gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen van 17.750,- euro.
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Herinneringen verbeeld

Veel belangstelling voor
lezing in galerie ‘t Fort
De Kwakel- Wie galerie ‘t Fort aan
de Drecht binnengaat ziet in het
midden aan de rechterkant drie rieten draagmanden staan. Zij zijn verschillend van formaat en allemaal
bekleed met een mooi geborduurd
stofje. Boven de mandjes hangt een
tak met daarin kleurige vlinders.
Schuin daar tegenover staat een tipi van wit vilt. In de tent ligt op een
rood kussen een foto van een echo
van een nog ongeboren kind, verder wat stenen, misschien meegenomen van een reis.
Het geheel doet denken aan een miniatuur stiltecentrum waar je je beschermd weet. Bijzonder is ook de
draagbaar van takken met daarop
een prachtig geborduurde lijkwade.
Dan zijn er kleine keramische huisaltaartjes en urnen, de serene schalen waarin bloemen en bladeren de
verstilling versterken. Centraal staat
de grote witte cocon met daarboven een baldakijn waardoor de verkregen rust van een overleden persoon nog meer wordt geaccentueerd. Al deze kunstwerken zijn te
bewonderen op de indrukwekkende en aangrijpende tentoonstelling
tijd om te gaan. Dat de dood leeft bij
de mens blijkt wel uit de overgrote
belangstelling voor deze expositie.
De deelnemende kunstenaars (allen vrouwen!) Els Goeman- Murman
(uitvaart textiel) Yvette Cals (doeken
van wol en zijde) Inge Evers (nuno

vilt) Saskia Tempelman (tekeningen
en keramiek) Marion Kieft (objecten/fotografie) Milja Willemse (viltster) Criss Esser (instellaties) Bertina Slettenhaar (cocons) Marite
La-Haye (textiel) Margriet Zwarthoed (herinneringsobjecten van keramiek) zijn er zonder meer in geslaagd om het onderwerp dood boven de rouw uit te tillen. Donderdag
5 februari werd er naar aanleiding
van deze tentoonstelling een lezing
verzorgd door Janneke Peelen, van
de Radboud Universiteit Nijmegen.
Zij is cultureel antropologe en gepromoveerd op de verandering van
rouw bij doodgeboorte. Nog maar
enkele decennia geleden werden
doodgeboren kinderen anoniem begraven. Men kreeg geen gelegenheid om afscheid te nemen. Men
moest zo snel mogelijk deze ervaring
vergeten en zich richten op de toekomst. Er voor zorgen weer zo snel
mogelijk zwanger te worden. Peelen
verduidelijkte dat met een case. In
1981 beviel ‘Lily’ van haar doodgeboren dochter Willemijn. Doktoren
hadden de aanstaande moeder enkele dagen voor de bevalling verteld
dat haar kind niet meer leefde. Direct naar de geboorte werd de baby in groene doeken gewikkeld en
door een verpleegster afgevoerd. Er
was geen enkele vorm van afscheid,
geen foto geen enkel bewijs of herinnering. Voor Lily een zeer trauma-

Feestelijk carnaval voor
jong en oud in Kudelstaart
Kudelstaart - Het is weer bijna
carnaval in Kudelstaart. Van vrijdag 20 tot en met dinsdag 24 februari is Poelgilderdam het toneel voor
een groot feest voor jong en oud.
De organiserende Carnavalsvereniging De Pretpeurders heeft opnieuw een gevarieerd programma
in elkaar gezet. De activiteiten vinden plaats in en rond de Dorpstaveerne, de rest van het jaar bekend
als het Dorpshuis. Prins Kees den
Eerste en zijn Raad van Elf zijn klaar
voor het ‘feest der feesten’, zoals dat
geldt in carnavalskringen. Onder
het thema “Een Carnavalsreclame”
zal Kudelstaart vijf dagen lang een
feestelijke plaats zijn. De festiviteiten starten op vrijdagavond 20 februari, wanneer het tijd is voor het
jeugdcarnaval van het Gilde. Kinderen die niet lid zijn van het Gilde
zijn uiteraard ook van harte welkom.
Om 19.11 uur zal prins Kees samen
met jeugdprins Wesley en jeugdprinses Natasja de avond openen.
Vanaf 19.45 uur kun je meedoen
aan de playbackshow, tot het feest
om 23.11 uur ten einde loopt. Voor
leden van het Gilde is de avond gratis, niet-leden betalen 1 euro. Ook
zaterdagmiddag 21 februari staat in
het teken van de jeugd. Allereerst is
het tijd voor de kinderoptocht. Om
13.11 uur kan alle jeugd zich verzamelen bij De Dorpstaveerne. Vanaf daar gaat de stoet met versierde
wagens en fietsen richting het winkelcentrum, waar omstreeks 13.41
uur ballonnen worden opgelaten

vanaf het grasveld achter de bibliotheek. Daarna gaat de stoet verder
om uiteindelijk te eindigen bij De
Dorpstaveerne, waar de prijsuitreiking voor de mooiste kar plaatsvindt
en het nog tot 16.30 uur feest is.
Spectaculair Prinsenbal
De zaterdagavond tijdens het carnaval is in Kudelstaart en omstreken
inmiddels vermaard. Het Prinsenbal
belooft weer een enorm feest te worden met de meest fantastisch aangeklede bezoekers. Burgemeester
Litjens overhandigt deze avond de
sleutel van Poelgilderdam aan Prins
Kees Den Eerste. Laatstgenoemde
zwaait dan officieel met zijn scepter over het prinsendom. De muziek op deze avond wordt verzorgd
door The Recipe. Deze band blijkt
al twee jaar ‘the one and only nonstop partyband’: de lekkerste dansbare nummers achter elkaar door,
alle hits in the mix met heerlijke vocals van twee funky girls en één
coole man, met maar één doel: Party! Het kan dus bijna niet anders of
het wordt weer een spetterend feest
in de grote zaal. In het grand café
(de achterzaal) kan iedereen weer
de voetjes van de vloer gooien op
de feestmuziek van Drive-in Discotheek PingWing. Zij hebben op het
11e van de 11e feest hun eerste intrede gemaakt, en blijken een goede en vooral gezellige combinatie te
zijn met De Pretpeurders. Voor het
Prinsenbal zijn nog enkele kaarten
verkrijgbaar. Deze worden verkocht

tische ervaring. Er werd nauwelijks
meer gesproken over de gebeurtenis. Pas in 2003 ontmoette Lily lotgenoten en ging zij op zoek naar officiële papieren. Uiteindelijk bleek
er een handgeschreven briefje van
de vroedvrouw te bestaan waarin
de zwangerschap werd erkend. Na
het vinden van dit kleinood kon Lily haar Willemijn eindelijk een gezicht en een openbare plek geven.
In een vitrine bouwde zij een altaartje, dat voor familie en bezoek zichtbaar was.
Nieuwe rituelen
De traditie om bij het overlijden van
een dierbare de gordijnen te sluiten,
het dragen van zwarte kleding, het
afleggen van een overledene door
een naaste, Het door familie laten
dragen en zakken van de kist behoort inmiddels steeds meer tot het
verleden. Maar na een periode dat
er meer werd overgelaten aan derden (de uitvaartverenigingen), is er
de laatste decennia toch weer een
nieuwe trend gaande. Op televisie staat het thema dood regelmatig centraal en wordt er openlijk gesproken over rouwverwerking. Crematoria houden open dagen en de
uitvaartbeurzen worden druk bezocht. Men is duidelijk op zoek naar
nieuwe rituelen. De komst van migranten en de homoscene bieden
nieuwe inspiraties.
Speelden vroeger de dominee en
priester een belangrijke rol tijdens
de uitvaart en rouwverwerking tegenwoordig zijn er vele andere mogelijkheden. Er ontstaat een duidelijke behoefte aan meer persoonsgebonden uitvaart. Kleurige kleding,
lievelingsmuziek van de overledene.

bij cafetaria Family Kudelstaart en
kosten 13,50 euro per stuk. Aan de
deur kosten de kaarten 15 euro per
stuk. Wees er snel bij, want op is op!
Het Prinsenbal begint om 20.11 uur
en eindigt om 01.41 uur. Wie het
carnaval van de zijlijn wil beleven
of gewoon wil lachen, moet zondag 22 februari naar de grote optocht komen kijken. Een stoet van
vele wagens, diverse muziekkorpsen en heel veel feestelijke deelnemers vertrekt om 12.11 uur bij De
Dorpstaveerne. Als de optocht is
vertrokken, gaan de deuren van de
dorpstaveerne open voor degenen
die lekker willen opwarmen en alvast het feest willen opstarten. Na
de optocht is er weer het gebruikelijke feest in de Dorpstaveerne. Om
ca. 16.21 uur vindt de prijsuitreiking
plaats. PingWing zorgt in de grote
zaal voor de muzikale ondersteuning, in het grand café staat Cock
Zwanenburg om de boel te laten
swingen. Toegang is gratis.
Dance Force en Dance Vision
Maandag 23 februari gaat de Raad
van Elf gewapend met fruitmandjes op bezoek bij zieken en ouderen in Kudelstaart. ’s Avonds is
het opnieuw feest in De Dorpstaveerne. Om 20.11 uur opent Prins
Kees deze avond, waar behalve
door The Recipe ook wordt gezon-

Teksten op rouwannonces krijgen
steeds meer een persoonlijk karakter. Eenvoudige kisten die worden beschilderd door kunstenaars.
Naast hout zijn ook andere materialen in opkomst. Grafstenen worden vervangen door zelf ontworpen
kunstwerken.
Aan het bouwen van altaartjes
wordt veel tijd en aandacht besteed.
Men grijpt terug naar symbolen uit
de oudheid. Het voldoet aan een behoefte om op een creatieve manier
de dode in een levende herinnering
te houden.
Hoge kosten
Sinds het beroep van de uitvaartleider in 1950 is vrijgegeven, is begraven of cremeren big business
geworden. Een van de aanwezigen
noemde een begrafenis of crematie
het duurste familiefeestje.
Dure ovens en kostbare grond zijn
er mede debet aan dat de prijzen
zo gestegen zijn, verontschuldigde
een aanwezige uitvaartondernemer
zich. Een oven met het juiste ontluchtingssysteem kost een miljoen
euro. De man werd overspoeld met
praktische vragen die hij overigens
op adequate wijze beantwoordde.
Sinds 1998 mag men in Nederland
de as van een overledene in een afgesloten urn mee naar huis nemen.
Het uitstrooien van de as op een geliefde plek van de overledene moet
weliswaar worden gemeld maar behoort tot de mogelijkheden. En nabestaanden kunnen hun doden zelf
vervoeren. Zelfs met een bakfiets,
mits de dode niet zichtbaar is. En zo
werd er ook nog gelachen.
Janna van Zon

gen door Harm Rikken. Ter afwisseling van de zang, komen dansformaties Dance Force en Dance Vision een spetterend dansoptreden
weggeven. Carnavalskleding is deze avond niet verplicht, maar verhoogt natuurlijk wel de feestvreugde! De toegang is gratis. Dinsdag 24
februari gaan De Pretpeurders allereerst op bezoek bij Zorgcentrum
Aelsmeer. Daarna wordt het carnaval in de Dorpstaveerne in stijl afgesloten met het Seniorenbal. Er worden een seniorenprins en seniorenprinses verkozen, die als belangrijke taak hebben de eerste polonaise voor te gaan. Tevens komt er een
verrassingoptreden van De Pretpeurders. Ook deze middag is uiteraard muziek aanwezig, verzorgd
door Cock Zwanenburg, en de populaire loterij staat weer op het programma. Net als op maandag zullen
Dance Force en Dance Vision optreden. Nieuw dit jaar is een optreden
van het shantykoor de Brulboeien. Deze middag eindigt omstreeks
17.15 uur en daarmee is het carnaval 2009 weer ten einde. De exacte routes, uitgebreid programma en
verdere informatie is te lezen in het
programmaboekje De Kudelkolderkrant, dat een week voor carnaval in
Kudelstaart verspreid wordt.

Aalsmeer - Heel veel reacties heeft
de familie Wagenaar vorige week
gehad op de oproep van de gevonden kat die bij hun in de tuin liep en

Aalsmeerder, te weten L.J.M. Knijnenburg. Deze voormalige voorzitter
van het Rode Kruis Aalsmeer was
tevens een periode actief in het Oude Raadhuis als KCA lid.
Ook als schilder hield hij zich bezig met het Aalsmeerse en hij legde heel wat plekken in het dorp
vast. De afbeelding op deze kaart
laat de Historische Tuin aan de Uiterweg zien.
Met stukjes oude kas, lage ‘koude bakken’, rijen rode aardewerken
potten, een ouderwetse beschoeiing, rietmatten, alles zeer herkenbaar. Andere afbeeldingen van werken van hem hebben als onderwerp:
boerderij het Kloosterhuys, de tuin
van het Oude Raadhuis en een woning in Vrouwentroost.
De Kaartenbak is een overblijfsel
van de tentoonstelling ‘Een schilderachtig dorp’. Hij staat nu permanent bij de entree in het Oude Raadhuis. Tijdens de lopende tentoonstellingen kan iedereen nog een afbeelding van een Aalsmeerse of Kudelstaartse plek of persoon inleveren. Het werk kan afgegeven worden bij de suppoost van donderdag
tot en met zondag tussen 14.00 en
17.00 uur.Voor meer nieuws uit de
Kaartenbak: www.kunstencultuuraalsmeer.nl

Rommelmarkt in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zaterdag 28 februari staat de jaarlijkse rommelmarkt in de Ontmoetingskerk aan
de Schouwstraat weer op het programma.
Bij de commissie-leden zijn reeds
diverse spulletjes afgeleverd, sommige zelfs nog in verpakking.
Wie op zoek is naar een goed boek,
speelgoed of serviesgoed doet er

goed aan een kijkje te gaan nemen.
Ook dvd’s zijn ingeleverd, evenals elektrische apparatuur en leuke prullaria.
Na de speurtocht kan bij de bar koffie, thee of fris gekocht worden tegen een kleine vergoeding.
De rommelmarkt is van 10.00 tot
16.00 uur en uiteraard is de toegang
gratis.

Jeff, Quincy, Wesly en Dj Martijn

De Nacht van Aalsmeer
op 14 maart in de Praam

Ouders op natuurpad!

van eten werd voorzien.
Onder de reacties bevonden zich
ook de rechtmatige eigenaars, die
heel blij waren de kater Smooky na
vier weken weer terug te zien. Sinds
vrijdag 5 februari is de kater weer
fijn thuis.
“Wij missen hem wel een beetje”, aldus de opvang-familie.

Aalsmeer - De stroom van kaarten met afbeeldingen en verhalen
van Aalsmeerse plekjes gaat gestaag door. Dit keer twee afbeeldingen van schilderijen van Aalsmeerse tuinderijen.
Het ene schilderij is een olieverf van
Jac. Graafland uit Vleuten, ‘Aalsmeers
Gezicht’ getiteld. Hij maakte aan de
hand van een serie aanzichtkaarten
dit Aalsmeerse plaatje. Je weet dus
niet precies wáár dit is, maar alles
wat Aalsmeers is staat afgebeeld:
kassen, een praam, de torenspits
van de dorpskerk, ketelhuisschoorstenen en een zeilboot. Het schilderij werd door Graafland in 1960
gemaakt in opdracht van Hermadix Coatings in Aalsmeer en hing jarenlang in één van de kantoren. Het
werk is nu nog steeds in het bezit
van deze verffabriek.
De kaart kwam in de Kaartenbak in
het Oude Raadhuis terecht via Arie
Buijs, oud-direceur van Hermadix
Coatings en nu webmaster van de
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer.
Bijna tien jaar was hij lid van het dagelijks bestuur van het Bloemencorso en sinds kort is hij secretaris van
Stichting de Bovenlanden.
De andere kaart met tuinderij is niet
alleen ingebracht, maar ook geschilderd door een andere actieve

Foto’s: F. van Maurik

Gratis cursus bij NME

Kater Smooky
is weer thuis!

Aalsmeerse tuinderijen
nieuw in Kaartenbak

Aalsmeer - Iedere basisschool wil
leerlingen de natuur laten ervaren
en onderzoek laten doen in de natuurlijke omgeving.
Leerkrachten die met hun groep op
stap gaan kunnen best een paar
helpende handen gebruiken: de
natuurouders. De Werkgroep Natuur- en Milieueducatie (N M E)
van de regio Amstelland-Meerlanden organiseert in 2009 weer een
natuuroudercursus. Geïnteresseerde (groot)ouders van leerlingen op
basisscholen uit Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn kunnen aan deze cursus gratis meedoen.
Natuurouders staan leerkrachten bij
in de organisatie en de uitvoering
van het veldwerk in de schoolomgeving. De regionale NME werkgroep organiseert een korte, praktische cursus om potentiële natuurouders te trainen. Er wordt in een
ontspannen sfeer gewerkt. De voor-

beelden zijn praktisch en snel toepasbaar. Voorkennis over natuur of
milieu is niet nodig, enthousiasme
is voldoende. De cursus Natuurouders biedt ouders van leerlingen in
de basisschoolleeftijd handreikingen om leerkrachten te helpen bij
natuur- en milieuonderwijs. Aan het
eind van de cursus hebben de cursisten een rugzakje met basiskennis
en -vaardigheden om als natuurouder aan de slag te gaan. Als natuurouder hoef je niet persé structureel
aan de school verbonden te zijn, in
overleg met de school kán men een
of meerdere projecten doen.
De start van de cursus is op dinsdag
12 mei en de daar op volgende cursusdagen zijn 26 mei, 9 juni en 23
juni. Steeds van 19.30 tot 22.00 uur.
In september is er een afsluitende
bijeenkomst.
Voor meer informatie of om u op
te geven, stuurt u een e-mail naar
nme@amstelveen.nl.

Aalsmeer - Op zaterdag 14 maart
organiseert café de Praam, de Nacht
van Aalsmeer. Met drie optredens
van Amsterdamse rasartiesten belooft het weer een gezellige avond
te worden. Jeff van Vliet komt een
spetterend optreden verzorgen.
De ‘nieuwe André Hazes’ zal de tent
op z’n kop zetten met kroeghits van
René Froger, André Hazes en vele
andere bekende klassiekers. Quincy verwierf landelijke bekendheid
met het nummer Morgen weer een
dag, de titelsong van de eerste BigBrother serie.
Zijn uniek stem gekoppeld aan zijn
warme uitstraling staan garant voor
een boeiende avond. Wesly Bronk-

horst, de vaste zanger van café Bolle
Jan in Amsterdam wist vanaf jongs
af aan al dat hij zanger wilde worden. Na gezongen te hebben op
een concert van René Froger kwam
zijn carrière in een stroomversnelling. Met echte Amsterdamse meezingers weet hij de mensen te vermaken.
Dj Martijn verzorgt tussen de optredens door de muziek. Het feest begint om 22.00 uur en zal tot 05.00
uur duren.
De kaarten kosten 10 euro en zijn te
koop aan de bar van de Praam. Er
zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus wees er snel
bij.

Carnaval in Amstelveen
Bovenkerk - Zaterdag 14 februari viert carnavalsvereniging de Turftrappers hun groot carnavalsfeest.
Dit feest zal in het teken staan van
de liefde, want het thema van dit
jaar is ‘Liefde is Carnaval’. Prins Cornelis den Eerste nodigt u allen uit
om u persoonlijk welkom te heten
op zijn feestje.
Het feest begint om 20.30 uur, vanaf
20.00 uur is de zaal open, en de toe-

gang bedraagt 5 euro. Om 22.50 uur
zal de gouden Turfsteker aan een
belangrijk persoon uit Amstelveen
uitgereikt worden. Het feest wordt
gehouden in het Noorddamcentrum
in Bovenkerk, Amstelveen.
Voor verdere informatie kan gemaild
worden naar turftrappersamstelveen@hotmail.com of gebeld naar
Elly Zaal, tel. 06-24 779999.
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Veel belangstelling voor open
huis op de Groenstrook
Aalsmeer - Op 4 februari j.l. hebben weer vele achtste groepers samen met hun ouders en/of andere belangstellenden Wellantcollege
vmbo de Groenstrook bezocht. Onder grote belangstelling van potentiële leerlingen, ouders en belangstellenden haalde de Groenstrook
alles uit de kast om het publiek een
blik te laten werpen op alles wat de
school aan leermiddelen haar leerlingen aanbiedt. Veel belangstelling was er voor de twee themaklassen: de Paardenklas en de Kookklas. Op 4 februari liep er gedurende de middag en avond een continue stroom van belangstellenden
door de school. Na ontvangst in een
bruisende aula ontvingen de bijna 700 bezoekers in een lokaal enige algemene informatie en werden
zij daarna door docenten en leerlingen rondgeleid door de school.
Van de Paardenklas tot de volgende jaar nieuw op te starten Kookklas, van de (nieuwe) dierenverblijven tot Dance4Life (het scholierenproject ter voorkoming van HIV en
AIDS), van een presentatie van de
Nieuwbouw tot het aanbod van de
theoretische vakken. Alles kwam
aan bod. Naast de rondleidingen
waren er ook examens voor het vak
bloemschikken. Alle leerlingen met
bloemschikken als eindexamenvak
toonden hun kunsten aan de bezoekers.
Filmsterren stralen
Opvallend was de presentatie van
Vincent van Soest uit het vierde
leerjaar voor het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming). Enkele maanden geleden kwam Vincent in aanraking via zijn CKV docent met het modellenbureau voor
dieren ‘Catvertise’. Via dit modellenbureau mocht Vincent assisteren op
de filmset van Paul de Leeuw’s nieuwe film “Spion van Oranje”, waarvan
de opname in Duitsland plaatsvonden. Behalve dat zijn eigen tamme
rat een rol was aangeboden, moest
hij ook helpen bij de andere dierensterren waaronder “Jaap de Kat”
en “Snoef de Bulldog”. Na twee dagen opnames was Vincent niet alleen een prachtige ervaring rijker,
tevens hield hij aan de opnames zijn

slotte hebben mijn zoon Pim (1997)
en dochter Romy (1998) ook recht
op aandacht van hun moeder. Gelukkig kreeg ik geweldige hulp van
Lenie van der Meer, Ebo Bolhuis,
Laura Verdegaalen, Anita Terlouw
en René Kliffen. Ook hebben wij nu
een stagiaire.”

huidige stageplek over: werken op
een gerenommeerde dierenartsenpraktijk in Amsterdam. Op de vraag
hoe Vincent dit alles heeft ervaren,
antwoordde hij: ”Tja, héél bijzonder, mijn liefde voor dieren heeft mij
nu al ver gebracht. Van een Groenschool naar werken met Najib Amhali, Paul de Leeuw en andere bekende Nederlanders. Ook mijn stagebedrijf is helemaal top.” Enkele
van de sterren uit de film waren op
4 februari te zien tijdens de presentatie van Vincent van Soest op de
Open Dag.
Het onderwijs
De Groenstrook biedt de mogelijkheid om de Basis- of Kaderberoepsgerichte Leerweg en ook de
Gemengde Leerweg te volgen. De
school kent naast het reguliere onderwijs ook het Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo). Planten,
dieren, het milieu en de natuurlijke omgeving krijgen op de Groenstrook veel aandacht. Om dit goed
uit te kunnen voeren beschikt de
school onder andere over kassen,
dierenverblijven en een paardenbak.
Op de Groenstrook staat de leerling centraal en wordt op een leuke
manier veel geleerd. Wellantcollege staat voor modern en uitdagend
onderwijs in een omgeving waar de
leerling zich thuis voelt. Zo kent de
Groenstrook een uitgebreide leerlingbegeleiding. Iedere klas heeft
twee mentoren en er zijn steunlessen voor vakken waarin de leerling
extra hulp nodig heeft. Met een vmbo-diploma op zak zijn er vele mogelijkheden in het Middelbaar Beroepsonderwijs: naast een opleiding
in de groene richting kan verder geleerd worden voor bijvoorbeeld een
beroep in de verzorgende, technische of administratieve sector.
Wellantcollege vmbo de Groenstrook Aalsmeer verzorgt vmbo en
Lwoo onderwijs in een groene leeromgeving en is gevestigd aan de
Jac. P. Thijsselaan 18. Telefonische
informatie is te verkrijgen op telefoonnummer: 0297-384949. Bezoek
ook eens de website: www.wellant.
nl.
Foto: Mitchel Schalkwijk.

Vrijwilligers voor het voetlicht

Gerda Stokkel: “Alles staat bij
ons in het teken van de sport”
Aalsmeer - Stil zitten is er niet bij.
Gerda Stokkel is een uiterst beweeglijk type.
Nu is dat meer bijzonder dan het zo
op het oog lijkt, omdat de geboren
Friezin aangewezen is op een rolstoel. Maar haar snelheid, behendigheid en alle activiteiten op velerlei gebied, maken duidelijk dat zij
haar handicap niet als een belemmering ervaart.
Tenslotte werd zij niet zomaar vijf
keer Nederlands kampioen priksleeën op de 400, 800 en 1500 meter (1986 tot 1990) en deed zij in
1990 mee aan de alternatieve elfstedentocht op de Weissenzee in
Oostenrijk, waar zij het Nederlands
Kampioenschap lange afstand op
40 kilometer voor dames won. In
1990 werd de overstap van prikslee
naar zwemmen gemaakt. Dat werd
toch als meer uitdagend ervaren.
Gerda bereikte al snel de A-status
en werd in Friesland bekend als de
minder valide topsportster. Zij zwom
zich in 1990 tijdens de wereldspelen
zwemmen in Assen naar het brons
op verschillende onderdelen. Op de
Paralympics van 1992 in Barcelona
en 1996 in Atlanta werd brons en
zilver veroverd.
Vervolgens vestigde zij ook nog
eens een Europees record bij de
vlinderslag.
Verliefd
In 1990 kreeg Gerda naast het
zwemmen ook belangstelling voor
iets anders. Zij werd verliefd op de

Kousenbandslangen, de grote
passie van Gijs en Sabine Komen
Kudelstaart - Je verwacht het misschien niet in een nieuwbouwwijk
in Kudelstaart, maar in het huis van
Gijs en Sabine Komen wonen zo’n
honderddertig slangen. En niet alleen slangen, maar ook twee honden, kikkers, muizen, kreeften, garnalen en vissen. Hier wonen twee
echte dierenvrienden, die hun passie graag met anderen delen.
Gijs vertelt dat hij de grote liefde
voor dieren en vooral vissen, meegekregen heeft van zijn vader, opa
en oom. Als kind hing Gijs liever
voorover in de sloot, dan dat hij binnen speelde. Hij kon van zijn hobby
zijn werk maken en ging aan de slag
bij tuincentrum Ranzijn, Het Oosten
en dierenwinkel Jagerman. Momenteel werkt hij al 8 jaar bij het aquarium in Artis.
Ook Sabine is gek van dieren. Door
haar opleiding tot dierenverzorger
liep ze stage in het reptielenhuis in
Artis, waar haar liefde voor slangen
is begonnen. De aanschaf van haar
eerste kousenbandslang liet toen
niet lang op zich wachten.
Door hun passie voor slangen hebben ze elkaar leren kennen en het

zijn de ouders van Sabine die het
stel bij elkaar brachten. Gijs werkte destijds bij Ranzijn en vertelde
daar enthousiast aan Sabines ouders over zijn kousenbandslangen.
Diezelfde avond ontmoette hij Sabine en werd het stel onafscheidelijk. Het gebeurt niet vaak dat zowel
de man als de vrouw een zwak voor
reptielen heeft, dus ze hebben elkaar echt gevonden.
Het leven van Gijs en Sabine bestaat
grotendeels uit dieren en vooral de
kousenbandslangen, oftewel Thamnophis, zijn belangrijk voor ze. Toen
ze net samenwoonden hadden ze
ook vogels, spinnen, wandelende takken, hagedissen en gekko’s,
maar ze houden zich nu vooral bezig met het verzorgen, kweken en
verkopen van deze, overigens niet
giftige, slangen.
In hun huis is een speciale kamer
ingericht met 45 terraria, waar ze
verschillende soorten houden in allerlei grootten en kleuren Deze bijzondere dieren hebben veel verzorging nodig en het kost redelijk
wat geld om ze te houden. Gijs benadrukt dat je eerst veel informa-

Cursussen Zelfverdediging
voor jongeren in de N201
Aalsmeer - Op initiatief van een
van de vrijwilligers wordt er weer
een cursus zelfverdediging georganiseerd in jongerencentrum N201
aan de Zwarteweg.
Mark van Dieren en Laurien Vos van
React Advies en Training gaan weer
een aantal cursussen zelfverdediging voor meiden en jongens geven.
De cursus bestaat uit zes woensdagavonden waarin verschillende
technieken worden geleerd om jezelf verdedigen tegen mensen die

je lastig vallen. De startdatum van
de cursus is veranderd naar 4 maart
wegens de voorjaarsvakantie. Voor
meiden van 10 tot 12 jaar is de cursus van 16.30 tot 17.45 uur, voor
jongens van 10 tot 12 jaar van 17.45
tot 19.00 uur en voor meiden van 13
tot 16 jaar van 19.15 tot 20.45uur.
De kosten van de cursus bedragen
37,50 euro per persoon.
Inschrijven kan door een e-mail te
sturen naar cursus@n201.nl. Voor
meer informatie over het cursus-

tie moet inwinnen voordat je eraan
begint.
Het gastvrije stel geeft dan ook
graag voorlichting aan geïnteres-

Aalsmeerder Joop Stokkel en hij op
haar. Joop was eveneens een bevlogen zwemmer en samen beleefden zij hun sportieve successen. Na
een geslaagde zwemcarrière stapte Joop in 1996 over op de paarden
en ook hier werden vele successen
behaald waaronder het goud op de
Paralympics.
Trainster bij Oceanus
“Toen ik in 1991 in Aalsmeer kwam
wonen was ik de vriendin van Joop
Stokkel. Ik trainde zelf bij Oceanus, maar hield wel in het achterhoofd dat ik in de toekomst meer
wilde gaan doen aan het zwemmen
voor gehandicapten. Ik ben eerst de
benodigde trainersdiploma’s bij de
KNZB gaan halen. Na het behalen
daarvan, ben ik gestart met de trainingen bij Oceanus. Onder andere
bij de recreatiegroep en later ook bij
de A selectie.” Toen er kinderen op
komst waren en tijdens hun eerste
jaren is Gerda met deze trainingen
gestopt. Maar in 2000 begon het allemaal toch weer te kriebelen. Zij
pakte haar eerdere plan op om het
zwemmen voor minder validen op
‘poten’ zetten. “Evenals in Friesland
was daar heel weinig gelegenheid
voor te vinden in Noord Holland. Er
waren wel warmtebaden voor bijvoorbeeld reumapatiënten, maar
echte gerichte trainingsmogelijkheden voor minder validen bestonden
niet. Ik ben begonnen met een baan
te huren. Iedere zaterdagmorgen
om 8.30 uur. Er kwamen hooguit

seerden en op scholen en bezoeken
speciale beurzen met hun slangen.
Ze hebben zelfs een eigen website:
www.gartersnakes.nl.
Ze zijn mede hierdoor bekend in het
reptielenwereldje en vele vriendschappen zijn eruit ontstaan. De
slangenwereld is voor Gijs en Sabine een bijzondere ‘way of life’ geworden.
Tekst en foto Ilse Zethof

aanbod van React kan gekeken
worden op www.agressiehantering.
com. Voor meer informatie over de
cursus in de N201 kun je kijken op

de website www.N201.nl . De cursus voor jongens tussen de 10 en 12
jaar gaat overigens alleen door als
er voldoende aanmeldingen zijn.

OVAK-Soos in
Parochiehuis

5598 punten en op vier Agnes de
Boer met 5534 punten. Bij het pandoeren behaalde Kees van de Meer
met 710 punten de hoogste eer, gevolgd door Wim Buskermolen met
630 punten, Tom Verlaan met 560
punten en Dora Wittebol met 500
punten. De volgende speelmiddag
vindt plaats op woensdagmiddag 18
februari en begint om 14.00 uur in
het Parochiehuis. Zowel leden als
kaartliefhebbers zijn welkom.

Aalsmeer - De OVAK heeft op
woensdag 4 februari de wekelijkse soosmiddag gehouden in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen is gewonnen door Annie Blauwhoff met 5781 punten. Op
twee is Daan Sandee met 5658 punten geëindigd, op drie Hollander met

twee, drie mensen, dus dat schoot
niet op. Terwijl ik er zeker van was
dat er voldoende belangstelling bestond voor mijn idee. Alleen was het
niet zo eenvoudig om die mensen
te vinden. Toen er op een gegeven
moment de vraag werd gesteld of
ik ook verstandelijk gehandicapten
wilde gaan trainen, werd er in 2000
gekozen voor een andere opzet. Al
snel had ik meer ruimte nodig en
werd ook de trainingstijd met medewerking van Oceanus naar een
ander, gunstiger, tijdstip, de vrijdagavond, verschoven. Oceanus zag
hoe leuk het was en hoe goed het
ging. De zwemvereniging bood ons
nog een keer de gelegenheid om op
andere tijden te komen trainen en
nu hebben wij iedere donderdagmiddag van 17.15 tot 18.00 uur drie
banen tot onze beschikking. Door
goede mond tot mond reclame trainen wij een groep van 23 kinderen.
Naast de wedstrijd zwemmers zijn er
ook beginnende zwemmers, die het
leuk vinden om gewoon één keer in
de week te komen zwemmen. Voorlopig hoeven en willen zij nog geen
wedstrijden te zwemmen.” En Gerda
vervolgt: “Maar wat niet is kan altijd
komen. Er worden zes wedstrijden
per jaar georganiseerd. Waaronder
twee keer het Nederlands Kampioenschap en twee recreatie wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd
is aanstaande zondag 15 februari.
Door al dat succes kon ik de taak
niet meer alleen aan. Zeker niet op
het niveau waarop ik dat wilde. Ten-

EHBO-diploma
“Joop en ik vonden dat wij ons
EHBO diploma moesten gaan halen.
Ik dacht stel je voor dat iemand tijdens het zwemmen een epileptisch
aanval krijgt. Dan moet ik wel weten
wat ik moet doen.” Toen het diploma
eenmaal op zak was, werd het echtpaar regelmatig gevraagd te komen
posten op de grote evenementen en
sportwedstrijden. Zo’n zes keer per
jaar komen zij opdraven.
“Soms werken Joop en ik samen,
maar ook wel los van elkaar. Het is
leuk maar ook spannend werk. Je
hoopt natuurlijk altijd dat het goed
gaat. En gelukkig is dat in de meeste gevallen ook zo. Kijk een pleister of een blaar doorprikken, dat telt
niet. Maar die ene keer tijdens een
wielerwedstrijd in Kudelstaart, zal
ik toch niet snel vergeten. Eén van
de deelnemers viel op een zeer ongelukkige manier. Nou dan moet je
wel even het hele programma dat je
hebt geleerd in je hoofd afdraaien.
Hier aan denken en daar aan denken, het komt dan toch aan op snel
handelen.” Een andere vrijwillige
activiteit van Gerda Stokkel wordt
verricht op de Jozefschool. Iedere
woensdagochtend mogen de leerlingen spaargeld mee nemen voor
het boekenfonds. Het project wordt
door drie moeders gecoördineerd.
Gerda is één van die moeders. “Iedere leerling heeft een eigen boekenrekening en wij houden zorgvuldig de centjes bij. Het is de bedoeling dat de leerlingen van het
gespaarde geld een eigen boek
gaan kopen. Hiermee stimuleert de
school het plezier van zelf lezen onder de leerlingen.”
Huwelijksreis
In het gezin Stokkel draait het om
de sport. Zoon Pim zit op voetballen,
dochter Romy doet aan ritmische
gymnastiek en rijdt paard. Gerda
zwemt nog actief en vader Joop is
nog steeds verslaafd aan zijn paarden. “Voor wij echt wat kregen zei
Joop tegen mij: Je moet één ding
weten, de woensdagavond is van
mij.” Op de Amsterdamse Willem
Alexander Manege bekleedt Joop
meerdere functies.
Wat Gerda allemaal doet is door het
bovenstaande wel duidelijk geworden.
In de kamer hangt een leuke foto
van het bruidspaar. Zij in een vlammend rode jurk, allebei stralend.
Maar tijdens de huwelijksreis die
samenviel met de Paralympics in
Atlanta hebben de jonggehuwden
elkaar gedurende de twee weken
slechts een half uur zonder de andere deelnemers gezien. “Tja, alles
over hebben voor de sport”, wordt
er hartelijk gelachen.
Janna van Zon

Concert Psalmen voor
nu in het Lichtbaken
Rijsenhout - Sinds de lente van
2002 werkt het team van Psalmen
voor Nu aan een nieuwe psalmberijming. Een berijming in hedendaags Nederlands, op nieuwe melodieën in de brede traditie van de
moderne populaire muziek. Inmiddels zijn er al vier cd’s verschenen
en in maart komt de vijfde uit. Al
pakweg drieduizend jaar lang zijn
de Psalmen opnieuw bewerkt en
berijmd. Zo ook deze keer in modern Nederlands. Psalmen voor Nu
wil een nieuwe berijming beschikbaar maken. Ter toetsing. Het team
heeft gemerkt dat daardoor in kringen waar nauwelijks nog psalmen
gezongen worden, dat ineens herontdekt wordt welke schat er in de
Bijbel verborgen ligt. En in kringen
waar de psalmen in hun huidige berijming nog volop in ere zijn, werken de Psalmen voor Nu drempelverlagend, juist naar die berijming
toe. Als je de versie van Psalmen
voor Nu kent, is ook de bestaande berijming beter te begrijpen. En
wat je begrijpt, kun je gaan waarderen. Op 27 maart treedt de voltallige band van Psalmen voor Nu op
in het Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout. Aanvang
20.00 uur; zaal open vanaf 19.15
uur. Voor dit concert gaan de mees-

te stoelen uit de kerkzaal, het wordt
dus een sta-concert. De organisatie denkt dat dit sfeerverhogend zal
werken! Toch kunt u, als u moeite hebt om lang te staan, dit aangeven in uw reservering. Er zal dan
rekening mee gehouden worden
in de zaal. De band zal in het kader van het verschijnen van de vijfde cd een groot aantal nieuwe nummers ten gehore brengen. Deze cd
heeft de naam ‘Gefeliciteerd’ meegekregen, dit naar aanleiding van
psalm 1, maar ook de eerste vier
albums komen tijdens het concert
ruimschoots aan bod. Kaarten kosten 7,50 euro per stuk en zijn op de
volgende manieren te bestellen: Bij
voorkeur per mail naar: lichtbaken_
pvn@hotmail.com en vermeld daarin het door u gewenste aantal kaarten en uw naam, adres en telefoonnummer.U krijgt dan op korte termijn een mail terug met een reserveringsnummer. In deze mail staat
de verdere informatie. Telefonisch
bestellen kan ook.
U kunt dan bellen met Marten Grosscurt, tel. 06-53979920 of met Paul
Clement, tel. 0297-343228. In dit geval betaalt u per reservering 50 eurocent extra voor porto en krijgt u
de reserveringsnummers thuisgestuurd.
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Al 353 scholen doen mee!

Vele aanmeldingen van scholen en verenigingen

Aalsmeer - Ieder jaar maken zo’n
200.000 leerlingen uit groep 8 de
overstap naar het voortgezet onderwijs. Hier krijgen leerlingen meer
vrijheid ten aanzien van hun lunchpatroon, waardoor zij niet altijd gezonde keuzes maken. Om leerlingen
bewust te maken van het belang
van gezonde voeding, biedt Albert
Heijn leerlingen uit groep 8 van de
basisschool net als voorgaande jaren in 2009 een lesprogramma aan.
Op een leuke manier wordt ‘gezonde voeding’ onder de aandacht van
de leerlingen gebracht. Het lesprogramma wordt afgesloten met een
gratis Klasselunch. Vorig jaar deed
een record aantal van 134.000 leerlingen mee. In Noord-Holland hebben maar liefst 353 scholen zich
nu al aangemeld! Scholen die willen deelnemen aan de Klasselunch
kunnen zich aanmelden tot 20 februari op de nieuwe site www.ikeethetbeter.nl. Deze gratis Klasselunch
voor alle groepen 8 van Nederland
vindt plaats op donderdag 2 april.

Aalsmeer - De organisatie is volop
bezig met de voorbereidingen van
alweer de vijfde junior pramenrace.
Nog maar vier maanden te gaan
voordat het startsein wordt gegeven
voor de sportmiddag, die gehouden
gaat worden op zaterdag 6 juni bij
een jachthaven aan het einde van
de Uiterweg. Maar eerst dient er nog
veel te worden geregeld! Hoe is de
route? Waar is de start? En waar de
finish? Wat is de geheime opdracht?
De eerste inschrijvingen voor deelname aan het lustrumfeest van de
juniorrace zijn al binnen. Dit jaar beloofd een waar spektakel te worden
aangezien het inmiddels vijf jaar geleden is dat de eerste junior pramenrace gehouden werd. Inmiddels
is dit feest voor de jeugdigen niet
meer weg te denken uit Aalsmeer.
Zoals de vaste deelnemers gewend
zijn, zal er voor het startnummer
moeten worden gestreden. Dit gebeurt tijdens de sportmiddag op zaterdag 6 juni aanstaande bij jachthaven Stenhuis aan het einde van
de buurt. De beste sporter van deze middag mag als eerste starten op
zaterdag 13 juni om 13.00 uur. Waar
de start gehouden gaat worden is
nog de vraag.

Gratis klasselunch voor alle
leerlingen van groep acht

Lesmateriaal
Met een gratis KlasseLunch op 2
april voor de leerlingen van groep 8,

worden zij op een originele manier
er op gewezen dat gezond eten niet
alleen lekker, maar ook gezellig kan
zijn. Om de leerkrachten in staat te
stellen het lunchprogramma inhoudelijk voor te bereiden, biedt Klasselunch speciaal daartoe ontwikkeld
lesmateriaal via Internet aan. Het
lesmateriaal sluit aan bij de leerstof
van groep 8 en is ontwikkeld door
externe onderwijsspecialisten met
advies van het Voedingscentrum.
Het doel is leerlingen te inspireren
tot het maken van gezonde voedingkeuzes en wel op een manier
die hen aanspreekt: inspirerend, uitdagend en positief. Bovenop het online lesmateriaal krijgen de scholen
ook een speciale dvd De Show van
Vijf. Op een leuke en leerzame wijze
wordt aandacht besteed aan de inhoud van de vijf voedselsegmenten
van de Schijf van Vijf.
Inschrijven
Alle Nederlandse basisscholen worden uitgenodigd om deel te nemen
aan de gratis KlasseLunch. Inschrijven voor de KlasseLunch 2009 kan
tot 20 februari op www.ikeethetbeter.nl.

Vijfde junior pramenrace
wordt groots spektakel!

Groep 8 De Brug zoekt
ontspanning in the Beach
Aalsmeer - Heerlijk zo’n middag
lekker ontspannen. Afgelopen donderdagmiddag 5 februari gingen alle kinderen van groep 8 vol goede
moed op de fiets naar the Beach
aan de Oosteinderweg.
Na drie dagen hard werken aan de
eindtoets was het tijd voor de nodige ontspanning. Even iets anders
aan het hoofd dan rekenen, taal en
opdrachten maken voor studievaardigheden. Om twaalf uur gingen de
jongens en meisjes eerst pannenkoeken eten in de klas en daarna
met z’n allen op de fiets naar the

Beach om te volleyballen. Er werd
bijzonder fraai gespeeld. Wat een
sportieve groep! Na afloop was de
spanning echt helemaal verdwenen.
Aan het einde van die middag kregen de kinderen limonade of cola
en daar hoorde natuurlijk ook een
zakje chips bij. Om half vier ging iedereen tevreden naar huis, ook de
hulpouders, die dit allemaal, natuurlijk in overleg met de school, hadden geregeld. De middag was gezellig en zeer geslaagd. Misschien
volgend jaar ook leuk voor de volgende groep 8?

Warme Truiendag vrijdag op
basisschool De Hoeksteen

Gezellige, creatieve Zolder
4 Kids in de Binding
Aalsmeer - Een keer per maand
wordt er op de Binding Zolder een
middag georganiseerd voor kinderen uit groep 5 en 6 van het basisonderwijs. Elke maand wordt er dan
weer iets anders leuks gedaan. Op
woensdag 4 februari is weer een
Zolder 4 Kids middag georganiseerd en deze keer stond de middag in het teken van carnaval. Een
gezellige groep meiden waren de
hele middag bezig hun eigen masker te maken. Er werd geschilderd,
diamantjes en veren geplakt, van
alles werd gebruikt om het masker zo persoonlijk en uniek mogelijk te maken. Nog even op de fo-

to en om 4 uur ging iedereen met
een uniek masker naar huis! Ook in
de maand maart staat er weer een
Zolder 4 Kids middag gepland, dit
keer een inloopmiddag. De datum
van de middag staat binnenkort op
www.debinding.nl en op deze site
vind je naast een overzicht van alle activiteiten ook de foto’s van deze gezellige Zolder 4 Kids middag.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Kim Verschueren van de Binding Zolder in
Kudelstaart. Te bereiken via kim@
debinding.nl of op 0297-892091 op
dinsdag- woensdag en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Teams obs De Zuidooster
schoolvolleybalkampioen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
heeft OBS De Zuidooster goede zaken gedaan in de Proosdijhal te Kudelstaart. Met acht teams van de
groepen 5 tot en met 8 werd er meegedaan aan het schoolvolleybaltoernooi, georganiseerd door de volleybalafdeling van S.V. Omnia. In allebei de poules van groep 5/6 eindigde de Zuidooster bovenaan, een
Zuidooster-finale dus. De Zuidooster Tijgers met Lars, Bas, Dennis,
Annebel en Jaydi speelden tegen
de Ballenvreters met David, Sophie,

Ester, Leah en Daan. De Zuidooster Tijgers wisten in een spannende
eindstrijd de meeste punten te pakken en werden volleybalkampioen
van Aalsmeer en Kudelstaart.
In de poule van groep 7/8 waren de
Lama’s van de Zuidooster onverslaanbaar. Zowel in de poulewedstrijden als in de kruis- en finale om
de eerste en tweede plaats, lieten
Max, Maarten, Joost, Job en Sebastiaan de tegenstanders ver achter
zich. Terechte kampioenen dus.

Aalsmeer - Op vrijdag 13 februari gaat op honderden scholen in
Nederland, bij bedrijven, gemeentehuizen en instellingen de thermostaat twee graden lager. Van die
twee graden verschil merk je als
je een extra trui aantrekt niet veel.
Maar het scheelt wel 14 procent in
de CO2 uitstoot. Maar ook 14 procent in je energie rekening! Het
idee achter deze actie is om te laten
zien dat een substantiële energiebesparing mogelijk is zonder technische maatregelen en zonder echt
aan comfort in te boeten. Op scholen gaan de gewone lessen dan ook
door als altijd, al wordt er natuurlijk
in verschillende mate wel aandacht

aan het thema besteed. In Aalsmeer
doet de protestants christelijke basisschool De Hoeksteen in de Ophelialaan mee aan de warme truiendag. Wethouder Jaap Overbeek gaat
op bezoek bij de leerlingen van deze school. De actie wordt landelijk
gecoördineerd door het Klimaatverbond, een vereniging van Gemeenten die het klimaat een warm hart
toedragen.
Op de site www.warmetruiendag.nl
van het Klimaatverbond staat ook
een lied dat speciaal voor de Warme Truiendag is geschreven: “spugen in het vuur”. Vast en zeker dat
dit liedje op De Hoeksteen zal klinken morgen.

Extra activiteiten Binding Zolder
tijdens voorjaarsvakantie
Kudelstaart - Nog een paar weekjes en dan is het weer tijd voor de
voorjaarsvakantie. En voor diegene
die niet lekker een weekje naar de
zon of de sneeuw gaan heeft een
De Binding Zolder allerlei leuke activiteiten gepland. Op dinsdag 24 februari is er natuurlijk een gezellige
inloopmiddag vanaf 14.00 uur ben
je van harte welkom om lekker binnen te komen lopen om te computeren, televisie te kijken, een spelletje te spelen, de laatste tijdschriften te lezen of gewoon even lekker
te komen chillen. De inloopmiddag
is gratis en iedereen vanaf 10 jaar
is welkom. Woensdag 25 februari
is er een filmmiddag die bedoeld is
voor iedereen. Om 13.30 uur gaat de
deur open en om 13.45 uur start de
spannende film Het Huis Anubis en
het pad der 7 zonden. De entree is
2 euro en dit bedrag is inclusief wat
te eten en te drinken. De film is rond
15.15 uur afgelopen. Donderdag 26
februari staat golfen in het donker
op het programma. De leiding gaat
met een groep jongens en meiden
glow golfen in The Beach. Na afloop gaat de groep gezellig met elkaar patat eten op de De Binding
Zolder. Lijkt het je gezellig? Geef je
dan snel op, want er kunnen maximaal vijftien tieners mee. De kosten
zijn 15 euro en dit bedrag is inclusief eten en drinken. Deze activiteit

is van 14.30 tot 20.00 uur. Op vrijdag 27 februari is er natuurlijk, zoals elke week, weer een inloopmiddag. Net zoals dinsdag zijn alle tieners vanaf 10 jaar van harte welkom
om binnen te lopen tussen 14.00 en
18.00 uur. ’s Avonds is er een filmavond. De Nederlandse film Radeloos naar het gelijknamige boek van
Carry Slee gaat gedraaid worden.
De film start om 19.30 uur,, de deur
gaat om 19.20 uur open, en de kosten zijn 2 euro inclusief wat lekkers.
Je hoeft je dus echt niet te vervelen
tijdens de aankomende voorjaarsvakantie.
Wil jij voor iets opgeven of meer informatie? Neem dan contact op met
Kim Verschueren van de Binding
Zolder door een mailtje te sturen
met je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd naar kim@debinding.nl. Wanneer je je opgeeft voor
één van de bovenstaande activiteiten krijg je een bevestings e-mail
terug gestuurd. Je kan ook telefonisch contact opnemen met Kim via
0297-892091 bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00
tot 17.00 uur. Gelieve niet de voicemail in te spreken om verwarring
te voorkomen. De Binding Zolder is
te vinden in het SJOK gebouw aan
de Hoofdweg in Kudelstaart, de ingang zit aan de Haya van Somerenstraat 35a.

Sieraden maken tijdens de
Meidenmiddag op Zolder
Kudelstaart - Op woensdag 18 februari staat weer een meidenactiviteit gepland op de Binding Zolder
voor tienermeiden in Kudelstaart en
Aalsmeer. De meiden gaan creatief
aan de slag. Wil jij een ketting en
armband die niemand anders heeft?
Niets is leuker dan je eigen ketting
en armband maken!
Aan het einde van deze middag ga
jij naar huis met een unieke ketting
en armband. De meidenmiddag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00

uur De middag is bedoeld voor tienermeiden vanaf 10 jaar en de kosten zijn 3,50 euro. Lijkt het je leuk?
Geef je dan op bij Kim door een email te sturen met daarin je naam,
adresgegevens, leeftijd en telefoonnummer. Je ontvangt dan een bevestiging e-mail terug. Je kan ook
bellen naar 0297-892091 op dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag
tussen 14.00 en 17.30 uur. Opgeven
kan tot en met dinsdag 17 februari 17.00 uur.

Pramen beschikbaar
Net als vorig jaar zijn ook dit keer
weer alle scholen en verenigingen
uit Aalsmeer en Kudelstaart aan-

geschreven zich aan te melden om
met een eigen team deel te nemen
aan de juniorrace. Ook dit jaar stelt
de Raad van 12 vrijwilligers met
praam en penta beschikbaar om
met een team van een school of vereniging deel te nemen aan dit gezellige spektakel! De aanbiedingen
zijn zeer enthousiast ontvangen en
inmiddels hebben al enkele scholen een team ingeschreven. Heeft u
een kind op de basisschool in groep
3 tot en met 8? Of op een vereniging
en heeft u geen eigen praam of penta? En wil uw kind graag deelnemen
met andere kinderen uit de groep
en is deze nog niet ingeschreven
voor deelname? Vraag dan bij de directie van de school of vereniging
naar het inschrijfformulier.
Vele hoofdbrekens en vergaderingen zijn er geweest om een leuk
thema te verzinnen om er weer een
kleurig feest op het water van te maken. Maar, het thema is nu bij de organisatie bekend! Tijdens het grote
SPIE-feest op vrijdag 6 maart aanstaande in The Beach aan de Oosteinderweg wordt het thema bekend gemaakt. Tevens gaat dan de
nieuwe website de lucht in waar het
nieuwe thema op te zien zal zijn.
Meer weten over deelname aan de
juniorrace of een inschrijfformulier
opvragen? Stuur een mailtje naar
arnaud@pramenrace.nl en alle informatie wordt verstrekt.

Vogelhuisjes timmeren
op de kinderboerderij
Aalsmeer - - Zondag 15 februari
wordt op de kinderboerderij de eerste activiteit in 2009 gehouden. Drie
kleine vogeltjes staan van 11.00 tot
15.00 uur centraal: het roodborstje,
de mus en het koolmeesje. In de infohoek is leuke informatie te vinden
over deze vogeltjes, waaronder een
mooie film over de mus. Ook kunnen de jonge bezoekers deelnemen
aan een vogelspeurtocht. Uiteraard
kan er ook weer geknutseld worden deze dag: Nestjes maken van
klei en nestkastjes voor koolmees-

jes in elkaar timmeren. Voor het maken van een nestkastje wordt 6 euro
gevraagd, de overige activiteiten zijn
gratis. De activiteiten vinden plaats
in kinderboerderij Boerenvreugd en
in de verwarmde tent, dus ook bij
slecht weer gaat het door. De entree is gratis. Zie ook www.boerenvreugd.nl Tijdens de activiteit is er
natuurlijk ook de mogelijkheid om
even de kleine geitjes en lammetjes
te bewonderen die inmiddels op de
boerderij aan de Beethovenlaan, in
de Hornmeer, geboren zijn!

Aalsmeerse kids naar Uri
Geller show in Hilversum
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag
mochten Glenn, Demi en Amber de
opname bijwonen van de nieuwe Uri
Geller show. Al vroeg in de avond
gingen de kinderen uit Aalsmeer
naar Hilversum. Het was wel even
zoeken naar Studio 24 op het grote mediapark. Om half 8 mochten ze
naar binnen en Glenn, Demi en Amber zaten bijna helemaal vooraan.
Best indrukwekkend al die camera’s
en lampen. Veel mensen die van alles aan het regelen zijn en de deelnemers en prestatrices die druk in
de weer zijn. Zo zagen de kinderen
Vincent al praten met Tooske en liep
Nick van Goede tijden slechte tijden

grapjes te maken met Patty Brard.
Een half uur voor de show kwam Uri
Geller ook de studio binnen. Hij was
heel aardig en deelde handtekeningen uit. Na het oefenen met klappen
en juichen ging de show beginnen.
Het was echt spannend, enge vleesetenede vissen, Vincent met (alweer)
veel bloed, Robert met spijkers in
zijn neus. Maar Yelle, het meisje die
met haar vader echt waanzinnige
dingen doet, was de beste.
Na de show mochten Glenn, Demi
en Amber samen met Uri op de foto. En toen terug naar huis, wel een
beetje laat. “Het was super cool”, aldus de drie jeugdige inwoners.
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Auto uitgebrand

ingezonden

Aalsmeer - Op vrijdag 6 februari om tien uur in de ochtend is op
de Aalsmeerderweg brand ontstaan
in een auto. De wagen was door
een bezoekster aan de supermarkt
neergezet op het tweede parkeerterrein.

Haal stalen milieudelict weg!
Als bewoner van de Edisonflat mag
ik sinds kort het genoegen smaken
uit te kijken op een soort oorlogszone. De zo fijntjes geplaatste container is echt een aanwinst voor de
omgeving. Elke avond gezellig een
vuilverbranding en een grote berg
rotzooi. Als ik een vuurkorf wil aansteken is dat bijna een milieudelict,
maar vlammen van drie meter, wie
zeurt daar over.
De gemeente heeft een brief aan de
bewoners gestuurd waarin staat dat
de jeugd zich aan een aantal afspraken dient te houden. Eén daarvan is
het schoonhouden van de omgeving. Je zooi verbranden en laten
liggen valt daar niet onder?
Gelukkig zit er geen school in de
buurt, zodat kinderen zich niet kunnen verwonden aan glas, etc. Persoonlijk heb ik er geen idee van wat
de gemeente bezield dat ding nog
zo lang te laten staan.
Kan zijn vanwege de sociale gedachte dat we dan mensen kunnen
inhuren om de troep op te ruimen.

Of was het nou de bedoeling om de
kosten van het vandalisme naar beneden te brengen? Nee, dat zal ik
wel verkeerd begrepen hebben.
Ondertussen regent het klachten,
maar er is blijkbaar niemand die hier
enige aandacht aan besteed.
Toch vreemd, want als je als belastingbetalende burger iets verkeerd
doet heb je direct een heleboel instanties die je komen vertellen welk
zoveelste wetje je overtreden hebt
en ja, daar mag je meteen de knip
bij trekken.
Klein financieel advies voor de gemeente en de afdeling jongerenwerk: Haal dat stalen milieudelict weg en bespaar een paar duizend euro per jaar. Kan de gemeente in elk geval zeggen dat ze haar
best gedaan heeft om de kosten van
het vandalisme echt naar beneden
te brengen.
P de Bruijn
Edisonstraat
Kudelstaart

Aanbevelingen steun in rug provincie

Rapportage Commissie Ruimtelijke
Ontwikkeling Luchthavens
Schiphol - De eerste reactie van
de provincie Noord-Holland op het
rapport van de Commissie Vriesman
is positief kritisch. Ton Hooijmaijers,
gedeputeerde Ruimtelijke Ordening
en Schiphol: “ We delen de analyse
van de Commissie dat er in de huidige situatie onvoldoende waarborg
is dat de juiste bedrijven zich in de
nabijheid van de luchthaven kunnen
vestigen. Veel aanbevelingen sluiten
nauw aan bij de stappen die wij met
onze partners in de regio aan het
zetten zijn. Het is zowel inhoudelijk
als in de samenwerking een steun in
de rug, ook al zijn er hier en daar wel
onvolkomenheden.” Door de lokale
en regionale bestuurders in Noordvleugelverband is al in 2005 gekozen voor een wijziging van Mainportstrategie naar de Metropolitane strategie. Daarbij wordt niet de
luchthaven maar de regio centraal
gesteld. Schiphol moet een internationaal knooppunt van bestemmingen voor de Metropoolregio Amsterdam worden. Dit sluit nauw aan

bij de door de Commissie bedoelde
strategie Mainport 2.0. De samenwerking in de regio vindt plaats met
behulp van informele netwerkstructuren in aanvulling op formele bevoegdheden en structuren. De bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam en de Bestuurlijke Regie Schiphol zijn daar
goede voorbeelden zijn, evenals de
genoemde publiek-private samenwerking op lagere schaalniveaus.
Nieuwe bestuurlijke arrangementen mogen de formele wettelijke bestuurlijke bevoegdheden en structuren echter niet doorkruisen. Daarom ziet de provincie weinig heil in
een door de Commissie aanbevolen
Structuurvisie waarbij de bestuurlijke grenzen niet in acht genomen
worden. “Amsterdam kan niet regeren over Haarlemmermeer“, aldus
Hooijmaijers. Wel stemmen de provincie en Amsterdam hun structuurvisies nauw af met elkaar en met
hun partners, ook op het niveau van
de gehele Metropoolregio.

Samen internationaal sterk
voor Greenport Aalsmeer
Aalsmeer - Om de internationaal sterke positie van Greenport
Aalsmeer te behouden en verder uit
te breiden, ondertekenen verschillende partijen in Noord-Holland een
samenwerkingsovereenkomst morgen, vrijdag 13 februari, in veiling
FloraHolland. De samenwerkingsovereenkomst is het vervolg op de
ruimtelijk-economische visie Greenport Aalsmeer (MLT2025) van mei
2008 en vormt de basis voor verdere acties.
De Greenport Aalsmeer is een samenwerkingsverband tussen overheden (provincie en gemeenten) en
het bedrijfsleven in de sierteelt rondom de bloemenveiling Aalsmeer. De
Greenport omvat de hele keten op
het gebied van sierteelt; van pro-

ductie tot distributie en kennisdeling. Het doel is om in de toekomst
krachtig te blijven, zodat de internationale concurrentiepositie verder uitgebouwd kan worden. Om dit
te bewerkstelligen, krijgt Greenport
Aalsmeer 10 miljoen euro van de
provincie Noord-Holland. Met dat
bedrag kan een eerste stap gezet
worden in de uitwerking van de visie. Deze visie richt zich op verbetering van o.a. bereikbaarheid, duurzaamheid en kennis en innovatie.
Herstructurering van het gebied is
onderdeel van de plannen, waarbij
in totaal 415 hectare glastuinbouw
gereconstrueerd wordt. Voor de uitvoering van de plannen wordt een
speciaal programmabureau opgezet.

Tip voor 65plussers met
een laag inkomen...
Aalsmeer - Indien ouderen slechts
een AOW-uitkering hebben, komt
men over het algemeen niet in aanmerking voor een belastingteruggaaf. Wel bestaat de mogelijkheid
dat u in aanmerking komt voor een
zogenaamde Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU). Hiervoor dienen 65-plussers wel een

aangifte inkomstenbelasting in te
dienen. Dus ook als u geen aangifte heeft ontvangen van de Belastingdienst. De belastingvrijwilligers
van Vita welzijn en advies (SWOA)
willen u daarbij (tegen lage kosten)
helpen.
Informatie bij Vita welzijn en advies
(SWOA) en opgave tel. 344094.

Verkeerscontroles
in Aalsmeer

stal gevoelige wagens werden aan
een controle onderworpen. Op het
Raadhuisplein hebben medewerkers van de technische dienst ongeveer honderd auto’s gecontroleerd
tussen half acht en negen uur in de
avond. Er zijn geen gestolen voertuigen aangetroffen. Er zijn twaalf
bekeuringen uitgeschreven vanwege kleine mankementen. Geen der
gecontroleerden had alcohol gedronken.

Aalsmeer - Op maandag 9 februari
zijn door de politie controles gehouden op de Dreef en op het Raadhuisplein. Op het parkeerterrein in
de Hornmeer zijn tussen half vier
en half vijf in de middag tachtig bestuurders gevraagd hun auto te laten onderzoeken. Met name dief-

Beenbreuk na
valpartij
Aalsmeer - Op woensdag 4 februari om kwart over negen in de
ochtend is 17 jarige vrouw uit Kudelstaart in de Schweitzerstraat gevallen met haar scooter. Een glad
fietspad was de oorzaak van de valpartij. De Kudelstaartse is met een
breuk aan haar linkerbeen naar het
VU-ziekenhuis vervoerd. De gemeente is gebeld om extra te strooien op het betreffende fietspad.

Openstaande
boetes betaald

Badhoevedorp - In de nacht van 9
op 10 februari heeft de politie op de
Schipholweg een automobilist aan
de kant gezet. Zijn rijgedrag viel de
agenten op. Vermoed werd dat de
man, een 60-jarige Israëliër, te diep
in het glaasje had gekeken. Dat was
niet het geval. Wel stond er nog
een tweetal boetes open. Het ging
om een bedrag van ruim 150 euro.
Hij betaalde deze bekeuringen en
mocht zijn weg vervolgen.

Waarschijnlijk is het vuur ontstaan
door storing in de elektrische bedrading. De eigenaresse is omgeroepen in de super, maar de oproep
heeft zij niet gehoord. Toen de 85
jarige inwoonster bij haar auto arriveerde, was het vuur al gedoofd
door de brandweer.

Opel gestolen

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
6 op zaterdag 7 februari is vanaf het
Praamplein een Opel Vectra gestolen. De auto is blauw van kleur en
heeft het kenteken 46-JZ-VR. De
diefstal heeft tussen kwart over zeven in de avond en tien uur ‘s ochtends plaatsgevonden.

Dodelijk ongeval op A9
Aalsmeer - Een 47-jarige man uit Diemen is maandagavond 9 februari rond half acht bij een ongeval op de A9 bij de
afslag Aalsmeer overleden. Hij heeft vermoedelijk een hartstilstand gekregen, waardoor hij de macht over het stuur
verloren heeft en met zijn wagen over de kop is geslagen. De man is daarbij uit de auto geslingerd. De auto kwam op
z’n zij tot stilstand. De politie en de brandweer zijn bij het ongeval aanwezig geweest.
Foto Ronald van Doorn.

Voorrondes voor Popprijs
Amstelland van start!
Amstelveen - De Popprijs van 2009
gaat van start met de eerste voorronde op zaterdag 14 februari. De
voorrondes van de Popprijs vinden
plaats in jongerencentra uit de regio: zaterdag 14 februari in de Bajes, zaterdag 14 maart in Elf91 en op
zaterdag 28 maart in JC de Lans. Elke voorronde start om 20.30 uur en
de entree is 5,00 euro.
De Popprijs is een wedstrijd voor
bands uit de regio Amstelland en
de Meerlanden. Zo kunnen bands

hun talenten ontwikkelen en podium ervaring opdoen. Daarnaast zijn
er leuke prijzen te winnen. De winnaar krijgt een exportprijs, een half
jaar gebruik van de oefenruimte van
P60, een interview met 3 voor 12
en een opnamedag in Studio Peggy51. De winnaar van de publieksprijs krijgt de mogelijkheid om een
eigen avond te organiseren binnen een van de locaties van stichting Cardanus. Dat zijn: Het Galjoen (Amstelveen), de Bajes (Am-

Rode Kruis vrijwilligers bieden
hulp bij Ontmoetingsgroep
Aalsmeer - - In de Nieuwe Meerbode van vorige week deed het Rode Kruis een oproep voor het verkrijgen van vrijwilligers die ingezet
zullen worden bij een aantal activiteiten van de Ontmoetingsgroep
van het Zorgcentrum Aelsmeer. Helaas stond er boven het persbericht een kop die suggereerde dat
het Rode Kruis een ontmoetingsgroep op gaat starten maar dat is
zeker niet het geval. Om technische
redenen werd de oorspronkelijke
kop: ‘Rode Kruis start nieuwe activiteit: hulp bij ontmoetingsgroep’,
ingekort en daardoor ontstond er
een misverstand. De Ontmoetingsgroep is geen vrijwilligers-activiteit,
maar is een zeer deskundig pro-

gramma, opgezet door Zorgcentrum
Aelsmeer en Vita welzijn en advies,
voor mensen met beginnende dementie. De ontmoetingsgroep is een
professionele voorziening waarvoor
Zorgcentrum Aelsmeer de benodigde financiën ontvangt via het Zorgkantoor. De activiteiten voor de ouderen, die op maandag, woensdag
en vrijdag bij elkaar komen, worden
door deskundige, professionele medewerkers begeleid. De coördinator van de Ontmoetingsgroep zocht
al enige tijd naar vrijwilligers om de
medewerkers bij te staan en te helpen bij bijv. een stukje wandelen of
bij het ronddelen van de thee of koffie. In dit kader is er samenwerking
gezocht met het Rode Kruis om via

Vrijdag weer koppelklaverjassen

Bep wint bij BV Hornmeer
Aalsmeer - In deze tijd van het jaar
kan het vriezen of het kan dooien.
Dat gaat ook op bij de buurtvereniging Hornmeer. De ene week zijn
het de mannen die duidelijk de beste zijn, maar de week erop zijn het
toch wel de dames die de dienst uitmaken. Afgelopen vrijdag was het
weer zover. Al waren de echte kopstukken niet aanwezig, maar het
jonge talent wat er wel was liet wel
merken dat er met hen niet te spotten viel. Ook de deelnemers aan het
poedel klassement lieten zich weer
gaan. Het klaverjassen vrijdag 6 februari is gewonnen door Bep van
Netten met 5372 punten. Op twee is

Plony Hoogenboom geëindigd met
5297 punten, op drie Rijk van Egdom met 5284 punten, op vier Nico
Besselsen met 5183 punten en om
vijf Kees Kuggelijn met 4924 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan
Marja van Schip. Bij het jokeren behaalde Nel Schouten met 304 punten de hoogste eer, op twee eindigde Rina Tas en de poedelprijs was
voor Trudy Knol.
Aanstaande vrijdag 13 februari is er
weer koppelklaverjassen. Aanvang;
20.00 uur. Graag om 19.45 aanwezig
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De zaal is open vanaf
19.30 uur.

Wijkraad Stommeer vergadert
Aalsmeer - Op woensdag 18 februari houdt de wijkraad Stommeer op de Parklaan 27 haar volgende bijeenkomst. Iedere wijkbewoner is daarbij van harte welkom!
De aanvang is 19.30 uur. Het eerste
half uur is bestemd voor wijkbewoners om zaken aan de orde te stellen en onderwerpen op de agenda te plaatsen. Daarbij is de buurt-

Band Wildcat
gaat optreden

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 7
maart verzorgt de driemanformatie
Wildcat een optreden in eetcafé De
Walrus aan de Aalsmeerderdijk 452.
Het is het eerste concert met nieu-

Openstaande
boetes betaald
Badhoevedorp - In de nacht van 9
op 10 februari heeft de politie op de
Schipholweg een automobilist aan
de kant gezet. Zijn rijgedrag viel de

regisseur van de politie aanwezig.
Het projectbureau &2=1 geeft een
presentatie over de stand van zaken en planning van de werkzaamheden rond de N201. Tevens wordt
een toelichting gegeven over de inrichting van het speelterrein aan de
Wissel/Baanvak. De complete agenda is vanaf vrijdag te vinden op:
www.wijkraden-aalsmeer.nl
we apparatuur en instrumenten.
Door de brand aan de Oosteinderweg op 21 december werd de gehele oefenruimte van het Aalsmeerse Wildcat verwoest en raakte het
drietal alle apparatuur kwijt en onder andere een drumstel. Het concert begint om 21.30 uur en de toegang is gratis.
agenten op. Vermoed werd dat de
man, een 60-jarige Israëliër, te diep
in het glaasje had gekeken. Dat was
niet het geval. Wel stond er nog
een tweetal boetes open. Het ging
om een bedrag van ruim 150 euro.
Hij betaalde deze bekeuringen en
mocht zijn weg vervolgen.

stelveen) of The Mix (Uithoorn). De
deelnemende bands zijn: Metal Apple, Tomas Day Band, Janko’s feestje, Zoë Lee, Show Ya Mama, The
Birdbrains, Hylash, Shaking Patsy,
Vanadis, Esion, Isfere, Marco Music,
Bring on the Bloodshed, Semisterio
en The Civets. Er spelen vijf bands
per voorronde. De halve finales zijn
op vrijdag 17 en zaterdag 18 april en
deze zijn in de N201 (Aalsmeer) en
The Mix (Uithoorn). De finale vindt
plaats op vrijdag 1 mei 2009 in Poppodium P60.
De Popprijs wordt georganiseerd
door Stichting Cardanus en P60 in
samen werking met Stichting Coherente en Stichting Meerwaarde.
Voor informatie: popprijs@p60.nl.
die organisatie vrijwilligers te werven die ingezet zullen worden bij dit
soort onderdelen van de activiteiten van de Ontmoetingsgroep. Voor
de maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van ong.13.30 tot 15.00
uur is er plaats voor vrijwilligers
die na de lunch een stukje met de
deelnemers van de Ontmoetingsgroep gaan wandelen of assisteren
bij het ontvangen van de mensen
en ze thee of koffie aan te bieden.
Na het persbericht van vorige week,
heeft een aantal mensen al gereageerd maar het Rode Kruis hoopt op
nog meer aanmeldingen om de omschreven taken te kunnen verrichten. Meer weten over deze nieuwe
Rode Kruis activiteit of wilt u zich
aanmelden? Bel Jan Kwak, voorzitter Rode Kruis Aalsmeer, 326893
of na 22 februari Ineke Hoogeveen,
Coördinator vrijwilligers Rode Kruis,
328613.

Verkeersmiddag
ANBO Aalsmeer

Aalsmeer - Op maandag 17 februari organiseert de ANBO afdeling
Aalsmeer een informatiemiddag
over het verkeer in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat. Er komt een
gastspreker die de bezoekers over
(nieuwe) verkeersregels gaat vertellen. Een goede gelegenheid om alle regels weer op een rijtje te krijgen. De bijeenkomst is van 14.00
tot 16.00 uur en zowel leden als
niet-leden van de ANBO zijn welkom. Overigens doet het interim bestuur in het maandblad van februari opnieuw een oproep over opvolging. Er wordt naarstig gezocht naar
nieuwe bestuursleden. Op 26 maart
staat de jaarvergadering op het programma. Onder andere gaat gesproken worden over het voortbestaan. “Wij moeten een nieuw bestuur krijgen. Het voortbestaan van
de afdeling Aalsmeer hangt hier
van af. Laat het niet zo ver komen
dat we straks geen ANBO meer in
Aalsmeer hebben”, aldus de dringende oproep van interim-voorzitter Aart Box. Aanmelden kan door
een briefje te sturen naar het secretariaat, Zwarteweg 15, 1431 VH in
Aalsmeer of door te mailen naar anbo.aalsmeer@hotmail.nl.

BindingBoven
voor jeugd

Aalsmeer - Op woensdag 18 en
donderdag 19 februari kan je ‘s middags terecht bij de BindingBoven
Inloop. Op de woensdag is deze inloop bedoeld voor alle kinderen uit
groep 3 tot en met 8 van de basisschool en op de donderdag zijn alleen kinderen uit groep 6 tot en met
8 welkom. Start beide dagen is half
4 en de deur blijft open tot half zes.
Geen entree. De BindingBoven Inloop vind je in de Zijdstraat 53. Zie
ook: www.debinding.nl of bel 0297326326 en vraag naar Lenneke Heijjer of Tessa Westerhof.

Jas gestolen uit
horeca

Aalsmeer - In de avond en nacht
van vrijdag 6 op zaterdag 7 februari
is vanuit een horecagelegenheid in
de Zijdstraat een jas gestolen met
hierin een mp3-speler, een iPod, idkaart en huis- en fietssleutels. De
jas is zaterdagochtend terug gevonden in de Schoolstraat. Alleen de idkaart zat nog in een van de zakken.
De diefstal heeft tussen half twaalf
en drie uur in de nacht plaatsgevonden.

Weer boete voor
dronken man
Aalsmeer - Op dinsdag 3 februari rond negen uur in de avond kreeg
de politie een melding dat op de
Aalsmeerderweg een man onwel
was geworden. Het bleek te gaan
over de in Aalsmeer wonende buitenlander die al meerdere malen
door de politie bekeurd is vanwege wildplassen en openbare dronkenschap. Ook dit keer had hij te
diep in het alcoholglaasje gekeken.
Er is opnieuw proces-verbaal opgemaakt. De man had ruzie gemaakt
en had gevochten. Hij is met een
wond aan zijn hoofd naar het VUziekenhuis vervoerd.

Verdachte fotograaf
Aalsmeer - Diverse mensen hebben
om zaterdag 7 februari rond kwart
over elf in de ochtend een man diverse foto’s zien maken van huizen
op de Aalsmeerderweg, hoge nummers. De man zakte door zijn knieën en maakte met zijn mobiel foto’s.
Mogelijk is het een fotograaf, maar
het kan ook zijn dat de man foto’s
maakte voor andere, mogelijk criminele, doeleinden. De man is ongeveer twintig tot dertig jaar, heeft
een grote neus, had een donker gebreid mutsje op, droeg een groene
jas en had een rugzak in camouflage kleuren bij zich. Voor het laatst is
de man gezien in de Vlinderstraat.
Mogelijk zijn er mensen die meer
informatie hebben over de vooralsnog verdachte fotograaf. Contact
kan opgenomen worden met de politie, telefoon 0900-8844.

Banken bellen
niet (aan)
Aalsmeer - De politie heeft de laatste tijd weer enkele verontrustende telefoontjes van inwoners gehad.
Ze waren aan de deur of telefonisch
benaderd over onder andere deelname aan een loterij, een hypotheek
afsluiten en of ze in het bezit waren van een creditcard. De politie
raadt niet op dergelijke telefoontjes
in te gaan. Banken gaan niet langs
de deur en nemen zeker geen telefonisch contact op om bijvoorbeeld
uw pincode te controleren. Via advertenties in kranten en op radio en
televisie wordt reclame gemaakt!

Naar ziekenhuis
na valpartij

Aalsmeer - Op zaterdag 7 februari
om half tien in de ochtend is de hulp
van de politie ingeroepen na een
valpartij op de Bosrandweg. Een 60
jarige vrouw uit Aalsmeer was haar
hond aan het uitlaten en is gestruikeld. Omdat zij korte tijd buiten bewustzijn is geweest, werd besloten
de inwoonster ter observatie naar
het ziekenhuis te vervoeren.

Gestolen auto
weer gevonden
Aalsmeer - Op donderdag 5 februari is op de Oosteinderweg een auto terug gevonden, die vier jaar geleden gestolen is vanaf een terrein
naast een woning in Utrecht. De politie van Utrecht voert in deze een
onderzoek uit.
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Parket Plaza, 10 jaar
succesvol in vloeren!
Mijdrecht - Vrijdag 20 februari aanstaande viert Parket Plaza haar 10jarig bestaan. Dat wordt gevierd
met een leuke actie. Elke klant die
deze maand en in maart willekeurig welke vloer dan ook koopt, krijgt
één tiende van het oppervlak gratis.
Wie bijvoorbeeld 50 m2 koopt, krijgt
daarvan 5 m2 gratis. Uitsluitend het
materiaal, niet de arbeidskosten om
het te leggen. Hoe groter het oppervlak van de vloer in de woning, hoe
voordeliger men dus uit is.
Het Rondeveense vloerenbedrijf verkaste in augustus vorig jaar van de
vestiging aan de Veenweg (Veenstaete), naar de moderne bedrijfsunits aan de Constructieweg. Daar
had men twee jaar geleden reeds
een ruimte gekocht voor magazijnopslag en er een werkplaats ingericht. Door er twee units bij te kopen
kon men er één bedrijf van maken
met boven een uitgebreide 250 m2
grote showroom en beneden 280
m2 m aan kantoor- en magazijn/
werkplaatsruimte. Daartoe heeft
men zich een uitgebreide verbouwing en inrichting getroost met onder meer vloerverwarming. Dat laatste behoort naast de liefst 400 soorten en typen vloeren eveneens tot
de kernactiviteiten van Parket Plaza. “We hebben ruim negen jaar in
Veenstaete gezetten”, vertelt directeur/eigenaar Jacco Broere. “Toen
het huurcontract afliep zijn we verhuisd naar onze eigen locatie aan
de Constructieweg. Gefaseerd hebben we daar ons bedrijf ingericht
om het voort te zetten. Het verhaal
deed de ronde dat we failliet zouden zijn, maar niets is minder waar.
We draaien als nooit tevoren, zelfs
in deze tijd dat het overal wat minder gaat.
Omdat hier meer ruimte is kunnen
wij onze vloeren vandaag de dag
gesegmenteerd presenteren. Dus
hout bij elkaar, verouderde vloeren
samen, vloeren met verschillende
diktes in toplagen – waaronder laminaten - apart, parket een andere afdeling enzovoort. Verder hebben we van ons assortiment diverse soorten vloeren gelegd waardoor bezoekers een betere indruk
krijgen van de kleur en het patroon.
Wij leveren vanaf populair geprijsde laminaatvloeren tot de duurdere
houten vloeren, waaronder die welke met de hand zijn bewerkt en ingekleurd en alles wat daar tussenin zit. Natuurlijk ook de bijbehorende ondervloeren. Vanzelfsprekend
gaat dat vergezeld van een vakkundig advies. Onze parketteurs leggen
de vloeren feilloos in elke woning
en op elke vloer. Maar ook voor wie
het zelf wil doen hebben wij clicklaminaat en zelfs clickparket in huis.
Daarbij krijgt men het benodigde
gereedschap en toebehoren mee
om de vloer goed te leggen.”
Vloerverwarming
Jacco legt uit dat houten vloeren,
parket en veel vloeren met verschillende diktes aan toplagen tegenwoordig rechtstreeks op beton of zandcement kunnen worden gelijmd. Dat kan ook als daarin een vloerverwarming is aangebracht. Veel nieuwbouwwoningen
hebben dat tegenwoordig in plaats
van radiatoren. Het vormt geen enkel probleem om een houten vloer
of laminaatvloer daar rechtstreeks

op te lijmen. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is vloerverwarming nagenoeg standaard, hier in
Nederland begint het op te komen.
Het vraagt echter wel om vloeren
die een zo laag mogelijke reductiewaarde hebben (=warmtedoorlatingsfactor van het materiaal). Hoe
lager de reductiewaarde hoe sneller de warmte door het materiaal
en dus de vloer wordt geleid om de
ruimte te verwarmen. Verder dient
de bewoner te zorgen voor een constante verwarming en de juiste relatieve vochtigheid. Alvorens de vloerbedekking wordt gelegd, wordt de
stenen ondergrond zelf door een
medewerker van Parket Plaza eerst
geïnspecteerd op vlakheid, druk- en
treksterkte, vochtpercentage e.d.
Voor zover nodig krijgt de bewoner
na verlijming van de vloerdelen een
droogstookprotocol mee. De vloer
fungeert bij vloerverwarming zelf als
een grote radiator. Bij het aanhouden van een constante verwarming
kost dat minder energie dan wanneer standaard radiatoren in huis
worden toegepast. Overigens kunnen alle vloeren natuurlijk ook op
een ‘standaard’ koude ondergrond
worden aangebracht. Alle vloeren
kunnen worden geleverd in de kleur
en uitvoering zoals men wenst, passend bij elk interieur.
Onderhoud en renovatie
Naast het leggen van nieuwe vloeren kan men bij Parket Plaza ook terecht voor onderhoud en renovatie
van bestaande houten vloeren, zoals schuren, herstellen en afwerken
met een beits of slijtvaste laklaag.
Ook als het gaat om een uitbouw
van een ruimte waarbij parket, laminaatvloer of houten delen (in dezelfde kleur) moeten worden aangevuld, is men bij Parket Plaza aan
het juiste adres. Tot slot, maar niet
in de laatste plaats, spelen het ecologische karakter en de dikte van
de slijtlaag een rol bij de keuze van
een houten vloerbedekking. Jacco:
“Efficiënt gebruik van houtsoorten
en de keren dat onderhoud (schuren) moet plaatsvinden zijn daarbij
belangrijke factoren. Sommige laminaatvloeren zijn daarbij voordeliger in het gebruik en gaan vaak langer mee dan echte houten planken!
Dus ook minder milieubelastend en
het heeft een langere levensduur. Je
praat dan wel over een tijd van pakweg 35 tot 45 jaar! Het hangt echter ook van het soort woning en het
daarbij behorende budget af wat
past bij het interieur en wat men
wil. In een klassiek groot landhuis
of een grachtenpand zal een plankenvloer niet misstaan, terwijl men
in een appartement wellicht beter af
is met een bepaald soort laminaatvloer. Hoe dan ook wat de klant wil
kunnen we invulling aan geven. We
hebben voor elke beurs een vloer
in huis.” Parket Plaza is een CBWerkend bedrijf en komt graag bij u
over de vloer. Voor meer informatie
en advies over vloeren en toebehoren, het leggen of het onderhouden
ervan bent u vrijblijvend van harte welkom op het adres Constructieweg 96c in Mijdrecht (bedrijfsunits).
Een afspraak maken is ook mogelijk (0297-254225) of u eerst oriënteren op de website: www.parketplaza.nl).

Het team van Parket Plaza heet u van harte welkom: v.l.n.r. Monique, Fred,
Chris en Jacco.

Kleurplaatwinnaars bij ReadShop
Aalsmeer - Bo, Iris en Femke hebben meegedaan aan een kleurwedstrijd, georganiseerd door de redactie van Donald Duck Junior. Bo had
haar kleurplaat versierd met glitters en glimmende sterretjes en won
hiermee de eerste prijs, een hangmat. De kleurplaten van Iris en Femke waren ook erg mooi. Iris won een
ingebonden jaargang Donald Duck
uit 1959 en Femke een rugtas. De

prijs van Femke werd opgehaald
door zus Hilde en zij staat dan ook
op de foto.De redactie van Donald
Duck had ook een landelijke hoofdprijs uitgeloofd, maar daar kwamen
de Aalsmeerse kunstenaars helaas niet voor in aanmerking. Vorige week woensdag hebben zij de
prijzen opgehaald bij de ReadShop
in de Ophelialaan. Van harte gefeliciteerd!

Het team van Romee Women. Boven: Hester; Marja, Jacqueline, zittend
Mirelle en Marja. Alie ontbreekt op de foto.

Nieuwe modewinkel voor eigentijdse vrouw

Romee Women opent deuren
Aalsmeer - Vanaf vandaag 12 februari heeft Aalsmeer er een nieuwe
damesmodezaak bij. Op de hoek van
de Van Cleefkade en de Zijdstraat
opent Romee Women haar deuren
voor de modebewuste vrouw. Zes
weken lang is er gewerkt aan de
verbouwing van het pand, waarin
voorheen Modecentrum Mantel gehuisvest was. Nieuwsgierige voorbijgangers probeerden vaak stiekem naar binnen te gluren en dit
weekend kunnen zij dan eindelijk de
mooie winkel gaan bezichtigen. Het
openingsweekend staat in het teken
van allerlei feestelijke activiteiten.
De rode loper ligt uit en de klanten
worden getrakteerd op champagne
en hapjes. Voor de eerste 250 klanten ligt er een attentie klaar.
De uit Mijdrecht komende eigenaresse Hester Hielkema heeft ruime
ervaring in de modewereld. Ze is
ooit begonnen als ontwerpster en
heeft de laatste jaren vele modewinkels door heel Nederland begeleid als adviseur. Toen ze hoorde
dat het pand vrij zou komen, twijfelde ze geen moment. “Dit was de tijd
om iets voor mezelf te gaan starten”,
vertelt ze enthousiast. “Met Romee
Women wil ik mode bieden voor de

eigentijdse vrouw, die er net wat anders bij wil lopen dan de rest. Vrouwelijkheid, goed pasvormen, uitstekende kwaliteit en advies zijn belangrijk voor ons.” Naast topmerken, zoals onder andere van Claudia
Sträter, IKKS, Sylver, Vanilia, en Gerry Weber, kan de moderne vrouw
haar garderobe aanvullen met vele accessoires als tassen en riemen.
Romee Women verkoopt ook lifestyle artikelen, waaronder boeken
en mooie cadeaus. “We hopen hiermee ook mannen aan de kassa te
krijgen.” Hester heeft grootse plannen met haar modezaak, waarvan
ze hoopt dat het een regiowinkel
zal worden. “Ik wil regelmatig leuke activiteiten organiseren, zoals ladynights of modeshows. En ik ben
ambitieus genoeg om al een beetje
in de toekomst te kijken met mogelijk meer filialen”, zegt de gedreven
eigenaresse.
Hester staat samen met haar team
van vijf medewerksters, die veelal
bekende gezichten in Aalsmeer zijn,
klaar om van deze nieuwe modezaak een succes te maken.
Voor meer informatie en inschrijven
op de nieuwsbrief: www.romeewomen.nl.

Zaterdag open dag bij SoundFX
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
14 februari houdt studio SoundFX een open dag voor muzikanten, bedrijven en geïnteresseerden in een goed geluid. In de studio
van SoundFX is het mogelijk muziek opnames te maken voor power
point presentaties, radio commercials en onder andere bedrijfsfilms.

Ook kunnen bands hier bijvoorbeeld
een (demo)-cd opnemen. De studio
is gevestigd aan de Hornweg 196g
en opent aanstaande zaterdag de
deuren tussen 11.00 en 15.00 uur.
Meer weten? Kijk op www.soundfx.
nl, stuur een mail naar info@soundfx.nl, bel 0297-348243 of kom 14 februari een kijkje nemen!

Roos en tulp nog steeds favoriet

Valentijnsdrukte op de
veilingen FloraHolland
Dienstenveiling voor weeskinderen
in Pretoria groot succes!
Aalsmeer - Vorige week bent u
via deze krant op de hoogte gebracht van het project Care Centre
in Zuid-Afrika waar twintig jongeren uit de Christelijke Gereformeerde kerk Aalsmeer en de Nederlands
Gereformeerde Kerk Rijsenhout zich
momenteel hard voor inzetten. Komende zomer zullen deze jongeren
zich, via de organsiatie MCDC (Masibambisame Community Development Centre), drie weken gaan inzetten in weeshuizen in Zuid-Afrika, omgeving Pretoria. Door middel
van verschillende acties probeert de
groep een bedrag bij elkaar te verzamelen om zo een bijdrage te kunnen
leveren aan deze organisatie, onder
andere door middel van het aanleggen van een sportveld bij een van
de dagopvangcentra voor weeskinderen. Afgelopen zaterdag heeft in
de Lijnbaankerk een dienstenveiling
plaatsgevonden. Vele diensten werden geveild, waaronder een taxirit,

klussen, schoonmaken en zelfs de
verhuur van een ezel voor een kinderfeestje. De groep had natuurlijk
gehoopt op een mooie opbrengst
van de avond, maar de ruim negen
duizend euro die uiteindelijk opgehaald is, ging boven alle verwachting uit. De groep ziet deze avond
daarom als een groot succes en wil
iedereen hartelijk bedanken voor alle steun! Nog niet het volledig benodigde bedrag is bij elkaar en daarom de komende tijd nog verschillende acties gehouden worden.
Mocht u het project willen steunen, of heeft u nog vragen, dan kunt
u contact opnemen met ds. Andre Jansen, tel. 0297-326000 of mailen naar lijnbaanproject@gmail.
com. Of bezoek de site (http://www.
cgk-aalsmeer.nl/?p=72). Natuurlijk
is het ook mogelijk te sponsoren.
U kunt dan een bedrag overmaken
naar 125986823 t.n.v. Project Care
Centra Afrika.

Aalsmeer - Bij de bloemenveilingen van FloraHolland is deze week
de Valentijnsdrukte weer los gebarsten. In de internationale bloemensector zorgt de viering van Valentijnsdag elk jaar weer voor een verkooppiek.
Valentijn staat als bloemendag op
nummer 1, op de voet gevolgd door
Moederdag. De zes marktplaatsen van FloraHolland in Aalsmeer,
Naaldwijk, Rijnsburg, Venlo, Bleiswijk en Eelde verkopen in één week
tijd 100 miljoen rozen en 80 tot 90
miljoen tulpen. In totaal vinden in
de Valentijnsweek 300 miljoen bloemen en ruim 20 miljoen planten hun
weg naar klanten in binnen- en buitenland. Naast rozen en tulpen zijn
ook gerbera’s, anemonen en ranonkels populair. Net als chrysanten en
lelies worden ze veel verkocht als
monobos of in een gemengd boeket. De traditionele Valentijnskleur is
warm rood, maar ook de kleuren felrose, zachtrose en andere typische
voorjaarstinten doen het deze week
op de veilingen goed.
Bij de planten draait het vooral om
roodbloeiende planten als de potroos, kalanchoë en anthurium. Ook
met de potorchidee (Phalaenopsis) maken Valentijnsvierders goede sier.

Groene planten zijn dit jaar vaak versierd met rode hartjes en strikken
of worden in hart-vorm gekweekt.
In de planten-top drie staat de potorchidee op nummer een, gevolgd
door potroos en bloeiende bollenop-pot.
In heel West-Europa wordt Valentijn gevierd. Nederlandse exporteurs rijden deze week dan ook extra frequent naar hun klanten in de
West-Europese groot- en detailhandel. Met name inwoners van
Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zijn enthousiaste ‘Valentijnsvierders’. Net zoals in Nederland
wordt Valentijn in deze landen geassocieerd met liefde, maar ook met
vriendschap. Niet alleen geliefden,
maar ook familieleden en vrienden
worden daarom vaak met een Valentijnsbloemetje bedacht. De verwachting is dat de consument zich
daarbij door een kwakkelende economie niet zal laten weerhouden.
Kwaliteit en de breedte en diepte
van het in Nederland beschikbare
assortiment zijn voor buitenlandse
klanten de reden om voor een Nederlandse leverancier te kiezen. In
totaal bieden de zes vestigingen van
FloraHolland hun klanten dagelijks
20.000 verschillende soorten bloemen en planten.

Open dagen bij FloraHolland
Aalsmeer - Het veilen van bloemen
en planten is een fascinerend gezicht. Je moet er vroeg voor opstaan,
maar dat is een bezoek aan de bloemenveiling meer dan waard. Je voelt
de spanning op de tribunes. Je aanschouwt het gekrioel van tientallen
trekkers met bloemenkarren. Kortom: je ervaart de dynamiek van de
internationale bloemen- en plantenhandel. Op 1 januari 2008 fuseerden Bloemenveiling Aalsmeer
en het voormalige FloraHolland tot
één bedrijf, onder de naam FloraHolland. Sindsdien worden nergens
ter wereld zoveel bloemen en planten geveild als op de zes vestigingen Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg,
Venlo, Bleiswijk en Eelde. FloraHolland is marktleider en spil in de internationale sierteeltsector.
Rondleidingen
Zoals vorige week in de Nieuwe
Meerbode aangekondigd, organiseert FloraHolland Aalsmeer op

maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 februari rondleidingen voor
de inwoners uit de regio Aalsmeer
en Uithoorn. Iedereen, jong en oud,
is van harte welkom! Het programma begint om 08:00 uur (bij het Bezoekerscentrum) met een rondleiding. Na de rondleiding staat er koffie of thee klaar, ook wordt er een
film getoond. Uiteraard is er daarna
de gelegenheid om vragen te stellen. Het programma duurt tot ongeveer 10:30 uur. Als afsluiting krijgt
iedereen een leuke attentie. Deelname aan de rondleidingen is gratis. Bent u enthousiast?
Aanmelden kan via infoaalsmeer@
floraholland.nl of via bezoekersdienstaalsmeer@floraholland.nl. Graag
vermelden welke dag de voorkeur
heeft en om hoeveel personen het
gaat. Aanmelden kan tot vrijdag 13
februari. Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen met het Bezoekerscentrum via:
0297-392185.

Open avond van Westplas
Mavo een groot succes!
Aalsmeer - Ruim 500 bezoekers zijn afgekomen op de open avond op 5 februari van wellantcollege Wetstpas Mavo in de 1e J.C. Mensinglaan. Via de
aanwezige elektronische schoolborden werden de bezoekers op de hoogte
gebracht van de verschillende lesactiviteiten op de enige mavo die Aalsmeer
rijk is!

pagina 24

Nieuwe Meerbode - 12 februari 2009

Restaurants steunen
kinderen ChildsLife

Visie economische ontwikkelingen

Rabobank presenteert drie
scenario’s voor herstel
Aalsmeer - Op dinsdag 3 februari
presenteerde de Rabobank kantoren Aalsmeer en Uithoorn hun visie
op de economische ontwikkelingen
in 2009. Nic Kors, kantoordirecteur
van Aalsmeer, heette de genodigden namens hem en namens Wim
Meijers, kantoordirecteur Uithoorn
van harte welkom. De opkomst was
groot. Ruim 100 klanten waren aanwezig bij de Rabobank in Uithoorn.
Nic Kors vroeg wie vorig jaar gehoord had van een subprime hypotheek. Op deze vraag gingen weinig
handen de lucht in. Terwijl de problemen in het subprime-segment
van de Amerikaanse huizenmarkt
wel leidden tot wereldwijde onrust
op de financiële markt. Hoe de crisis verder verloopt? Dr. A.E. Hogenbirk, Hoofd Macro-economisch Onderzoek van Rabobank Nederland
schetste drie scenario’s. Eerst blikte zij terug op 2008. Het idee dat
de problemen op de Amerikaanse
huizenmarkt verstrekkende gevolgen zou krijgen, ontstond in augustus 2007 toen 2 grote hedge funds
van de Amerikaanse zakenbank Bear Stearns omvielen. De kredietcrisis werd ‘echt’ ingeluid in september

2008 met de val van de Amerikaanse
zakenbank Lehman Brothers. Sinds
die tijd zijn alle registers opengetrokken. Ook in Nederland werd direct door de overheid kapitaalsteun
geboden aan de financiële sector.
Wat gaat de crisis nu doen? Hogenbirk geeft de drie mogelijke scenario’s. Waarbij het eerste scenario in
2009 geleidelijk herstel laat zien. In
het tweede scenario duurt de crisis langer omdat de dollar scherp in
waarde daalt. Hierbij zou de eurodollar koers zelfs kunnen uitkomen
op 0,5 (1 euro is dan 2 dollar waard).
Het derde scenario schetst de situatie waarbij we terecht komen in een
langdurige depressie. Voor alle drie
de scenario’s geldt 2009 als mondiaal economisch dieptepunt. Na de
presentatie was er gelegenheid om
vragen te stellen. Hier werd ruimschoots gebruik van gemaakt. De
kredietcrisis raakt iedereen en de
vragen waren dan ook zeer divers.
Wim Meijers van kantoor Uithoorn
bedankte mevrouw Hogenbirk voor
haar duidelijke verhaal. Wilt u meer
weten? Kijk dan op: www.rabobankgroep.nl/kennisbank of op www.rabobankvisie.com.

Kors Hogenbirk (links) en Nic Kors, kantoordirecteur Aalsmeer (rechts).

TV-opname van Wie is
De Chef? in Ophelialaan
Aalsmeer - Afgelopen week waren
er televisie-opname van Wie is De
Chef? in de Ophelialaan. In de week
van 16 maart doet de Aalsmeerse
Anja Francke mee met dit kookprogramma. Anja gaat voor haar diner
boodschappen doen in de Ophelialaan. Ze bezoekt de Volendammer
vishandel Veerman, André Dijt Vers
en wijnhandel/slijterij Wittebol. Niels
van der Vaart van Wittebol Wijn helpt
Anja bij haar keuze van een lekkere cognac voor over de gecarameliseerde appeltjes. Het is het derde
seizoen van Wie is De Chef?, en de
presentatie is deze ronde in handen
van het nieuwe RTL-5 gezicht Rick
Brandsteder. Natuurlijk zijn de overige ingrediënten van dit succesvolle kookprogramma ongewijzigd gebleven. In Wie is De Chef? nemen
de programmamakers een kijkje in
de keuken van vier fanatieke kookgekken. Iedere avond probeert één
van hen de anderen een onvergetelijk diner te serveren. De kandidaten moeten hun ogen en oren goed
open houden, want één van de vier

is een professionele kok die er alles
aan doet om zijn/haar identiteit geheim te houden. Op de laatste dag
moeten de koks aangeven wie volgens hun de ware chef-kok is. Zij
doen dit in het restaurant van de
chef, die ook de maaltijd heeft bereid. Wie de identiteit van de chefkok onthult, wordt beloond met een
restaurantbon. De amateurkok die
volgens de chef het lekkerst heeft
gekookt, mag ook nog eens een
dagje meedraaien in de professionele keuken van de chef!
Deze serie van vijf uitzendingen
wordt uitgezonden van maandag
16 tot en met vrijdag 20 maart op
RTL5 om 19.00 uur. De herhalingen
zijn van maandag tot en met vrijdag
op RTL-4 om 16.00 uur.
Op www.wieisdechef.nl kunt u alles
volgen en de recepten nog een keer
nakijken. Op woensdag 18 maart is
Anja te zien tijdens het boodschappen doen in de Ophelialaan. Ook
hier komt de slogan van de Ophelialaan goed tot uiting: Samen toonaangevend in kwaliteit en service!

Shiatsu, hooikoorts en allergieën

Deze week fantastische actie

Denise Fashion dertig
jaar in Aalsmeer
Aalsmeer - Het is alweer 30 jaar
geleden dat Marjolijn Kauling haar
modezaak begon in de Ophelialaan
en ondertussen is Denise Fashion
een begrip geworden in Aalsmeer
en wijde omgeving. Denise Fashion
heeft absoluut een wereldstad
waardige uitstraling, maar aan de
andere kant ook een persoonlijke
benadering wat maakt dat de klanten zich er thuis voelen Alles klopt,
van de bijzondere merkenmix, de
geweldige presentatie, tot het bruisende enthousiasme van Marjolijn
en haar team, maken dat Denise Fashion zo succesvol is. In 2007 zelfs
door het tijdschrift Elzevier uitgeroepen tot beste modezaak van Nederland.Marjolijn over 30 jaar ondernemen in Aalsmeer: “Wij gaan natuurlijk uit van de trends in de mode, maar nog meer van onze eigen
kracht. Iedere vrouw heeft een eigen
karakter en uitstraling en die moet je
naar voren halen, de mix, het combineren van labels ,dat onderstreept
je eigen persoonlijkheid. Wat we eigenlijk nooit doen, is setjes verkopen. In principe stylen we zelf onze klanten, zodat de outfit iets persoonlijks van die klant wordt. Vandaar ook die enorme trouwe klantenkring. Het stylen van vrouwen
dat vinden we leuk en daar zijn we
goed in, dat heeft de afgelopen 30
jaar wel bewezen.”
Denise fashion heeft een spannende merken mix. Zoals onder andere M+F Girbaud, de meester van
de belijning, herkenbaar, maar toch

uniek. Het Italiaanse merk Save the
Queen wat kleurrijk en fantasievol is
en High. “Dit is een nieuw merk op
de Nederlandse markt en mag alleen
bij hoogsegment modezaken verkocht worden. Zo mooi gesneden
dat het bijna couture is”, zegt Marjolijn vol enthousiasme. Ook de merken Erny van Reymersdal met een
uitgesproken mondiale stijl, Renato
Nucci en René Lezard, de eerste super vrouwelijk, de ander weer stijlvol
en zakelijk, zijn verkrijgbaar bij Denise Fashion. Verder ook het merk
No Mans Land met waanzinnig leuke shirts, tuniekjes en jurkjes al vanaf 20 euro en dat in een geweldige kwaliteit. Onder de naam Denise
Leather wordt tevens een eigen exclusieve leercollectie gebracht. Natuurlijk is er ook het gehele jaar een
afdeling met speciale gelegenheidskleding.
Nieuwe voorjaarscollectie
“30 Jaar zitten we nu in Aalsmeer
en dat laten wij natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan”, vervolgt Marjolijn. “Dus hebben we vanwege dit
30 jarig jubileum een fantastische
actie. In de Nieuwe Meerbode van
vandaag is een waardecheque bijgesloten van 30 euro, Deze kan ingewisseld worden bij besteding van
minimaat 150 euro in onze winkel. Een mooie gelegeheid om onze
nieuwe voorjaarscollectie te bekijken en met ons het glas te heffen en
tegelijk te profiteren van deze unieke aanbieding”, besluit Marjolijn.

Aalsmeer - De tijd breekt weer
aan voor de mensen met hooikoorts klachten. Meestal beginnen
de klachten in het voorjaar en de
zomermaanden en dan met name
bij droog, warm en winderig weer.
Hooikoorts is een allergische overgevoeligheid van het neusslijmvlies
voor ingeademd stuifmeel (pollen) van grassen, granen, bloemen
en bomen. Er ontstaat een ‘overdreven’ afweerreactie, waardoor de
slijmvliezen zwellen en meer slijm
gaan produceren. Door middel van
Shiatsu kun je de weestand verhogen van het lichaam, waardoor
de klachten van de hooikoorts op
den duur op een natuurlijke manier verminderd worden, zodat je
weer naar buiten kunt gaan met het
mooie weer. Bij hooikoorts wordt er
een behandeling gegeven waarbij
de weerstand wordt verhoogd door
middel van bepaalde drukpunten op
het lichaam, wat invloed heeft op de
luchtwegen en de darmen.
De darmen zijn belangrijk voor de
weerstand. De behandeling bestaat
uit het volgen van 8 á 10 behandelingen van een half uur en eens per
week. Het beste is om eind februari te beginnen wat betreft de hooikoorts. De behandeling heeft goede
resultaten bij allergie van de luchtwegen (hooikoorts, astma, bronchitis), allergie van de maag (iets niet
kunnen eten) en allergie waardoor
je last krijgt van eczeem. Shiatsu is
een behandelmethode, die wordt
toegepast met de duimen, vingers
en handpalmen.
De shiatsutherapeut masseert drukpunten/acupunctuurpunten, die gelegen zijn op de meridianen (ener-

giebanen) van het lichaam. Elke
meridiaan is gekoppeld aan een
orgaan. Door het drukken van de
punten op de meridianen, oefent
de Shiatsu-therapeut invloed uit op
de meridianen én op het bijbehorende orgaan. Als de energiestroom
verstoord is, dan is het lichaam uit
evenwicht en kunnen ziekte, pijn of
andere klachten ontstaan. Je kunt
natuurlijk ook een algehele basisbehandeling nemen, want net als bij
andere natuurlijke geneeswijzen is
Shiatsu gericht op stimulering van
het zelfhelend vermogen van het lichaam. De weerstand wordt verhoogd en je voelt je er lekker bij. Effecten van shiatsu op het organisme zijn: het maakt de huid en spieren soepel, het bevordert de circulatie van bloed en lymfe en de spijsverteringsfuncties, het reguleert en
verbeterd de functies van het zenuwstelsel, reguleert de kliersecretie, bevordert de ontspanning en het
herstel van het lichamelijke evenwicht.Voorbeelden van shiatsubehandelingen zijn: klachten van het
bewegingsapparaat, klachten van
arm, nek en schouder, rugklachten,
hormonale klachten of menstruatieklachten, fybromyalgie, bloeddrukklachten, spijsverteringsklachten,
evenwichtsstoornissen, ontspannend, preventief en vooral gezondheidsbevorderend. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar Carla van
der Zwaard, telefoon 0297-327768
of 06-30074482, e-mail: carlavdzwaard@tiscali.nl. Website: www.
shiatsuaalsmeer.nl Veel verzekeraars vergoeden overigens (gedeeltelijk) de behandeling.

Maak het verschil

Doe mee aan vijfde editie
Make a Difference Day
Aalsmeer - Op 20 en 21 maart aanstaande is de vijfde Make a Difference Day (MADD). In dit jaarlijks
terugkerend evenement staat vrijwilligerswerk centraal waarbij naast
tienduizenden Nederlanders ook
bedrijven zich inzetten voor de samenleving. Overal worden activiteiten georganiseerd waar ook BN-ers
en leden van de Koninklijke Familie
aan mee doen. MADD zet vrijwillige inzet in de spotlights en daarmee
krijgt het de aandacht die het verdient. Ook in Aalsmeer en Uithoorn
kunt u aan de slag: zie www.doemeeaanmadd.nl. MADD is bij uitstek geschikt voor bedrijven om aan
mee te doen. Het is een laagdrempelige manier om te starten met
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Men kan vrijwilligerswerk
doen op die dag, maar ook middelen en faciliteiten, netwerken of specifieke kennis inzetten voor de samenleving. Meedoen is goed voor
de samenleving én het bedrijf.
Het kan zakelijk veel opleveren, zoals gemotiveerde medewerkers, een
goed imago, blikverruiming, toe-

gang tot nieuwe netwerken en, indien gewenst, media-aandacht.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Aalsmeer organiseert een VIP programma voor bedrijven uit Aalsmeer
en Uithoorn, voor vrijdag 20 maart
van 9.00 tot 12.30 uur met entertainment en catering en tijd voor diverse
vrijwilligersprojecten, zoals speeddaten met scholieren, fietsen met visueel gehandicapten en handen uit
de mouwen op de kinderboerderij.
Lees meer hierover meer op bovengenoemde site. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer komt graag
in contact met organisaties die ook
een leuke, interessante of uitdagende activiteit hebben die door vrijwilligers gedaan kan worden.Heeft u
als bedrijf interesse?
Neem dan contact op met Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer,
0297–345710 of 06-51579231.
MADD is een project van MOVISIE,
Vereniging NOV en het Oranjefonds.
Organisaties en bedrijven als MVO
Nederland, Fortis Foundation, Univé
Verzekeringen en de Rabobank zijn
actief betrokken bij MADD.

Aalsmeer - De ChildsLife restaurantactie is afgerond en heeft 2.600
euro opgeleverd. Dit betekent 15.600
maaltijden voor kinderen in bijvoorbeeld Kenia en Roemenië. ChildsLife vroeg gedurende de maand december aan gasten van 18 restaurants een euro extra af te rekenen.
Met deze euro gaat ChildsLife een
kind in één van haar internationale
hulpprogramma’s drie dagen voorzien van twee maaltijden per dag.
Tijdens de actieperiode wezen de
deelnemende restaurants hun gasten op de actie door middel van
een kaartje op tafel en een collectebus bij de kassa. Het restaurant
met de hoogste opbrengst is Café
’t Hemeltje in Bloemendaal, met als
goede tweede Restaurant IJmond in
IJmuiden. De restaurants die deelnamen aan deze geslaagde actie
zijn: Barbecue restaurant Gonzales, Brasserie de Karmeliet, Eetlokaal In Den Swarten Hondt, Restaurant Fier, De Ark, Le Chevalier, Napoli, The Coach House Inn, Saplaza

en Sea Cottage (allen Haarlem) Café ’t Hemeltje (Bloemendaal), Dorint
Hotel Amsterdam Airport (Schiphol), De Zotte Wilg (Aalsmeer),
Grieks restaurant Alexandros (Amstelveen), Grieks restaurant To Steki (Amsterdam), Restaurant Cheval Blanc (Heemstede), Restaurant
IJmond (IJmuiden) en Villa Westend
(Velserbroek). ChildsLife is een internationale hulporganisatie met het
hoofdkantoor in Haarlem. ChildsLife
zet zich in voor het verbeteren van
de leefomstandigheden van kinderen die in extreme armoede leven.
Op scholen, die ChildsLife heeft opgezet in samenwerking met de lokale bevolking, krijgen deze kinderen onderwijs en twee maaltijden
per dag, 365 dagen per jaar. ChildsLife heeft projecten in onder andere
Afrika en Oost-Europa. Zij heeft momenteel 16.000 kinderen per maand
in haar hulpprogramma’s opgenomen.
Voor meer informatie over ChildsLife: www.childslife.nl.

Sponsorcontract voor
Westeinderloop
Aalsmeer - Op 9 februari hebben
Hans Rozendal, directeur van de
Westeinder Adviesgroep, en Theo
van der Hoek, voorzitter van Atletiekvereniging Aalsmeer, een sponsorcontract getekend voor de Westeinderloop. De Westeinder Adviesgroep steunt dit evenement van de
vereniging om zo haar betrokkenheid bij de Aalsmeerse samenleving
te bevestigen. Het contract is gesloten voor de duur van 5 jaar. Directeur Hans Rozendal vertelt dat de
Westeinder Adviesgroep niet lang
hoefde na te denken over het sponsorverzoek voor de Westeinderloop.
Hans Rozendal: “Vorig jaar heeft
een groot aantal medewerkers van
de Westeinder Adviesgroep in vier
business teams meegelopen met de
Dam tot Damloop. Wij vinden het
belangrijk dat onze mensen goede prestaties leveren en sport helpt
daarbij. Door een sponsorovereenkomst met de Atletiekvereniging
Aalsmeer aan te gaan willen wij on-

ze betrokkenheid bij de Aalsmeerse
samenleving tot uitdrukking brengen. Een prima gelegenheid dus
voor ons om sportiviteit en regionale betrokkenheid te combineren.
En natuurlijk sprak de naam van de
loop ons ook ten zeerste aan.” Op
zondag 1 maart aanstaande organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer
weer de jaarlijkse Westeinderloop.
De hoofdafstand van dit evenement
is 10 kilometer. De route van deze afstand gaat, ondanks een kleine parcourswijziging, voor een groot
gedeelte langs de Westeinderplas.
Ook wordt er een 5 kilometer parcours uitgezet en is er een 1 kilometer Kidsrun. Voorzitter van de Atletiekvereniging Aalsmeer Theo van
der Hoek geeft aan blij te zijn een
nieuwe sponsor voor dit evenement
te hebben gevonden en heeft er alle vertrouwen in om voor de lopers
weer een goede wedstrijd neer te
zetten. Meer informatie vindt u op
www.westeinderloop.nl.

Valentijn in de Ophelialaan
Aalsmeer - Het verhaal achter Valentijn weet eigenlijk haast niemand. Men denkt vaak dat de commercie het heeft uitgevonden, doch
niets is minder waar. Valentijnsdag komt van de heilige St. Valentinus die leefde onder het bewind
van Keizer Claudius. Sint Valentinus
was een bisschop aan wie werd gevraagd een jonge soldatenstelletjes
stiekem te trouwen. Dat moest stiekem, want keizer Claudius wilde celibataire soldaten, die zouden beter
vechten. Valentijn sloot vele geheime huwelijken, en als troost gaf hij
een bloemetje aan de vrouw, want
manlief moest naar het slagveld.
Dus een bloemetje met Valentijn, is
niet commercieel uitgevonden!! Zo
is Valentijnsdag geworden wat hij
is, de dag van de geheime liefde! Op
14 februari werd St. Valentinus omgebracht in het jaar 270 na Christus. Want met al die geheime huwelijken overtrad hij de wil van de Keizer. Op de dag dat hij werd gemarteld en onthoofd, gaf hij vlak voor
zijn dood nog gauw een briefje aan
de gevangenisbewaarder van Rome, een briefje voor de cipier zijn
dochter. De dochter was eigenlijk
blind, maar bij het openen van deze brief, rolde er eerst een bloem uit
en vervolgens was dochterlief genezen van haar blindheid. En gelukkig maar, want in het briefje las
zij: Van je Valentijn. Helaas kon deze
geheime romance niet verder groeien, want St Valentinus was zojuist
onthoofd, vanwege de vele verbintenissen uit naam de Liefde die hij
in stilte had voltrokken. Dus het gebruik elkaar iets liefs te geven op
Sint Valentijn, 14 februari, bestaat
al zo’n ruime 1700 jaar! De Ophelialaan is zo oud nog niet, maar vindt
het wel erg leuk om te laten blijken
dat er waardering is voor mensen
die in deze leuke straat hun boodschappen komen doen. Misschien
kopen zij wel iets voor Valentijn, om
hun geheime liefde kenbaar te ma-

ken. Of misschien hun niet-geheime
liefde. De winkeliers van de Ophelialaan vinden het in ieder geval erg
leuk om mensen uit het winkelend
publiek een Valentijnscadeautje aan
te bieden, als blijk van waardering.
Daar is dit keer niets geheimzinnigs
aan, want over de liefde en waardering kun je het beste maar heel duidelijk zijn, vinden ze in de Ophelialaan. En dat zijn ze, al jarenlang. Elke
maand is er die maandactie, waarin
telkens weer de liefde en waardering van de winkeliers voor de clientèle wordt uitgedrukt op een telkens
weer andere en ludieke wijze. Dus
kom aanstaand weekend winkelen
in de Ophelialaan, wellicht bent u
een gelukkige die openlijk de liefde
wordt verklaard door de winkeliers,
en ontvangt u het Valentijnspresentje dat nog eventjes geheim is. Want
uit de liefde komen de mooiste dingen voort, in ieder geval dat stukje
warmte, en dat is precies wat winkelcentrum Ophelialaan u wilt vertellen: Dat ze u een warm hart toedraagt!
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Concert voor allerkleinsten
door Band Krijgt Kinderen
Hoofddorp - Voor al die kleutertjes die de Band Krijgt Kinderen nog
niet kennen, je gaat naar een spetterend, swingend, onalledaags en
hip popconcert kijken. Samen luisteren naar mooie liedjes, samen
dansen, samen springen, samen uit
je dak. Want de Band Krijgt Kinderen weet het zeker, ook kleine kleutertjes houden van pop. En daarom
speelt De Band Krijgt Kinderen in De
Meerse op Locatie voor alle peuters
en kleuters vanaf 2 jaar de muzikale voorstelling ‘Ook klein, klein kleutertje houdt van pop’. De voorstelling vindt plaats op zondagmiddag
15 februari en begint om 14.00 uur.
Jongens, meisjes aan de kant, want
daar komt een olifant. In een groen,
groen, groen, groen, knollen-, knollenland. Op een grote paddestoel,
rood met witte stippen. De Band
Krijgt Kinderen bewerkte bekende,
veelgezongen kinderliedjes tot pop-

muziek voor de allerkleinsten. Maar
de band maakt ook veel eigen werk,
inmiddels bekend bij een groot publiek. ‘Ook klein klein kleutertje
houdt van pop’ is een popconcert
voor peuters en kleuters met ieder
seizoen andere liedjes naar bekend
recept. Muzikaal, humoristisch en
met veel passie gespeeld en gezongen. Want popmuziek voor de allerkleinsten, het kan echt.
De Band Krijgt Kinderen is een muziekgroep van vijf professionele muzikanten bestaande uit Gino Weijsters, Judit Odijk, Sander Panhuijsen, Martijn Klaver en Sebas Wolfensberger. Zij maken al bijna tien
jaar familievoorstellingen. Kennismaken met en genieten van popmuziek staat centraal. Kaarten voor De
Band Krijgt Kinderen zijn verkrijgbaar via de kassa van Schouwburg
De Meerse, telefoon 023-5563707, of
via www.demeerse.com.

Keukenhof zoekt bollebozen

Speurtocht voor kinderen
in mooiste bloemenpark
Lisse - Van 19 maart tot en met 21
mei 2009 is Keukenhof weer geopend en dit seizoen is er ook voor
kinderen weer veel te beleven. Er
is speciaal voor hen, een route met
spelletjes en vragen uitgezet door
Keukenhof. Deze route is aangegeven in het Bollebozenboekje dat
gratis afgehaald kan worden bij de
infobalie in het park. De speurtocht
leidt de oudere schoolkinderen
langs de interessante plekken van
het park. Spelenderwijs worden de
kinderen door het park geleid terwijl
de ouders kunnen genieten van de
schoonheid van het park. Onderweg
komen ze van alles tegen, waarmee ze kunnen spelen. Een paddestoel, een slakkenhuis, een wigwam
en een slang helemaal gemaakt van
wilgentenen, waar doorheen gekropen kan worden bijvoorbeeld. Ook
kunnen ze verdwalen in de doolhof, een kijkje nemen in de boomhut, spelen in de speeltuin en genie-

ten van talloze dieren bij de dierenwei en de kinderboerderij.
Dappere kinderen kunnen een kijkje nemen bovenin een molen en zo
over het hele park uitkijken, of dichter bij de grond, over de vijver lopen via stapstenen die daarin zijn
gemaakt. Gasten van Keukenhof
hoeven niet met een lege maag
naar huis te gaan, dus ook niet onze
jeugdige gasten. Alle restaurants in
het park serveren een kindermenu.
Om het dagje uit compleet te maken
kunnen er poffertjes worden gegeten in het poffertjesrestaurant. Het
is mogelijk om kosteloos gebruik
te maken van karren, voor kinderen die al kunnen zitten. Deze zijn
af te halen bij de ingang. Voor een
fietstocht in de omgeving staan kinderfietsen klaar of biedt de fietsverhuurder kinderzitjes en helmen aan.
Voor meer informatie over Keukenhof en openingstijden kunt u kijken
op www.keukenhof.nl.

Museon Den Haag nodigt je uit!

Veilige infuus- en injectienaalden
bij Ziekenhuis Amstelland

Drie prijzen Judoschool
Blaauw op seniorentoernooi
Uithoorn - Op zondag 8 februari jl. heeft Judoschool Blaauw meegedaan met het Fuyiama seniorentoernooi. Aan dit seniorentoernooi
deden drie deelnemers van Judoschool Blaauw mee. De judoka’s
werden in poules van zes deelnemers verdeeld, zodat er vijf wedstrijden gedraaid moesten worden
per poule. Het werd een succesvolle
dag voor Judoschool Blaauw want
aan het einde van de wedstrijddag
waren er twee eerste en een tweede prijs gewonnen. Martijn de Jong
en David Siebeler waren in dezelfde poule ingedeeld. Beide judoka’s
waren goed op dreef in hun poule
en wisten hun wedstrijden te winnen met goed aanvallend judo. In de
wedstrijd die beide judoka’s tegen
elkaar draaiden wist Martijn lange tijd goed tegenstand te bieden.
David wist de partij uiteindelijk met
een mooie armworp te beslissen.

David werd hierdoor eerste in de
poule en Martijn tweede. Ook Peter
Kooijman deed het goed in de andere poule. In zijn eerste wedstrijd
stond Peter tegen Michel Theunissen. Dit was een spannende partij
waarbij Peter zijn tegenstander in
een armklem had maar helaas voor
Peter kwam zijn tegenstander hieruit. In de gelijkopgaande wedstrijd
liet Peter zich staand verrassen en
werd hij gegooid in een beenworp.
Peter wist zijn overige drie partijen
op een ippon te winnen. Peter werd
in zijn poule eerste. Al met al was
het voor deze drie deelnemers van
Judoschool Blaauw een succesvolle dag bij dit seniorentoernooi. Voor
meer Informatie over jeugdjudo,
vanaf 4 jr., en seniorenjudo kunt u
contact opnemen met Judoschool
Blaauw onder telnr. 0297 – 56 98 65,
e-mail info@judoschoolblaauw.nl of
via www.judoschoolblaauw.nl.

Speurtocht
Een duiker vindt een vreemde fles
in de diepzee met een raadselachtige inhoud: een hulpoproep van een
professor die op zoek is naar Atlantis! Voor de vinder van de fles heeft
hij opdrachten uitgeschreven om

onderzoek te doen in de Diepzee.
Maar waar is hij zelf gebleven? Wat
komen de aquanauten tegen tijdens hun diepzeeonderzoek? Onder begeleiding van Museonmedewerkers voeren de kinderen spannende opdrachten uit. Aan het eind
van de avond vindt de ontknoping
van het raadsel plaats, gevolgd door
een spetterend feest! De kinderen
slapen deze nacht in de tentoonstelling ‘Ontdek de geheimen van
de diepzee’. Hiervoor moeten zij een
slaapmatje, slaapzak, kussen, zaklamp, toiletspullen en eventueel een
knuffel meenemen. De slaapnacht
eindigt de volgende ochtend na het
ontbijt. De expositie ‘Ontdek de geheimen van de diepzee’ is overigens
nog te bewonderen in het Museon
Den Haag aan de Stadhouderslaan
37 tot en met 31 mei aanstaande.
Meer weten? Kijk op www.museon.nl.

Schaatssucces leerlingen
Amstelveen College
Amstelveen - De regionale voorronde voor de Nederlandse kampioenschappen ploegenachtervolging
op de schaats voor scholen is voor
het Amstelveen College succesvol verlopen. De meisjesploeg van
de onderbouw behaalde begin deze maand op de Kennemer kunstijsbaan in Haarlem de eerste plaats.
De jongensploeg van de onderbouw
werd na een felle strijd tweede! Beide ploegen deden mee in de categorie niet-licentiehouders. In deze
categorie schaatst elke ploeg van

de onderbouw twee rondes met
maximaal vier deelnemers, de tijd
van de derde ploeggenoot is bepalend. Het meisjes team bestond uit
Sophie de Droog, Renee Haakman,
Lisa Leijnse en Ellen van ’t Schip. In
het jongensteam zaten Yorick v.d.
Deyl, Stijn Zwaagstra, Lennart Looze
en Daan Bijl. Behalve een mooie beker voor in de prijzenkast verdienden ze een ticket naar de nationale scholenkampioenschappen. Deze
worden op donderdag 19 maart gehouden in Groningen.

de injectienaalden na het verwijderen direct worden beschermd door
een afdekkapje. Daarmee wordt de
naald onbruikbaar. Ongelukken met
naalden en herhaald gebruik van
naalden behoort hiermee tot het
verleden.
Hoewel bij de injectienaalden de
bescherming nog niet volledig automatisch is, is het een stap in de goede richting en een stimulans voor
de leverancier tot innovatie. Ziekenhuis Amstelland is het tweede ziekenhuis in Nederland dat heeft besloten over te gaan op het gebruik.
Het aantal gemelde incidenten in
ons ziekenhuis is al zeer laag aangezien zeer secuur wordt gewerkt
met naalden, maar ieder geval dat
voorkomen kan worden is winst.
Daarnaast wordt gewerkt met veiligheidsprotocollen, die voorschrijven hoe men om moet gaan met
scherp materiaal.

Slabberdewatsi in Poppentheater
Aalsmeer - Op zaterdag 14 en zondag 15 februari brengt de Nederlandse theatergroep Petit Peu de
voorstelling ‘Slabberdewatsi, of hoe
val ik niet van mijn stoeltje’. Wat kun
jij allemaal met je handen? Wat kan
jij met je hoofd? En waar is die voet
nu gebleven?
‘Slabberdewatski’ gaat over vallen
en opstaan, over de ontdekkingstocht naar het eigen lichaam en
wat ie daar allemaal mee kan doen.
Op het toneel staat een grote puz-

zel die de spelers met hulp van de
kinderen in elkaar zetten. Ieder puzzelstuk geeft aanleiding tot nieuw
bewegingsspel. Een vrolijke, beeldende voorstelling met veel beweging, dans en humor voor peuters
en kleuters.
Aanvang beide dagen: 14.30 uur. De
toegangsprijs 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.

Diepzee slaapkamer voor
kinderen op vrijdag de 13e
Den Haag - In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 februari kunnen kinderen van 7 tot en met 11
jaar een nachtje slapen in het Museon. De nacht staat in het teken
van Atlantis, het mysterieuze eiland dat duizenden jaren geleden
in de golven verdween. Deze activiteit wordt georganiseerd bij de expositie ‘Ontdek de geheimen van
de diepzee’. Het avontuur begint om
19.00 en eindigt de volgende morgen om 8.30 uur. De kosten zijn 20
euro per kind. Reserveren: email:
jkallasingh@museon.nl of bel 0703381407. Vol is vol.

Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland heeft als tweede ziekenhuis in
Nederland met ingang van het nieuwe jaar de infuus- en injectienaalden vervangen door producten die
veiliger zijn. Daarmee is het ziekenhuis één van de koplopers geworden om een prikaccident bij de bron
te voorkomen. Bij het werken met
infuus- en injectienaalden is het
mogelijk dat men per ongeluk wordt
geprikt, met alle mogelijke risico’s
van dien.
Medewerkers dienen zich na een
dergelijk ongeluk te laten onderzoeken op eventuele besmetting,
hetgeen een hoop onzekerheid en
eventueel vervelende bijwerkingen
van medicatie betekent. Voor patiënten is het risico bijna, maar natuurlijk nooit helemaal, uit te sluiten.
Bij het gebruik van de zogenaamde
‘veilige’ naalden wordt het risico op
ongelukken vrijwel nihil aangezien

Dierenbescherming: aandacht
voor dieren in de winterkou

Aalsmeer - De buiten levende dieren worden in een vorstperiode geconfronteerd met verminderde
voedselvoorraden en bevroren waterbronnen waardoor het moeilijker voor hen wordt om te overleven.
Geef buitendieren, indien nodig, extra verzorging. Laat echter gezonde egels vooral met rust. Alleen zieke of zwakke dieren kunt u verzorgen en/of bijvoeren. Geef in ieder
geval nooit melk te drinken, alleen
water op een lage schaal. U kunt ze
bijvoeren met bijvoorbeeld een blikje kattenvoer, meelwormen of bruin
brood en fruit.
Vogels moet u nooit voer geven waarin zout is verwerkt. Hierdoor kan uitdroging optreden die onvoldoende
met vocht kan worden gecompenseerd. Laat noten, broodkruimels en
kaas achter op een voederplank die
onbereikbaar is voor natuurlijke vijanden van vogels. Ook drinkwater
mag niet ontbreken op een voederplaats. Vetbollen voor vogels zijn te
koop in de supermarkt en dierenwinkels, maar u kunt ze ook makkelijk zelf maken. Vermeng zaden
(zonnepitten, maanzaad en hennepzaad) met broodkruim en gesmolten reuzel. Laat het stollen en stop
het in een netje, knoop het dicht en
hang het buiten in een struik of aan
de voederplank op. Zorg ervoor dat
uw vijver niet bevriest, zodat kikkers
en vissen zuurstof kunnen krijgen.
Hak het ijs niet aan stukken en gooi
geen kokend water op het ijs, hierdoor kunnen de vijverbewoners gewond raken. Hark takken en bladeren uit de tuin de perken in, ruim ze
niet op. Allerlei dieren kunnen zich
onder de bladeren verschuilen tijdens de winter.
Hobbydieren (pony’s, paarden, geiten, schapen, koeien etc.), die buiten worden gehouden, zijn bestand

tegen de winter zolang ze voldoende voer van de juiste kwaliteit krijgen. Voer is de brandstof voor de
‘kachel” en als het koud is moet die
nu eenmaal harder branden. Een
andere harde voorwaarde is drinkwater. Vooral als het vriest moet
dat dagelijks vers aangevoerd worden. Sommige mensen denken dat
vers drinkwater niet nodig is als er
sneeuw ligt, maar dat is niet waar.
Kou is voor de meeste landbouwdieren geen probleem, mits ze ook
in de nazomer en de herfst buiten
hebben gestaan. Dan hebben ze immers een dikke wintervacht. Die isoleert zo goed, daar kan geen winterjas tegenop. Schapen drinken in
de winter weliswaar minder water,
maar hebben toch ook voldoende
water nodig. Paarden ontwikkelen
voor de winterperiode een wintervacht en kunnen dus best tegen wat
kou. Kippen, tenslotte, hebben altijd
wel behoefte aan frisse lucht, maar
ze moeten ook naar binnen kunnen. Het verenpak van kippen kan
wel tegen een buitje, maar ze moeten niet uren in de regen zitten. En
ook voor kippen geldt: ruim voeren.
Dieren in de kou zijn echt niet zielig. Het is voor de dieren goed om
een afdak te hebben, maar het is
wettelijk niet verplicht. De Dierenbescherming eist wel een goede
verzorging en een droge ligplaats.
U moet alarm slaan bij de volgende situaties: Als dieren er slecht uitzien, zeer mager zijn of ziek lijken.
Als dieren geen enkele droge ligplek hebben, ook niet achter in het
land en als aan ijs in de drinkbak
gelikt is, wat wijst op dorst.
Noteer in alle gevallen nauwkeurig de locatie en neem contact op
met het Meldnummer dierenmishandeling, telefoonnummer 09002021210.

Barnhoorn flowers winnaar
van 23ste Quakeltoernooi
De Kwakel - Op stipt 18.00 uur
startte afgelopen zaterdag 7 februari de final van alweer het 23-ste
Quakel zaalvoetbaltoernooi. De eerste wedstrijd was Trendclub tegen
KLM. De Trendclub was de meest
technische ploeg, maar scoren was
toch een probleem. Door een blunder van de keeper van KLM werd
het 1-0. Hierna was de tegenstand
geslagen en werd het uiteindelijk 20 voor de Trendclub.De tweede wedstrijd ging tussen Barnhoorn flowers
(familie van Rijn) en New deco boys
van Roy Kuijlenburg. Deze teams
hielden het op een gelijk spel. Daarna moest de Trendclub gelijk weer
aan de bak tegen KDO 1 en wist al
snel te scoren, maar door een eigen
doelpunt van Trendclub wist KDO
weer terug te komen en de spanning was om te snijden. De wedstrijd tussen Barnhoorn flowers en
KLM moest een winnaar brengen
voor de eindoverwinning en Barnhoorn flowers won deze wedstrijd
met 2-0 en bleef in de strijd voor de
Quakelcup.
KDO 1 en New deco boys maakte
ner een heftige strijd van want puntverlies was dodelijk voor alle twee.
Van New deco wist Roberto Morales
te scoren, 1-0. Lange tijd wist New
deco deze stand vast te houden, tot

13 seconden voor tijd. Dennis Pouw
wist met een geweldige goal nog te
scoren voor KDO 1 en zo eindigde
de wedstrijd in een gelijke stand. In
de wedstrijd tussen Trendclub en
Barnhoorn flowers waren het de
Barnhoorn flowers die voor wist te
komen, maar door een doelpunt van
Tobias Kuijkhoven wist Trendclub
gelijk te komen. Eén minuut voor
tijd wist Gert jan Harting de winnende goal te maken voor Barnhoorn
flowers. New deco boys moest hierna hun wedstrijd wel winnen anders
zou het team uitgeschakeld worden
voor de eindoverwinning. Het team
wist al snel te scoren door Dennis
Roling.en 2-0 door Roy Kuijlenburg
zelf en nogmaals Dennis Roling. De
wedstrijd tussen Barnhoorn flowers
en KDO 1 zou de winnaar kunnen
opleveren, maar dan moest Barnhoorn flowers wel winnen. Het team
wist na 5 minuten al te scoren. KDO
begon aan te dringen, maar hier
wist Barnhoorn flowers gebruik van
te maken.
En het was weer Gert Jan Harting
die scoorde en hiermee de gebroeders van Rijn de overwinning ezorgde. De eindstand: 1.Barnhoorn flowers (fam.van Rijn),2. New deco
boys, 3.Trendclub, 4. KDO 1 en 5.
KLM.

AM Groep doet goed werk!
Hoofddorp - “Personeel met een
achterstand werkt in ieders voordeel”. Met dit motto laat AM Groep
het komend jaar buslijn 145 rond rijden in de regio Amstelland Meerlanden. Het doel is om bij werkgevers de mogelijkheden van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
onder de aandacht te brengen. Voor
bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, kan
AM Groep vele mogelijkheden bieden. Dit is één van de stappen die
AM Groep dit jaar neemt om meer

naamsbekendheid te krijgen. Er is
gekozen voor de slogan AM Groep
Goed werk omdat de medewerkers,
volgens de directie, echt goed werk
leveren. Veel van de medewerkers
zijn goed opgeleid en klaar voor een
baan bij een regulier bedrijf. “Het is
goed werk als bedrijven onze medewerkers een kans willen bieden in
het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen”, aldus de
AM Groep. Meer weten over de mogelijkheden of de campagne? Kijk
dan op www.amgroep.nl.

Growth Award Aviflora
Schiphol - De Business Unit Consumers van Amsterdam Airport
Schiphol heeft donderdag 5 februari tijdens een bijeenkomst in het
Convention Factory in Amsterdam
haar business relaties in het zonnetje gezet.
De awards werden uitgereikt door
Maarten de Groof, Executive Vice
President & Chief Commercial Officer Schiphol Group en Otto Ambagtsheer, directeur van de Business Area Consumers. Gastvrouw
van de avond was tv-presentatrice
Anita Witzier.”Wij vinden het belangrijk om ook dit jaar, waarin we een
daling van passagiers en het vliegverkeer zien, de commerciële bedrijven die op Schiphol werken te
bedanken voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid. Gastheerschap, innovatie en kwaliteit zijn nu
belangrijker dan ooit.

Wij rekenen er dan ook op dat we
samen met onze businesspartners
deze uitdaging aan zullen gaan en
Schiphol op de kaart blijven zetten als een van de beste luchthavens ter wereld”, aldus Maarten de
Groof. Een van de bedrijven die een
award in ontvangst mocht is Aviflora. In 1952 opende Aviflora haar eerste verkooppunt op Schiphol-Oost.
Zij exploiteert inmiddels bloemenwinkels op Plaza en achter de paspoortcontrole. Aviflora behaalde vorig jaar dubbele groeicijfers.
Zij ontving de prijs tevens voor
hun sterke ondernemerschap. The
Growth Award wordt elk jaar uitgereikt ter bemoediging voor het realiseren van meer groei. De awards
zijn speciaal door Royal Leerdam
vervaardigde kristallen kunstobjecten.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 14 februari
AALSMEER
RKAVIC 1 - Aalsmeer 1
Aalsmeer 2 – Jong Holland 3
SCW 3 - Aalsmeer 3
RKAVIC 4 - Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 – Sp.Martinus 2
HSV’69 2 - Aalsmeer 8

RKDES F9 – Alkmania F4

14.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.00 u

Junioren
Aalsmeer A1 – NSV’46 A1
Aalsmeer A2 – RCH A1
CSW C1 - Aalsmeer C1
Aalsmeer C2 – VVC C4

14.30 u
12.00 u
10.15 u
12.00 u

Pupillen
Pancratius E1 - Aalsmeer E1
Aalsmeer E3 – Tos Actief E2
Roda’23 E12 - Aalsmeer E4
Aalsmeer F1 - VVA/Spartaan F1
Aalsmeer F2 – DCG F4
AmstellandUnited F6 - Aalsmeer F3
AFC F8 - Aalsmeer F4

10.15 u
9.00 u
11.45 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Dames
RKDES DA.1 - Aalsmeer DA.1

13.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – VVGA 2
Kon.HFC Vet.1 - RKAV Vet.1
Sp.Martinus Vet.1 - RKAV Vet.2

14.00 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Bijlmer C1 - RKAV C1
RKAV C2 – OlympiaHaarlem C3
Spaarnwoude C2 - RKAV C3

12.00 u
14.30 u
12.00 u

Pupillen
RKAV E1 – Fortius E1
Bl.Wit.A’dam E1 - RKAV E2
RKAV E4 – De Meer E4
RKAV E5 – Buitenveldert E6
RKAV E6 – Concordia E5
RKAV F1 – Pancratius F3
RKAV F2 – Diemen F2
De Germaan F1 - RKAV F3
Amstelveen F2 - RKAV F4
RKAV F5 – Swift F5
RKAV F6 – RKDES F6

10.15 u
9.00 u
10.15 u
11.30 u
11.30 u
10.15 u
9.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
11.30 u

Meisjes
TABA MC.1 - RKAV MC.1
11.15 u
RKAV ME.1 – Geuzen/Mid.m. ME.1 10.15 u
Sp.Martinus F13 - RKAV MF.1
10.00 u
R.K.D.E.S.
Pupillen
Volewijckers E1 - RKDES E1
RKDES E3 – Sp.Martinus E5
Pancratius E7 - RKDES E4
RKDES E5 – SDZ E9
Diemen E9 - RKDES E6
RKDES F1 – Bijlmer F2
RKDES F2 – Sloterdijk F1
Roda’23 F5 - RKDES F3
RKDES F4 – Roda’23 F7
KDO F2 - RKDES F5
RKAV F6 - RKDES F6
RKDES F7 – RKDES F8

10.00 u
11.00 u
10.15 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u
10.30 u
11.30 u
11.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Aalsmeer DA.1
KFC MA.1 - RKDES MA.1
VSV MB.2 - RKDES MB.1
RKDES MC.2 – Roda’23 MC.2
KDO E5 - RKDES ME.1

13.00 u
14.30 u
14.30 u
9.30 u
10.30 u

S.C.W.
Wartburgia 1 - SCW 1
Volendam 4 - SCW 2
SCW 3 – Aalsmeer 3
SCW 4 – AFC 9
SCW Vet.1 – HBC Vet.1
SCW Vet.2 – AFC Vet.1
Nieuwegein Vet.1 - SCW Vet.3

14.30 u
14.45 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
GeuzenM.meer A1 - SCW A1
SCW C2 - Concordia C3

10.45 u
10.30 u

Pupillen
SCW E1 – Pancratius E3
RKAVIC E3 - SCW E2
SDZ E7 - SCW E3
HBC F5 - SCW F1
SCW F2 – Buitenveldert F4
Waterwijk MF.1 - SCW F3
Alkmania F5 - SCW F4
Kickers F4 - SCW F5

9.00 u
9.00 u
12.30 u
9.00 u
10.00 u
10.30 u
10.00 u
9.00 u

Dames en meisjes
AMVJ DA.1 - SCW DA.1
SCW MB.1 – Pancratius MB.1
RCH E4 - SCW ME.1

12.00 u
12.30 u
10.00 u

Zondag 15 februari
R.K.A.V.
Hillegom 1 - RKAV 1
Muiderberg 2 - RKAV 2
RKAV 3 – Sp.Maroc 4
RKAV 4 – DIOS 5
RKAV 5 – Olympia Haarlem 5
RKAV 6 – NFC/Brommer 3

14.00 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u

Junioren
De Meer A1 - RKAV A1

11.30 u

Dames
RKAV DA.1 – De Zebra’s DA.1

14.00 u

R.K.D.E.S.
Weesp 1 - RKDES 1
Weesp 2 - RKDES 2
CTO’70 2 - RKDES 3
AFC 5 - RKDES 4
RKDES 5 – Hoofddorp 10
RKDES 6 – Sp.Martinus 5
RKDES 7 – KLM 3
Arsenal 8 - RKDES 8

14.00 u
11.30 u
11.30 u
11.45 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u
10.30 u

Junioren
RKDES A1 – Buitenboys A1
RKDES B1 – Bl.Wit.A’dam B2
Kon.HFC B4 - RKDES B2
Diemen C1 - RKDES C1
RKDES C2 – Roda’23 C5
Bl.Wit.A’dam C5 - RKDES C3

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

Applaus voor John Koster
en Jolanda Heysteeg

Jolanda beslist finale
Een bijzonder mooie finale bij de
dames. Jolanda Heysteeg en Moniek Goeman maken er een mooi
schouwspel van. In de poule wist
Moniek nog met 2-1 te winnen. De
vijfde en beslissende leg in de finale is Jolanda echter niet af te stoppen. Na 12 pijlen op een score van
61; daar kun je van genieten.
Het werden uiteindelijk 18 pijlen:
Applaus. Een leg die niet zou misstaan in de damesfinale op de Dut-

Ans winnaar
bij Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
12 februari, komen de leden van
buurtvereniging Oostend weer bijeen voor een gezellige speelavond.
In gebouw het Middelpunt in de
Wilhelminastraat staan klaverjassen
en pandoeren op het programma en
de aanvangstijd is 20.00 uur.

Goede competitiestart
Bloemenlust 1 en 2

9.30 u

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

Kudelstaart - 2239 Heren, 342 dames, 972 heren koppels en 147 dames koppels waren de deelnemers
bij de 31-ste editie van de Dutch Open de vorige week. Gelijktijdig met de 131-ste editie van de
Poel’s Eye in het dorpshuis van Kudelstaart.
Niet alle toppers waren echter aanwezig op de Dutch Open. John Koster beleefde een top-avond bij Poel’s
Eye. De eredivisie topper van de
Bollenstreek mocht het in de finale opnemen tegen een andere eredivisie topper van de Bollenstreek:
Nick van der Linden. Zoals zo vaak
werd ook dit een prachtige strijd. Bij
een 1-0 voorsprong pakt John een
belangrijke 91 finish via Triple 17 en
Tops (2-0).
Daarna volgt een prachtige leg.
John Koster begint met 180. Nick
volgt met 60-180-180. Twee keer
180 achtereen voor Nick geeft hem
alsnog géén pijl op een dubbel.
John pakt de leg met de 14e pijl. Bij
een stand van 3-1 checkt John de
beslissende leg via Triple 20, Triple
20 en Double 12.
Winst voor John met een 144 finish,
heerlijke darts, een goed gevoel én
applaus!

Tafeltenniscompetitie

ch Open! Trina Gulliver schreef overigens dat toernooi op haar naam.
Zij won onder andere van de afwezige bij Poel’s Eye: Floortje van Zanten.
Madhouse in de finale
(Madhouse is een andere naam
voor de lastige Dubbel 1). Bij een 20 voorsprong lukt het Michel Kuiper niet om de beslissende dubbel
te raken.
Dimitri Poncin maakt 2-1 en gooit
zich vervolgens helemaal los om
met een prachtige leg 2-2 te maken. De laatste leg wordt mooi, héél
mooi, maar eindigt voor beide spelers op Dubbel 1.
Na een aantal pogingen lukt het Michel om alsnog de volle winst te pakken! Het was een rustige, maar geslaagde avond bij Poel’s Eye. Zoals
beschreven, veel Poel’s Eye gangers
aanwezig op het grootste open toernooi ter wereld: Het Dutch Open.
Nick Dekker vocht zich tot de laatste 64 en ging maar nipt ten onder
voor een plaats op de televisie banen. Floortje van Zanten had onder
luid gejuich van een heuse supportersschare kansen op 1-1 tegen Trina Gulliver, maar de dubbel wilde
niet vallen. Trina Gulliver won dus
bij de dames, Darryl Fitton mocht
bij de heren het prijzengeld van €
4.500,- opeisen.
Tegelijkertijd werden de finalisten
bij Poel’s Eye getracteerd op prachtige planten van Baardse! Op vrijdag
20 februari vast weer een vol bezet
Dorpshuis, want dan is de volgende
Poel’s Eye Open.
Eenieder vanaf 15 jaar kan deelnemen voor 3 euro. Inschrijven kan
tot 19.45 uur. Voor meer informatie
www.poelseye.nl.

De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Het klaverjassen op 29 januari is gewonnen door Ans van der Stroom
met 5533 punten, op twee is C.W.
Kooy geëindigd met 5316 punten,
op drie P. Schuit met 5244 punten,
op vier mevrouw Agtersloot met
5100 punten en op vijf J. de Nooy
met 5046 punten.
De poedelprijs mocht G. Presser
mee naar huis nemen en de marsenprijs is uitgereikt aan C.W. Kooy.

NK Schaatsen voor junioren

Myrthe Brommer op NK!
Kudelstaart - De Kudelstaartse 17jarige schaatsster Myrthe Brommer
is er het afgelopen weekend in geslaagd zich rechtstreeks te plaatsen voor de 500 meter voor de Nederlandse Kampioenschappen afstanden voor B-junioren op 7 en 8
maart in Breda. Ze plaatste zich op
zaterdag met een mooie 42.72 op de
ijsbaan in Eindhoven en een vijfde
plaats voor dit NK.
Op de 1000 meter reed z op zondag in Breda een tijd van 1.26.83.
Hiermee behaalde Myrthe een zesde plek die net niet tot rechtstreekse plaatsing leidde. Op 21 februari is er een herkansing in Hoorn.
Na een wat moeizame start van het
schaatsseizoen is de schaatsster
van de baanselectie Haarlem in de
eerste maanden van 2009 scherp.
In de eerste week van het nieuwe
jaar stond de gewestelijke kampioenschappen korte baan op natuur-

ijs op het programma. Hier was niet
alle concurrentie aanwezig, maar
het was toch leuk om gewestelijk
kampioen op natuurijs te worden.
In het laatste weekend van januari was wel de hele top van het juniorenschaatsen aanwezig en mocht
Myrthe aantreden op het NK all
round voor junioren in Utrecht waar
ze met verdienstelijke plekken op de
500 en 1000 meter (13e en 17e) al
liet zien dat de vorm er weer was.
Voor het komend weekend staat het
Nederlands Kampioenschap supersprint in Enschede op het programma waar ze zich ook al voor wist
te plaatsen. Het betreft hier de 100
en 300 meter wat voor de sprintster
Myrthe de meest favoriete afstanden zijn. Meer informatie over deze succesvolle VZOD-schaatsster is
terug te vinden op de website van
de stichting topschaatsen Haarlem
(www.stsh.nl).

Minder valide zwemploeg Oceanus

Goede prestaties tijdens
competitiewedstrijden
Aalsmeer - In januari en 7 februari
is de minder valide zwemgroep van
de zwemvereniging Oceanus weer
het land doorgetrokken om mee te
doen aan de competitiewedstrijden
van Gehandicaptensport Nederland,
de nieuwe naam voor de Nebas
(Nederlandse Bond voor Aangepast
Sporten). Op 17 januari jl. verschenen Mike Engel, Bram Grootjans,
Naresh Murli en Marc Evers aan
de start in Raalte voor verschillende afstanden. Nieuwkomer Naresh
had het moeilijk op de 100 meter
school en de 50 meter vrije slag omdat hij te gespannen was en vergat
zijn techniek vast te houden. Toch
schreef hij twee leuke tijden achter
zijn naam.
Mike Engel en Bram Grootjans, beide al meer ervaren wedstrijdzwemmertjes, zwommen prima met een
hele kleine misser voor Mike die ook
even zijn techniek vergat, waardoor
hij helaas werd gediskwalificeerd.
Bram Grootjans verbeterde zijn persoonlijke record op zowel de 100
meter vrije slag als de 50 en de 100
meter schoolslag. Mike Engel verbeterde zijn persoonlijke record op de
100 meter vrije slag en Naresh Murli verbeterde zijn persoonlijke record
op 25 meter rugslag, 50 meter vrije
slag en 100 meter schoolslag. Marc
Evers (buitenlid van Oceanus, hij
zwemt wedstrijden onder de naam
van Oceanus maar traint bij een valide zwemvereniging) was zelf niet
helemaal gelukkig met zijn uitslagen, maar dit was terug te brengen
op zijn zware trainingen in verband
met een groot internationaal toernooi later dit jaar.
Afgelopen zaterdag organiseerde de
zwemvereniging van Woerden een
prima competitiewedstrijd. Hier gingen we met een grotere groep naartoe. De prestaties van alle zwemmers waren prima. Ook Marc die

nog steeds in een zware trainingsperiode zit kan terugblikken op twee
persoonlijke records. Woerden beschikt over een ruim opgezet zwembad met veel ruimte en overzicht.
Ook was er voldoende ruimte voor
alle zwemmers en geïnteresseerden
om aan de rand van het bad te zitten. De trainers en zwemmers zijn
hierdoor minder snel geïrriteerd en
dat heeft dan ook weer zijn uitwerking op de wedstrijd. Bram Grootjans zwom een persoonlijk record
op de 50 meter rugslag. Naresh en
Mike hadden de opdracht om technisch goed te zwemmen en dat resulteerde in twee prima tijden. Lorenzo en Puck kregen in feite dezelfde opdracht en ook die werd
prima uitgevoerd. Het leverde Puck
twee persoonlijke records op, op
de 25 meter vrije slag en 50 meter schoolslag. De 200 meter vrije
slag was voor Lorenzo zwaar maar
hij was erg tevreden over zijn prestatie, hij heeft tot slot zijn persoonlijk record verbeterd. Naresh verbeterde zijn persoonlijke record op
de 50 meter schoolslag, Marc Evers
op de 100 meter wisselslag en de
100 meter rugslag. Tristan Eijkelenboom (ook een buitenlid die onder onze naam ingeschreven wordt
voor wedstrijden maar bij een andere vereniging vlakbij Rotterdam
traint) heeft prima gezwommen met
zelfs drie persoonlijke records. Kortom, Oceanus is trots op haar minder
valide zwemmers en zal zich blijven
inzetten om deze sporters aan het
sporten te houden.
Zondag 15 februari aanstaande zal
een delegatie van de minder valide zwemploeg meedoen aan een
onderlinge Speedowedstrijd van
Oceanus om 15.00 uur in zwembad De Waterlelie aan de Dreef. Dus
mocht u geïnteresseerd zijn, u bent
van harte welkom!

Zwemfeest in de Waterlelie
Aalsmeer - Zaterdag 31 januari jl.
was er een afzwemfeest in zwembad De Waterlelie voor 32 kinderen
van de zwemlessen voor het diploma C.
De groep voor het C-diploma mocht
om 14.45 uur beginnen. Met hun kleding aan stonden alle kinderen in de
douche te wachten om naar binnen
te gaan. In een lange rij en op gezellige muziek kwamen ze de zwemzaal binnen. Iedereen was toch wel
een beetje zenuwachtig, misschien
de ouders nog wel het meest. Maar
alles ging erg goed en de aanwezige zwemjuffen en -meesters waren
dan ook dik tevreden over het getoonde resultaat. De groep deed het
uitstekend en na afloop kreeg iedereen zijn of haar felbegeerde diploma uitgereikt.
Het volgende afzwemfeest is op za-

terdag 28 februari voor de diploma’s
A & B.
De Waterlelie feliciteert de volgende
kinderen met hun zwemdiploma:
Joëlle van Arkel, Cody van As, Koen
Braat, Marijn Cardol, Kevin Carels,
Michelle van Dam, Jens van Diemen, Laura Elleswijk, Anton Fase, Maxn van Groningen, Loes van
‘t Hart, Diana J.C. Holleman, Daphne L.F. Holleman, Marc P.A. Holleman, Lara Jensen, Tim Kuuiper, Laura Suzanne Lloyd, William Lutton,
Dionne Maarsen, Rick Moens, Amro Mousa, Jasper Pot, Margot Roelofs, Jesse Sanders, Minne Tygo Sekuur, Lynn Amy Turkenburg, Jasper
Verboom, Wessel Verstelle, Eva Verstelle, Pebbles Lola de Vries, Lianne van Weerdenburg, Fleur Isabelle Maria Zijdel.

Aalsmeer - Met een 2-8 overwinning in Hoofddorp tegen HTC 7 is
Bloemenlust 1 het seizoen goed begonnen. Ed Couwenberg lijkt gelukkig redelijk hersteld van zijn armblessure en bleef met drie overwinningen ongeslagen. Ook Hervé Pategnies en Johan Berk deden het
goed met twee winstpartijen. Allen tegen de zeer aanvallend spelende 17-jarige benjamin van de tegenstanders moesten zij zich net
aan gewonnen geven, beiden pas
na een beslissende vijfde game.
Met een knappe overwinning in het
dubbelspel door Hervé en Johan
kon het achtste punt worden bijgeschreven. Ook Bloemenlust 2 had
een bliksemstart en verpulverde tegenstander Spaarne 7 met 9-1. Met
overtuigende overwinningen in drie
en vier games kwam Bloemenlust
op 9-0, voordat Ton de Hollander de
bezoekers nog eretreffer gunde. Tineke Nap en Frans Ravesteijn waren minder gastvrij en wonnen al
hun partijen. Tineke en Ton zorgden er voor dat ook het dubbelspel
een prooi werd voor de Aalsmeerders. Bloemenlust 3 kwam in Hoofddorp niet verder dan een 5-5 pun-

tendeling met HTC 12. Bloemenlust 4 met Tilly Faber, Rob Faber en
Dirk Piet was aangeslagen door het
toch nog onverwacht overlijden die
morgen van voormalig teamgenoot
Hans Webbers. Geheel in de geest
van Hans vond de wedstrijd tegen
MEO 6 uit Amsterdam toch gewoon
doorgang. Bij Dirk was zijn normale vorm ver te zoeken. Hij slaagde
er niet in om een partij op zijn naam
te brengen, hoewel daar wel kans
toe was. Hij speelde wel de langste game van de avond. In de eerste game van zijn eerste partij capituleerde hij pas na bij 16-18. Tilly deed het iets beter, want zij slaagde er in haar laatste wedstrijd na
vijf spannende games te winnen. Zij
moest daarvoor twee keer een achterstand in games goed maken, om
de laatste met 11-8 op haar naam te
schrijven. Rob kwam nog het beste voor de dag. Hij won twee partijen, die hij gezien eerdere ontmoetingen ook had behoren te winnen.
Verder behaalde hij samen met Dirk
een eenvoudige zege in drie games
bij het dubbel. Aldus werd het 4-6
in het voordeel van het bezoekende MEO 6.

Handbalcompetitie

Dames RKDES C1 wint
belangrijke wedstrijd!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
om 10.50 uur vond de belangrijke handbalwedstrijd tegen Vriendschap TOB C2 plaats in sporthal De
Proosdijhal. Het was een belangrijke wedstrijd voor de Kudelstaartse
handbalsters, aangezien bij winst de
Dames C1 op de eerste plaats zouden komen. De uitwedstrijd tegen
TOB was met 1 punt verschil verloren, dus het zou spannend worden.
Er was veel publiek op de wedstrijd
afgekomen, dus de meiden gingen ervoor. De eerste helft was erg
spannend en ging gelijk op. Er werd
snel en technisch handbal gespeeld
door de Rkdes meiden. De keepers
waren in zeer goede vorm. Tussenstand met de rust was: 4-2. Na een

peptalk van trainer Ruud van den
Broeck, gingen de Dames de tweede helft in. Begin van de tweede
helft begon TOB een inhaalrace op
te starten, en had Rkdes even moeite om het ritme van scoren weer
te vinden. Maar door goed samenspel van RKdes in de verdediging
en in de aanval en een goede conditie, “kraakten” ze de tegenstander.
De einduitslag was 15-5 in het voordeel van Rkdes. Het publiek gaf een
staande ovatie en de meiden maakten de beroemde buikschuiver naar
het publiek toe. De reactie van shirtsponsor De Lange Installatie Techniek, Albert de Lange: “Het was een
zeer spannende wedstrijd met een
prima teamprestatie!”

Dubbelslag voor Jordi Baars
bij NK indooratletiek
Aalsmeer - Afgelopen weekeinde
is in Apeldoorn in het spiksplinternieuwe indoor omnisportcentrum
het Nederlands kampioenschap indooratletiek voor junioren A en B
gehouden. AV Aalsmeer was daarbij vertegenwoordigt met de drie junioren Jordi Baars, Mirjam van Ouwerkerk en Shannon Lakerveld. Jordi Baars, junior B, zorgde dit weekeinde voor een paar prachtige prestaties. Zaterdag kwam hij uit op de
drieduizend meter en na een tactisch gelopen wedstrijd wist hij met
ruime voorsprong de titel voor zich
op te eisen en zo de eerste gouden
NK medaille in zijn carrière te bemachtigen.
Met een tijd van 9.24.49 min. verbeterde hij en passant ook nog
eens het zesentwintig jaar (!) oude
clubrecord van Richard Zethof. De
dag er na moest hij weer aan de bak
en dit keer op de vijftienhonderd
meter. Was hij zaterdag enigszins
favoriet, zondag was hij dat zeker
niet. En de verassing was dan ook
groot dat hij ook op deze afstand de
titel mee naar huis nam. In een pittige wedstrijd waarin de koppositie regelmatig van eigenaar wisselde, wist hij in de laatste ronde met
een mooi eindschot de wedstrijd in
zijn voordeel te beslissen. Met een
tijd van 4.11.26 min. liep hij ook nog
eens een persoonlijk record. Was
dit NK voor Jordi een groot succes, hetzelfde kan worden gezegd
van Shannon Lakerveld. Nog slechts
meisje junior C deed zij al mee op
dit NK bij de een tot twee jaar oudere B junioren. En ook zij heeft dit

weekeinde het allerbeste uit zichzelf
gehaald. Zaterdag op de 800 meter waar zij, na een prima gelopen
wedstrijd haar persoonlijk record tot
op enkele tienden van seconde benaderde en kwam tot een tijd van
2.30.91 min. Hiermee werd ze vijfde in haar serie en vijftiende overall. En zondag ging het misschien
nog wel beter. Op een afstand, de
vijftienhonderd meter, die haar misschien wel het beste ligt, wist zij een
prachtige tweede plaats in haar serie te bemachtigen en een achtste
plaats overall, een prestatie van formaat. De tijd van 5.10.83 min. was
zeker bijzonder, want het was niet
alleen een persoonlijk record, maar
ook nog eens een clubrecord bij de
meisjes B, de meisjes A en de dames senioren! Las but not least A juniore Mirjam van Ouwerkerk die dit
weekeinde uitkwam op de achthonderd meter. Het is sowieso bijzonder
dat Mirjam al uitkomt op een Nederlands kampioenschap, want zij doet
pas ruim een jaar aan atletiek nadat zij jarenlang aan topturnen heeft
gedaan. Zaterdag liep Mirjam de series 800 meter en na een scherpe
wedstrijd wist zij zich met een prima
tijd en tevens persoonlijk indoorrecord van 2.23.51 min. als derde voor
de finale te plaatsen. Helaas sloeg
het noodlot toe, want in de nacht
van zaterdag op zondag werd zij helaas ziek. Desondanks liep zij toch
de finale, maar kon natuurlijk bij
lange na niet tot eenzelfde prestatie
als zaterdag komen. Met een toch
behoorlijk tijd van 2.34.55 min. werd
zij uiteindelijk achtste.

Tweemaal een gouden medaille voor Jordi Baars op het NK indooratletiek.
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Trampolinespringen

Prijzenregen springers Omnia
Aalsmeer - Het seizoen trampolinespringen is weer begonnen, dus
reisde afgelopen zaterdag 7 februari een grote groep Omnia springers
met ouders richting de sporthal in
Heerhugowaard om deel te nemen
aan de eerste van totaal drie individuele en synchroon wedstrijden.
Iets voor half elf werd er insprongen
onder leiding van Perry Alderden,
Netty van As en Rien de Ruiter en
om 10.55 uur begon de wedstrijd.
Bij de Instappers gemengd E deden
Bonita de Goede, Donnatella Antoniadis en Serena Arendzen mee.
Na 3 rondes eindigde Serena op
het podium met een tweede plaats,
Donnatella op een vierde plaats en
Bonita op een twaalfde plaats.
Bij de pupillen gemend E deden Naomi van de Coolwijk, Aicha
Croes, Mila Verbruggen en Anouk
van den Berg mee. Mila werd derde, Aicha negende , Naomi elfde en

Anouk, die voor het eerst meedeed
aan de wedstrijd, achttiende.
Bij de Jeugd gemengd E deden Ebbie Tam, Sabine de Jong, Esther van
Kerckhoven, Lisan Wegstapel, Naomi Weij en Maureen Jansen mee.
Ebbie eindigde op de achtste plaats,
Lisan op tien, Esther op twaalf, Sabine op dertien, Maureen op veertien
en Naomi Weij op zestien. Bij Jeugd
meisjes C deden negen springers
mee, waaronder Rowana Moenis,
Daphne Hulsker en Martina van de
Linden. Voor Rowana was het extra spannend omdat zij een nieuwe
sprong liet zien.
Tijdens het inspringen ging het prima, tijdens de wedstrijd zelf niet en
moest zij haar oefening afbreken
omdat zij haar knie bezeerde. Martina eindigde op een vierde plaats,
Daphne op een zesde en Rowana
op de achtste plaats. Ook bij Jeugd
gemengd D deden springers van

Omnia mee en wel Danischa Goede en Marlou de Vries. Het resultaat: Een zevende plaats voor Danischa en een dertiende plaats voor
Marlou.
In de klasse Senoir dames C stonden voor Omnia Maaike Kaslander, Iris Jongerius en Viola Schreuder klaar. Maaike had er zin in en
liet mooie oefeningen zien, en pakte een zilveren plak, Iris stond er
net naast en werd vierde en Viola
mocht blij zijn met een vijfde plaats.
De klasse Junior Senior gemengd D
is heel goed vertegenwoordigd met
Omnia springers. Maar liefst negen
springers komen uit in deze categorie met een totaal van zestien springers. Nadat iedereen zijn oefening
had laten zien, mocht Sharona de
Rijk plaats nemen op het podium,
zij had een derde plaats gehaald.
Ilonka greep net mis en werd vierde,
Sanne Appelboom vijfde, Marinka
Maarse zesde, Sanne van Vliet achtste, Lisanne Kaak, tiende, Sidney
Heemskerk elfde en Marc de Jong,
enige heer in het gezelschap, werd
dertiende.
In de klasse Jeugd jongens C deelname van de twee Omnia-springers
Max de Vries en Marvin Arendzen.
Beide heren hebben hun oefeningen aan de jury laten zien en daarmee verdiende ze allebei een plaats
op het podium, voor Marvin de
tweede en Max de derde plaats. In
de middag stonden synchroonwedstrijden op het programma. Bij de
instappers gemengd E deden drie
paren mee, waaronder Donnatella
en Serena. Ze mochten samen op
het podium klimmen, om een zilveren medaille in ontvangst te nemen.
Bij de instappers gemengd D, met
een totaal van zes paren, was het de
beurt aan Marlou en Danischa. Ook
bij deze meiden ging het prima,want
zij eindigde op een mooie vierde
plaats. Bij de jeugd gemengd E was
het de beurt aan Sabine samen met
Esther, deze dames hebben de ju-

ry kunnen overtuigen van hun synchroon springen, want zij hebben
de eerste plaats bereikt. Maureen
met Lisan hebben ook goed hun
best gedaan en daarmee verdiende zij een vijfde plaats, en als laatste koppel Ebbie en Kim. Dit laatste
paar had nog nooit met elkaar gesprongen, dat komt, de partner van
Ebbie had zich plotseling afgemeld
voor alle aankomende wedstrijden.
Na enig gezoek werd de oplossing
gevonden bij een andere vereniging. Dit paar eindigde op een zesde plaats.
In de categorie Jeugd gemengd C
namen totaal 4 koppels deel. Voor
Omnia kwamen Rowana en Daphne
uit. Rowana was gelukkig hersteld
van haar knieblessure en beide dames, die ook nog niet zo lang met
elkaar synchroon springen, hebben ook laten zien wat synchroon is,
want zij zijn tweede geworden.
Bij de Junior-Senior gemengd D
behaalden Ilonka en Marinka de
tweede plaats, Sanne Appelboom
en Sydney de derde plaats, Sharona
en Sophie de vijfde plaats , Marc en
Sanne de zesde plaats en Lisanne
en Naomi W de laatste plaats.
Bij de Pupillen gemengd E deden
twee paren van Omnia mee, Naomi
v/d C. met Aicha en Anouk met Bonita. De oefeningen die de meiden
lieten zien, waren goed voor een
vijfde plaats voor Naomi en Aicha
en een zesde plaats voor Anouk en
Bonita. In de categorie Senior Dames C met in totaal 4 paren, was
het de beurt aan Viola met Maaike, en Iris en Mieke. Maaike en Viola lieten zien wat synchroon springen is en behaalden een mooie derde plaats. Iris en Mieke eindigden
op een vierde plaats.
De volgende wedstrijd vindt plaats
op 28 februari in Almaar en daarop volgend 14 maart, ook in Alkmaar. De finale wordt op 28 maart
gehouden in de Proosdijhal te Kudelstaart.

Eerste team Schaakclub
gooit eigen glazen in

Schaatstrainingsgroep VZOD

Michelle Buskermolen en
Erik de Jong clubkampioenen
Kudelstaart - Zaterdag 7 februari zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen van Schaatstrainingsgroep VZOD verreden op de ijsbaan in Haarlem. Na een spannende strijd in diverse categorieën wist
Erik de Jong zijn titel te prolongeren en ging het clubkampioenschap
bij de dames naar Michelle Buskermolen.
Als eerste gingen de Pupillen E & F
van start. Zij reden twee keer een
100 meter. Bij de meisjes ging de
eerste prijs naar Sarina Piet, gevolgd door Madelief de Jong en Kim
Zuiver. Scott Zethof was de winnaar bij de jongens vóór Jesper de
Jong en Tom de Niet. Voor de Pupillen C & D stonden een 100 en 300
meter op het programma. Met grote voorsprong ging de overwinning
bij de meisjes naar Imke Brommer,
met Floortje van der Geest op een
tweede en Madieke Jansen op een
derde plaats.De eerste plaats bij de
jongens ging naar Jerry Schuurman
met als goede tweede Gijs Aarsen.
Bij de meisjes Pupillen A & B gingen de ereplaatsen naar jeugdleden, die deel uitmaken van de Intensieve Trainingsgroep die door
Jos van Lith en Leone Oliemans getraind worden. Lotte Spaargaren
(eerste plaats) en Anne-Marie Hansen hadden een grote voorsprong
op nummer drie, Suzanne Aarsen.
Bij de jongens gingen de overwinningsbekers naar Nick Vrolijk, BartJan de Vink en Kevin Hogeveen.
Ook bij de meisjes en jongens Junioren C wordt door de enthousiaste
trainingsarbeid hard gereden. Sandra Rodenburg behaalde de eerste
plaats over een 500 en 1000 meter, op korte afstand gevolgd door
Kim Eveleens. De derde plaats was
voor Rosanne Appelman, die haar
persoonlijk record op de 500 meter
met maar liefst 3 seconden verbeterde. Erg spannend was het in de
categorie jongens Junioren C. Op de
500 meter behaalde Mike Blom een
nipte overwinning met éénhonderdste seconde voorsprong op zijn rivaal Jon Schouwenaar. Ook de 1500
meter was een spannende race met
voor beiden een prachtig persoonlijk record. Mike was net een halve

seconde sneller en dus kampioen
bij de Junioren C. Een mooie derde
plaats was er voor Bart Straathof.
Anneloes Hansen behaalde de eerste plaats bij de meisjes Junioren B,
terwijl Sanne Kuipers de snelste was
bij de Junioren A. De strijd om het
clubkampioenschap bij de dames
ging tussen Eline van der Zwaard
en Michelle Buskermolen. Op de
500 meter nam Michelle al enige afstand, die zij op de 1000 meter in
een onderling duel verder kon uitbreiden. Daarmee won zij het clubkampioenschap bij de dames. Marlous Spaargaren behaalde de derde plaats. Voor Michelle een knappe prestatie. Als marathonschaatser
was zij in de voorgaande week actief
geweest bij de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk (28-ste plaats) en ook nam
zij daar deel aan het Open Nederlands Kampioenschap over 60 kilometer. Broer Jordy reed bij de heren
Junioren B zeer sterk. Hij won vóór
Jan-Willem Hansen en Stijn Brommer. Sprinter Mark van Veenendaal
was duidelijk de sterkste bij de Junioren A. Met de snelste tijden op
de 500 en 1500 meter in zijn categorie behaalde hij de eerste plaats,
met Erik Eveleens als goede tweede
en op de derde plaats Daan Keessen. Het clubkampioenschap bij de
heren was een spannende strijd. Na
de 500 meter leidde de kampioen
van vorig jaar, Erik de Jong met een
tijd van 41.86 seconden. Op de 1500
meter was er een directe confrontatie van Erik met Sjors Spaargaren,
die na een sterke laatste binnenbocht werd beslist in het voordeel
van Sjors. Met een tijd van 2:06.03
won hij deze afstand en reed hij een
prachtig persoonlijk record. Zijn
voorsprong op deze afstand was
echter net niet voldoende om het
clubkampioenschap van Erik over te
nemen. Op korte afstand van Sjors
legde master Jan Oliemans beslag
op de derde plaats bij de heren. Na
afloop was er nog tijd om een kleine
clubmarathon te rijden. STG VZOD
kan terugkijken op een prima verlopen clubkampioenschap. Alle uitslagen en foto’s staan op de site:
www.stgvzod.nl.

Aalsmeer - Door een 3-5 thuisnederlaag heeft het eerste team van
Schaakclub Aalsmeer zichzelf buitenspel gezet voor de titelstrijd. Tegenstander Castricum 1 was op papier weliswaar de mindere ploeg,
maar bleek achter de borden toch
de beste. Met name de Aalsmeerse topspelers wisten het niet waar
te maken en verloren kostbare punten. Het begon nog wel zo rooskleurig. Zowel Peter Verschueren als Jan
Bosman waren duidelijk op dreef.
Met wit spelend wisten zij hun tegenstanders in zeer korte tijd van
het bord af te spelen. Jammer genoeg verloor Tjark Vos vlak daarna vrij kansloos, maar met een 2-1
voorsprong ging Aalsmeer vol vertrouwen de rest van de avond in.
Toen ging het echter behoorlijk mis.
Joran Donkers speelde op een laag
bord tegen een zwakkere tegenstander, maar dat bleek niet uit de
stelling. Met een pion achter moest
Joran alle zeilen bijzetten.
Ondertussen was kopman Erik Korenwinder reeds overspeeld en was
opgeven het verstandigste besluit.
Ook Rik Könst was met een mission impossible bezig. In een gedrukte stelling worstelde hij om vrij
te komen. Dit lukte wonderwel, alleen koste het wel een pion. Zijn tegenstander nam rustig de tijd en

kwam langzaam maar zeker dichter bij de overwinning. Een sprankje hoop kwam vanaf Piet Geertsema.
Hoewel hij een kleine kwaliteit achter stond, had hij fantastische compensatie. Daar moesten de punten
vandaan komen. En van Tobi Kooiman die in een gelijke stelling nog
een uiterste winstpoging ondernam.
Zonder resultaat helaas, want zijn
tegenstander zat niet te slapen. Joran kromde in de tussentijd de rug
en wist het lastige eindspel remise
te houden.
In een uiterste poging de winst te
forceren ging Piet tenslotte te ver
en verloor kostbaar materiaal. 3-5
derhalve. Hierdoor passeert Castricum Aalsmeer op de ranglijst
en is de kans op het kampioenschap nagenoeg verkeken. Op zaterdag 28 februari organiseert
Schaakclub Aalsmeer opnieuw het
Open Schaakkampioenschap van
Aalsmeer. Voor meer informatie
zie de website: www.schaakclubaalsmeer.nl.
Uitslagen ronde 17 van de clubcompetitie:
Arie Spaargaren – Gerrit Harting
0-1
Bart Auee – Jan van der Laarse
1-0
Cees Verburg – Clemens Koster
1-0
Elham Wasei – Abdul Wasei
1-0
Thierry Siecker – Leo Buis
1-0
Tom van der Zee – Jan van Willigen
1-0
Peter Buis – Amadshah Ebadi
1-0

AAS 1 doet goede zaken
Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS heeft in de vijfde ronde van de KNSB competitie de vijfde overwinning geboekt.
In Utrecht tegen het tweede team
van Paul Keres werd het 4,5-3,5 voor
de Azen. Doordat directe concurrent
Kennemer Combinatie een nederlaag leed tegen Messemaker 1847
staat AAS 1 nu drie matchpunten
los van de rest. Maar zoals de score
al doet vermoeden ging de wedstrijd
allesbehalve soepel. Marc Trimp en
Paul Schrama op borden 3 en 4
hadden weinig bereikt vanuit de
opening (Paul stond iets beter, Marc
wat minder), met tweemaal remise
was dat derhalve correct. AJ Keessen zette de Azen op voorsprong.
Vanuit de opening was een normale stelling ontstaan waar weinig aan
de hand was, zwart had een geïsoleerde pion waar enige activiteit tegenover stond. De speler van Paul
Keres vond zijn stelling echter nogal passief en besloot tot een suïcidale opmars door het centrum wat
AJ een pion voorsprong, het initiatief en een aanval gaf.
Na enige nauwkeurige zetten bleef
AJ een toren voor wat voldoende
was. Redmar Damsma ging iets te
optimistisch in de aanval waardoor
zijn paard ingesloten dreigde te raken. Met kunst en vliegwerk wist hij
het hoofd boven water te houden,
waarna zijn tegenstander tevreden
was met een half punt door eeuwig
schaak te geven.
Zo tegen de tijdnoodfase ging het
mis op de onderste twee borden.
Herman Neufeglise speelde de eerste wedstrijd van het seizoen en
ging gelijk goed uit de startblokken. De zwarte velden in de zwarte
koningsstelling werden onder vuur
genomen en er had nog wel ergens een goede combinatie ingezeten. De combinatie die Herman uiteindelijk koos leidde echter direct
tot dameverlies, waardoor de score
weer in evenwicht was. Jasper van
Eijk had wat overwicht op de damevleugel, wat zijn opponent noopte
een aanval op de koningsvleugel in
te zetten. Toen Jasper zijn belangrijke zwartveldige loper opgegeven
had voor een pion was zijn koning
niet meer te verdedigen toen de witte dame zich de zwarte stelling bin-

nenvocht.
Met een 3,5-2,5 achterstand was het
de taak van Jeffrey van Vliet en Leon
Koster om zaken terug in het goede spoor te buigen. Jeffrey veroverde een pion, waarvoor niet genoeg
compensatie stond. Middels sterke techniek weerstond Jeffrey alles
wat zijn tegenstander zijn richting
op stuurde, waarna de stand weer
in evenwicht was. Leon zat in flinke
tijdnood, 18 zetten in 1 minuut, tegen nog 10 minuten voor de speler
van Paul Keres, met een wat mindere stelling op het bord.
Toen de 40e zet was gehaald had
Leon net iets minder dan een minuut over en zijn tegenstander 1
seconde en had Leon zijn stelling
zienderogen verbeterd, een eindspel van goed paard tegen slechte loper was overgebleven. Ook hier
kwamen nog een flink aantal zetten
kijken om het punt daadwerkelijk op
het droge te krijgen, maar niemand
twijfelde eraan dat Leon de match
uit het vuur sleepte. Een enigszins
benauwde overwinning, die extra
cachet kreeg toen de directe concurrent Kennemer Combinatie dure
punten had laten liggen.
Schaakclub AAS schaakt van begin
september tot eind mei op de vrijdagavond in De Binding in de Zijdstraat 53. Training en les wordt gegeven tussen 19.00 en 20.00 uur,
daarna start de competitie tot 01.00
uur. Voor meer informatie: AJ Keessen (competitieleider), tel. 0297324459 of Henk Noordhoek (secretaris), tel. 0297-268954. Homepage:
http://www.aas.leisb.org.

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 19 februari is er weer kaarten bij buurtvereniging De Oude Spoorbaan.
Gekaart wordt er in gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a en
de aanvangstijd is 19.30 uur.
Wie lukt het om meer punten bijeen
te vergaren dan Irene Nuyts op 5 februari, totaal had zij 7337 punten.
Iedereen is van harte welkom.

Tromp wint bij Oostend
Aalsmeer - De volgende speelmiddag voor ouderen bij buurtvereniging Oostend is op donderdag 19
februari en begint in verband met
het 35 jarig jubileum om 12.00 uur.
Plaats van samenkomst is gebouw
het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. De zaal is open vanaf 11.45
uur.
Het klaverjassen op 5 februari is gewonnen door de heer Tromp met

5390 punten. Op twee is mevrouw
Tulp geëindigd met 5201 punten, op
drie mevrouw Koot met 5008 punten, op vier mevrouw Bakker met
4913 punten en op vijf de heer Bakker met 4750 punten. De poedelprijs
mocht de heer Doeve in ontvangst
nemen. Mevrouw de Vries behaalde
de hoogste eer bij het rummicuppen
en de poedelprijs is uitgereikt aan
mevrouw Valentijn.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond
bridgeclub Strijd en Vriendschap op
3 februari.
Lijn A:
1. Ger Lubbers en Willy Stokman
60.42
2. Marianne Joiore en Herma Raggers 57.44
3. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 57.14
4. Jan van Ginkel en Dick Elenbaas 54.76
5. Krijnie en Jan Joore
53.87
6. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 52.98
7. Piet van Hoek en Ton Leuven
50.00
8. Agnethe v.d. Goot en Oege de Jong 49.70
9. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 47.32
10. Jan en Jaap Geleijn
46.13
11. Theo Blom en Ko van Es
43.75
12. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk
42.86
13. Wim en Rita Ritzen
42.86
14. Erna en Pieter Jongkind
40.77
Lijn B:
1. An v.d. Bijl en Rita van Leeuwen
61,61
2.A. Korenromp en Martin v.d. Laarse 57.44
3. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 56.85
4. Gré Aartse en Agatha Blom
55.06
5. Gladys Maarse en Tiny v. Zijverden 53.57

6. Ingrid Smit en Trudy Stokkel
7. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
8. L. Delfos en Alex/Joke Pannekoek
9. Jan en Henny Jooren
10. Nelly Mul en Marry Tulp
11. Tiny Bartels en Bea van Diemen
12. Gonny en Pim van der Zwaard
13. Maarten en Mary Jongkind
14. H. Koperdraad en Jan v. Zwieten
Lijn C:
1. Ruud bartels en Jan Korenwinder
2. An Joore en Mien v.d. Laarse
3. Klaas Maarse en Adri Otto
4. B. Brockhoff en Ank Roodenburg
5. Anny van Buyten en To v.d. Maarl
6. Mieke en Guus van Neijenhof
7. Corry Kuin en Carla Verwoerd
8. Ton Celie en Loes Oosterwijk
9. Rina en Laurens Veldt
10. Gerrit en Coby van Leeuwen
11. Anny en Sima Visser
12. Leny Lubbers en Wil Oor
13. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer
14. R. Doornbos en Tineke Molenaar

52.68
49.70
46.73
46.73
46.13
45.83
45.24
44.35
38.10
63.69
63.10
54.46
54.17
53.87
52.98
50.30
50.00
48.21
44.64
53.15
42.86
41.07
37.50

RKDES vergeet vaker te scoren
Zwemmen

Danique Gielen weer sneller
Aalsmeer - Voor de tweede achtereenvolgende week startte Oceanus zwemster Danique Gielen voor
de 2000 meter vrijeslag. Vorige week
in Bodegraven zwom ze al een dik
persoonlijk record met een verbetering van 46 seconden, dit keer was
de wedstrijd in Zaandam en de tegenstand een stuk sterker. Met een
rustiger opbouw over de eerste kilometer kwam er op de1500 meter een persoonlijk record uit van
17.53.81, goed voor een NK limiet.
Uiteindelijk bleef de klok stilstaan
op 23.45.69 en dat was weer ruim
25 seconden sneller dan een week
eerder. Hopelijk is deze tijd snel genoeg om bij de NK lange afstanden
te mogen starten. Daar gaat het dan
om 5 kilometer vrijeslag. De snelste

twaalf dames van Nederland plaatsen zich voor deze wedstrijd.

Kudelstaart - De Bijlmer was afgelopen zondag de tegenstander
van RKDES. Het team arriveerde
te laat, waarschijnlijk door files en
de sneeuw. Even over twee uur begon uiteindelijk de wedstrijd in een
sprookjesachtig, wit decor. Het RKDES-team ging het veld op zonder de geblesseerde Jeffrey Stravers, Eddy Jansen, Colin van Velsen en Jochem Kok. De eerste
helft was zeer romantisch, want de
sneeuw kwam als katoenvlokken
omlaag wat het spelen zeer bemoeilijkte. Des was wel veel beter dan
de gasten uit de Bijlmer. Veel kansen werden er gecreëerd, te veel
om op te noemen, maar de mooiste
was voor Ibra El Ahmadi. Gescoord
werd er echter niet. De teams gingen de rust in met 0-0. De tweede
helft begon een stuk minder romantisch, het was gestopt met sneeuwen. De Afas/van Berkel brigade
kwam wel sterk uit de kleedkamer.
Al na 4 minuten werd Des bijna beloond, maar Maurice Bartels testte nog even de paal. Het bleek uitstel van executie want nog geen minuut later ronde hij wel fraai af met

een harde schuiver, 1-0. Een minuut
later kon de harde kern weer juichen, want wederom Maurice Bartels maakte zich knap vrij en schoot
binnen, 2-0. Bijlmer was rijp voor de
sloop, echter de teller bleef lang op
twee staan. Pas in de tachtigste minuut wist Ibra El Ahmadi de eindstand op het bord te zetten, 3-0. Dat
hij ook nog twee keer geel kreeg,
één voor ruw spel en één voor praten, was nog effe een smet op de
wedstrijd. De rest van de Dessers
lieten zich niet provoceren tot ongeoorloofd gedrag. Al met al best een
aardige wedstrijd om naar te kijken,
maar Des heeft eigenlijk te weinig
gescoord, het had 6-0 kunnen zijn.
Komende zondag speelt RKDES uit
in en tegen Weesp. RKDES speelde
in de volgende opstelling: Ivo Peters,
Robin van der Steeg, Robin Spaargaren, Mohammed El Ahmadi, Koen
Lentjes, Gijs Lentjes(84 Mischa van
der Scheur), Bart-Jan van de Jagt,
Mark Pothuizen (84Dennis Kooyman), Roald pothuizen, Ibra El Ahmadi, Maurice Bartels (80 Mischon
Bucuklar).
Eppo
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Sjoelcompetitie in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 19 februari is de volgende competitieavond van sjoelclub Rijsenhout. De
speelavond is in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat en deelnemers wordt gevraagd om 19.45
graag aanwezig te zijn.
Het sjoelen op 5 februari is in de
hoofdklasse gewonnen door Jan

Beachvolleybaltoernooi van
Meerlanden weer een succes

Joore met 1962 punten. In klasse A
ging de winst naar Leo van Faassen
met 1758 punten.
In klasse B behaalde Wim van der
Geest de hoogste score met 1710
punten.
In klasse C bleek Rinie Ravensbergen met 1718 punten onverslaanbaar en in klasse D eindigde Ria van

Selectie door Frank de Boer

Ballenjongens (m/j) voor
Oranje-elftal gezocht
Aalsmeer - Nuon is voor het vierde
seizoen op zoek naar officiële Nuon
Ballenjongens (j/m) voor het Nederlands elftal.
Alle jongens en meisjes in de leeftijd van twaalf tot en met zestien jaar
uit Noord-Holland kunnen zich aanmelden voor de Nuon Ballenjongens
selectiedag op 6 maart in Zuidoostbeemster.
Onder leiding van Frank de Boer
bieden Nuon en de KNVB hen de
kans om Officiële Nuon Ballenjongen (j/m) te worden. De jongeren
kunnen zich tot en met 20 februari
opgeven via de website www.nuonballenjongens.nl. De regionale selectiedag vindt plaats op het sportterrein ‘Zuidoosterpark’ in Zuidoostbeemster. Onder leiding van Frank
de Boer zullen alle jongens en meisjes een selectieparcours doorlopen,
bestaande uit praktische en theore-

tische voetbalonderdelen; van een
voetbalquiz en een dribbelparcours
tot penalty schieten en een wedstrijdje van 5 tegen 5.
De 40 jongeren die deze onderdelen
het beste afronden, worden uitgenodigd voor de landelijke selectiedag op 14 maart 2009 bij de KNVB
in Zeist. De selectiedag in Zuidoostbeemster is één van de zes regionale selectiedagen die Nuon in februari en maart 2009 organiseert. Tijdens de landelijke selectiedag zullen 240 jongens en meisjes strijden
om een officiële Nuon Ballenjongen
(j/m) te worden.
Voor de oefen- en kwalificatiewedstrijden die het Nederlands elftal
speelt in aanloop naar het WK 2010,
zijn Nuon en de KNVB op zoek naar
56 Ballenjongens (j/m) die tijdens
de wedstrijden op balworp afstand
staan van de spelers van Oranje.

Kom gymmen in Meander
Aalsmeer - Bewegen is goed voor
iedereen. In de Meander is daarom
iedere maandagochtend de mogelijkheid om onder professionele begeleiding van Lydia de Rijk te gymmen en op donderdagmiddag onder
professionele begeleiding van Monique Paassen.
In de nu lopende cursus zijn nog
plaatsen vrij, het is mogelijk om direct al mee te komen doen.
U betaalt dan alleen voor de nog komende lessen tot juni (kosten 1,30
euro per les). Iedereen kan op zijn
eigen niveau meedoen, staand of
zittend.
Gewoon gezellig met elkaar, maar er
wordt wel echt wat gedaan! Er wordt
gebruik gemaakt van allerlei materi-

alen en muziek.
Op maandag is er plaats in de groep
van 9.00 tot 10.00 uur, op donderdagmiddag wordt er gegymd van
13.15 tot 14.15 uur. Een les bestaat
uit 45 minuten gym en 15 minuten
gezellig samen koffie drinken. Lekker beweging en nieuwe contacten
leggen!
Bent u geïnteresseerd? Kom eens
langs voor een gratis proefles! In
september begint weer met een
nieuwe cursus van 36 lessen.
U kunt zich hiervoor nu al aanmelden bij SWOA, wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat 20, tel.
0297-323138, iedere ochtend open
en telefonisch bereikbaar tussen
9.00 en 12.00 uur.

Nr. 930 Sharona Plasmeijer en nr. 931 Eva van Ee tijdens de crossloop.

Atletiek: AV Aalsmeer

Wederom goede prestaties AVA
jeugd bij crosscompetitie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was het de dag van de laatste wedstrijd van de regionale crosscompetitie. Tevens de laatste mogelijkheid
voor de pupillen en junioren van AV
Aalsmeer om zich te plaatsen voor
de finalewedstrijd op 14 maart in
Soest.
En net zoals in de eerste twee wedstrijden werden er ook nu weer
knappe resultaten neergezet door
deze AVA jeugd. De dag begon al
erg goed bij de meisjes junioren C
met maar liefst twee podiumplaatsen. Sharona Plasmeijer liet weer
eens zien over een prima wedstrijdmentaliteit te beschikken en wist
zodoende deze cross in haar voordeel te beslissen.
Ook Eva van Ee begint voorzichtig
weer wat van haar oude vorm terug
te krijgen en wist beslag te leggen
op een knappe derde plaats.
Bij de jongens C wist Stan Willemsen een keurige plaats in de middenmoot te bemachtigen en finishte als vijftiende. Bij de jongens junioren D2 lieten Dirk Kaas en Evert
Bunschoten weer eens zien niets
voor elkaar onder te willen doen. Zij
finishten respectievelijk als zeventiende en achttiende binnen de seconde van elkaar. Bij de meisjes junioren D1 wordt het een eentonig

verhaal, want wederom beheerste
Melissa van Eenennaam de wedstrijd. Met ruime voorsprong won
zij voor de derde keer op rij een regiocross, waarmee zij ook favoriet is
voor de finale. Haar zus Kim deed
het ook erg goed en kwam op niet
al te grote afstand als vierde over
de meet.
Bij de jongens pupillen A1 leverde
Nick Ramdjanamsingh zijn beste
prestatie van het seizoen en mocht
met een dertiende plaats zeer tevreden zijn. Een andere topprestatie
werd geleverd door Wessel Heil. Bij
de jongens pupillen B wist hij met
overmacht zijn wedstrijd te winnen en ook voor hem is een finaleplaats vrijwel zeker. Dat geld ook
vrijwel zeker voor Merel van Zanten, want in een groot veld wist zij
beslag te leggen op een mooie dertiende plaats.
Kortom een zeer geslaagde crossdag
voor de jeugd van AV Aalsmeer!
Heb je dit stukje gelezen en lijkt het
je ook eens leuk om kennis te maken met de atletieksport? Dan kan
dat natuurlijk.
De trainingen vinden plaats op dinsdag en donderdagavond tussen
18.00 en 20.00 uur. Voor de exacte
tijden per leeftijdscategorie kun je
ook de website www.avaalsmeer.nl

Aalsmeer - Zaterdag 24 januari vond wederom het Meerlanden
Beachvolleybal Toernooi plaats in
The Beach aan de Oosteinderweg.
Voor de negende maal organiseerde
de Ronde Tafel 110 De Meerlanden
dit toernooi voor het goede doel.
Om 14.00 uur werd het toernooi geopend door de burgemeester Pieter
Litjens van Aalsmeer. Dit jaar streden negen teams om de felbegeerde wisselbeker en een professionele volleybal. Na de voorrondes werd
er verder gestreden in een tweetal
pro-poules en een poedel-poule. In
een van de pro-poules vond de finale van de afgelopen twee jaargangen plaats tussen ADFI Accountants
uit Nieuw Vennep en Frans van Zaal
Totaal Techniek B.V. uit De Kwakel.
Na een zeer voortvarende start van
het team van Frans van Zaal kwam
het team van ADFI Accountant op
volle toeren en trok de overwinning
naar zich toe. Zodoende kwam het
team van ADFI Accountants voor
de derde keer in successie in de finale. Dit keer moesten zij het opnemen tegen het mannenteam van
lasbedrijf Van Vliet en Zn. B.V.. En
wederom sloot het team van ADFI Accountants het toernooi winnend af en mocht definitief de beker mee naar huis genomen worden. Vanaf volgend jaar zal tijdens
het jubileum toernooi om een nieuwe cup worden gestreden. De opbrengst van het toernooi gaat voor
een deel naar de Stichting Aalsmeer
Helpt. Stichting Aalsmeer Helpt vervult liefste wensen! De liefste wens
van mindervalide, senioren, maar
ook van kinderen en volwassenen
met een levensbedreigende ziekte. Ook vervult Stichting Aalsmeer
Helpt de wens van zorginstelling of

een vrijwilliger die zich jaren belangeloos heeft ingezet. Meer informatie is te vinden op www.aalsmeerhelpt.nl. Ook de nationale vereniging de Zonnebloem (www.zonnebloem.nl) krijgt een donatie van de
Ronde Tafel. Met bijna 1.500 afdelingen en bijna 40.000 vrijwilligers is
de Zonnebloem een van de grootste
vrijwilligersorganisaties van Nederland. Zij geven mensen met een fysieke beperking, voor wie eenzaamheid dreigt, mogelijkheden om contacten te leggen en erop uit te trekken door huisbezoek, dagactiviteiten en vakanties. De donatie werd
overhandigd aan de lokale afdeling
De Zonnebloem Aalsmeer. De Ronde Tafel 110 De Meerlanden is onderdeel van De Nederlandsche Tafelronde die op haar beurt onderdeel is van Round Table International, een internationale organisatie.
Haar motto ‘adopt, adapt, improve’
geeft duidelijk aan dat de leden van
de Tafelronde bij elkaar zijn op basis van vriendschap, en samen zijn
om van elkaar te leren en te groeien. De Tafelronde heeft ook als doel
dat een ieder die lid is van de tafel,
op zijn of haar eigen wijze de maatschappij moet dienen. In Nederland
zijn momenteel 196 ‘Tafels’. Iedere
Tafel heeft tenminste 15 leden en is
herkenbaar aan een eigen nummer.
De Ronde Tafel 110 De Meerlanden
is actief in de regio Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer. De Tafelaars zelf zijn ondernemende mannen uit zoveel mogelijk verschillende beroepsgroepen, tussen de 25 en
40 jaar oud en woon- en/of werkzaam in de desbetreffende regio. Indien u meer wilt weten van De Nederlandsche Tafelronde bezoek dan
haar website www.roundtable.nl.

Voorzitter Sander Kelfkens van de Ronde Tafel met (links) burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer.

Successen voor schaatsers
IJsclub De Blauwe Beugel

Nicky Jonkers won van Koen Korenwinder. Foto J. Kuperov

Wisselingen in de top van
Jeugdcompetitie Schaakclub
Aalsmeer - Het blijft spannend
aan de top in de Jeugdcompetitie
van Schaakclub Aalsmeer. Koploper
Stefan Meijer speelde - na een partij van bijna de maximaal toegestane 30 minuten - remise tegen Mariëlle Hooijman, waardoor hij van
de eerste naar de derde plaats is
gezakt. Pepijn Kuijpers en Arlette
Maarse staan nu op een gedeelde
eerste plaats. Pepijn kon van Rick
Veenemans winnen na een slimme
zet met zijn loper, waarmee hij eerst
de koning schaak zette en daarna
de achterliggende dame kon slaan.
Verder won Julia van der Drift van
haar broer Mathijs, en was er winst
voor Caril en Ruan Heeren en voor
Kamil en Fouad Nakad. Broer en zus
Alexander en Florence de Kok verloren jammer genoeg allebei.
Meisjes en jongens vanaf 6 jaar die

Daan wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen don-

willen leren schaken of nog beter
willen leren schaken zijn van harte welkom in ‘t Stommeerkwartier, Baccarastraat 15 te Aalsmeer.
Iedere vrijdag wordt van 19.00 tot
19.30 uur lesgegeven door ervaren trainers, waarna om 19.30 uur
de Jeugdcompetitie begint. Let op:
Aanstaande vrijdag 13 februari is er
geen Jeugdschaken.
Uitslagen ronde 15:
Stefan Meijer - Marielle Hooijman
Rick Veenemans - Pepijn Kuijpers
Arlette Maarse - Alexander de Kok
Joris Roos - Olivier Veenemans
Tom Korenwinder - Daniel van Dijk
Koen Korenwinder - Nicky Jonkers
Gelled Hulsbos + Ruan Heeren
Julia v.d. Drift - Mathijs v.d. Drift
Florence de Kok - Caril Heeren
Kamil Nakad - Inge de Haan
Selena Jonkers - Fouad Nakad

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

derdag is het klaverjassen gewonnen door Daan Sandee met 5719
punten, gevolgd door Henk de Jong
met 5091 punten. Derde is Jan Oliemans geworden met 4999 punten
en op vier is Tinie Lindeman geëindigd met 4972 punten. Het jokeren
is gewonnen door Bets Teunen met
28 punten op twee eindigde Hennie
de Wit met 57 punten.

Aalsmeer - Bij wedstrijden in Heerenveen op vrijdag 6 februari is
Menno Kramer op de 500 meter
voor het eerst onder de magische
40 seconden grens gedoken. Met
een tijd van 39.98 behoort hij nu bij
de top 5 junioren C van Nederland.
Ook op de 1500 meter wist Menno
zijn persoonlijk record weer met 1
seconde te verbeteren in 2.03.88.
Met deze twee tijden kunnen er tevens weer twee nieuwe clubrecords
bijgeschreven worden voor Junioren C. Ook Nicky van Leeuwen
reed in Heerenveen, zij kwam echter niet fit aan de start en reed enkel een 500 m in 48.56. Over clubrecords gesproken, ook vorige week
zijn een aantal clubrecords gesneuveld. Dinsdagavond 3 februari werd
er een groep 4 wedstrijd gereden op
de baan in Haarlem over de afstanden 300, 500 en 700 meter.
Omdat de 700 meter een beetje incourante afstand is stonden daar
een aantal tijden nog niet zo heel
scherp. Een aantal rijders waren dan
ook zeer zeker van dat daar maar
eens wat aan moest gebeuren, maar
dan moeten de omstandigheden
wel mee zitten en je moet het uiteraard wel waar kunnen maken. In
beide gevallen is dat gelukt. Zowel
Menno Kramer, Nicky van Leeuwen
en Bart van der Vlugt slaagden erin
om de 700 meter clubrecords in hun
categorieën aan te scherpen naar
achtereenvolgens; 57.44, 1.05.42 en
59.16.
Veel rijders waren verder in staat om
hun persoonlijke records soms flink
aan te scherpen, in totaal werden er
maar liefst vijftien persoonlijke records gereden door de volgende rijders; 300 meter: Moniek Langhout,
700 meter: Bart van der Vlugt, Sanne Smit, Mats Stoltenborg, Sara Colijn, Shanna Herweijer, Menno Kramer en Nicky van Leeuwen, en tenslotte bij de pupillen op de 300 en
500 meter wisten Samantha Meijer,
Duuk Vermeulen, William Koole en
Erik Kramer allen hun tijden aan te
scherpen.
Goed vertegenwoordigd
Ook op zondagavond 8 februari
hebben jeugdleden van De Blauwe
Beugel weer van zich doen spreken.
In een vol programma werden er in
de diverse disciplines langebaan en
jeugdmarathon successen geboekt.
De laatste wedstrijden voor de
jeugdmarathon stonden deze avond
onder andere op het programma. Bij
de meisjes junioren C wist Crissie de
Jeu voor de derde maal op rij te winnen door op het juiste moment weg

te rijden na een valpartij. Na een lange eindsprint wist ze haar tegenstander te verslaan en beslag te leggen
op de zilveren plak in het eindklassement. Mats Stoltenborg schaatste zich naar een derde plaats in zijn
categorie na een verplicht nummer.
Door het gebrek aan rijders was het
uitrijden van de race voldoende voor
een bronzen medaille. Zowel Crissie
de Jeu als Mats Stoltenborg kunnen
zich nu gaan meten met de top tijdens de NK jeugdmarathon in Heerenveen op 28 februari. Direct na de
jeugdmarathons werd bij de pupillen het 3-banen toernooi afgesloten
in Haarlem.
De 500 en 1000 meter waren de afstanden die verreden werden, waarbij Annet en Deborah van der Stelt
ijsclub De Blauwe Beugel zeer goed
vertegenwoordigden. Annet eindigde met een evenaring van haar persoonlijke record op de 500 meter
(47.21) als tweede bij deze wedstrijd
en als derde in het algemeen klassement.
Tenslotte laat op de avond vonden er
ook nog Groep 4 wedstrijden plaats
op de lange afstand. Naast de 500
kon ook aan de 3000 meter meegedaan worden.
Zowel persoonlijke- als clubrecords
sneuvelden hierbij.
Nicky van Leeuwen verbeterde bij
de meisjes junioren C het clubrecord op de 3 kilometer tot een tijd
van 5.10.86. Bij de jongens junioren
C haalde Menno Kramer eenzelfde
stunt uit door 4.48.28 op de klokken
te zetten. Sara Colijn wist haar persoonlijk record op dezelfde afstand
aanzienlijk te verbeteren in 5.29.42.
Bart van der Vlugt, die op dat zelfde moment op de regiowedstrijden
in Breda uitkwam op de 3000 meter, heeft zich met een eindtijd van
4.33.85 helaas net niet weten te
plaatsen voor een vervolg bij het NK
junioren, maar dit was wel een prima prestatie in dit veld van nationale toppers en subtoppers.
Aanstaande zaterdag vindt de traditionele Kees Jongert bokaal
weer plaats op de ijsbaan in Haarlem waar de ijsclubs onderling tegen elkaar strijden. IJsclub De Blauwe Beugel is voornemens om daar
dit jaar weer eens flink te scoren en
een gooi te doen naar de eindoverwinning of de runner-up trofee. Volgende week meer hierover.
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.

Overwinning RKDES handbalsters
Kudelstaart - De handbalsters van
RKDES hebben zondag goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Tegen het eveneens niet
hoog geklasseerde Nijenrodes werd
een prima wedstrijd gespeeld en
volkomen terecht gewonnen. Door
het ontbreken van zowel Linda Verschueren als Annelies Dick, begon
RKDES zondag behoorlijk gehandicapt aan het duel. Het was dan
ook niet verwonderlijk dat de ploeg
behoorlijk wat tijd nodig had om
goed op gang te komen. Verdedigend werd zo nu en dan een foutje gemaakt en dat strafte de tegenstander in die fase goed af. Beide
ploegen deden verder weinig voor
elkaar onder. Om beurten stonden
beide ploegen op voorsprong. Wel
kreeg het talrijk opgekomen publiek voor rust al het idee dat RKDES de meeste kans had om te winnen. De ploeg speelde ‘n veel sneller
spel dan de deels op leeftijd zijnde
tegenstander. Door onzorgvuldigheid in de passing kwam er bij rust
slechts een 11-10 voorsprong voor
RKDES op het scorebord te staan.
Na de pauze gooide RKDES echter
alle schroom van zich af. Het tempo bleef onverminderd hoog en dat
brak Nijenrodes steeds meer op. De
eerste tien minuten na rust wist de
linkeropbouwster van hen nog een

aantal doelpunten te maken. Maar
toen deze een persoonlijke dekking
kreeg was het verzet van Nijenrodes
gebroken. Ondertussen liet Hoekwater/RKDES zelf zien dat het aanvallend niet van één of twee speelsters afhankelijk is. Alle dames wisten zondag namelijk te scoren. Via
14-14 en 17-15 liep de ploeg snel
uit naar 20-16. Mooie breaks via onder meer Kiki Kraak en de 14-jarige Anouk Markwat deed de ploeg
alleen maar verder uitlopen (2418). De laatste tien minuten speelde RKDES de wedstrijd professioneel uit. Keepster Natascha Kouwenhoven kreeg een welverdiende
applaus wissel. De ook pas 15-jarige
Eline Luijten nam vervolgens voor
de resterende minuten overtuigend
haar plaats in het doel over. Uiteindelijk stond er een 28-23 overwinning voor RKDES op het scorebord.
Door deze zege is weer wat verder
afstand genomen van de staartploegen, maar dat neemt niet weg dat
de Kudelstaartse ploeg in de laatste
vier wedstrijden nog wel wat punten moet halen om uiteindelijk ook
in deze klasse te blijven. Pas op 1
maart wordt de competitie hervat.
Dan staat de lastige uitwedstrijd op
het programma tegen HMS/Achilles. Hopelijk kan RKDES dan de
goede lijn voortzetten.
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Eredivisie handbal

FIQAS Aalsmeer klopt
Nieuwegein in matig duel
Aalsmeer - De wedstrijd die de
mannen van FIQAS Aalsmeer afgelopen zaterdag afwerkten tegen
Venus/Nieuwegein, de nummer 9
van de ranglijst, laat zich het best
omschrijven als een ‘stilte voor de
storm’-wedstrijd. Vooraf was al min
of meer duidelijk dat het krachtsverschil te groot was om er een
echt spannend duel van te maken
en bovendien wachten binnenkort
de échte krachtmetingen: de bekerwedstrijd van komende woensdag, de ontmoetingen in de BeneLiga op 21 en 22 februari, de kraker tegen Kras Volendam op de 28e,
waarna nog eens twee weken later de nacompetitie begint. Het was
dus niet zo verwonderlijk dat FIQAS
Aalsmeer niet alle registers opentrok en ook het tempo vaak wat laag
lag. Toch nam de ploeg wel meteen
een ruime voorsprong, via fraaie
doelpunten van Jeffrey Boomhouwer, Mark Roest en Jarcha van Dijk
was het al snel 7-3. Na een kwartier (en inmiddels een 7-5 stand)
was het even schrikken toen doelman Bart van Huisstede ongelukkig
ten val kwam en het veld moest verlaten (gelukkig kon hij in de slotfase terugkeren onder de lat). De jonge Damir Botic (net 20 jaar) moest
het overnemen en deed dit uitstekend, want hij stopte veel schoten en keerde ook een aantal vrije
kansen van Venus/Nieuwegein! Intussen bouwde de ploeg de voorsprong langzaam uit. Vanuit een
solide dekking, met het ijzersterke middenblok van Serge Rink en
Jarcha van Dijk als basis, geblokte
schoten of stops van Damir kon er
veelvuldig op de break out gespeeld
worden en was het vlak voor rust
al 14-8 geworden. Op dat moment
werd Jeffrey Boomhouwer opnieuw
uitstekend aangespeeld in een razendsnelle break, maar werd getorpedeerd door de uitkomende keeper van Nieuwegein die hij niet had
zien aankomen. Het publiek hield de
adem in: er zou toch niets ernstigs
zijn met de sterspeler? Achteraf viel
het gelukkig mee, maar hij had wel
een flinke opdoffer gehad en kwam
de rest van de wedstrijd niet meer in
actie. Na rust (16-8) kregen ook de
reserves hun speeltijd en kon FIQAS
Aalsmeer de voorsprong uitbouwen
en consolideren zonder het onderste uit de kan te hoeven halen. Nu
waren het Wai Wong en Luuk Obbens die makkelijk door de Nieuwegeinse defensie heen kwamen en
zo werd het via 22-12 en 25-14 uiteindelijk 34-21 voor de Aalsmeerders. Doordat ook de andere ploegen in linkerrijtje van de eredivisie
hun wedstrijden wonnen, verandert er niets aan de stand. Komend
weekend heeft FIQAS Aalsmeer
geen competitieverplichtingen.
De strijd in de BeneLiga krijgt volgend weekend een vervolg. Op zaterdag 21 februari speelt FIQAS uit
tegen Sporting Neerpelt om 20.00
uur en zondag 22 februari nemen
de Aalsmeerse handballers het thuis
in De Bloemhof aan de Hornweg op
tegen HC Atomix. De wedstrijd be-

gint om 15.00 uur en uiteraard is publiek welkom. De Aalsmeerse dames spelen vanavond, donderdag
12 februari, thuis in de Bloemhof
tegen de ploeg van Zeeman Vastgoed/SEW. Aanvang 20.00 uur.
Belangrijke punten voor dames
De dames van FIQAS Aalsmeer
hebben afgelopen zondag in hun
uitwedstrijd bij Westsite hard moeten werken en knokken voor de
punten, maar toen dat uiteindelijk
in de slotfase lukte, was de opluchting enorm. Het zat de ploeg deze wedstrijd dan ook niet bepaald
mee: het was warm in de Amsterdamse hal, de (veelal wat oudere)
tegenstanders waren zeer geslepen
en het scheidsrechterskoppel had
ook niet de beste dag. Verder moest
de Aalsmeerse dames het opnieuw
doen zonder de geblesseerde Sonja van Wechem en kwamen dus
met een zeer jong team in het veld.
De dames startten ook niet goed
en kwamen al snel met 4-0 achter.
Dat bracht trainer/coach Menno de
Klerk er toe de tactiek te wijzigen en
over te schakelen op een meer offensieve 5-1 verdediging.
Dat gaf de Aalsmeerse ploeg duidelijk meer rust, terwijl de Amsterdamse dames meer moeite kregen om gaten in de dekking te vinden. FIQAS Aalsmeer kon in deze fase bijkomen tot 6-4 en daarna ging de het de rest van de eerste helft redelijk gelijk op. Het was
dat de Aalsmeerse dames veelvuldig te maken kregen met tijdstraffen (9 à 10 in totaal) en penalty’s tegen (13 in totaal), dat de aansluiting (nog) niet gemaakt kon worden
en beide ploegen gingen rusten bij
een 11-10 voorsprong voor Westsite. Ook de tweede helft begon FIQAS Aalsmeer meteen in ondertal
en kon de Amsterdamse ploeg uitlopen naar een verschil van twee.
Halverwege nam Aalsmeer de regie
echter over en kwam twee doelpunten voor. Nog eenmaal kwam Westsite gelijk, maar daarna zorgden een
paar snelle tegenaanvallen en break
outs voor de definitieve winst: 24-22
voor FIQAS Aalsmeer en was iedereen dolblij met de punten. Menno
de Klerk: “Het was geen goede wedstrijd, maar de meiden hebben er wel
voor gevochten en dat is positief. En
ik zeg niet vaak iets over scheidsrechters, maar dit was schandalig.
Wij konden niet veel goed doen en
Westsite mocht veel. Maar zij hebben natuurlijk veel meer ervaring en
gingen geslepen met de situatie om,
waar wij er met open ogen in liepen. Al hebben we zelf ook nog de
nodige kansen gemist, hoor (3 penalty’s). Komende donderdag (bekerwedstrijd tegen SEW) gaan we
vrijuit spelen, daar hebben we niets
te verliezen en dan hopen dat het
een goede opstap is naar de wedstrijd van zaterdag, die wel erg belangrijk voor ons is.” Die wedstrijd
van aanstaande zaterdag 14 februari, waar FIQAS Aalsmeer speelt tegen UDSV, begint om 20.30 uur in
de Bloemhof.

Winnaar groep 7/8, de Lama’s van OBS Zuidooster.

Oost pakt prijzen in
schoolvolleybaltoernooi
Aalsmeer - In de Proosdijhal is zaterdag 7 februari het jaarlijkse volleybaltoernooi voor de Aalsmeerse
en Kudelstaartse basisscholen gehouden. Na Aalsmeer-dorp (2007)
en Kudelstaart (2008) zijn de deelnemende teams aan het schoolvolleybaltoernooi uit Aalsmeer-oost er
dit jaar in geslaagd de meeste prijzen te winnen. De eerste twee rondes moesten sommige teams en
scheidsrechters nog wat wennen
aan het in 2007 ingevoerde circulatievolleybal. Daarna liep alles als
een trein. Organisatie en wedstrijdleiding zijn door Mariska Bus en
haar moeder Yvonne voortreffelijk
verzorgd. In totaal hebben zes scholen aan het toernooi deelgenomen.
Sinds de invoering van het circula-

tievolleybal door de NeVoBo groeit
het jeugdvolleybal sterk. Volleybalvereniging Oradi/Omnia heeft inmiddels een van de grotere mini-afdelingen van de regio. Bij het
schoolvolleybaltoernooi was dit jaar
de concurrentie met zestien deelnemende teams uit de groepen 5/6
erg groot. De spelers en speelsters
werden gelukkig op sportieve wijze
bijgestaan door ouders en onderwijzers, want bij het spel moest aan
heel veel dingen tegelijk gedacht
worden. Serveren, vangen van de
bal, over het net spelen en vooral
het doordraaien na iedere actie was
even wennen. Al spoedig hoorde je
overal bovenuit: “doordraaien”. De
Zuidooster Tijgers (OBS Zuidooster)
waren alle concurrenten met gro-

66 Medailles bij kringsprint
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Het aantal Oceanusmedailles van de kringsprintkampioenschappen was aardig verdeeld over
de senioren/jeugd/junioren (34) en
de minioren (32), maar daar hield de
vergelijking op.
De minioren (12 jaar en jonger)
scoorden twaalf keer goud, twaalf
keer zilver en acht keer brons. Bij
de ouderen lag de nadruk op zilver:
liefst 21 keer, bij zes goud en zeven
brons. De twaalf gouden medailles bij de minioren gingen naar zes
verschillende personen, maar ook
daar lagen de verhoudingen enigszins scheef. Maxime van den Heuvel, Michelle Meulenbroek en Dennis Weening zwommen ieder drie
keer naar goud, het maximaal haalbare. De jongste gouden medaille
winnares voor Oceanus was Lianne
Bouwmeester (geboortejaar 2000),
die op de schoolslag iedereen te
snel af was. Zij won ook nog zilver
op de vrijeslag. Ruben Griffioen was
de snelste op de schoolslag bij de
jongens van 1999, met daarbij ook
nog brons op de rug- en vrijeslag.
Rick de Mercado won de vrijeslag

bij de ’97-ers, met daarnaast zilver
op de rug- en vlinderslag. Zilveren
medailles waren er verder voor Sander Kirillova, Anouk van Noord (2),
Bart Sommeling (2), Daan Sommeling, Ruben van Vierzen en Cheryl
Zethof (2). Brons werd gewonnen
door Dana Bosman, Sander Kirillova, Patrick Meulenbroek, Lulu-May
Verbeek (2) en Lotte Zwolsman. Er
werden bijna 60 persoonlijke records verbeterd.
Bij de junioren/jeugd en senioren
was de oogst qua goud een stuk
minder. Van de zes ging de helft
naar de familie Grove (Chantal 1 en
Tamara 2), waren er twee voor Nikki van der Hoorn en één voor Robert
Rohaan. De 21 zilveren medailles
werden als volgt verdeeld: drie gingen er naar Wessel de Jong en Tessa van der Zwaard, twee naar Chantal Grove en Robert Rohaan en ieder één voor Michael van Amstel.
Joeri Berends, Tamara Grove, Donald Hillebregt, Nikki van der Hoorn,
Robin Meester, Fernando Moolhuijsen, Dennis Reijnders, Carmen Roskam, Jos Vergeer en Max Wegbrans.

werd gemaakt, maar de stand na
20 minuten was nog steeds 28-12
voor Aalsmeer. In de laatste 10 minuten kreeg Aalsmeer nog slechts
drie doelpunten tegen en wisten
zelf nog acht doelpunten te maken,
zodat ook deze wedstrijd met een
ruim verschil gewonnen werd door
FIQAS Aalsmeer, eindstand 36-15.
De competitie ligt nu twee weken
stil. Op zondag 1 maart spelen de
jongens A1 in Anna Paulowna tegen BKC.

Volendam. Natuurlijk blijven ze in de
tussentijd wel hard door trainen

te cijfers de baas. In de andere poule hadden de De Ballenvreters (OBS
Zuidooster) meer moeite. Zij bleven
met twee gelijke spelen toch ongeslagen en wisten zich daarmee verzekerd van de finale. Samen Een 6
(Samen Eén) en de Stoeltjes (Jozefschool) legden in hun poule beslag op de tweede plaats. Hun duel
om de derde podiumplaats eindigde
nipt in een 22-21 overwinning voor
Samen Een 6.
De beide teams van OBS Zuidooster maakten er een mooie finale van.
De Zuidooster Tijgers slaagden er in
hun ongeslagen status te behouden
en wonnen met 24-15 van de Ballenvreters.
Uitslag wedstrijden groepen 5/6: 1.
Zuidooster Tijgers (OBS Zuidooster); 2. De Ballenvreters (OBS Zuidooster); 3. Samen Een 6 (Samen
Eén). De elf deelnemende teams van
de groepen 7/8 waren verdeeld over
twee poules. De Lama’s (OBS Zuidooster) wonnen al hun poulewedstrijden met ruim verschil. In de andere poule toonde het team Samen
Een 7/8 (Samen Eén) zich echter
ook veruit de sterkste. De Beachbal-

lers (OBS Kudelstaart) en de Supervolleys (Oosteinderschool) verloren
allebei één keer en legden daarmee
beslag op een mooie tweede plaats.
In de strijd om de derde plaats op
het podium waren de Supervolleys
met 22-18 iets sterker. Het team Samen Een 7/8 keek in de finale, ondanks goed tegenspel, steeds tegen een achterstand aan. Vooral het
speelwijze van de Lama’s was een
genot om naar te kijken. De jongens
volleybalden atletisch en snel en
wonnen verdiend met 24-15.
Uitslag wedstrijden groepen 7/8: 1.
De Lama’s (OBS Zuidooster); 2. Samen Een 7/8 (Samen Eén); 3. De Supervolleys (Oosteinderschool).
Oradi/Omnia heeft voor alle leeftijden trainingsgroepen en beschikt
over deskundige trainers. Mocht je
enthousiast geworden zijn voor volleybal, dan mag je altijd een aantal trainingen komen meedoen. Je
kan daarvoor bellen met Yvonne
Bus, telefoon 0297-329323 of Frits
van der Zee, tel. 0297-329682. Zij
kunnen je vertellen bij welke groep
je het beste kan komen. Zie verder:
www.svomnia.nl.

Gelukkig nog net van de vloer gehaald. De ploeg van Samen Eén in actie.

Voor de bronzen medailles meldden
zich bij de medaille-uitreiking: Kelsey Gielen (3x), Isabelle Grootes
(2x), Dennis Reijnders en Jos Vergeer.
Tussen de ruim 230 uitslagen vielen
er drie op: Het clubrecord van Dennis Weening op de 50 meter rugslag
voor jongens 9 jaar. Hij zette het op
42.23 en daarmee was hij net even
sneller dan Ruben Griffioen in november vorig jaar (42.56). De limiet
voor de NK sprint van Jos Vergeer.
Hij zette 25.23 neer op de 50 meter

vrijeslag. En de limiet op dezelfde
afstand voor Nikki van der Hoorn.
Zij zwom 28.84 en mag daarmee
ook starten op de NK sprint.
Komend weekeind is het de beurt
aan de Speedokinderen. De snelste
minioren van Nederland verzamelen zich in Leiden voor de Jaargangfinales. Voor Oceanus starten daar
Anouk van Noord, Bart Sommeling,
Daan Sommeling, Ruben Griffioen,
Sander Kirillova, Michelle Meulenbroek, Rick de Mercado en Dennis
Weening.

Jos Vergeer

Michelle Meulenbroek
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FIQAS jongens A1 winnen
van BDC Fidelitas
Aalsmeer - Zondag 8 februari speelden de jongens A1 van FIQAS Aalsmeer tegen BDC Fidelitas.
Aalsmeer opende meteen de score.
De verdediging van Aalsmeer stond
goed waardoor Fidelitas veel moeilijk tot scoren wist te komen en er na
10 minuten spelen al een 5-1 voorsprong was voor FIQAS Aalsmeer.
Doordat de Aalsmeerse jongens
zelf nog wel een aantal vrije kansen voor doel misten, liep de stand
na 20 minuten spelen slechts op tot
een voorsprong van 8-2. De laat-

ste 10 minuten werden de kansen
weer beter afgemaakt en de verdediging stond nog steeds goed, zodat
de ruststand 15-5 werd in het voordeel van Aalsmeer.
De tweede heflt nam Aalsmeer direct een nog grotere afstand door
vier keer op rij te scoren, zonder een
tegendoelpunt te krijgen (tussenstand 19-5).
Na 10 minuten spelen in de tweede helft stond de verdediging van
Aalsmeer wat meer open, waardoor het Fidelitas wat makkelijker

C1 te sterk voor Westsite
Zaterdagochtend moesten de jongens C1 van FIQAS Aalsmeer spelen tegen Westsite. De gasten uit
Amsterdam kwamen zonder shirtjes
naar de hal en ook misten ze twee
spelers.
Dus speelden ze de eerste helft in
FIQAS shirts en een groot gedeelte met 6 man. FIQAS Aalsmeer begon meteen met snel spel en Dawid
maakte al snel het eerste doelpunt.
Binnen een paar minuten stond het
al 4-1 en wachten Niels, Roy en Dion rustig op de bank tot ze het veld
in mochten. Er werden mooie akties gemaakt: vooral Rein en Remco scoorden de ene na de andere
mooie treffer. Ook Glenn vond het
doel vanuit de linkerhoek en schoot
hard in de bovenhoek en daarna
mocht Dion via een strafworp het
net vinden.
De jongens gingen de rust in met
9–4 voorsprong. Ook na de pauze gingen ze meteen weer snel van
start. Mark gooide een mooie break
naar Jef en die rondde mooi af. Ook
Niels had twee mooie doelpunten.
Coach Ewald was dus erg tevreden
over het spel en ging en maar rustig bij zitten. Roy en Dan pikten ook
hun doelpunt mee deze wedstrijd.
Verdedigend lieten de jongens nog
wel eens een gaatje vallen, maar de
wedstrijd werd mooi uitgespeeld en
na afloop stond er 22-10 op het scorebord. De jongens hebben nu een
paar weken vrij en spelen op 28 februari - net als de heren 1 - tegen

Meiden D pakken draad weer op!
Afgelopen zaterdag kwam Zeeburg
op bezoek bij de meiden D van FIQAS Aalsmeer.
Na een rustperiode van twee weken hadden de meiden er weer zin
in. Voor de wedstrijd kregen ze een
leuk trainingspak (deze nog mooie
trainingspakken waren over van vorig jaar). En zo trots als een pauw
liepen de meiden warm in de nieuwe pakken.
De ploeg was geheel compleet, Bas
Groenveld zat achter het scorebord,
René Romeijn coachte de meiden
in de verdediging, de begeleidende staf was de familie Koehler en dit
alles onder leiding van coach Yvonne Vork. De groepsyel galmde fantastisch door de Bloemhof. Kortom:
ze waren er helemaal klaar voor.
Met de vertrouwde midachter Sanne Romeijn hielden de Aalsmeerse
meiden Zeeburg aardig op afstand.
Toch waren er een aantal mooie
kansen voor Zeeburg. Maar keepster Marjolein deed prima keepers
werk. Wat Zeeburg ook probeerde:
Marjolein van Aalst hield elke bal.
Met de rust stond het 5-0. Het liep
prima, vooral het stoor werk. Rose
Koehler was weer prima bezig op
die positie.
Vele ballen werden door haar onderschept en door snelle uitbraken
van FIQAS Aalsmeer liepen de meiden D prima uit op Zeeburg. Anouk
Stevens scoorde een prachtig doelpunt vanuit de opbouw, waarna
Cheyenne Zaal vanaf de andere opbouwpositie scoorde. Clair Groenveld , Vita Samsom en Danisha Zaal
waren prima bezig op de hoeken
en Lynne van de Polder en Fabiënne Vork waren lekker op schot en
liepen een paar prachtige breakouts (Lynn scoorde er 4 en Fabiënne 5). Het was een leuke wedstrijd
met veel doelpunten en een eindstand van 11-0 voor de meiden D
van FIQAS.

Handbal jeugd

Jongens B1 verspelen punt
Aalsmeer - Zondag 8 februari speelde de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer thuis tegen de B1
van Houten, een ploeg die bij winst
nog aansluiting bij de Aalsmeer en
Volendam zou houden. Ze waren er
dan ook gebrand om te winnen: aan
een verlies of gelijkspel had Houten
niets. Jarcha van Dijk verving deze
week Sebastiaan als coach aangezien Seb zelf moest spelen. FIQAS
Aalsmeer kwam sterk uit de startblokken en al snel stond er een
voorsprong van 6-1 op het scorebord. Zo leek het toch een makkelijk wedstrijd te worden. Maar Houten herstelde zich en FIQAS miste te
veel kansen: penalty’s werden niet
benut en de aanval werd te snel afgerond of zonder succes. Zo kon
Houten terugkomen tot een voorsprong van 10-7 en hield deze zelfs
de hele eerste helft vast, al konden
ze ook niet verder uitlopen. De ruststand werd bepaald op 14-11 in het
voordeel van Houten. ‘Blijf rustig,
speel voor je kansen, pak Houten
aan in de verdediging en er is genoeg tijd om terug te komen’, waren de woorden die in de rust aan

de B1 gegeven werden. En deze opdracht werd uitgevoerd door de B1:
ze kwamen nog niet op voorsprong
maar scoorden wel, al werd de verdedigende taak nog niet geheel naar
wens uitgevoerd. Toch kwam er een
ommekeer in de wedstrijd. Houten
ging veel kansen missen waar FIQAS Aalsmeer ze juist afmaakte: zo
wist de B1 terug te komen tot 2222. Houten was zo van slag dat alles
naast ging, en Aalsmeer liep uit naar
24-22. Met nog maar weinig tijd op
de klok leek Aalsmeer de twee punten binnen te hebben, maar Houten gaf nog een laatste keer gas: er
werd 24-23 gescoord door Houten,
en in de laatste paar seconden van
de wedstrijd ging de ploeg over op
‘1-op-1’. Ze onderschepten de bal,
en net voor het einde maakte Houten de 24-24 waarna de scheids de
wedstrijd meteen beëindigde. Hierdoor haalt de B1 één punt binnen
en staan ze er nu nog twee achter
op Volendam. De B1 hoeft zich ondanks dit puntverlies dus nog altijd
nergens druk om te maken en zo
wordt het laatste deel van de competitie tenminste spannend!

