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Bestratingen!
Stukadoorswerken!

Mike van Lienden

06-53332372

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

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

John van der Laarse makelaar o.g.

* www. AAnkoopmAkelAAr.org
* www.tAxAtiemeester.nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

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

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

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

Kortingen tot 30% en kans op een
gRATIS CV KETEL! Acties geldig tot 1 november 2008

Preview Opel Insignia
18 november a.s. van 11.00
tot 21.00 uur bij Catsman Uithoorn

www.catsmanopel.nl

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

denim weekend!
VriJdaG 31 OKTOBEr & zaTErdaG 1 NOVEMBEr

Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur, 
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur, 
Vrijdag 10-21.00 uur, 
zaterdaG 10-17.00 uur

zijdstraat 61, aalsmeer, 
Tel 0297-321177
internet: www.bigl.nl

WiJ MaKEN ruiMTE VOOr dE NiEuWE JEaNS
COllECTiE. daarOM ruiMEN WiJ EEN
GrOOT dEEl VaN ONzE VOOrraad 
MET dEzE aCTiE.

CarS / GarCia

&

FRANTZEN R&O
Renovaties

0297-521678/0655-167085
www.frantzenreno.nl

Begrotingsraad donderdag 6 november

Bezuinigen op Tafeltje Dekje 
en KCA van de baan!
Aalsmeer - De begrotingsraad 
staat in de agenda van burgemees-
ter, wethouders en fracties op don-
derdag 6 november. De bijeenkomst 
begint om 14.00 uur in het gemeen-
tehuis en wordt na een onderbre-
king vanaf 18.15 uur gevolgd door 
de reguliere raadsvergadering. De 
begrotingsraad start met de alge-
mene beschouwingen van alle frac-
ties. Zij gaan aangeven wat hun 
thema’s zijn en de hoofdlijnen en de 
specifieke punten in hun beschou-
wingen. Uiteraard komen de bezui-
nigingen aan de orde en zullen de 
fracties aangeven wat zij financi-
eel (on)wenselijk vinden en moge-
lijk hun wil extra bekrachtigen met 
een motie of een amendement. Er 
zijn overigens in deze al discussies 
gevoerd over de eerst door het col-
lege voorgestelde bezuinigingen. 
Zo stelden burgemeester en wet-
houders bijvoorbeeld voor om vanaf 
2010 subsidies stop te zetten ofwel 

te verlagen voor de maaltijdvoorzie-
ning Tafeltje Dekje, het Maatschap 
jeugdgezondheidszorg, de stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer en Ra-
dio Aalsmeer. Vooral de subsidiever-
laging voor Tafeltje Dekje en KCA is 
bij vele inwoners en de fracties niet 
goed gevallen. 

Er is geprotesteerd en met succes. 
Het college stelt nu in de program-
mabegroting voor om genoemde 
vier ombuigingsvoorstellen niet op 
te nemen. Een zucht van verlichting 
vast bij deze instellingen en stichtin-
gen. En dit positieve nieuws is niet 
het enige. De bestuurders stellen 
verder voor om extra uitgaven op 
te nemen voor schuldhulpverlening 
à 14.040 euro, voor de voorziening 
anti-discriminatie à 12.845 euro en 
voor de laatste maal een subsidie 
van 3.800 euro toe te kennen aan de 
molenstichting. 
En toch wordt een sluitende begro-

ting voorgelegd. En dit is onder an-
dere te danken aan de extra inkom-
sten door verhuur van schoolge-
bouw De Brug aan de Machineweg 
voor 30.173 euro in 2009 en de mee-
valler van 79.000 euro vanwege voor-
deel in de kapitaallasten in 2009. De 
gemeente laat overigens ook niet de 
burgers opdraaien voor de ingetrok-
ken bezuinigingen en voorgenomen 
extra uitgaven. De tarieven voor de 
afvalstoffenheffing blijven gelijk en 
de hondenbelasting en de tarieven 
van leges worden alleen verhoogd 
met een inflatiecorrectie van 2,75 
procent. Licht omhoog gaat de on-
roerende zaak belasting en de kos-
ten voor het rioolrecht worden, ge-
zien de te verwachten kosten, extra 
met 3 procent verhoogd en komen 
uit op 156,50 per huishouden. Zowel 
de begrotingsraad als de raadverga-
dering er na staan onder leiding van 
burgemeester Pieter Litjens. De bij-
eenkomsten zijn openbaar.

Nu naar de gemeentehuisbalie of via internet

Loket Wonen, Welzijn & 
Zorg in Thijsselaan dicht
Aalsmeer - In februari 2007 werd 
met veel bombarie door wethou-
der Jaap Overbeek en kleurrijke 
steltlopers het nieuwe loket Wo-
nen, Welzijn & Zorg in de Thijs-
selaan 53 geopend. En nu gaan 
de deuren van WWZ alweer slui-
ten, aanstaande vrijdag 31 ok-
tober. “Uiteindelijk zullen toch 
steeds meer zaken via internet 
worden geregeld”, aldus één van 
de gehoorde oorzaken van dit 
besluit.

Het loket verdwijnt niet, maar ver-
huist naar het gemeentehuis. In het 
weekend wordt de boel gepakt en 
verhuisd, want al vanaf maandag 3 
november kan iedereen voor zaken 
op het gebied van de Wmo terecht 
in het gemeentehuis. Inwoners die 
bijvoorbeeld vragen hebben over 
een aanpassing in hun woning of 
in aanmerking willen komen voor 
een scootmobiel of de Servicetaxi 
moeten nu naar de balie van het 
gemeentehuis aan het Drie Kolom-
menplein. Dat kan dagelijks van 
9.00 tot 13.00 uur. Bellen is ook mo-
gelijk, via 0297-369600.
Burgemeester en wethouders heb-
ben voor verblijf ‘onder eigen dak’ 
gekozen om deze dienstverlening 
naar de inwoners van Aalsmeer nog 
beter te kunnen uitvoeren, zo ver-
tellen zij in een persbericht. Een en 
ander heeft tevens te maken met de 
intensievere samenwerking in deze 
met de gemeente Uithoorn. “Want”, 
zo laat afdeling voorlichting weten, 
“de backoffice is nu ondergebracht 
in Uithoorn, zodat het loket aan de 
Thijsselaan alleen nog als balie zou 
fungeren. Dat is zonde. Als je voor 
beide loketten dezelfde kosten moet 
maken voor alle computersystemen 
en processen kun je de boel beter 
centraliseren en dat is nu gebeurd.”

Het is overigens landelijk beleid, 
laat de woordvoerder namens de 
gemeente weten. In veel andere ge-
meenten gaat het precies zo. 

Vanuit huis regelen
Een andere reden dat het niet meer 
rendabel is om een extra loket ge-
opend te houden, vormt de vlucht 
die het internet heeft genomen. In 
bijna elke huishouding staat de 
computer paraat om wat al dan niet 
op te vragen aan informatie én om 
diverse zaken te regelen vanuit de 
huiskamer. Zo ook de aanvragen die 
men gewoonlijk bij het WMO loket 
zou doen. Dat kan nu vanuit de luie 
stoel thuis. Maar zullen ook oude-
ren van nu al volledig zijn ingebur-
gerd in de digitale wereld? Volgens 
de woordvoerder gaat de zogehe-
ten ‘E-dienstverlening’ het helemaal 
maken. “Uiteindelijk zullen alle za-
ken die nu af te handelen zijn aan 
de balie, straks via de computer te 
regelen zijn. Nieuw paspoort, ver-
gunning voor een uitbouw... en ook 
dus vragen en zaken in het kader 
van de WMO-voorzieningen. 
Blijft natuurlijk voor menig inwo-
ner een vraagteken boven het hoofd 
hangen. Waarom eerst geld uitge-
ven aan huur en inrichting en na 
bijna twee jaar al de stekker uit het 
zelfstandig gehuisveste Loket? 
In het persbericht ten tijde van de 
opening vertelde de voorzitter van 
het loket, Jan Rozendaal, nog “bij-
zonder trots te zijn op de totstand-
koming en expertise van het lo-
ket en zijn medewerkers.” Hij wees 
ook op de samenwerking en ver-
dieping met Uithoorn en voorspel-
de een groeiproces van de activitei-
ten bij het loket. Maar hij kon niet 
voorspellen dat de eigen behuizing 
binnen twee jaar al opgedoekt zou 
worden...

Mooiste tuin nu in herfstsfeer gedompeld...

150 Euro voor winnares 
tuinenwedstrijd Meerbode
Kudelstaart - De kleuren bruin in 
velerlei tinten overheersen momen-
teel in de natuur en in vele tuinen, 
want het is immers herfst. In de tuin 
van Tineke Vredenburg, Zuider-
park 44, is het ondanks het gemis 
aan zomerse kleuren (en tempera-
turen!) nog steeds mooi. Zij maakt 
aanspraak op de eerste prijs in de 
Meerbode-tuinenwedstrijd. De ju-
ry koos deze tuin als allermooiste. 
Hoewel de herfst duidelijk zijn in-
trede heeft gedaan, fungeren de 
prachtige vijver en diverse hoekjes 
met zitgelegenheden ook nu nog als 
echte blikvangers. Alles is in harmo-
nie in deze tuin, er is rust en schoon-
heid. Maar niet alles is symmetrisch 
en strak van ontwerp. “Het mag best 
een beetje levendig ook”, vindt Tine-

ke. De lavendel mag dan zijn langste 
tijd gehad hebben, de winterviolen 
bloeien vrolijk verder, de margrieten 
zijn ook nog niet uitgebloeid  en er 
is zelfs een waterlelie in de vijver te 
bespeuren! 

Terechte winnaar van deze nu vijf 
jaar oude tuin. “Mijn partner en ik 
werken er beiden in”, vertelt de Ku-
delstaartse, die gelijk met de komst 
naar de woning aan het Zuiderpark 
met de tuin aanving. Vaak vormt de 
tuin een verlengstuk van het huis en 
met deze tuin, dit paradijsje, is dat 
niet anders. Overal is wel iets te zien 
en valt wat te ontdekken, bijvoor-
beeld het beeld van een klassiek 
vrouwenfiguur. 
De vijver is bij de komst van de 

Meerbode woensdagmorgen, als 
een spiegel. Mooier decor voor het 
overhandigen van de 150 euro, het 
prijzengeld dat hoort bij de titel 
‘Mooiste tuin van 2008’, is toch niet 
mogelijk? Gefeliciteerd!

Creditcards en 
bankpassen weg
Aalsmeer - Op dinsdag 21 okto-
ber is tussen half elf en half twaalf 
in de ochtend ingebroken in een op 
het veilingdak geparkeerde auto. 
De achterklep is door de dieven ge-
opend. Van de eigenaar, een Zwit-
ser, zijn creditcards, bankpassen en 
waardepapieren gestolen.

Aalsmeer - Op woensdag 22 ok-
tober om tien over half drie in de 
nacht zagen surveillerende agen-
ten langs de Bosrandweg een auto 
stil staan met daarbij een wankelen-
de man. De wagen bleek een lekke 
band te hebben. 
De bestuurder, een 35-jarige 
Aalsmeerder, bleek zelf niet in 
staat de band te wisselen. Hij had 
te diep in het alcoholglaasje geke-
ken. Hij moest mee naar het politie-
bureau voor een ademanalysetest. 
Het apparaat stokte bij 645 Ugl. De 
Aalsmeerder kreeg een proces-ver-
baal en een rijverbod.

Lekke band en 
alcohol op

Raam Kloosterhof 
open gebroken
Aalsmeer - Op zaterdag 25 oktober 
is geprobeerd diverse ramen van 
zorgcentrum Kloosterhof in de Cle-
matisstraat te openen. Er zijn diver-
se plastic stoelen bij de ramen aan-
getroffen. Het is gelukt één der ra-
men van de logeerkamer te openen 
en binnen te treden. De dief is waar-
schijnlijk gestoord tijdens zijn ‘werk’. 
Personeel trof op de vloer allerlei 
klaarstaande spullen aan. Voorals-
nog lijkt er niets ontvreemd.

Geen krant? BeL 0251-674433



pagina 2 Nieuwe Meerbode - 30 oktober 2008

INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

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

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

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

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

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

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

editie 1
oplAAg 15.625

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

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

www.meerbode.nl

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

Vermist:
- Blauwe beugelstraat in Rijsenhout, grijs cyperse kater met 

bruin kopje, witte bef en sokjesen wat wit op de buik. Hij heet 
“Joris”.

- Herenweg t.h.v. nr. 32 in Kudelstaart, langharige cyperse poes. 
Heeft een bandje om van een oude sok. Ze heeft een plekje 
aan haar lip, en heet “Donna”.   

- Vlinderweg  in Aalsmeer een cyperse kater met een egaal 
zwarte rug. Hij heet Tommie en is wat schuw.

- Middenweg  in Aalsmeer, een cyperse kater met witte pootjes 
en witte bef. Hij heet Kees.

- Lorenzhof Kudelstaart, een blonde chow-chow, het is een 
teefje en heet Donzy.

- Beatrixstraat in Aalsmeer, een grijs-cyperse kater met een 
bruin ‘masker’en grijze streepjes. Als je tegen hem praat, legt 
hij z’n staart over z’n rug. Hij heet Gijs.

Gevonden:
- Stommeerkade in Aalsmeer, een donker cyperse kater.
- Apollostraat in Aalsmeer, een grijs/zwarte poes met een beet-

je bruin. Ze heeft een witte bef en witte pootjes.
- Hornweg t.h.v. nr. 269, in Aalsmeer een cyperse kater met 
     witte bef, witte pootjes achter en witte teentjes voor.
- Legmeerdijk t.h.v. de Bachlaan, in Aalsmeer, een zwart/witte 

kat met witte bef en buik en witte voor- en achterpoten.
- Legmeerdijk t.h.v. nr. 331 een grijs-cyperse kat met witte voet-

jes.
- Julianalaan, achter het wooncomplex, een jonge cyperse-  

crème-zwarte poes.
- Zwarteweg, hoek P.J.Thijsselaan in Aalsmeer, een zwarte kater 

met wit befje witte neus en witte teentjes.

 

Zondag 
2 november

 
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met 
Arno Post.  
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart om 10u. 
Spreker: Sven van Leeuwestein. 
Crèche voor de kleinsten en spe-
ciaal programma voor oudere kin-
deren.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds. A. Jansen.  
16.30u. ds A.P. van Langevelde, 
Zoetermeer. Woensd. 5/11 dankdag, 
15.30u. ds. A. Jansen. 19.30u. ds. A. 
Jansen. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Liesbet 
Geijlvoet. Extra collecte voor het 
Doopsgezind zendingswerk. Oppas 
voor kinderen aanwezig.
 
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. S. de 
Graaf, Alphen a/d Rijn. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag om 10u. en 16.30u. dien-
sten. Donderd. 6/11 Dankstond voor 
gewas en arbeid. 14.30u. leesdienst. 
19.30u. ds. J. Roos.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophe-
lialaan. 10u. ds. D.J. de Lange, Nij-
kerk.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Wester-
man, Aalsmeer. 18.30u. ds. E.J. Wes-
terman, Aalsmeer. Zangdienst.
Oost: Dankdag. 75 Jaar Oosterkerk. 
Koffiedrinken. 10u. dienst ds. C.G. 
Graafland.  

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. A. van Vuuren. 18.30u. 
ds. G.D. Kamphuis, Amersfoort. 
Woensd. 2/11 Dankdag om 14u. ds. 
A. van Vuuren. Om 19.30u. ds. A. 
van Vuuren.

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Dienst om 10u. en 16.30u. ds. K. 
Muller. Woensd. 5/11 Dankdag. 
19.30u. ds. K. Muller.  

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394. Geen 
dienst.
 
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel

KERKDIENSTEN
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. Om 10u. in 
Zorgcentrum Aelsmeer euch. vie-
ring met L. Seeboldt. 
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof 
woordcomm. viering met N. Kuiper. 
Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch. 
viering met L. Seeboldt. Met Kar-
melkoor. In Karmelkerk om 14.30u. 
Poolse dienst. Om 17u. in Klooster-
hof woordcomm. viering met N. Kui-
per.
Rijsenhout: Zat. 19u. euch.viering 
met L. Seeboldt. Mmv Soli Deo Glo-
ria.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. dienst met ds. J. Vrijhof, 
zendingszondag. Woensd. 5/11 
19.30u. ds. J. v. Veen, dankuur voor 
gewas en arbeid. 

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst met R. Poesiat. Najaars-
zendingszondag.
Woensd. 5/11 om 19.30u. R. Poesiat, 
dankdag voor gewas en arbeid.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19u. viering Allerheiligen. 
Zondag geen viering om 10.3u. Om 
19u. woordcomm. viering met A. 
Blonk. Mmv Fiore. Allerzielen. 

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst met ds. Tim 
Vreugdenhil.

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

Bijbelstudies
Stichting Begra Aalsmeer: maandag 
3 november. 20u. gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. ds. Evang. Arie-
Jan Mulder.  
Evangelisatie kring, studie op dins-
dag 4 november. Aanv. 20u. in Rode 
Kruisgeb. Spoorlaan 5a.

Goede opbrengst 
Brandwonden 
Stichting
Aalsmeer - In de week van 5 tot 
en met 11 oktober heeft de collec-
te voor de Nederlandse Brandwon-
den Stichting plaats gevonden. Met 
een groot aantal collectanten is in 
Aalsmeer het mooie bedrag van 
6585 euro en in Kudelstaart 3028 
euro opgehaald. Volgend jaar in 
dezelfde periode hopen de collec-
tanten weer huis-aan-huis te gaan 
voor de Nederlandse Brandwon-
den Stichting te organiseren. Hier-
voor kan de groep ook nog nieuwe 
collectanten gebruiken, met name 
in de nieuwe wijken die de laatste 
tijd in Aalsmeer en Kudelstaart zijn 
opgeleverd. Dus als u één of twee 
uurtjes in deze week tijd heeft, geef 
u dan op als collectant bij L.S. van 
Dam tel. 02097-323080.
Dankzij de collecte kan de Neder-
landse Brandwonden Stichting haar 
activiteiten voortzetten. 

Koffie in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 5 no-
vember houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop in 
gebouw De Spil aan de Spilstraat, 
zijstraat Bilderdammerweg. De aan-
vang is 10.00 uur en iedereen is wel-
kom. De toegang is gratis en de kof-
fie en thee staan klaar. Er zijn moge-
lijkheden om een kaartje te schrij-
ven voor zieke mensen of om een 
gesprek van mens tot mens te heb-
ben. Even bijpraten. U/jij komt toch 
ook?! Neem eens  iemand mee.

Kennismaken met computer 
voor 50-plussers bij SWOA
Aalsmeer - De Stichting Welzijn 
Ouderen Aalsmeer start, bij vol-
doende belangstelling, op dinsdag 
11 november om 11.00 uur en don-
derdag 13 november om 9.15 uur 
cursussen Kennismaken met de 
computer in gebouw Seringenhorst 
aan de Parklaan 26a. De cursus is 
bedoeld voor mensen die weinig of 
niets weten van de computer. Stap 
voor stap worden de cursisten weg-
wijs gemaakt in deze fascinerende 
wereld. Naast de klassikale uitleg 
zullen de cursisten vooral zelf, onder 
begeleiding van de docente, gebruik 
leren maken van de verschillende 
toepassingsmogelijkheden van de 
computer. Het doel van deze cursus 
is de cursist een goede indruk te ge-
ven wat er zoal mogelijk is met een 
computer. Er zijn verschillende ver-
sies van het besturingsprogramma 
Windows in omloop. In deze cursus 
wordt aandacht besteed aan het ge-
bruik van Windows XP alsmede het 
nieuwere Windows Vista. Op de les-
computers staat het besturingspro-
gramma Windows XP maar in de 
handleiding wordt naast Windows 
XP ook het werken met Windows 

Vista beschreven. Vanzelfsprekend 
houdt de docente rekening met bei-
de besturingsprogramma’s.
In de cursus wordt het tekstverwer-
kingsprogramma ‘Word’ kort belicht 
en zal uitgelegd worden wat Internet 
en e-mail nu eigenlijk is. Het tekst-
verwerkingsprogramma ‘Word 2003’ 
staat op de lescomputers, maar in 
de handleiding wordt ook het wer-
ken met ‘Word 2007’ beschreven. 
Vanzelfsprekend houdt de docen-
te ook hier weer rekening met beide 
versies. Bij de vervolgcursus ‘Word’ 
wordt overigens uitsluitend gewerkt 
met ‘Word 2003’. Verder wordt kort 
aandacht besteed aan het bewer-
ken van foto’s en wordt een aantal 
andere mogelijkheden met de com-
puter doorgenomen. De cursus be-
staat uit acht wekelijkse lessen van 
anderhalf uur en maximaal 10 per-
sonen worden per groep toegelaten. 
De kosten zijn 105 euro, exclusief 
cursusboek. Voor informatie en/of 
opgave kan gebeld worden met de 
Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer, 
tel. 0297-344094. Meer informatie 
over de SWOA is ook te vinden op 
www.swoaalsmeer.nl.

Scholendienst bij CAMA
Aalsmeer - Op zondag 9 novem-
ber opent de Aalsmeerse CAMA ge-
meente haar deuren voor alle ou-
ders en kinderen van basisschool de 
Wegwijzer! De komende twee we-
ken zijn de kinderen op school druk 
bezig met de verhalen uit de Bijbel 
van Mozes. 
Terwijl het volk Israel rondtrekt 
door de woestijn, maken ze van al-
les mee. In deze dienst gaan de kin-
deren verder met elkaar op ontdek-
kingstocht. Er zal van alles te zien, 
horen en beleven zijn. Er zijn zelfs 
twee mensen, met het zand nog in 
hun schoenen, die net terug komen 
uit de woestijn! De kinderen maken 

op school prachtige voorwerpen die 
met de verhalen te maken hebben. 
Deze kunnen hun ouders op zondag 
9 november komen bewonderen in 
de ACG! Ook worden er liedjes ge-
oefend en zullen een aantal groe-
pen optreden op het podium. U be-
grijpt dat u dit als (groot)ouder niet 
mag missen! U wordt om 10.00 ver-
wacht in het Wellant College aan de 
Jac. P. Thijsselaan 18. Voor de kin-
deren onder vier jaar is er opvang 
geregeld. Na de dienst wordt nog 
gezellig koffie en limonade met el-
kaar gedronken. Nader kennis ma-
ken met de ACG kan op www.ca-
ma-aalsmeer.nl.

Verwendag vrijwilligers 
zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - De afdeling activitei-
tenbegeleiding van Zorgcentrum 
Aelsmeer nodigde in oktober alle 
vrijwilligers uit om een dag verwend 
te worden. Het programma liep van 
14.00 tot 20.00 uur en had als thema 
Goud en Diamant. Dit thema sloeg 
op het feit dat vrijwilligers goud 
waard zijn, dat ze gezien worden 
als een glinsterende diamant. Ach-
ter de schermen altijd in de weer en 
toch de glinstering brengen die de 
bewoners opvrolijkt. De medewer-
kers van Zorgcentrum Aelsmeer zijn 
trots dat deze vrijwilligers het werk 
met zoveel plezier en inzet uitvoe-
ren en dat wilden ze tonen. Ria en 
Monique, de activiteitenbegelei-
ders van Zorgcentrum Aelsmeer, 
ontvingen de vrijwilligers met een 
kopje thee en een lekkere choco-

lade muffin. Bloemsierkunst Cris-
ta Snoek was uitgenodigd en onder 
leiding van Crista en Mariska kon-
den de vrijwilligers een herfststuk 
maken. Iedereen ging geconcen-
treerd aan de gang. Rond de klok 
van 16 uur werd er geborreld, terwijl 
de directeur van het Zorgcentrum, 
de heer J. Dreschler, de vrijwilligers 
toesprak. Vervolgens werd er door 
de keukenmedewerkers een heer-
lijk koud en warm buffet klaar gezet, 
waar de vrijwilligers lekker van heb-
ben gegeten. Na de koffie kreeg ie-
dereen nog een prachtige badhand-
doek met het logo van Zorgcentrum 
Aelsmeer. De vrijwilligers hebben de 
verwendag als enorm leuk en ver-
rassend ervaren en vertrokken vol 
trots met hun zelf gemaakte herfst-
stuk.

Nog enkele plaatsen vrij
Internet voor ouderen
Aalsmeer - De cursus ‘Internet 
voor ouderen’ wordt georganiseerd 
door de Stichting Welzijn Ouderen 
Aalsmeer en richt zich op de begin-
nende Internet gebruiker. Wat is in-
ternet? In de cursus internet wordt 
ingegaan op wat internet is, hoe er 
gebruik van gemaakt kan worden 
en hoe een aansluiting thuis gerea-
liseerd kan worden. Ook wordt aan-
dacht besteed aan een aantal zin-
volle of leuke gebruikersmogelijk-
heden van internet. Zo wordt uitge-
breid stilgestaan bij e-mail (elek-
tronische post), en het World Wide 
Web (www). Het doel van deze cur-
sus is om de cursisten voor te be-
reiden om goed gebruik te kunnen 

maken van de mogelijkheden van 
internet. Er is enige voorkennis no-
dig, namelijk de cursus ‘Kennisma-
ken met de computer” of zelf enige 
ervaring opgedaan; dan zeker be-
kend met starten van een program-
ma via Windows, opvragen van een 
bestand met behulp van de muis 
en bekend met mappen. De cursus 
bestaat uit zes lessen van ander-
half uur en kost 115 euro. De eer-
ste les is op woensdag 12 november 
om 11.00 uur in gebouw Seringen-
horst aan de Parklaan 26a. Er zijn 
nog maar enkele plaatsen beschik-
baar! Voor informatie en/of opgave 
kan gebeld worden met de SWOA, 
tel. 0297-344094.

Wie heeft Donna gezien?
Aalsmeer - Poes Donna woont in Kudelstaart, maar wordt sinds 26 
september. Donna is ondermeer te herkennen aan haar bandje, die 
is gemaakt van een oude sok. De eigenaars missen hun poes en 
hopen dat Donna weer thuis komt. Dus mocht u haar zien, bel dan 
de dierenbescherming in Aalsmeer. Het telefoonnummer is 0297-
343618.
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AGENDA
Muziek/Film/Toneel
Donderdag 30 oktober:
* Film Halloween in Oude Veiling, 
Marktstraat. Start 20u.
Vrijdag 31 oktober:
* Halloween kinder- en tienerdisco 
in SJOK-gebouw, Haya van Some-
renstraat, Kudelstaart. Vanaf 4jr 19-
20.30u. Vanaf 10jr. 20.30-23u.
* Night Fever, 80-90party voor 25+ 
in Bon Ami, Dreef vanaf 21.30u.
* Concert ‘Hartsnaar’ voor aids-
slachtoffers met live Afrikaanse 
band in Lijnbaankerk vanaf 20u.
* Halloween-party in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 22u.
Zaterdag 1 november:
* Poppenvoorstelling Watt?! voor ba-
sisschooljeugd in gebouw Irene, Ka-
naalstraat vanaf 16u.
* Aalsmeerse band Rietveld live 
in De Walrus, Aalsmeerderdijk in 
Aalsmeerderbrug v/a 21.30u.
* Latin fever salsa-party met band 
La Banda Local in de Praam, Zijd-
straat vanaf 21u.
* Halloween-party met bands Dead-
cell en Divine Sins in N201, Zwarte-
weg. Aanvang: 21.30u.
* Film over leven Bob Dylan in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.
* Optreden De Brulboeien in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 21u.
Zondag 2 november:
* Bob Color live in café Joppe, Wete-
ringstraat, 19-22u.
1, 7 en 8 november:
* Toneelver. Rijzenspelers brengt 3 
eenakters in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout. Voorstel-
lingen alle dagen om 20.15u.
Vrijdag 7 november:
* Piano-gala in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 20.30u.
Zaterdag 8 november:
* Eighties party met dj Wouter K in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 21u.
* Première-avond ‘Wat een planeet’ 
door toneelvereniging Kudelstaart 
in Dorpshuis. Aanvang: 20u. Ook op  
12, 15, 21, 22 en 29 november.

Exposities
30 Oktober t/m 1 november:
* Tentoonstelling AKPV met konij-
nen, sierduiven, hoenders en cavia’s 
bij Ranzijn, Aalsmeerderweg. Open: 
donderdag 19.30-21u., vrijdag 9-
21u. en zaterdag 9-16.30u.
Tot en met 23 november:
* Expositie met schilderijen van Ca-
rel Visser en Klaas Gubbels en ob-
jecten van Sjoerd Buisman in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Gratis te be-
zichtigen iedere donderdag tot en 
met zondag 14-17u.
* Op kinderkunstzolder in Oude 
Raadhuis expositie ‘Liefde voor de 
letter’.
Tot en met 2 november:
* Expositie foto’s van watertoren in 
galerie Coq Scheltens, Chrysanten-
straat 44. Open: donderdag-zondag 
13-17u. 
Vanaf 28 september:
* Expositie met werken van Dirk An-
nokkee, Paul Mühlbauer, Edo Kaaij 
en Frtis Vogel in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg 1. Open zaterdag 
en zondag 13-17u. 
Oktober/november:
* Expositie Aalsmeerder Mladen Ci-
cek in Dorpshuis Kudelstaart.

Diversen
Donderdag 30 oktober:
* Iedere donderdag inloop voor tie-
ners op zolder Binding in Zijdstraat 
van 15.30 tot 17u.

* Bon Ami aan Dreef open voor 
jeugd vanaf 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Sjoelavond in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout vanaf 20u.
* Klaverjasavond buurtver. De Oude 
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinder-
weg vanaf 19.30u.
Vrijdag 31 oktober:
* Amigas koffie-ochtend op Bin-
dingzolder, ingang Haya van Some-
renstraat. Op 7 november Marok-
kaanse kookworkshop.
* Iedere vrijdag en dinsdag inloop 
voor tieners op Bindingzolder, Haya 
van Somerenstraat in Kudelstaart 
van 14 tot 18u.
* Rommelmarkt en fancy fair in Ro-
zenhof, Molenpad vanaf 11u.
* Vluchtheuvel, Aalsmeerderweg 
753 in Rijsenhout open, 17-01u. Ook 
iedere woensdag open 19-23u.
* Competitie-avond bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 1 november:
* Bazaar in Doopsgezinde kerk, Zijd-
straat, 10.30-17u.
* Boekenmarkt in Leimuiden in Het 
Kruispunt, dokter Stapenseastraat 
van 11 tot 15u.
Zondag 2 november:
* Talk to Town, talkshow Theodore 
van Houten in Oude Veiling, Markt-
straat met burgemeester Pieter Lit-
jens en schrijfster Marianne Knecht. 
Aanvang: 15.30u.
Maandag 3 november:
* Scheppingsverhaal bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub 
Aalsmeer in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273a vanaf 20u.
Dinsdag 4 november:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t 
Baken, Sportlaan v/a 10u.
 Woensdag 5 november:
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat, zijdstraat Bilderdammerweg 
vanaf 10u.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
beratraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen in Dorpshuis Ku-
delstaart. Start om 13u. Inschrijven 
12.30u.
* Lezing bij VIA over oudste dro-
gist in Haarlem. In Dorpshuis Ku-
delstaart. Aanvang: 10u.
* Spelletjesmiddag voor jeugd 4-
12jr. in De Waterlelie, Dreef van 
13.45 tot 15.45u.
* Zolder4Kids, groep 5-6 op Bin-
dingzolder, ingang Haya van Some-
renstraat, 14-16u.

Donderdag 6 november:
* Klaverjassen, jokeren en biljar-
ten voor ouderen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Sjoelen in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout v/a 19.30u.
* Speelavond en vergadering Allen 
Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat. Vanaf 19.45u.
* Dia-lezing over Andalusië bij Groei 
en Bloei in Wellantcollege, Linnaeu-
slaan vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 30 oktober:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.
Donderdag 6 november:
* Begrotingsraad en raadsvergade-
ring in gemeentehuis v/a 14u.

Film Halloween en concert 
Brulboeien in Oude Veiling 
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
30 oktober, wordt in de grote zaal 
van de Oude Veiling de film ‘Hallo-
ween’ vertoond. Halloween is één 
van de populairste en belangrijkste 
films van het slasher genre (sub-
genre van de horrorfilm). Het ver-
haal is een klassiek horrorscena-
rio, een seriemoordenaar die niet te 
stoppen is! Michael Myers, een psy-
chopaat die geen enkele menselij-
ke eigenschap heeft, is de moorde-
naar. Zijn personage heeft een beet-
je een cultstatus. Zijn manier van lo-
pen en staan en zijn masker maken 
zijn persoonlijkheid zeer mysterieus.
Michael Myers vermoordt op 6-jari-
ge leeftijd zijn zus met een keuken-
mes. Hij wordt opgesloten in een in-
richting, maar vijftien jaar later ont-
snapt hij. Hij gaat meteen op pad 
naar zijn geboortedorp Haddonfield. 
Maar zijn psychiater, Dr. Sam Loo-
mis, zit achter hem aan. Is Loomis 
op tijd om een serie nieuwe moor-
den te voorkomen? De film begint 
om 20.00 uur in de Oude Veiling in 
de Marktstraat en de toegangsprijs 
bedraagt 4 euro.

Zeemansliederen en shanties
Het Aalsmeerse shantykoor De 
Brulboeien zal zataerdagavond 1 
november weer een optreden ver-
zorgen in De Oude Veiling. De Brul-
boeien is een relatiefklein mannen 

koor, dat met veel plezier regelmatig 
zeemansliederen en andere mee-
zingers ten gehore brengt voor een 
divers publiek. Het koor bestaat in 
2008 vijf jaar. 
Het repertoire wordt langzamer-
hand uitgebreid. Nog worden voor-
namelijk Nederlandstalige liede-
ren tgebracht, maar natuurlijk valt 
aan de Engelse invloed bij de shan-
ties, de werkliederen aan boord van 
de historische clippers en windjam-
mers, niet te ontkomen!  De muzika-
le begeleiding wordt verzorgd door 
de accordeonisten Cor Trommel en 
Gonny Schellingerhout, sinds kort 
versterkt met Ben van Wandelen. 
Afhankelijk van het repertoire wordt 
soms deze muzikale capaciteit uit-
gebreid met Cor Filius op de La-
gerfoon. Een optimale kwaliteit van 
de uitvoering wordt nagestreefd, 
waarbij echter de gezelligheid en 
flexibiliteit niet in het gedrang mo-
gen komen. De toegang tot De Ou-
de Veiling is gratis en het optreden 
begint rond 21.00 uur. 

Eighties Party
Volgende week zaterdag 8 novem-
ber wordt in de grote zaal een Eigh-
ties Party georganiseerd door Co-
lor Paradise met dj Wouter K. Kaar-
ten kosten 10 euro en deze zijn te 
koop aan de bar. Meer weten? Kijk 
op www.deoudeveiling.nl

Van 30 oktober t/m 1 november
Konijnen, dwerghoenders 
en duiven in show AKPV
Aalsmeer - De vereniging van 
Aalsmeers Konijnen- en Pluimvee 
Vrienden (AKPV) organiseert ook dit 
jaar een grote tentoonstelling met 
konijnen, hoenders, dwerghoenders, 
cavia’s en sierduiven. Deze show is 
te zien in tuincentrum en dierenspe-
ciaalzaak Ranzijn aan de Aalsmeer-
derweg 436. Voor dierenliefhebbers 
is dit een unieke kans om zo’n gro-
te verscheidenheid aan dieren te 
kunnen bewonderen in een mooie 
ruimte. Donderdag 30 oktober wor-

den alle ingezonden dieren door er-
kende keurmeesters beoordeeld op 
kleur, bouw, type, gewicht en con-
ditie. Voor de fraaiste dieren zijn er 
prijzen te winnen. De officiële ope-
ning is donderdagavond 30 okto-
ber om 19.30 uur. De tentoonstelling 
is verder op vrijdag 31 oktober van 
9.00 tot 21.00 uur te bezoeken en 
zaterdag 1 november is publiek wel-
kom van 9.00 tot 16.30 uur. De toe-
gang voor deze prachtige tentoon-
stelling is gratis. 

Rietveld live in De Walrus
Aalsmeerderbrug - Het is een half 
jaartje stil geweest rond de band 
Rietveld, maar hier gaat aanstaande 
zaterdag 1 november verandering 
in gebracht worden. De vijfmans-
formatie heeft de afgelopen maan-
den hard gewerkt aan nieuw reper-
toire en vindt nu de tijd rijp om pu-
bliek kennis te laten met hun nog 
uitgebreidere setlist. Rietveld nodigt 
vrienden, kennissen, muziekliefheb-
bers en nieuwsgierigen uit om za-
terdag naar café De Walrus aan de 
Aalsmeerderdijk te komen en ver-
nieuwd kennis te komen maken met 
de band. Rietveld staat voor swin-
gende Ierse medleys, mooie bal-
lads, maar ook lekkere rocknum-

mers. Frontman is zanger en gitarist 
Hans Millenaar, voor de basis staan 
drummer Hans Rietveld en bassist 
Toine Visser garant en vooral veel 
solo’s staan fiddler Leen Mulder en 
accordeonist Gerrit Biesheuvel ga-
rant. Hans is overigens niet de eni-
ge zanger, ook Hans en Gerrit gaan 
achter de microfoon kruipen en of 
deze variatie nog niet genoeg is, 
verruild Leen ook regelmatig de fid-
dle voor de mandoline. 
Rietveld staat garant voor een geva-
rieerd muziekspektakel, een swin-
gend avondje uit en gezelligheid! 
Rond 21.30 uur worden zaterdag de 
instrumenten ter hand genomen. U/
jij komt toch ook?! Caribische dansmuziek van 

La Banda Loca in de Praam
Aalsmeer - Zaterdagavond 1 no-
vember vanaf 23.00 uur wordt in ca-
fé de Praam opzwepende dansmu-
ziek ten gehore gebracht door de 
band La Banda Loca. Ondanks de 
kleine bezetting krijgen bezoekers 
het gevoel dat er een te gek Cari-
bisch/Zuid-Amerikaans orkest staat 
te spelen. De combinatie van pia-
no, percussie en zang zorgt voor 
een feestelijke sound die uitnodigt 
tot dansen op iedere gelegenheid. 
Met het aanstekelijke enthousias-
me van Edsel Juliet als zanger/per-
cussionist staat La Banda Loca ga-
rant voor een feestelijke avond. De 
toegang is 5.00 euro en dit bedrag 
is incusief eenl shooter. De dj deze 
avond is Martijn.
Kaarten voor het laatste werkdag-

feest op maandag 29 december zijn 
op zaterdag 1 november vanaf 22.00 
uur verkrijgbaar bij de bar van het 
café in de Zijdstraat. Voor het oud 
en nieuw feest in de praam zijn nog 
slechts 25 kaarten verkrijgbaar, dus 
wacht niet te lang!  Vanaf 1 novem-
ber is de Praam de wintermaanden 
op zondag gesloten en op dinsdag 
geopend.

Vrijdag Night Fever-party 
voor 25+ers in Bon Ami
Aalsmeer - De afgelopen twee 
Night Fever-vrijdagavonden zijn in 
partycentrum Bon Ami goed be-
zocht door vele gasten uit de regio. 
Op vrijdag 17 oktober heeft dj Ger 
van den Brink van Radio 10 Gold de 
spits afgebeten en afgelopen vrijdag 
heeft niemand minder dan master-
mixer dj Ben Liebrand de zaal flink 
op zijn kop gezet. Night Fever is dé 
jaren tachtig en negentig party voor 
25+ers die iedere vrijdagavond in 
partycentrum Bon Ami aan de Dreef 
wordt gehouden.
De grote zaal is in een volwassen 
jasje gestoken en heeft tevens voor 
de rokers een grote inpandige rook-
ruimte. Net zo prettig als de muziek 
uit de jaren tachtig en negentig die 
ongetwijfeld mooie herinneringen 

zal oproepen en menigeen zal doen 
besluiten de dansvloer op te gaan.
Er is voldoende gratis parkeergele-
genheid en speciale toezichthou-
ders zullen een oogje in het zeil hou-
den en desgewenst de auto wegzet-
ten en ook weer voorrijden.
Een avondje Night Fever bedraagt 
slechts 5 euro en dat is inclusief 
garderobe. Night Fever heeft onder-
dak gevonden in partycentrum Bon 
Ami aan de Dreef 5 en staan uiter-
aard aanstaande vrijdag 31 oktober 
weer op het programma! De aan-
vang is 21.30 uur en het feest duurt 
tot 03.00 uur. 
Het telefoonnummer is 0297-329168 
of 06-33047104 en meer informa-
tie is te vinden op www.nightfever-
aalsmeer.nl.

Halloween met Deadcell 
en Divine Sins in N201
Aalsmeer - Zaterdag 1 november 
barst het jaarlijkse ultieme cultfeest 
weer los in de N201 aan de Zwarte-
weg. De voorbereidingen voor het 
altijd weer obscure decor zijn al van 
start gegaan en de medewerkers 
maken zich op voor alweer een extra 
vette editie van het halloweenfeest! 
Behalve het decor en de altijd fan-
tastisch uitgedoste bezoekers zijn 
de bands dit keer ook weer zeer de 
moeite waard.
Deadcell maakt een mix van rau-
we, industriële metal en venijnige, 
elektronische danceritmes. Aange-

vuld met een vj, acid-belly-danse-
ressen en een energieke live-act is 
deze band uitermate geschikt om 
het halloweenfeest in de N201 flink 
op te zwepen. De tweede band, Di-
vine Sins, speelde al eerder op over-
tuigende wijze in de N201 en is dus 
nogmaals gevraagd om hun strakke, 
ritmische authentieke thrashmetal 
op het publiek af te vuren. Het feest 
begint om 21.30 uur. De entree is 5 
euro en de dresscode is: Evil.
Een foto-impressie van halloween 
2007 en meer informatie over de 
bands is te vinden op www.n201.nl .Bob Color live in Joppe

Aalsmeer - Aanstaande zondag 2 
november komt de Bob Color, de 
Human Jukebox, optreden in café 
Joppe in de Weteringstraat. Ieder-
een krijgt een kleurige, gelamineer-
de ‘menu-lijst’ met daarop 250 titels 
van liedjes, een pen en een stapeltje 
stembiljetten. Hij laat het publiek de 
keuzes maken. Van rustige, minder 
bekende liedjes tot wilde feestnum-
mers. Een mix van pop, soul, rock, 
funk, ska, blues en reggae. Ook be-
kende hits, maar nooit plat. Geen ‘I 
Will Survive’, geen Abba. Het meren-
deel van de songs komt uit de ja-
ren zeventig en tachtig, maar ook 
hits van nu, jump-jive, rock-a-bil-
ly en oude soul komen voorbij. Uit 
de tachtiger jaren staan Ska van 
Madness, Specials, Desmond Dek-
der en new-wave van Blondie, Ian 
Dury en Talking Heads op het me-
nu. Maar ook recentere ruige num-
mers van Greenday, Nickelback en 
Red Hot Chilly Peppers staan op 
de lijst. En als men wil dansen zit-
ten er ook nog dertig recente top-
hits in Bob’s hoofd. Alles hangt af 
van de plek, het tijdstip, de sfeer en 
vooral de stemming van het publiek 
en de grillen van Bob. De show be-
gint om ongeveer 19.00 uur en zal 
tot uiterlijk 22.00 uur doorgaan. De 

toegang is zoals altijd in Joppe ge-
heel gratis!

Vrijdag Halloween Party
Twee dagen er voor, vrijdag 31 okto-
ber, wordt in het gezellige café in de 
Weteringstraat een geweldig Hallo-
ween feest gegeven. Alles zal er aan 
worden gedaan om het café er zo 
griezelig mogelijk uit te laten zien, 
van grafzerken tot spinnenwebben 
en meer ‘scary stuff’. Ook de muziek 
die deze avond wordt gedraaid door 
drie enge dj’s van Joppe heeft alles 
met het thema Halloween te maken.  
De dresscode is uiteraard scary. De 
Halloween party in Joppe begint om 
22.00 uur en zal doorgaan tot in de 
late duistere uurtjes! Toegang is ui-
teraard gratis,

Laatste weekend ‘watertoren’
Aalsmeer - In Home Galerie Coq 
Scheltens in de Chrysantenstraat 44  
is nog tot en met zondag 2 november 
een foto-expositie over de waterto-
ren van Aalsmeer te zien. De expo-
sitie toont ruim veertig foto’s van de 
watertoren in verschillende omstan-
digheden. Er zitten veel schitterende 
afbeeldingen bij, dus een bezoekje 

is zeker de moeite waard. Komend 
weekend is de expositie voor het 
laatst geopend. De galerie is gra-
tis te bezoeken van donderdag tot 
en met zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. In de galerie is tevens het boek 
‘Op eenzame hoogte’ over de histo-
rie van de 80-jarige watertoren ver-
krijgbaar.

Reis door leven Bob Dylan 
in Bacchus Filmhuis
Aalsmeer - Tijdens de filmavond 
aanstaande zaterdag 1 november 
draait in cultureel café Bacchus de 
film ‘I’m Not There’. De film is een 
reis door het leven van Bob Dylan. 
Zes acteurs, waaronder Heath Led-
ger, Cate Blanchett en Richard Ge-
re, incarneren Bob Dylan als een ka-
leidoscoop van wisselende persona-
ges en samen vormen ze een beeld 
van dit Amerikaanse icoon. 

Dylan is te zien als dichter, profeet, 
misdadiger, bedrieger, acteur en 
muzikant. De verschillende identi-
teiten vormen samen een levensver-
haal, dat net zo bewogen is als het 
tijdperk dat het geïnspireerd heeft. 
De film begint om 21.00 uur, Bac-
chus in de Gerberastraat is open 
vanaf 20.30 uur. De toegang be-
draagt 3,50 euro per persoon.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
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officiële mededelingen
30 oktober 2008

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 bestuursor-
gaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat 
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de be-
handeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in 
rekening gebracht.

Tijdelijk verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten 
voor de periode van 13 tot en met 17 november 2008;

• De Aalsmeerderweg ter hoogte van de nieuw aan te leggen N201 
tijdelijk gesloten te verklaren voor alle verkeer in beide richtin-
gen, uitgezonderd fietsers en voetgangers; door middel van het 
aanbrengen van verkeersborden C1 met onderborden, uit bijlage 
I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 
1990).

• De Hornweg tussen Zwarteweg en Machineweg gesloten te ver-
klaren voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsver-
keer door middel van het aanbrengen van verkeersborden C7 met 
onderborden, uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). 

Reden hiervoor is dat de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn; 
werkenden aan de bouw van een tweetal duikers, riool en andere 
kabels en leidingen in de Aalsmeerderweg veilig moeten kunnen 
werken én de veiligheid van het verkeer gewaarborgd moeten blij-
ven, zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;
de voorgaande belangen zwaarder wegen dan het individuele be-
lang om hierlangs te kunnen rijden en een goede omleidingroute 
beschikbaar is.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunning is verleend:
• Westeinderdijksloot H 393:  1 els;
Datum verzending vergunning 30 oktober 2008

Uitwegvergunning
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegvergunning is ver-
leend:
• Oosteinderweg sectie B, 4783.
Datum verzending vergunning: 28 oktober 2008

Toekennen naamgeving tien namen openbare ruimte (straatnamen)
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om en-
kele namen van openbare ruimte toe te kennen. Het gaat hierbij 
met name om straatnamen in nieuwbouwplannen en zogenaamde 
inbreiplannen. Voor het overzicht van de straatnamen kunt u de 
raadplegen onder het kopje ‘nieuwsberichten’ op  www.aalsmeer.nl.

secretaris klachtencommissie aangewezen
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
in hun vergadering van 21 oktober 2008 aangewezen hebben tot 
secretaris van de klachtenadviescommissie mevrouw mr. A.C. Chang 
en tot plaatsvervangend secretarissen de juristen (inclusief inhuur 
juristen) van de afdeling Bestuursondersteuning, cluster Juridische 
zaken en Grondzaken.

informatieavond eigenaren monumenten
Op maandag 10 november a.s. wordt door de gemeente Aalsmeer een 
informatieavond georganiseerd voor eigenaren van Rijks-, provinci-
ale- en gemeentelijke monumenten.  Deze avond wordt gehouden in 
de gerestaureerde mijnzaal van de Oude Bloemenveiling (Bloemen-
lust) gelegen aan de Oosteinderweg 245-247 en begint om 19.30 
uur. Door de Monumentenwacht Noord-Holland en de Stichting Na-
tionaal Restauratiefonds zal een toelichting worden gegeven over 
technische en financiële aspecten van monumenten. Naast eigena-
ren van monumenten zijn ook overige belangstellenden van harte 
welkom. 

wet milieuBeheer

melding artikel 8.40 

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

Voor meer informatie kunt u contact Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
• TRS Transportkoeling B.V., Lakenblekerstraat 38, Aalsmeer
 Datum melding: 13 oktober 2008
• GP Boat Services, Uiterweg 95 A, 1432 AC  Aalsmeer
 Datum melding 17oktober 2008
• Brood en Banketbakkerij Hulleman, 
 Aalsmeerderweg 253 N, Aalsmeer
 Datum melding : 20 oktober 2008
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
• KoK Lexmond B.V., p/a Aalsmeerderweg 103, Aalsmeer
 Datum melding 10 september 2008
• KWS Infra B.V., : p/a terrein Bloemenveiling, Aalsmeer
 Datum  melding: 24 september 2008

Kennisgeving ontwerp-besluit 
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de 
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders 
bekend dat door de gemeente Aalsmeer een verzoek bij hen is in-
gediend om voorschrift B.2.1 van de op 15 juli 2008 verleende ver-
gunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in 
werking hebben van een gemeentewerf en een brandweerkazerne 
gelegen aan de Zwarteweg 77a te Aalsmeer in te trekken.
Zij zijn voornemens om op het verzoek positief te besluiten.

Het ontwerp-besluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde 
stukken liggen vanaf 31 oktober t/m 12 december 2008 ter inzage 
in het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing 
is verleend voor:

• Rozenhof 46, het plaatsen van een dakkapel.

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 belangheb-
bende 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 ver-
lenen:
• Machineweg 12, het slopen van twee fietsenbergingen;
• Machineweg 139, het slopen van een woning en garage;
• Geraniumstraat 13, het verwijderen van asbest.
Dit besluit wordt op 4 november 2008 verzonden.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening

t/m 30 oktober Ontwerpbestemmingsplan Noordvork;
t/m 30 oktober Wet geluidhinder: Voornemen tot het vast-  

 stellen van hogere grenswaarden voor de ten  
 hoogste toelaatbare geluidsbelasting;

t/m 31 oktober Concept beleidsregels Verhaal WWB;
t/m 3 november Kapvergunning: Oosteinderweg 107,
  2 malussen, 1 magnolia, 1 chamaecypres
  en 1 blauwspar;
t/m 4 november Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 182,
  1 dennenboom; Zwarteweg 7, 1 spar en
  1 conifeer; Westeinderplas, kadastraal
  nummer E 1745, 1 wilg;
t/m 6 november Bekendmaking verkeersbesluiten om in de
  volgend bouwprojecten de aanwezige wegen, 
                              bruggen en paden aan te wijzen als
  respectievelijk 30 kmzone, woonerf, fietspad  

 of voetpad.
  Plan de Rietlanden in Kudelstaart, 
  plan de Werven in Aalsmeer centrum en
  plan Polderland in Aalsmeer oost;
t/m 6 november Verkeersbesluit: op diverse plaatsen in de
  gemeente parkeerplaatsen aanwijzen ten 
                              behoeve van autodate;
t/m 7 november Wet milieubeheer: kennisgeving:
  Lakenblekerstraat 13, KPN BV;
t/m 12 november Kapvergunning: Westeinderplassen,
  kadastraal nummer E 1563, 2 wilgen;
t/m 13 november Tijdelijk verkeersbesluit: een wegafsluiting  
  t.h.v. de Stommeerweg 127, 3 oktober 
                              van 13.00 uur tot 14.00 uur;
t/m 14 november Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten
  parkeerplaats op het adres Roerdomplaan 60;
t/m 17 november Tijdelijke verkeersbesluit Aalsmeerderweg en
  Hornweg;
t/m 18 november Kapvergunning: Wilhelminastraat 21:
  1 gingo, 1 juniperus en 1 betula;
t/m 19 november Kapvergunningen:  Oosteinderweg 427:
  1 grove den; Oosteinderweg 350: 1 berk; 
                              Kudelstaartseweg 191: 1 spar:
t/m 19 november:  Oosteinderweg 25, 22 coniferen, 3 wilgen,
  2 dennen, 1 populier; Jasmijnstraat 33,
  2 wilgen;
t/m 20 november  Kapvergunning:  Kerkweg naast nummer 1:
  9 populieren;
t/m 20 november Ontwerp Gemeentelijk Riolerinsplan Aalsmeer 
  2009-2012.
t/m 22 november Wet bodembescherming: bodemsanering
  Dorpshaven Noord Aalsmeer;
t/m 24 november  Dorpsstraat 112, 16 elzen, 4 berken, 1 wilg
  en 3 sierkersen;
t/m 28 november Uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201-
   zone Uitwerking 1: Groenzone locatie Oost”;
t/m 2 december      Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 154,
   3 wilgen;  Westeinderplan H 3521,
   10 alnussen en 14 salixen; Westeinderplas
   H 3097, 2 wilgen en 1 populier; Aalsmeerder-
   weg 176, 1 picea.
t/m 6 december Formaliseren en toekennen van naamgeving
   openbare ruimte, gelegen binnen de gemeen- 

  tegrens van Aalsmeer;
t/m 9 december  Kapvergunning: Westeinderdijksloot H 393,
   1 els;
t/m 9 december Uitwegvergunning: Oosteinderweg sectie B,
   4783;
t/m 11 december   Beleidsregels 2010 Algemene subsidiever-
   ordening Aalsmeer 2000 in concept;
t/m 12 december   Toekennen naamgeving tien namen openbare
   ruimte (straatnamen)

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 indien-
den.

ter inzagetermijn tot vrijdag 31 oktober 2008
• Aalsmeerderweg 239, het plaatsen van een projectbord;
• Fonteinkruidhof 17, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 577, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 10, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 12, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Zwarteweg 13, het plaatsen van een carport.
• Aalsmeerderweg achter 340-342 en tussen nrs. 342 en 348,  

de  tijdelijke ontsluitingsweg;
• Legmeerdijk naast nr. 313, het realiseren van een
 fustageopslag.

ter inzagetermijn tot vrijdag 7 november 2008
• Aalsmeerderweg 141, het tijdelijk plaatsen van een
 bedrijfsgebouw;
• Maximastraat 14, het vergroten van de woning aan de
 voorzijde;
• Mr. Jac. Takkade 33, het vervangen van een dubbel woonhuis.

ter inzagetermijn tot vrijdag 14 november 2008
• Perronzijde 21, het plaatsen van 2 dakkapellen;
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van koeltorens.

ter inzagetermijn tot vrijdag 21 november 2008
• Herenweg 82, het veranderen van beschoeiing en vlonders;
• Mr. Jac. Takkade 35, het oprichten van een hotel (het betreft een 

gewijzigd bouwplan waarvoor al vergunning is verleend).

Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en met 12 
december 2008 schriftelijk worden ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders, afdeling vergunningen en handha-
ving, Postbus 253, 1430 AG te Aalsmeer. Degene die schriftelijke 
zienswijzen indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens 
niet bekend te maken.

Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde termijn in 
de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen in te dienen en van 
gedachten te wisselen over het ontwerp van het besluit. Tevens kunt 
u een mondelinge toelichting krijgen op de stukken. U kunt hiervoor 
een afspraak maken met de afdeling vergunningen en handhaving 
tel. 0297-387645.

Beleidsregels 2010 algemene subsidieverordening
aalsmeer 2000 in concept

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 28 oktober 2008 
de “beleidsregels 2010 Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2000” in 
concept vastgesteld. De beleidsregels zijn een nadere invulling van het 
subsidiebeleid van de gemeente.

Alle subsidieaanvragen van de maatschappelijke instellingen, orga-
nisaties en verenigingen worden aan de beleidsregels getoetst. Zo 
wordt bekeken of de activiteiten passen binnen het gemeentelijk 
beleid van Aalsmeer. 
Voor 2010 zijn er geen wijzigingen doorgevoerd. De beleidsregels 
worden jaarlijks vastgesteld. In de periode van 30 oktober t/m 11 
december 2008 liggen de beleidsregels ter inzage bij de publieksba-
lie van de gemeente Aalsmeer. Zij zijn tevens vanaf 30 oktober 2008 
te downloaden van de website van de gemeente www.aalsmeer.nl. 
Uw vragen en/of opmerkingen kunt u schriftelijk indienen voor 11 
december 2008 bij de afdeling Maatschappij en Ruimte.
Op 23 december 2008 worden de beleidsregels, met heroverweging 
van de ingediende vragen en opmerkingen, definitief vastgesteld 
door het college van B&W.
De organisaties die bekend zijn bij de gemeente krijgen na de de-
finitieve vaststelling van de beleidsregels een aanvraagformulier 
verlening subsidie toegestuurd. Hiermee kan subsidie voor het jaar 
2010 worden aangevraagd. De organisaties moeten hun aanvraag 
dan vóór 1 april 2009 indienen. 

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde aan-
vragen een besluit is genomen.
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 bouwvergun-
ning zijn ontvangen:

• Ringvaartzijde 57, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 21, het plaatsen van een schuur.
Onder voornemen tot verlenen van ontheffing, boven Werven 21.

Bouwaanvraag 1e fase:
• Zijdstraat 81 en 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 af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:

• Rozenhof 46, het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg 116c, het vernieuwen van een beschoeiing;
 Verzenddatum bouwvergunningen: 4 november 2008.

Rectificatie
De in week 43 gepubliceerde aanvraag Aalsmeerderweg 203, het 
vergroten van een woning moet zijn een verleende bouwvergun-
ning, de verzenddatum van deze vergunning is 28 oktober 2008.

wet ruimteliJke orDening (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen met ingang van vrijdag gedurende twee weken ter inzage bij 
afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrek-
king 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 ontheffing 
te verlenen voor:

• Machineweg tegenover nr. 139 (toekomstige Hendrikstraat),
 het plaatsen van een verkeersbrug en een fietsbrug.  

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 zes weken, mon-
deling 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 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om ontheffing en 
bouwvergunning te verlenen voor:

• Hornweg 293, het plaatsen van een garage met carport;
• Werven 21, het plaatsen van een schuur;

Verleende ontheffingen
 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

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

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

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

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

fractiesPreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 11 en 25 november. 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:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn: 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

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

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

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

serVicePunt Beheer en 
uitVoering ProVincie 
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl
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Kleurige kanaries en vinken 
op Vogeltentoonstelling
Aalsmeer - In de aula van het Wel-
lantcollege aan de Linnaeuslaan 
werd van donderdag 23 tot en met 
zondag 26 oktober voor de 56-ste 
keer de nationale vogeltentoonstel-
ling gehouden. De deelnemers kwa-
men uit heel Nederland, van Den 
Helder tot Delft, maar natuurlijk ook 
uit Aalsmeer en Uithoorn. Meer dan 
400 vogels waren te bewonderen en 
menig bezoeker heeft vast zijn/haar 
ogen uitgekeken. Van knalgele en 
knaloranje kanaries, kleurige tro-
pen, zebravinken en sijsjes tot par-
kieten en papegaaien. De diertjes 
vormden een kleurrijke en gevari-
eerde tentoonstelling die overigens 
gepaard ging met veel geluid. Vo-
gels gaan nou eenmaal tegen elkaar 
opfluiten of roepen en 400 bij elkaar 
geeft behoorlijk veel gekwetter. In 
de open volière echter was het een 
stuk stiller. De vogels hier genoten 
vooral van de lekkere warme lam-

pen en zaten te dutten op de stok-
jes. Enkele kozen voor een rondje 
vliegen en/of rondscharrelen op de 
grond met planten en houtsnippers. 
Wie na het zien van de vogels zelf 
tot aanschaf wilde over gaan, was 
hier eveneens aan het goede adres. 
Er waren diverse kanaries, vinken, 
parkieten en enkele papegaaien te 
koop. En natuurlijk dé gelegenheid 
om gelijk volledig en goed geïn-
formeerd te worden. Vogelhouders 
vertellen graag over hun hobby en 
de verzorging van hun huis- of tuin-
genoten. Vogelvoer en andere be-
nodigdheden konden ook gelijk ge-
kocht worden. Om de vogelvereni-
gingen te steunen werd een gro-
te tombola gehouden waar mooie 
prijzen mee te winnen waren en na-
tuurlijk stonden koffie, thee en fris 
klaar in de gezellige koffiehoek. De 
Vogeltentoonstelling: Leerzaam, in-
formatie, maar ook ‘gewoon’ leuk!

Zaterdag eerste voorstelling
Keuzes maken in eenakters 
door De Rijzenspelers
Rijsenhout - Toneelvereniging de 
Rijzenspelers spelen op 1, 7 en 8 no-
vember 3 eenakters rond het the-
ma Kiezen. De eenakters hebben 
allemaal een verschillend karakter, 
maar centraal staat dat er keuzes 
gemaakt moeten worden. Tussen de 
eenakters door zal ook het publiek 
bij de voorstelling betrokken wor-
den en is er tijd voor wat muziek. 
Kortom, een echt avondje uit met 
een lach, een traan en wat muziek!
“Wordt het Italië of Griekenland, ga 
ik door of stop ik eerder. Neem ik 
fruit of groente, slaap ik uit of begin 
ik vroeg.” Het hele leven bestaat uit 
keuzes maken en de juiste beslis-
singen nemen. Tijdens een avondje 
theater in buurthuis De Reede aan 
de Schouwstraat zullen de spelers 
van de Rijzenspelers u daarbij hel-
pen. 
Want ook deze avond moeten er be-
sluiten worden genomen, ook door u 
als publiek. In dit avondvullend pro-
gramma komen de volgende eenak-
ters voorbij: ‘Op Volle zee’, waarbij 
een vlot met drie heren de hoofdrol 
speelt. De mannen hebben honger 
en moeten besluiten wie van de drie 
er opgegeten gaat worden. Daar-

na volgt ‘Sneldaten’. In deze moder-
ne tijd wordt het iedereen makke-
lijker gemaakt om een levenspart-
ner te kiezen. Tijdens deze eenakter 
krijgt Patricia de keuze uit een aan-
tal mannen die op haar adverten-
tie hebben gereageerd. Maar is kie-
zen dan nog wel gemakkelijk? Na 
de pauze wordt ‘Het kamertje’ op-
gevoerd. Deze eenakter speelt zich 
af op de kleine basisschool De Drie-
hoek. Het leerlingaantal is terugge-
lopen dus zal één van de leerkrach-
ten ontslagen moeten worden. De 
spanningen in het team lopen hele-
maal op als blijkt dat ‘oud zeer’ nog 
helemaal niet verwerkt is. De regie 
is in handen van Petra Daalman.

Om het u wat makkelijker te maken 
kunt u kiezen uit drie avonden om de 
voorstelling te bekijken:  Aanstaan-
de zaterdag 1 november of volgen-
de week vrijdag 7 en zaterdag 8 no-
vember. Om aan kaarten te komen 
is legio keuze: reserveren@rijzen-
spelers.nl, bellen naar 0297-327840 
of gewoon aan de kassa van dorps-
huis De Reede in de Schouwstraat. 
De voorstelling begint alle drie de 
avonden om 20.15 uur. 

Hoge scores BV Hornmeer
Aalsmeer - Er is naar buiten ge-
lekt dat er echt serieus over nage-
dacht is om een klaverjas weekend 
te organiseren in Papendaal om alle 
trucks die er maar mogen zijn bij het 
spel eens een keer goed met elkaar 
door te nemen om zodoende het pijl 
weer wat omhoog te krikken. Ech-
ter er wordt helemaal niet slecht ge-
kaart bij buurtvereniging Hornmeer.   
De kaarters worden zelfs steeds be-
ter. De hoogste eer met 5172 pun-
ten is 24 oktober  behaald door Wil 
ter Horst. Op twee is Ans Doeswijk 
geëindigd met 5164 punten, op drie 

Frits Zeldenthuis met 4918 punten, 
op vier Thijs Fokker met 4891 pun-
ten en op vijf Cr. Kooy met 4848 pun-
ten. De poedelprijs mocht Siem Bur-
gers met 3940 punten in ontvangst 
nemen. Bij het jokeren eindigde Ri-
na Tas op één en Trudy Knol bezette 
de tweede plaats. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Nel Schouten. 
Aanstaande vrijdag 31 oktober is er 
weer koppelklaverjassen bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. De 
aanvang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur. 

Cinefleurfilms bij F&VA
Aalsmeer - Maandagavond  3 no-
vember is er weer een videoavond 
van de Film- en Videoclub Aalsmeer. 
Op deze avond zal men de resulta-
ten van de drie opdrachtfilms ge-
maakt voor de Cinefleurfilm bespre-
ken. De drie thema’s waar filmop-
namen van gemaakt zijn: Archi-
tectuur (belangrijke gebouwen in 
Aalsmeer), Water, werk en recrea-
tie en Verenigingen, onder andere 
sport, toneel en muziek.
Na de beoordelingen van de drie 
filmfragmenten zal men een scena-
rio opstellen voor de definitieve uit-
voering van de Cinefleurfilm.

Ook bestaat er de mogelijkheid, als 
het programma dat toelaat, voor 
clubleden die pas lid van de vereni-
ging geworden zijn om een video-
film te vertonen. Neem in ieder ge-
val een videofilmpje mee.
De clubavond van de F&VA wordt 
gehouden in het gebouw ’t Anker 
aan de Oosteinderweg 273a in Oost 
en begint om 20.00 uur. Videofilmers 
uit Aalsmeer en omstreken zijn al-
tijd ter kennismaking welkom. In-
lichtingen over de F&VA op de club-
avonden aan de zaal of via tel. 0297–
326344 of via de website www.vi-
deoclubaalsmeer.nl.

Kudelstaart - Als aanloop naar het Streekfestival op 8 november, waar mu-
ziekverenigingen Flora en Aalsmeers Harmonie samen aan deelnemen, lie-
ten beiden zondag jl. alvast van zich horen. Deze try-out in het Dorpshuis Ku-
delstaart was speciaal bedoeld om te kijken hoe het publiek reageert op het 
samenspel. Na zondag zullen Flora en de Harmonie nog even de bekende 
puntjes op de ‘i’ gaan zetten, zodat de jury van het Streekfestival onder de in-
druk zal zijn. Zondag was al een geslaagde proef!

Geslaagd samenspel Flora 
en Harmonie in Kudelstaart

‘Talk of the Town’ start zondag
Talkshow met burgemeester en 
schrijfster in De Oude Veiling
Aalsmeer - Op zondag 2 november 
gaat in De Oude Veiling de maan-
delijkse praatshow Talk of the Town 
van start. Het gaat om de ‘pilot’ edi-
tie van de talk show. Te gast zijn de 
Aalsmeerse burgemeester mr. Pieter 
Litjens en de schrijfster Marianne 
Knecht. Gastheer is de Aalsmeerse 
schrijver Theo van Houten.
Afgezien deze eerste editie zullen al-
le volgende Talks of the Town voort-
aan plaatsvinden op elke laatste 
zondag van de maand, tot en met 
april. De aanvang is altijd 15.30 uur. 
In de toegangsprijs van 5 euro zijn 
twee consumpties inbegrepen.
Jurist Pieter Litjens werd ruim een 
jaar geleden met unanieme steun 
benoemd tot nieuwe burgemeester 

van Aalsmeer. Hij heeft in korte tijd 
een grote populariteit verworven. 
Zijn bestuurlijke loopbaan voerde 
hem tot Amsterdam Zuid-Oost, voor 
hij in Aalsmeer benoemd werd.
De Aalsmeerse journaliste Mari-
anne Knecht schreef gedichten en 
verhalen en debuteerde vorig jaar 
met haar gedeeltelijk (auto)-biogra-
fische roman De Lijfeigenen, over 
een liefdesrelatie, ontstaan in een 
van de kampen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De roman is geïnspi-
reerd op de geschiedenis van haar 
ouders. 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
en gastheer Theo van Houten nodi-
gen u/jou uit om aanstaande zon-
dag te komen luisteren.

Doe mee met ‘t pianogala
Aalsmeer - Wat is er leuker dan 
een avond waar de piano centraal 
staat? Precies, een avond waar twéé 
piano’s centraal staan. Op vrijdag 7 
november aanstaande vindt weer 
het jaarlijkse pianogala plaats in 
cultureel café Bacchus aan de Ger-
berastraat en dit jaar is er voor het 
eerst de gelegenheid om iets op 
twee piano’s ten gehore te bren-
gen! 
Verder kan deze avond veel, als er 
maar een piano bij gebruikt wordt 
en zelfs daarover is nog te onder-
handelen. Er kan solo op de pia-
no gespeeld worden. Maar de pi-
ano kan ook als begeleidingsin-
strument gebruikt worden, bijvoor-
beeld om een zanger of zangeres 
te begeleiden of meerdere zangers 
of een heel koor of één of meerde-

re muziekinstrumenten. Alle stijlen 
zijn welkom, al wordt er traditiege-
trouw veel klassiek gespeeld. Maar 
daarnaast zijn in het verleden ook 
pop, jazz, blues, boogie-woogie, ei-
genlijk alle denkbare stijlen wel aan 
bod geweest. Ook wat niveau be-
treft wordt het een diverse avond, 
van (semi)-professioneel tot begin-
ner en alles wat daar tussen zit. De 
sfeer is informeel, tijden het spe-
len mag gewoon gedronken wor-
den, graag zelfs. Het plezier in mu-
ziek maken is deze avond het aller-
belangrijkste.De avond begint om 
20.30 uur, om 20.00 uur gaat de zaal 
open, en de toegang is gratis.
Als je mee wilt spelen op 7 novem-
ber kun je je opgeven bij Robbert 
Tuinhof via email RMTuinhof@hot-
mail.com of bel naar 06-44532091.

Kennismaken met Yoga 
voor tieners op Zolder
Kudelstaart - In januari 2009 zal 
de Binding Zolder in samenwerking 
met yogadocente Ellen Nissen een 
cursus Yoga voor Tieners gaan or-
ganiseren. Om tieners en hun ou-
ders alvast kennis te laten maken 
wat yoga wordt er een kennisma-
kingsles georganiseerd op donder-
dag 20 november. Hou je van bewe-
gen en op een gezellige en speelse 
manier bezig zijn met leeftijdgeno-
ten? Kom dan op donderdag 20 no-
vember a.s. naar De Binding Zolder. 
Daar kun je van 19.00 tot 20.30 uur 
meedoen met een gratis en vrijblij-
vende kennismakingsles “Yoga voor 
Tieners”. Deze kennismakingsles is 
een ‘voorproefje’ op de 10-weekse 

yogacursus voor tieners die in ja-
nuari bij De Binding Zolder start op 
donderdagavond. Op de kennisma-
kingsavond kun je hiervoor alle in-
formatie en een inschrijfformulier 
meekrijgen. 
Om je aan te melden voor de kennis-
makingsavond en/of voor informatie 
hierover, kun je bellen met Kim van 
De Binding op dinsdag, woensdag- 
en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 
17.00uur op 0297 – 892091 of mailen 
naar kim@debinding.nl, vermeldt in 
je e-mail je naam, leeftijd en tele-
foonnummer. De Binding zit in het 
SJOK gebouw aan de Hoofdweg 
104. De ingang is aan de Haya van 
Somerenstraat.

Eighties-party met Wouter K
Aalsmeer - Op zaterdag 8 novem-
ber organiseren Martijn Tol van Co-
lor Paradise en Joran van Liempt 
een tweede feest. Het wordt een 
Eighties party met dj wouter K. van 
radio Veronica. De hele avond zal in 
het teken staan van alles uit de ja-
ren tachtig inclusief een aantal leu-
ke verassingen. Daarna zal op 29 
november een concert van tenor-

saxofonist Hans Dulfer plaats vin-
den in de grote zaal van de Oude 
Veiling. Hans Dulfer komt met zijn 
Dance Band “New Band” met dj Kik-
ke, Eric Barkman & MC John Helder. 
Tickets in de voorverkoop à 10 eu-
ro aan de bar van De Oude Veiling 
in de Marktstraat of op de websites: 
DeOudeVeiling.nl, ColorParadise.nl 
of EasyTicket.nl

Al aangemeld via de website?!
Rijke Aalsmeerse muziek-
geschiedenis op een rij
Aalsmeer - Een initiatiefgroep 
heeft enkele maanden geleden het 
plan opgevat om de rijke Aalsmeer-
se muziekgeschiedenis van de laat-
ste vijftig jaar in kaart te brengen. 
Aalsmeerders zijn massaal betrok-
ken geweest en zijn nog steeds 
actief op allerlei muzikale terrei-
nen, van dansorkesten tot koren 
en van pop-, blues- en jazz-groe-
pen tot dj’s en fanfares. De initia-
tiefgroep wil zich als stichting gaan 
bezighouden met het inventarise-
ren van al deze activiteiten en wil in 
contact komen met alle betrokke-
nen, van jong tot oud, met als doel 
om dit stuk lokale cultuur blijvend 
zichtbaar en tastbaar te maken en 
een gepaste plaats te geven binnen 
de gemeente Aalsmeer. Inventari-
satieformulieren voor groepen, ko-
ren en vorige acts zijn te downloa-
den via www.muzikaalsmeer.nl en 
verkrijgbaar in De Oude Veiling in 
de Marktstraat en bij de Stage Mu-
sic Shop in de Schoolstraat. Verde-
re richtlijnen staan op het formu-
lier aangegeven. Al een groot aantal 
bands en groepen heeft zich aange-
meld via de site. Kent u/jij ze nog? 
Bumpy Ride, Scrunsh, The Moonli-
ners, Front Page, The Touring Blues-
masters, West Lake, Woody Wood-
leg en de Aviola’s. Echter nog lang 
niet alle groepen en bands. Surf ook 
eens naar de site en meld je muzi-

kale verleden of heden aan. Want  
het maakt niet uit of de band niet 
meer bestaat of juist nog heel veel 
speelt, het gaat om een compleet 
beeld van de Aalsmeerse muziek-
geschiedenis! De initiatiefnemers 
zijn overigens ook nog op zoek naar 
(jonge) mensen die mee willen brai-
nen, ideeën hebben en zich willen 
inzetten voor de vastlegging van 
de Aalsmeerse muziek geschiede-
nis. Opgeven kan via de site of bel 
naar de Oude Veiling of naar de Sta-
ge Music Shop.

Muzieklocaties
De initiatiefgroep wil tevens aan-
dacht besteden aan tal van muziek-
locaties, zoals The Madness in Ku-
delstaart, Boerenvreugd in de Horn-
meer, de voormalige bloemenveilin-
gen, de (al jaren afgebroken) mu-
ziektent in de Hortensialaan, De Ou-
de Veiling, Bacchus en andere lo-
caties. 
Gedacht wordt aan de organisatie 
van een concertserie met voorma-
lige en huidige muziekformaties, de 
realisatie van een overzichtsboek 
van deze periode, een verzamel dvd 
of cd en een expositie inrichten met 
een selectief aantal foto’s, posters, 
instrumenten en andere relikwieën. 
De initiatiefgroep bestaat uit Monic 
Persoon, René Martijn, Leen Mulder, 
Leo van Erp en Pieter Groenveld.
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Cd-opname tijdens het 
jubileumconcert Davanti
Kudelstaart  - Het is deze maand 
v i j f t ien jaar  geleden dat  het 
Aalsmeers Jeugdkoor afdeling 
meisjeskoor verder ging onder de 
naam Davanti. Omdat dat een reden 
is voor een feestje geeft het vijftien 
dames tellende ensemble een ju-
bileumconcert op vrijdag 7 novem-
ber in de RK Kerk in Kudelstaart. 
Het programma bevat uitdagende 
a-capella hoogstandjes en wat lich-
te, makkelijker in het gehoor lig-
gende nummers. Het klassieke ‘Vier 
Gesänge’ van Brahms zal muzikaal 
worden begeleidt door twee hoorns 
en een harp. De dames zullen zelf 
een stemmenorkest vormen door 
het uitvoeren van een aantal stuk-
ken uit de ‘Song of Survival’. Dit zijn 
arrangementen van bekende orkest 
stukken die door twee vrouwen in 
een interneringskamp op Sumatra 

tijdens de tweede wereldoorlog zijn 
gemaakt voor vier stemmig vrou-
wenkoor. In de kampen zijn de stuk-
ken ingestudeerd en uitgevoerd en 
hieruit putten de vrouwen kracht om 
te overleven. 
Het concert op 7 november begint 
om 20.15 uur en zal live opgenomen 
worden op cd. De entree bedraagt 
7.50 euro en de cd kost 10 euro. Zo-
wel toegangskaarten als de cd kun-
nen besteld worden via de website 
van Davanti. Na afloop van het con-
cert worden de bezoekers van har-
te uitgenodigd om het glas te hef-
fen op vijftien jaar Davanti! Op 16 
november om 15.00 geeft Davan-
ti een benefietconcert in de St. Jo-
seph Kerk aan de Janstraat 41 in 
Haarlem. Voor meer informatie P. v/
d Berg, tel. 0297-322298 of kijk op 
www.davanti.nl.

Dia-lezing over fietstocht 
door Andalusië
Aalsmeer - Op donderdag 6 novem-
ber is Henny van der Wilt te gast bij 
Groei en Bloei en zij neemt de aan-
wezigen mee op een fietstocht door 
een gedeelte Andalusië in Spanje. 
De tocht maakte zij in december, 
de temperatuur was nog lenteach-
tig. De Amandelbomen bloeiden, si-
naasappels werden geplukt en de 
druiven geoogst. De tocht gaat door 
de groentetuin van Europa,  de pro-
vincie Almeria. Onafzienbare vlak-
tes met plastic kassen waar sper-
ziebonen, tomaten, courgettes, etc 
worden geteeld en dat het hele jaar 
door. De tocht gaat ook door dor-
re  woestijnlandschappen met ge-
wassen die zich aan die omgeving 

hebben aangepast en de vruchtbare 
dalen. Deze vruchtbare dalen liggen 
aan de zuidkant van de Sierra Ne-
vada met de hoge besneeuwde top-
pen. Alhambra, een Moors sprook-
jespaleis uit 1238, is eveneens be-
zocht.  Het paleis is zo wonderbaar-
lijk mooi dat het tot één van de ze-
ven wereldwonderen behoort. Ook 
heel bijzonder zijn de paleistuinen 
er omheen met strakke heggen en 
fonteinen. Het wordt een heel afwis-
selende dia-serie uit het land van de 
sinaasappels, vijgen, olijven, dadels 
en amandelen. De lezing begint om 
20.00 uur en is in het Wellantcollege 
MBO in de Linnaeuslaan. De entree 
is vrij,  ook voor niet leden. 

Nieuw: Cursus paverpol 
bij De Werkschuit
Aalsmeer - Maandagavond 13 no-
vember start bij De werkschuit een 
nieuwe cursus paverpol. Paverpol 
is een milieu vriendelijke textiel-
verharder op waterbasis waarmee 
je de mooiste dingen kunt doen. 
Het hecht op elk natuurlijk materi-
aal, zoals textiel, leer, hout papier, 
steen, beton en gips, maar ook piep-
schuim) kan als basis gebruikt wor-
den. In het eerste deel van de cur-
sus gaan de cursisten een oude 
vaas oppimpen. Wat is er leuker dan 
een oude vaas die je niet meer ge-
bruikt, om te toveren tot een waar 
kunstwerk. Met behulp van paver-

pol kun je een ware metamorfo-
se van je vaas bewerkstelligen. Ie-
dere vaas is te gebruiken, mits het 
geen kunststof is. Daar hecht pa-
verpol niet op. In het tweede deel 
van de cursus gaan de deelnemers 
een zittend beeld maken. De cursus 
bestaat uit zes lessen van anderhalf 
uur, van 20.00 tot 21.30 uur, en kost 
42,50 euro. Folder over het cursus-
aanbod liggen bij het gemeentehuis 
en de bibliotheken. Voor informatie 
en opgave Margot Tepas, telefoon-
nummer 0297-340150 of via internet 
www.gklein/org/wsa/. of margot.te-
pas@printex-int.com.

Grote bazaar Doopsgezinde 
Gemeente voor jong en oud
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 1 november van 10.30 tot 17.00 
uur vindt de jaarlijkse grote bazaar 
van de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer in Zijdstraat 53-55 
plaats. De grootste activiteiten zijn 
ook dit jaar de boeken-, cd- en dvd-
markt, de rommelmarkt, bloemen 
en planten verkoop en de verkoop 
van tweedehands kleding. Natuur-
lijk ontbreekt het Rad van Avontuur 
niet in de grote zaal van De Bin-
ding. Daarnaast zijn er vele verlo-
tingen van prachtige huisvlijt. Hier-
bij mag zeker de verloting van di-
verse prachtige Doperse quilts niet 
onvermeld blijven. Er is een week-
end naar België te winnen, een re-
tour met de Stenaline naar Lon-
don, een dinerbon voor twee per-
sonen en vele andere prachtige prij-
zen! Er wordt zaterdag geld ingeza-
meld voor zowel de Doopsgezinde 
Gemeente zelf, als voor een zevental 
goede doelen. Jaap van Leeuwen, 
reeds jarenlang nauw betrokken bij 
de organisatie: “Iedereen, van jong 
tot oud, is van harte welkom. De 
deuren gaan om precies 10.30 uur 
open. Vanaf 16.00 uur zijn er nog 
een aantal speciale acties en rond 
17.00 uur gaan we er mee stoppen. 
We rekenen op een grote opkomst!” 
De helft van de opbrengst van de 

bazaar gaat verdeeld worden over 
een zevental goede doelen. De goe-
de doelen zijn de stichting Tsedaka 
in Tanzanië voor veilig drinkwater, 
de stichting VivaSahel in Niger voor 
de bouw van een graanbank, hulp 
wordt gegeven aan straatkinderen 
in Congo, het inloophuis in Almere, 
de stichting Doopsgezind Wereld-
werk, het adoptieprogramma van 
IMO en aan het Doopsgezind Broe-
derschapshuis in Schoorl. De ove-
rige 50% van de opbrengst is be-
stemd voor de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer zelf.

Superdruk bij mega-kien! 
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag is 
een mega-kienavond gehouden in 
het Dorpshuis. De avond was druk 
bezocht door vele Kudelstaarters. 
Zelfs de plaatsen in en om de bar 
waren bezet voor het kienen. De 
hoofdprijs was beschikbaar gesteld 
door Hoogenboom vakantieparken 
en betrof een luxe weekend weg. Op 
bijgevoegde foto is de jonge winna-
res te zien met de cheque voor de 
hoofdprijs. 
De andere prijzen waren beschik-
baar gesteld door een aantal Ku-
delstaartse bedrijven en betroffen 
onder andere een winkelwagen vol 
met boodschappen, een stereo set 
en vele andere prijzen. Op de avond 
zelf werd nog een hoofdprijs van 
150 euro beschikbaar gesteld door 
de organisatie van deze avond. Fo-
to’s van deze avond zijn vanaf vol-
gende week te bezichtigen op www.
dorpshuis40jaar.nl. 

Back to The Binding met 
Ten Beers After
Aalsmeer - Elk jaar weer een ka-
ter? Tien bier was er niets bij? Er zijn 
mensen die zeggen, ik ga niet meer 
mee, het doet te zeer. Maar het jaar 
erop waren ze toch weer van de 
partij, op zoek naar dat ultieme Bin-
ding gevoel. 
En op een dag was het over, een 
baan, een partner, een kind, een 
luxe vakantie. Men ging niet meer 
mee met een Binding kamp als lei-
ding. En toch bleef die herinne-
ring, die meestal ongeëvenaarde 
ervaring van een goed, wat zeg ik, 
een hééééél goed Bindingkamp. En 
daarom is er nu Back to the Binding. 
Een feestavond voor alle kamplei-
ding en aanverwanten van de af-
gelopen 30 jaar. Even terug in de 
tijd. Op de swingende tonen van 
Ten Beers After die voor De Bin-

ding een speciaal optreden verzor-
gen. En misschien Back to the Fu-
ture, want er zijn steeds meer herin-
treders en die De Binding soms ook 
heel hard nodig. Om ervaring in de 
leiding te brengen, om voldoende 
leiding bijeen te brengen, om men-
sen de gelegenheid te geven nog-
maals die ervaring (en die kater) op 
te lopen. Reserveer daarom nu vast 
22 november in je agenda voor een 
avond Back to the Binding.
Met Ten Beers After, ontmoetingen 
en herinneringen, met beelden en 
gesprekken, met swingen en luis-
teren, met een biertje voor (of te-
gen) de kater. Geef het door ieder-
een is welkom. 22 november, zaal 
open 20.00 uur en natuurlijk weet je 
nog dat De Binding in de Zijdstraat 
staat!

recensie
Jan Rot heeft publiek van 
Bacchus aan zijn lippen
Aalsmeer - Vanaf 21.00 uur stroom-
de het uitverkochte Bacchus vol voor 
het concert van Jan Rot. Ook vele 
niet Aalsmeerders wisten de weg 
naar het culturele café in de Ger-
berastraat te vinden. De website van 
Jan Rot had hun de weg gewezen. 
Jan Rot heeft de afgelopen jaren fu-
rore gemaakt met zijn vertalingen 
van liedteksten. Naast de vertaling 
van de Matheus Passion heeft hij z’n 
tanden veelvuldig gezet in het ver-
talen van Popsongs. We kennen het 
allemaal, je zingt zo’n engelstalige 
hit lekker mee, maar hebt eigenlijk 
geen idee waar het over gaat. Dat 
gevoel was Jan Rot al menigmaal 
bekropen en dus besloot hij zich te 

storten op het vertalen van popklas-
siekers.
Tal van bekende hits kwamen in 
fraaie vertalingen langs, onder an-
dere de weg naar het water (the ri-
ver), ons honk (our house), zonder 
jou (apres toi), Mien (a boy named 
Sue) en Holland in de hitte (sum-
mer in the city). Tijdens het optre-
den legde Jan Rot uit waar de moei-
lijkheden van het vertalen lagen. De 
zaal werd bekend gemaakt met het 
begrip ‘binnen rijm’, respect te heb-
ben voor de structuur van het lied 
en dicht bij de inhoud blijven.
Even voor middernacht eindigde zijn 
optreden.  Een voldaan publiek af-
scheid van liedjeszanger Jan Rot.

Saskia Veenswijk geeft stokje door!
Muzikale trips tijdens 
Plug & Play in The Beach
Aalsmeer - Zondagmiddag 26 ok-
tober om drie uur ’s middags. Re-
gen, hagel, griepvirus, voetbal, an-
dere bezigheden en toch waren 
naar de maandelijkse Plug & Play  
in The Beach gekomen. Op de fiets. 
Verregend, maar met een glimlach 
op hun gezicht. “Biertje?” De mu-
zikanten ‘druppelen’ binnen. Ger-
rit, de frontman van de Beaverhunt 
Bluesband, komt helemaal met de 
bakfiets uit Amsterdam en heeft 
zijn zoon meegenomen, de jongste 
bluesgitarist die tot nu het Beach-
podium betrad. Saskia Veenswijk 
opent de sessie. Terwijl Edwin zijn 
saxofoon oppoetst voor dit histori-
sche moment, stemmen de man-
nen hun gitaren en wordt er ver-
schillend gedacht over de tuning 
van de mondharmonica’s: “Hoe zat 
dat ook alweer, een C is toch een 
F?” Even voor vier uur is de eerste 
Plug & Play sessie van deze zon-
dag is een feit. Gerrit (gitaar/zang), 
Michel (gitaar), Thomas (mondhar-
monica) en Joop (bas) nemen het 
voortouw en nemen zowel de deel-
nemers als de toeschouwers mee 
in een muzikale trip. De blues knalt 
door de gloednieuwe geluidsinstal-
latie van Gerdy en Cor. Al gauw voe-
gen meer muzikanten zich tot de-
ze bluesformatie; de jongste podi-
umkunstenaar is een jaar of twaalf, 
de oudste een jaar of zestig. Plug 
& Play in pure vorm! Rond vijf uur 
wordt een korte pauze ingelast. De 
tamtam heeft z’n werk gedaan en 
nog steeds komen er mensen bin-
nen lopen; niet alleen om de ses-
sie bij te wonen maar ook om The 
Beach eens van binnen te bekijken. 
Tom en Sineke kwamen uit Amster-
dam om de sessie bij te wonen: “We 
zijn hier nog nooit geweest, wat is 
het groot!” Na de pauze maakt een 
singer/songwriter in spé van deze 
try out gelegenheid gebruik om zijn 
nummers ten gehore te brengen. Hij 
neemt plaats op de barkruk in het 
midden van het podium en begeleid 
zichzelf op de gitaar. Gerdy verrast 
het publiek met een paar Hollandse 
smartlappen. 
Ondanks de regen, de hagel, het 
griepvirus en de voetbal kan te-
ruggekeken op weer een geslaag-
de Plug & Play! Een muzikant die er 
voor het eerst was vertelde het wel 
gek te vinden om de blues te spe-
len terwijl er voor zijn neus tussen 
de palmbomen een beachvolleybal 
toernooi aan de gang was. “Weet je 
wat gek is?’”reageerde een ande-
re muzikant op zijn verhaal. “Ik heb 
sinds twee weken een vriendin en 
heb nog nooit zo de blues gehad.”
 Met het thema ‘Music is life’ heeft 
Saskia Veenswijk de afgelopen peri-
ode met Plug & Play een vaste plek 
in het programma van The Beach 
weten te veroveren. En nu geeft zij 
het stokje door. Zij vertelt: “Plug & 
Play was ontzettend leuk om te or-
ganiseren! Ik hoop dat de muzikan-
ten het naar hun zin gehad heb-
ben, dat zij er nuttige contacten aan 
over gehouden hebben en dat zij er 
iets hebben kunnen doen wat thuis 
niet kan; Iets kunnen leren wat je op 
de muziekschool niet leert, name-
lijk het spelen voor een live publiek.” 

Lijkt het je daarom leuk om Plug & 
Play een keer te begeleiden, wil je 
met je band optreden of wil je lek-
ker jammen met andere muzikan-
ten? Meld je aan bij The Beach via 
info@beach.nl. Plug & Play in The 
Beach vindt elke derde zondag van 
de maand van 15.00 tot 18.00 uur 
plaats. 

Toneelvoorstellling 
‘Wat een planeet’ 
voor ouderen
Kudelstaart - Toneelvereniging 
Kudelstaart verzorgt op woens-
dagmiddag 12 november een uit-
voering speciaal voor ouderen. De 
musical ‘Wat een planeet’ van An-
nie M.G. Schmidt wordt gespeeld. 
De aanvang is 14.00 uur, plaats van 
samenkomst is het Dorpshuis en 
kaarten zijn gratis, maar moeten wel 
van te voren besteld worden bij Gré 
Bon, tel. 0297-322310. Voor ieder-
een brengt de toneelvereniging ‘Wat 
een planeet’ op 8, 15, 21, 22 en 29 
november. Aanvang 20.00 uur in het 
Dorpshuis.

Speelgoedbeurs 
in de Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging  De 
Hornmeer organiseert weer haar 
bekende speelgoedbeurs en wel op 
zaterdag 8 november in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 
Speelgoed inbrengen kan deze dag 
van 9.30 tot 10.00 uur. Het speel-
goed moet wel-schoon-heel-com-
pleet zijn. Per nummer mag maxi-
maal vijftien stuks speelgoed inge-
leverd worden. Er geldt een 10 pro-
cent regeling. Inschrijfnummers 
kunnen aangevraagd worden bij Ri-
na Tas, tel. 322994 of bij Thea van 
Aalst, tel. 327541. De verkoop is 8 
november van 10.30 tot 12.30 uur.

Luisterconcerten zondags 
in bovenzaal van ‘Ouwe’
Aalsmeer - In de maanden novem-
ber en december worden twee luis-
terconcerten in de mooie vernieuw-
de bovenzaal van De Oude Veiling 
in de Marktstraat georganiseerd. Op 
zondag 9 november is het podium 
voor Stacey Earle en Mark Stuart 
uit Tennessee, Amerika. Stacey en 
Mark vormen al vele jaren een zeer 
succesvol singer-songwriter duo. 
Stacey schrijft en zingt, in navol-
ging van haar grote broer Ste-
ve Earle prachtige liedjes en sa-
men met Mark, een begenadigd 
(blues)gitarist zijn ze een akoesti-
sche muzikale  belevenis om niet te 
missen. Het concert 9 november be-
gint om 15.00 uur en de entree is 10 
euro.  
Net voor de Kerst, op zondag 14 de-

cember, is het de beurt aan Neder-
lands - en mogelijk Europa’s langst 
bestaande Americana formatie CCC 
Inc. Deze legendarische groep, op-
gericht in 1967, bestaat uit Ernst 
Jansz, Joost Belinfante, Jaap van 
Beusekom, Huib Schreurs en Jan 
Hendriks. Goed voor een hele mooie 
middag met veel prachtige jaren 
zestig en zeventig folk en bluegrass 
nostalgie. Het concert op 14 decem-
ber begint eveneens om 15.00 uur, 
de entree is 15 euro. Reserveringen 
voor de concerten kan van dins-
dag tot en met zondag van 12.00 
tot 22.00 uur bij De Oude Veiling in 
de Markstaat 19, tel. 0297–368378, 
email: info@deoudeveiling.nl.

Foto CCC, Paul Bergen.

Boekenmarkt 
in Leimuiden
Leimuiden - Op zaterdag 1 novem-
ber wordt voor de vierde maal een 
grote boekenmarkt gehouden van 
11.00 tot 15.00 uur in Het Kruispunt 
aan de Dokter Stapenseastraat te 
Leimuiden. Grote dozen vol, zoveel 
mogelijk gesorteerd op naam van 
de schrijvers en gerubriceerd in di-
verse categorieën. Een ruime keus 
voor jong en oud tegen lage prij-
zen.  
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De Kwakel - Bij een grote brand in 
een appartementencomplex in De 
Kwakel is maandagavond 27 okto-
ber een bewoner omgekomen. De 
vrouw kon de woning niet tijdig ont-
vluchten. De overige bewoners kon-
den door de brandweer in veiligheid 
worden gebracht. Zij werden in het 
dorpshuis van De Kwakel opgevan-
gen. Het appartementencomplex 
van tien woningen aan de Drecht-

dijk, waarin ongeveer vijftien men-
sen woonden, brandde volledig af. 
Brandweer Amsterdam-Amstelland, 
die om 22.45 uur gealarmeerd werd, 
rukte uit met ongeveer tien voer-
tuigen en kreeg assistentie van het 
korps Kennemerland. Om 03.30 uur 
dinsdagochtend gaf de brandweer 
het sein ‘brand meester’. Het na-
blussen duurde tot de ochtend.
Foto: Ronald van Doorn.

Bewoner omgekomen bij grote 
brand appartementencomplex 

Aalsmeer - Het projectbureau 
N201+ heeft bij de gemeente ver-
gunning aangevraagd om ’s nachts 
te mogen werken aan de aanleg van 
de nieuwe N201 vanaf de Ringvaart 
tot de Oosteinderweg. 
En dit heeft alles te maken met de 
Aalsmeerbaan van de luchthaven 
Schiphol. In september is name-
lijk een aanvang gemaakt met hrt 
aanbrengen van de damwanden 
voor de inlaat van het gemaal Bol-
stra in Oude Meer. Het dijklichaam 
op de tunnel gaat vervolgens in no-
vember hersteld worden. De vol-
gende stap is dan de bouw van het 
dienstengebouw boven de tunne-
lingang. Het dienstengebouw gaat 
dienen voor de aansturing van alle 
technische systemen, zoals ventila-

tie, signalering en onder andere het 
pompsysteem. Het dienstengebouw 
krijgt een waterkerende functie en 
wordt onderdeel van de dijk. Door-
dat de bouwers te maken hebben 
met de hoogtebeperking van Schip-
hol kunnen de bouwwerkzaamhe-
den slechts uitgevoerd worden als 
de Aalsmeerbaan buiten gebruik is. 
De vergunning is aangevraagd voor 
een duur van circa drie weken. Bij 
groen licht van de bestuurders van 
Aalsmeer gaat vanaf begin decem-
ber vanaf zondagavond vijf nachten 
per week van 23.00 tot 06.00 uur ge-
werkt worden. 

Afsluiting Aalsmeerderweg
Verder wordt voor de nieuwe N201 
van 10 tot en met 17 november de 

Aalsmeerderweg een week afge-
sloten voor het gemotoriseerde ver-
keer. In de weg wordt een duikers-
constructie aangelegd en de tijde-
lijke, al gemaakte, ‘slinger’ wordt 
voorzien van asfalt. 
Hulpdiensten en fietsers kunnen 
genoemde week wel langs de werk-
zaamheden. Het andere verkeer, 
ook openbaar vervoer, gaat omge-
leid worden via de Hornweg en de 
Machineweg. Meer informatie over 
de N201+-projecten is te vinden op 
www.n201.info. Het informatiebu-
reau aan de Aalsmeerderweg, naast 
de nieuwe weg, is iedere woensdag 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Te-
lefonische informatie is op te ver-
krijgen bij de provincie Noord-Hol-
land via 023-5143201.

’s Nachts werken aan nieuwe N201

VGP verder met uitwerking 
Aldersadvies over Schiphol
Schiphol - De Vereniging Geza-
menlijke Platforms (VGP) heeft de 
heer Hans Alders, voorzitter van 
de “Alderstafel” die kortgeleden 
een advies uitbracht over de ver-
dere ontwikkeling van Schiphol t/m 
2020, verzocht de platforms te be-
trekken bij de uitwerking van het 
advies. Daarmee wordt binnenkort 
een aanvang gemaakt. Eind sep-
tember liet de toenmalige voorzitter 
van de VGP vlak voor het beslissen-
de overleg aan de heer Alders we-
ten dat de VGP de deelname aan de 
Alderstafel beëindigde. Sindsdien 
heeft een ruime meerderheid van de 
platforms laten weten het daarmee 
niet eens te zijn en is het bestuur op 
enkele plaatsen aangepast. De plat-
forms hebben inmiddels een nieuwe 
voorzitter gekozen. De VGP verzoekt 
in een brief aan de heer Alders voor 
de VGP een plaats in te ruimen in de 
verschillende werkgroepen die bin-
nenkort met de uitwerking van het 
advies aanvangen. Zij willen de be-
langen van de bewoners in het over-
leg blijven behartigen. 
De VGP wijst het standpunt af van 
een minderheid van platforms, die 
vanwege de mogelijkheid van een 
nieuw handhavingstelsel het hele 
advies afwijzen. 
Een advies dat met een wettelijke 

grens aan de groei van het aantal 
vluchten op de dag en in de nacht 
en met belangrijke hinderbeperken-
de maatregelen rekening houdt met 
de belangen van bewoners. Ook de 
waarborgen die het advies geeft, 
dat het handhavingstelsel in de toe-
komst een gelijkwaardige lokale be-
scherming en een gelijkwaardige 
rechtsbescherming voor de bewo-
ners zal bieden, is voor de VGP re-
den geweest om met het advies als 
geheel in te stemmen. Alleen door 
bij de uitwerking van het advies be-
trokken te zijn kunnen de platforms 
er samen met anderen voor waken 
dat de afspraken over hinderbeper-
kende maatregelen worden geëffec-
tueerd en dat de garanties voor een 
gelijkwaardige bescherming van be-
woners worden waargemaakt. 
De VGP zal altijd de best mogelij-
ke bescherming van bewoners te-
gen vlieghinder voorop stellen. In 
het overleg met de overheid en de 
luchtvaart kiest de VGP echter voor 
de dialoog. De VGP kiest er voor om 
in overleg een beter resultaat te be-
reiken voor de bewoners in plaats 
van langs de kant te staan. De VGP 
doet dat in de overtuiging dat het 
overgrote deel van de bewoners en 
de leden van het parlement dit de 
enige begaanbare weg vinden.

Aalsmeer - In het beraad van-
avond, donderdag 30 oktober, stel-
len burgemeester en wethouders 
voor twee extra kredieten van totaal 
541.600 euro beschikbaar te stellen 
voor de ontwikkeling van het Lijn-
baangebied. De financiële wijzigin-
gen komen voort uit nadere afspra-
ken tussen de ontwikkelaars en de 
gemeente ten gevolge van de verde-
re uitwerking van het woningbouw-
plan en de onteigening van Dorps-
straat 102. Verder is vanuit de po-
litiek en de gemeenschap de wens 
geuit een brug te realiseren voor de 
doorvaarbaarheid van de Lijnbaan. 
Hierdoor ontstaat een doorgaande 
vaarverbinding tussen het Centrum 
en de Ringvaart. De onderdoor-
gang van de Lijnbaan wordt uitge-
voerd als vaste brug die is te pas-
seren door kleine boten. De door-
vaarthoogte wordt maximaal 1.10 
meter. In het gebied komen vrij-
staande eiland- en waterwoningen, 
rijtjeswoningen, appartementen in 
het starterssegment, en wat grote-
re, duurdere appartementen. Er zijn 
sinds de presentatie wel enkele wij-
zigingen. Zo is het totaal aantal wo-
ningen verhoogd van 298 naar 333. 

Aan de kant van de zeven woonar-
ken langs de Oude Spoordijk is de 
bouwhoogte vastgesteld op maxi-
maal 6 meter. Het hoogtesegment 
op de hoek Oosteinderweg met de 
N201 was 3 meter, maar is nu ver-
hoogd naar 21 meter. 
Volgens de bestuurders is deze ver-
hoging aanvaardbaar. Op de plek 
waar het appartementengebouw 
zal worden gerealiseerd is name-
lijk geen sprake van dorpskarakter 
en de hoogte zorgt voor een visue-
le verbinding met het dorpscentrum. 
Het hoge hoekgebouw gaat uitein-
delijk de schakel vormen tussen de 
provinciale weg, de Oosteinderweg, 
het nieuwbouwplan Dorpshaven en 
het dorpscentrum. 

Willekeurig stemmen
Het beraad begint met het afleg-
gen van de verklaring door de nieu-
we fractieassistent van AB, de heer 
Ruud Kraan. 
Daarna wordt de raad gevraagd in 
te stemmen met het initiatiefvoor-
stelling inzake de verordening eva-
luatiegesprekken burgemeester en 
raad, toe te stemmen om mee te 
werken aan het experiment om kie-

zers in een willekeurig stemlokaal 
te laten stemmen en mee te wer-
ken aan de formatieuitbreiding van 
de griffie. Eerste behandelstuk is het 
voorstel om vrijstelling te verlenen 
voor het bouwen van een loods met 
een inpandige bedrijfswoning aan 
de Uiterweg 282. Vervolgens staat 
de middellangetermijnvisie Green-
port Aalsmeer op de agenda, het 
vaststellen van Waterplan Aalsmeer 
en Greenpark Aalsmeer. Het beraad 
staat deze avond onder voorzitter-
schap van VVD-fractievoorzitter Vi-
vianne Boerma-Smit. 

Ingekomen stukken
De raad er na wordt geleid door de 
heer Joop van der Jagt van AB en 
aan de orde komen de ingekomen 
stukken van inwoners en instellin-
gen, de al eerder in het beraad be-
handelde onderwerpen, nu twee-
de termijn, en de ingediende motie 
naar aanleiding van de nota Jeugd- 
en Gezinsbeleid wordt behandeld. 
De sluiting is gepland rond elf uur 
in de avond. 
Het beraad en de raad zijn open-
baar en vinden plaats in de raadzaal 
in het gemeentehuis.

Vanavond beraad en raad
Brug bij Lijnbaangebied voor 
vaarverbinding Centrum-Ringvaart

Rookverbod: Heldere 
lucht of donkere wolk?
 Aalsmeer - Iedereen heeft recht op 
een rookvrije werkplaats en sinds 1 
juli jl. konden ook de Aalsmeerse  
horeca niet meer onder het rook-
verbod uit. Vorige week werd be-
kend dat het rookverbod invloed 
heeft op de omzet en winst van de 
horeca gelegenheden in Nederland. 
Wat doet het rookverbod met de 
Aalsmeerders?
Sfeer 
Mensen die buiten staan om te ro-
ken, of mensen die constant naar 
de rokersruimte lopen. Het wordt 
er niet gezelliger op volgens Nienke 
Mur, bedrijfsleider van café Joppe. 
“Gesprekken vallen dood en men-
sen blijven weg.” De ‘nieuwe’ eige-
naar van grand café De Oude Vei-
ling, Leo van Erp, vindt hetzelfde: 
“Mensen lopen weg om te roken, 
als ze terug komen is het gespreks-
onderwerp weg. Daarnaast gaan 
de mensen eerder naar huis.” Een 
50plus echtpaar zegt ook eerder 
naar huis te gaan sinds het rookver-
bod. Man: “Dat is voor mij wel goed, 
want nu word ik minder dronken, 
maar voor de kroegbaas is dat min-
der goed. Wij hebben deze zomer 
een privé kroeg gebouwd, waar die-
gene die aanstoot geeft aan het niet 
roken, buiten een biertje mag drin-
ken.” Zijn vrouw: “Toch is het fijn dat 
de rooklucht in de openbare kroe-
gen weg is.” De meeste niet rokende 
bezoekers van discotheek Bon Ami 
en poolbiljart The Fifties zijn goed te 
spreken over het rookverbod. “Nu 
er niet meer gerookt wordt, hoef ik 
mijn kleren op zaterdagochtend niet 
meer te luchten en ik kan normaal 
ademhalen, heerlijk. Wanneer het 
druk is ergens, gaat het wel naar 
zweet en bier ruiken.” Nienke Mur 
van Joppe: “En scheten ruik je te-
genwoordig ook.” 

Omzet
Joppe heeft de omzet flink zien da-
len sinds het weer slechter is, met 
mooi weer wordt er buiten gerookt. 
De rokers blijven weg, maar er ko-
men geen niet-rokers bij. De Ou-
de Veiling maakt niet veel meer om-
zet dan de jaren daarvoor, wat op-
merkelijk is omdat boven nu ook za-
len zijn. The Fifties is positief en is 
heeft geen omzetverlies sinds het 
rookverbod. Zij hebben een eigen 
publiek dat blijft komen. Er zijn wel 
klanten die wegblijven vanwege het 
rookverbod, thuis met een krat bier 
op de bank en een asbak op tafel 
is tevens goedkoper. Niet alleen het 
rookverbod zorgt voor minder klan-

ten, maar ook de economie, die wat 
minder is op het moment. Echter 
lunchroom Vlechhaar, waar in een 
groot deel van de zaak wel gerookt 
mag worden, zit wel vol. Niet mogen 
roken lijkt dus toch de grote ‘omzet-
daler’ te zijn. Verwacht en gehoopt 
wordt dat de (ex-)klanten van de 
gelegenheden wennen en weer te-
rug komen op den duur. Het wordt 
de kroegbazen kwalijk genomen dat 
er niet meer gerookt mag worden. 
Osama Taher, eigenaar van The Fif-
ties, denkt dat het wel bijtrekt. “In 
het begin kreeg ik veel klachten van 
mijn klanten. Iedereen moet even 
wennen aan het nieuwe beleid en 
over een paar maanden komt ieder-
een gewoon weer terug. Roken kun 
je thuis, in je auto en op straat, in de 
horeca houdt je rekening met elkaar 
en daarom wordt er niet gerookt.”
Asbakken wel op de bar
In Amsterdam zetten de kroegbazen 
de asbak weer op de bar, ondanks 
het risico een boete te krijgen. In 
Aalsmeer staan de asbakken al-
leen nog in de rokersruimte. Alleen 
Vlechhaar heeft de asbakken op de 
bar staan, legaal. De zaak heeft een 
L –vorm, met op de hoek van de bar 
een afscheiding. Voorheen was de 
bar gescheiden door een schot, met 
een opening. Daar zit nu een raam 
in en zo is een afgesloten ruimte ge-
creëerd. Aan de ene kant van de bar 
mag gerookt worden, aan de andere 
kant niet. Het gebeurt wel eens dat 
mensen ondanks het verbod toch 
proberen te roken binnen. In café 
De Praam in een hoekje, achter ie-
mands rug, of op de wc. 
In The Fifties lopen wel eens mensen 
naar binnen die de sigaret in zijn of 
haar hand vergeten en in Joppe wil-
len sommige eigenwijze rokers niet 
luisteren naar de waarschuwin-
gen van het personeel. “Laatst had 
ik bijna ruzie met een klant die zijn 
sigaret niet uit wilde maken”, ver-
telt Mascha van Zijverden. De Ou-
de Veiling kwam een paar maanden 
eerder met het verbod. Van Erp: “De 
zaak was net geschilderd en naast 
een café zijn wij ook een restau-
rant.” 
Overbuurman Thaher: “Ik vind het 
prettig als er niet gerookt wordt, het 
is veel gezonder en het oogt beter.” 
In juli 2007 organiseerde Taher de 
eerste rookvrije avond. De stekker 
werd uit de sigarettenautomaat ge-
haald en de opbrengt van die avond 
ging naar een goed doel. 

Alexandra Filius

Toch geen groen, botsing
Aalsmeer - Op woensdag 22 okto-
ber om half drie in de middag heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de kruising N201 met de Van Cleeff-
kade. Een 36 jarige vrouw uit Alphen 
aan de Rijn dacht op de N201 groen 
licht te hebben en trok op. 

Waarschijnlijk heeft zij zich vergist 
in de verkeerslichten naar rechts 
of links of de iets verderop staan-
de verkeerslichten bij de Stommeer-
kade. 
Op de kruising kwam haar wagen in 
botsing met de auto van een 52 ja-

rige vrouw uit Amstelveen die van-
af de Van Cleeffkade de N210 over 
wilde steken. 
De vrouw uit Alphen is met neklet-
sel en duizeligheid naar het Spaar-
ne ziekenhuis vervoerd. 
Ze kan overigens op een boete re-
kenen. Haar auto had gladde ban-
den en bleek niet apk-gekeurd te 
zijn. 

Laptops uit 
bedrijf weg
Aalsmeer - Op dinsdag 21 oktober 
tussen acht en kwart over acht in de 
avond is ingebroken in een bedrijf in 
de Dorpsstraat. De voordeur is door 
de dieven open gemaakt. Ondanks 
dat het alarm afging, wisten de in-
brekers er vandoor te gaan met drie 
laptops.

Ladders van 
auto gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 22 okto-
ber zijn vanaf een op de Witteweg 
geparkeerde bestelwagen twee lad-
ders gestolen. De diefstal heeft tus-
sen half zeven en acht uur in de 
ochtend plaatsgevonden. De lad-
ders zijn van metaal en hebben 
resp. drie keer negen treden en drie 
keer tien treden.

Sporttas weg en 
weer terug
Aalsmeer - Op woensdag 22 okto-
ber in de avond is vanuit een op een 
parkeerplaats bij de Oosteinderweg 
geparkeerde auto een sporttas ge-
stolen. Niet alleen is ingebroken in 
een Peugeot, ook in een volkswa-
gen Golf. Uit deze wagen is niets 
ontvreemd. De sporttas met ge-
bruikte kleding is de volgende dag 
teruggevonden op de Bosrandweg. 
Alle kleding en het rijbewijs van de 
eigenaar zaten er nog in.

Bromfiets rijdt 
88 kilometer
Aalsmeer - Tijdens een verkeers-
controle op zaterdag 25 oktober 
heeft de politie rond vijf uur in de 
middag een op de Aalsmeerderweg 
rijdende bromfietser tot stoppen ge-
maand. De bestuurder, een 17 jarige 
Aalsmeerder, passeerde de radar-
apparatuur met een snelheid van 
liefst 88 kilometer per uur. Bij con-
trole bleek verder dat de voorrem 
van de bromfiets niet werkte. Er is 
proces-verbaal opgemaakt.

9 Bekeuringen 
na fietscontroles
Aalsmeer - Op zondag 26 oktober 
zijn tussen zeven en half negen in de 
avond fietsverlichtingscontroles ge-
houden op de Zwarteweg en op het 
Raadhuisplein. Negen fietsers zijn 
op de bon geslingerd omdat zij zon-
der licht rijden. De komende maan-
den is de politie voornemens vaker 
fietscontroles te gaan houden. Zorg 
dus dat de verlichting op orde is, het 
scheelt een bekeuring!

Bankpassen en 
geld uit auto
Aalsmeer - Tussen zaterdag 25 en 
maandag 27 oktober is ingebroken 
in een in de Oranjestraat gepar-
keerde auto. De dieven zijn er van-
door gegaan met vier bankpassen 
en een groot geldbedrag.

Geen buit na 
auto-inbraak
Aalsmeer - Op maandag 27 ok-
tober is tussen twaalf en twee uur 
in de middag ingebroken in een 
op het terrein aan de Dreef gepar-
keerde auto. Het slot van de Peuge-
ot is geforceerd. Het dasboardkastje 
is open gemaakt, maar de dief had 
pech. Het navigatiesysteem bevond 
zich hier niet. Geen buit na deze au-
to-inbraak. Uiteraard wel schade 
aan het slot.

Verwarde vrouw 
meegenomen
Aalsmeer - Op dinsdag 28 okto-
ber is door de politie een verwar-
de vrouw naar een zorginstelling 
gebracht. De vrouw, een 55 jarige 
Amsterdamse, liep slechts gekleed 
in een t-shirt, langs de Zwarteweg 
rond half negen in de ochtend. De 
vrouw wist niet wat ze in Aalsmeer 
deed.

Alderden één op 
soos Oostend
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de ouderensoos van buurtvereni-
ging Oostend op donderdag 23 ok-
tober is gewonnen door de heer J. 
Alderden met 4922 punten. Op twee 
is mevrouw Liberton geëindigd met 
4913 punten, op drie mevrouw Bak-
ker (4907 punten) op vier mevrouw 
Van de Made met 4896 punten en 
op vijf de heer Buskermolen met 
4892 punten. De poedelprijs mocht 
mevrouw Grebe meenemen. Bij het 
rummicuppen bleek mevrouw de 
Vries onverslaanbaar. De poedel-
prijs was voor  mevrouw Kriebel. 
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Aalsmeer boeken
Aalsmeer - Dit jaar wil ik niet als 
voorgaande jaren het boekje ‘Van de 
hak op de tak’ uitgeven. Voor mijn 
gevoel wordt het dan een soort tradi-
tie. Het boekje ‘Van de hak op de tak’ 
werd al meteen populair. Het kwam 
overigens tot stand door de mede-
werking van de Nieuwe Meerbode. 
Als er erg veel mensen door mijn be-
sluit om geen boekje ‘Van de hak op 
de tak’ uit te geven verdrietig wor-
den, hoor ik het wel.

Er gaat wel iets bijzonders gebeuren. 
Medio september begon ik aan een 
verse, creatieve, gedachten kron-
kel. Ik begon de namen op te schrij-
ven van de schrijvers en schrijvenden 
die ik ken of nog herinnerde. De lijst 
groeide met niet alleen Aalsmeerders 
en Kudelstaarters, maar ook met na-
men van schrijvers die nog iets met 
Aalsmeer hebben of hadden volgens 
mij. Dat zijn mensen die uit ons dorp 
zijn vertrokken of ooit hun boter-
ham verdienden door voor Aalsmeer 
te schrijven. De lijst was indrukwek-
kend en ik besloot om er een project 
van te maken dat zou moeten leiden 
tot het ontstaan van een verhalen-
boek. Het werd een speurtocht om 
alle namen op een rijtje te zetten en 
alle telefoonnummers achter de na-
men te plaatsen. Daarna ben ik ie-
dereen gaan bellen met de vraag om 
mee te werken aan een boek door 
een verhaal te schrijven waarin een 
link zou zitten met Aalsmeer of Ku-
delstaart, ook al woonden of werkten 
zij er allang niet meer. Mijn project 
groeide doordat er van de 50 men-
sen die ik benaderde er één niet wil-
de meewerken en twee mensen niets 
meer van zich lieten horen: 47 ‘geno-
digden’ reageerden positief.

Er kwamen verrassend veel verhalen 
binnen. Natuurlijk heb ik alle verha-
len gelezen en kwam ik tot de con-
clusie dat elk een ‘eigen verhaal’ had. 
In ieder verhaal was de rode draad, 
meer of minder, aanwezig. En hoe af-
wisselend. Het werden actuele, kriti-
sche, emotionele, ware, fictieve en 
dichterlijke verhalen. Het was zo bij-
zonder om aan dit project te werken 
met schrijvers die allen met elkaar 
toch een rode draad hebben en ge-
zamenlijk de rode draad: Aalsmeer 
en Kudelstaart, aan hielden. In totaal 
zijn er maar liefst 60 verhalen bin-
nen gekomen. Illustratoren zorgden 
voor de afwisseling tussen de tekst. 
Er wordt momenteel hard gewerkt 
aan de afronding van het geslaagde 
project. Op 24 november aanstaande 
zal burgemeester Pieter Litjens het 
boek presenteren in De Oude Vei-
ling. Een feestelijke afsluiting van het 
project waar het boek begint en waar 
alle medewerkers elkaar ontmoeten. 
Het is gelukt!

Het is toeval dat er nog meer 
‘Aalsmeerse’ boeken verschijnen of 
zijn verschenen. Het zijn stuk voor 
stuk bijzondere aanwinsten die er 
toe bijdragen dat er (weer) een stuk 
‘Aalsmeer’ is vastgelegd.
Het boek van Constantijn Hoffschol-
te en Pieter van der Meer over de 
80-jarige watertoren, voorzien van 
tekst en foto’s is als eerste ver-
schenen. Straks verschijnt het boek 
van Jan-Willem de Wijn en Jan Ran 
waarin tekst en veel illustraties over 
Aalsmeer in onbekende tekeningen. 
Ik ben zeer benieuwd. Het leuke is 
dat ik aan beide genoemde boeken 
heb meegewerkt en dat de schrij-
vers van deze boeken met een ver-
haal aan ‘mijn boek’ meewerkten. Zo 
is het cirkeltje weer rond. Alle lezers 
die ‘iets’ met Aalsmeer of Kudelstaart 
hebben, kunnen een keuze maken 
en hun hart ophalen. 
Alle boeken zijn (straks) te koop in 
de boekhandel, enz. Veel leesplezier!

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Kudelstaarter 
gewond geraakt 
in Beverwijk
Streek - Bij een aanrijding op de 
Wijkermeerweg in Beverwijk zijn 
zondagmiddag 26 oktober drie 
mensen gewond geraakt, waaron-
der een Kudelstaarter. Rond 13.45 
uur keerde de 47-jarige man uit Ku-
delstaart met zijn auto op de weg. 
Bij deze manoeuvre verleende hij  
geen vrije doorgang aan een ach-
terop komende auto waardoor de-
ze vol in de flank van de Kudelstaar-
ter reed. Hierbij raakten drie inzit-
tenden van deze auto gewond. Het 
gaat om de vrouw van de bestuur-
der, zijn zoon en een vriend van de 
zoon. Ze zijn voor onderzoek naar 
een ziekenhuis gebracht. De politie 
onderzoekt de precieze toedracht 
van de aanrijding. 

                                                                          Foto Ronald van Doorn.

Auto laat oliespoor achter
Aalsmeer - Rond half 10 bij de rotonde Machineweg met de Hornweg is za-
terdagavond een bestuurder tegen een stenen blok aan gereden. De persoon 
is waarschijnlijk door de schrik, het fietspad op gereden. Toen de bestuurder 
stil stond, ontdekte hij dat zijn auto lekte. Door de klap met de steen was de 
carter beschadigd geraakt en lekte de auto veel olie. Ruim twintig tot veertig 
meter wegdek moest door de brandweer worden schoongemaakt.

Aalsmeer en Rijnland werken samen aan duurzaam waterbeheer

Waterplan zorgt voor droge 
voeten en schoon water
Aalsmeer - De afgelopen twee jaar 
heeft de gemeente Aalsmeer sa-
men met het hoogheemraadschap 
Rijnland hard gewerkt aan het wa-
terplan Aalsmeer. Een greep uit de 
meer dan zeventig maatregelen: de 
aanleg van milieu- en natuurvrien-
delijke oevers, verbetering van de 
waterkwaliteit in de Westeinder-
plassen (volgens de Europese Ka-
derrichtlijn Water) en aanpak van te 
hoog grondwater in de Hornmeer. 
Vooruitlopend op de behandeling 
van het waterplan Aalsmeer tijdens 
het Beraad op donderdag 30 okto-
ber kregen vertegenwoordigers van 
de pers afgelopen maandag 27 okto-
ber een toelichting op het waterplan 
van wethouder Ronald Fransen en 
projectleider Carl Riechelman. Wet-
houder Ronald Fransen: “Ondanks 
dat er in Aalsmeer veel tegengestel-
de belangen spelen als het gaat om 
water, kan iedereen zich vinden in 
het uiteindelijke plan.” Het accent 
van het waterplan komt nu te liggen 
op de gezamenlijke uitvoering van 
het plan tot en met 2015.

Europese Kaderrichtlijn
Het klimaat verandert en klimato-
logen voorspellen dat het vaker 
en harder gaat regenen in Neder-
land. Maar ook zullen er lange, dro-
ge perioden komen. Om de toe-
komst de problemen als waterover-
last en verdere vervuiling van wa-
ter te voorkomen, besloten de ge-
meente Aalsmeer en Rijnland in 
2006 de handen ineen te slaan en 
tijdig maatregelen te nemen. “Met 
het waterplan sluiten we aan op het 
Nationaal Bestuursakkoord Water 
uit 2003”, zegt Carl Riechelman. “Dat 
akkoord heeft tot doel de watersy-
stemen in Nederland op orde te krij-
gen en te houden. Het gaat daarbij 
om het aanpakken van de gevolgen 
van de zeespiegelstijging, bodem-
daling en een veranderend klimaat. 
Belangrijk punt daarbij is dat water 
als een integraal vraagstuk wordt 
bekeken. Veel thema’s en oplossin-
gen hangen namelijk met elkaar sa-
men”. Wethouder Ronald Fransen: 
“En juist omdat alles met elkaar sa-
menhangt, waren we heel blij dat 
Rijnland, dat onder andere verant-
woordelijk is voor het watersysteem 
en de waterkwaliteit, dit samen met 
ons wilde oppakken. Aalsmeer stond 
eigenlijk niet bovenaan het prioritei-
tenlijstje van Rijnland, dat nu eerst 
de waterkwaliteit in de natuurge-
bieden wil aanpakken en daar val-
len de Westeinderplassen niet on-
der, maar we hebben inmiddels heel 
goede afspraken kunnen maken.” 
Carl Riechelman vult aan: “Door dit 
waterplan hebben we voor 2015 al 
een slag gemaakt in de verbetering 
van de waterkwaliteit en de ecolo-
gie en kunnen we in de periode tus-
sen 2015 en 2021 de laatste stap-
pen zetten om in 2021 ook echt aan 
de wettelijke verplichting (Europese 
Kaderrichtlijn Water) te voldoen. Het 
voordeel van deze aanpak is dat we 
in 2015 veel beter kunnen bepalen 
wat we dan nog moeten doen.”

Gegevens verzamelen
De eerste fase van het plan bestond 
uit inventariseren en analyseren van 
gegevens. Carl Riechelman: “We 
hebben verschillende onderzoe-
ken gedaan, onder andere naar de 
grondwaterstand, de afwatering van 
polders, het afkoppelen van verhard 
oppervlak, emissies uit het riool en 
de waterkwaliteit van het oppervlak-
tewater. Uit onderzoek naar de wa-
terkwaliteit bleek bijvoorbeeld dat 
de polders tamelijk vervuild zijn. Dat 
heeft onder andere te maken met de 
lozingen uit de glastuinbouw en rio-
lering, maar ook met het feit dat de 
polders weinig zelfreinigend vermo-
gen hebben. De waterkwaliteit van 
de Westeinderplassen en de Boven-
landen valt gezien de landelijke nor-
men mee, maar de Europese Kader-
richtlijn Water stelt hogere doelen 
aan de kwaliteit en de ecologie van 
het water en daaraan wordt niet vol-
daan. 
Er zitten bijvoorbeeld veel voedings-
stoffen in het water waardoor er bij-
voorbeeld snel blauwalg ontstaat. 
De provincie waarschuwt altijd tijdig 
als je beter niet meer in de West-
einderplassen kunt zwemmen, maar 
dat is natuurlijk niet prettig als het 
prachtig weer is en iedereen wil re-
creëren aan de plas. Maar voordat 
de plassen echt schoon zijn, moet er 
een hoop gebeuren. Dan heb je het 
wel over een aantal jaren en daar-
mee gaan we nu aan de slag.” Wet-
houder Ronald Fransen: “De ge-
meente en Rijnland kunnen de ver-
betering van de waterkwaliteit niet 
alleen oplossen, want de plassen 
en de Bovenlanden staan in verbin-
ding met andere wateren, zoals de 
Ringvaart. Uit oogpunt van water-
kwaliteit zouden we de plassen wil-
len afsluiten, maar toerisme en wa-
terrecreatie is ook belangrijk voor 
ons dorp. We gaan de mogelijkhe-
den onderzoeken om de uitwisse-
ling tussen de plassen en de Ring-
vaart zo klein mogelijk te maken en 
ook willen we samen de overlast 
door blauwalg aanpakken.”
 

Verbreding sloot Uiterweg
Carl Riechelman: “Maar dat kost 
veel geld. Een maatregel is bijvoor-
beeld de verbreding van de Uiter-
wegsloot. Naast een betere door-
stroming creëren we met deze maat-
regel ook meer capaciteit om wa-
ter te bergen. Daarnaast heeft de-
ze sloot ook landschappelijke waar-
de.” Ronald Fransen: “We weten niet 
of alle bewoners van de Uiterweg 
het leuk zullen vinden. Als de sloot 
wordt verbreed gaat dat van hun 
voortuin af. Er bestaan dus nog flink 
wat open eindjes. Verder willen we 
samen de ecologische kwaliteit van 
het water verbeteren door natuur-
vriendelijke oevers aan te leggen in 
woonwijken en langs de Westein-
derplassen.” Carl Riechelman: “We 
willen over een lengte van tien tot 
vijftien kilometer natuurvriendelijke 
oevers maken, zo krijg je meer uit-
wisseling tussen het water en het 
land. Dit verbetert het milieu voor 
planten en dieren en zo krijg je een 
rijker ecosysteem. We zullen overi-
gens wel verschillende natuurvrien-
delijke oevers maken. Bij de plas-
sen heb je te maken met golfslag 
en dus hebben de oevers daar een 
zekere body nodig, anders spoelen 
ze weg.”

Meer bergingscapaciteit
De gemeente en Rijnland hebben 
ook gekeken of het watersysteem 
in Aalsmeer voldoende capaciteit 
heeft om grote hoeveelheden wa-
ter te kunnen aan- en afvoeren. Carl 
Riechelman: “Het gaat hierbij voor-
namelijk om het klimaatproef ma-
ken van het watersysteem. We heb-
ben gekeken of de watergangen in 
Aalsmeer voldoende capaciteit heb-
ben als het vaker en harder gaat re-
genen. Maar ook willen we voldoen-
de water kunnen vasthouden als er 
sprake is van droge perioden. We 
hoeven op dit punt niet veel maatre-
gelen te nemen, maar soms wel in-
grijpende maatregelen. Op verschil-
lende punten in Aalsmeer is er spra-
ke van te weinig afvoercapaciteit, 
bijvoorbeeld langs de Aalsmeerder-
weg. Er zijn daar veel te krappe dui-
kers en we moeten deze vervangen 
of overstappen op een ander sy-
steem. Hoe dan ook, deze maatregel 
zal veel mensen raken.” Daarnaast 
zal de gemeente zoveel mogelijk he-
melwater afkoppelen van de riole-
ring. “Ronald Fransen: “Het is zon-
de om dit schone water het riool in 
te laten lopen. Daarnaast levert het 
afkoppelen ook een besparing op. 
Door alleen geconcentreerd afval-
water af te voeren, hoeft de capa-
citeit van de waterzuiveringsinstal-
latie van Rijnland minder vergroot 
te worden.” Carl Riechelman: “Rijn-
land heeft toegezegd in het rioolsy-
steem van Aalsmeer te investeren 
en dat levert de maatschappij (lees: 
de belastingbetaler) uiteindelijk een 
besparing op van 1,5 miljoen eu-
ro. De gemeente en Rijnland verde-
len dit voordeel en dat wordt vast-
gelegd in het Afvalwaterakkoord.” 
Ronald Fransen: “We hebben op het 
gebied van afvalwater goed naar el-
kaars werkwijze gekeken, waardoor 
we tot efficiënte oplossingen zijn 
gekomen. Dit resultaat hadden we 
nooit zonder Rijnland kunnen be-
reiken. Het afkoppelen betekent wel 
dat de gemeente moet stoppen met 
de - relatief goedkope - chemische 
onkruidbestrijding. Het hemelwater 
wordt immers niet meer gezuiverd. 
Natuurvriendelijk onkruidbestrijding 
is duurder maar zo houden we het 
water schoon. Bovendien komen er 
zo minder schadelijke stoffen in het 
milieu.”

Grondwaterproblemen 
Ook de beheersing van het grond-
water heeft de volle aandacht van 
de gemeente. Carl Riechelman: 
“Sinds dit jaar is beheersing van het 
grondwater een wettelijke taak van 
de gemeente. Zoals bekend hebben 
wij sinds lange tijd een probleem 
met een te hoge waterstand in de 
Hornmeer. Hierdoor groeien bomen 
en planten minder goed en kan er 
bijvoorbeeld ook vocht in de wonin-
gen komen. Daar gaan we nu wat 
aan doen. De buurt is daar uiteraard 
heel blij mee. Het systeem dat we 
zullen gebruiken voor het afkoppe-
len van het regenwater gaan we nu 
ook gebruiken voor de beheersing 
van het grondwater en dit is zo’n 
voorbeeld van de integrale aanpak 
waarbij een maatregel meerdere ef-
fecten heeft.” De schoonheid van 
Aalsmeer wordt bepaald door water. 
Iedere Aalsmeerder geniet op zijn 
of haar eigen manier van het wa-
ter. De gemeente zal daarom inves-
teren in betere zwemvoorzieningen, 
vis- en aanlegsteigers en waterwe-
gen. Carl Riechelman: “We vinden 
het belangrijk dat het water gebruikt 
kan worden voor recreatie. Maar we 
vinden natuurontwikkeling ook be-
langrijk. Dit moet allemaal met el-
kaar in evenwicht zijn en hier zul-
len we als gemeente de regie moe-
ten voeren.” 

Baggerinhaalslag
Om de vaarwegen toegankelijk te 
maken en te houden moet de ge-

meente een baggerinhaalslag ma-
ken. Ronald Fransen: “Maar een pro-
bleem bij het baggeren is: wie moet 
wat gaan doen? Niet al het water is 
eigendom van de gemeente en bo-
vendien houdt bagger zich niet aan 
eigendomsgrenzen. We gaan daar-
om een baggerplatform oprichten 
om te kijken hoe we dit probleem 
gezamenlijk kunnen aanpakken. 
Daarbij moeten we niet uit het oog 
verliezen dat baggeren vooral in het 
belang is van de watersportbedrij-
ven en mensen die een boot heb-
ben. We denken er daarom over een 
bijdrage per boot te vragen. Ook 
willen we niet dieper dan nodig is 
baggeren. Te veel en te grote boten 
op de plassen veroorzaken weer an-
dere problemen zoals schade aan 
de oevers. Het vaarwegenbeleid 
moet helderder worden en we moe-
ten duidelijk bepalen welke vaarwe-
gen we gaan uitbaggeren en wel-
ke niet.” Carl Riechelman: “Maar er 
speelt nog een andere vraag: waar 
moeten we met de bagger heen? 
Vroeger waren er in Aalsmeer veel 
seringenkwekers die bagger nodig 
hadden. Dat is en wordt in de nabije 
toekomst veel minder.” Ronald Fran-
sen vult aan: “Bovendien hebben we 
te maken met toenemende hoeveel-
heid bagger omdat er steeds meer 
bomen groeien op de eilanden. We 
moeten dus nog wel naar oplossin-
gen zoeken om de bagger kwijt te 
raken. We denken daarbij aan het 
maken van vooroevers, waarbij de 
bagger vlak voor de oever wordt ge-
stort. Dat is een mooie oplossing, 
want je ziet er niets van, je ziet al-
leen water en paaltjes.”

Begrip voor elkaars standpunten
Het waterplan is meerdere ma-
len besproken met een klankbord-
groep die bestond uit inwoners en 
vertegenwoordigers van diverse or-
ganisaties uit Aalsmeer. Wethouder 
Ronald Fransen: “Als het om water 
gaat spelen er veel tegengestelde 
belangen in Aalsmeer. Watersport-
bedrijven, vissers, natuurorganisa-
ties, recreanten, ze hebben allemaal 
hun eigen ideeën over hoe de ge-
meente het beste met water kan 
omgaan. Maar gedurende het pro-
ces ontstond er wel begrip voor el-
kaars standpunten. De samenwer-
king was heel nuttig en er was spra-
ke van een goede sfeer. Ook zaten 
we op een lijn wat betreft het stellen 
van prioriteiten. Natuurlijk moesten 
er concessies worden gedaan en 
hebben alle groepen nog wensen, 
maar iedereen kan leven met deze 
uitkomst. Het participatieproces is 
dus goed verlopen.” Carl Riechel-
man: “Ook de samenwerking met 
Rijnland is goed gegaan. We heb-
ben bij elkaar in de keuken geke-
ken en daardoor zijn we tot efficiën-
te en duurzame oplossingen geko-
men. Als we ieder onze eigen weg 
waren gegaan, waren we nooit zo-
ver gekomen. We hebben een lan-
getermijnvisie ontwikkeld tot het 
jaar 2050 en een uitvoeringsplan tot 
2015. Dat wil overigens niet zeggen 
dat we nu klaar zijn. Over een jaar of 
zes moeten we kijken of het inder-
daad allemaal zo loopt als we ho-
pen. We moeten onderzoeken of de 
maatregelen die we treffen wel vol-
doende zijn voor de ecologie. Daar 
moeten we nog ervaring mee op-
doen en aan de hand van de resul-
taten moeten we misschien onze 
plannen aanpassen.” Ronald Fran-
sen: “Het mooie van dit plan is dat 
er veel aandacht is voor de ecolo-
gie en duurzaamheid en ik verwacht 
dat gehele gemeenteraad er ach-
ter staat. Dat zou fantastisch zijn.” 
De verantwoordelijkheid is alsvolgt 
verdeeld, de gemeente is er voor 
grondwater, waterketen, beheer en 
onderhoud en vaarwegbeheer. Rijn-
land: waterkwaliteit en waterkwanti-
teit. Het Waterplan Aalsmeer betreft 
de Westeinderplassen, de Boezem-
landen Aalsmeer en de drie polders: 
Schinkelpolder, de Oosteinderpoel-
polder en de Horn- en Stommeer-
polder, Kudelstaart valt onder een 
ander hoogheemraadschap en heeft 
een eigen waterplan.
Door: Jan Peterse.

Archief inventaris 
voor Aalsmeer
Aalsmeer -Op maandag 10 novem-
ber wordt in het Noord-Hollands Ar-
chief te Haarlem een drietal archie-
finventarissen aangeboden aan de 
burgemeesters en wethouders van 
de gemeenten Aalsmeer, Haarlem-
merliede en Spaarnwoude en Uit-
hoorn. De archieven zijn in opdracht 
van de colleges geïnvesteerd door 
medewerkers van Doxis informa-
tiemanagers onder begeleiding van 
het Noord-Hollands Archief. Het ar-
chief van Aalsmeer omvatten de ja-
ren 1946 tot 1985. 

Aalsmeer - Ondernemers, wethou-
ders, ambtenaren en raadsleden 
uit Aalsmeer hebben op 17 oktober 
een werkbezoek gebracht aan de 
gemeenten Harderwijk en Huizen. 
Tijdens het bezoek werd informa-
tie verkregen over projecten waarin 
de verbinding tussen land en water 
centraal staat.
Deze dienen als voorbeeld voor 
plannen om de recreatie in Aalsmeer 
te versterken. Het werkbezoek werd 
georganiseerd door de Kamer van 
Koophandel (KvK) Amsterdam en 
was een direct uitvloeisel van de 
Economische Visie die onlangs aan 
de gemeente is aangeboden. In de 
visie heeft de Ondernemers Vereni-
ging Aalsmeer (OVA) een toekomst-
visie neergelegd voor het economi-
sche beleid in de komende jaren. 
Dit gebeurde onder leiding van de 
KvK en in samenwerking met de ge-
meente.
Eén van de belangrijke uitkomsten 
is dat er in Aalsmeer kansen zijn 
om de recreatieve kwaliteiten beter 
te benutten. In de visie zijn moge-
lijkheden benoemd zoals de reali-
satie van één of meerdere passan-
tenhavens, een doorsteek van de 
Drecht naar de Westeinderplassen 
en het aantrekkelijker maken van 

de overgang tussen land en water. 
Deze projecten hebben de noemer 
‘Waterfront Aalsmeer’ gekregen. In 
de gemeenten Harderwijk en Hui-
zen lopen reeds projecten met een 
vergelijkbaar karakter. Tijdens het 
werkbezoek kregen de Aalsmeerse 
deelnemers ervaringen uit deze ge-
meenten voorgehouden.

Inspirerend
In beide gemeenten werden pre-
sentaties verzorgd door wethouders, 
projectleiders en ondernemers. Ook 
werd een wandeling door het ge-
bied gemaakt, waarbij de deelne-
mers in de praktijk konden erva-
ren wat er bij dergelijke projecten 
komt kijken. Vooral het bezoek aan 
het nautisch kwartier in Huizen le-
verde inspirerende ideeën op. In dit 
gebied wordt een combinatie van 
aanlegplaatsen, horeca, recreatie-
ve voorzieningen en woningbouw 
tot stand gebracht. De Economische 
Visie voor Aalsmeer wordt volgens 
planning in maart 2009 aan de ge-
meenteraad voorgelegd. Ondertus-
sen werken OVA, KvK en gemeen-
te aan een voorstel voor de organi-
satiestructuur, een uitvoeringspro-
gramma en de bijbehorende finan-
ciering.

Uitvloeisel van Economische Visie
Ondernemers en gemeente op 
werkbezoek voor Waterfront

Streek - Het voorgestelde Normen 
en Handhavingstels “Vliegen vol-
gens afspraak” (VVA) dat het be-
langrijkste onderdeel is van het uit-
gebrachte Aldersadvies aan minis-
ter Eurlings was voor de overgro-
te meerderheid van de gezamenlij-
ke platforms (27 in totaal) onaccep-
tabel. 
Deze uitkomst  aangevuld met een 
eerdere afweging om integer met 
de belangen van de omwonenden 
om te gaan en hier niet mee te mar-
chanderen was voor Erwin von der 
Meer (voorzitter VGP) voldoende re-
den om van verdere deelname aan 
het Alderstafel overleg af te zien. 
Kort voordat het Aldersadvies zou 
moeten worden goedgekeurd werd 
dit besluit door hem aan de leden 
van de Alderstafel medegedeeld. 
Tijdens een door Hans Alders ge-
organiseerde voorlichtingsbijeen-
komst op 30 september werd ge-
steld dat partijen die deelnemen aan 
het Alderstafel overleg en uiteinde-
lijk geen positief advies uitbrengen 
met betrekking tot het voorliggende 
totale Aldersadvies ook geen partij 
zullen kunnen zijn bij de verdere uit-
werking van dit advies. 
Nadat dit Alders advies door alle 
partijen met uitzondering van de ge-
zamenlijke platforms van een posi-
tief advies was voorzien hebben de 
platforms Zwanenburg, Spaarndam 
en Uithoorn de andere platforms 
gevraagd om toch maar een positief 
advies uit te brengen.  Dit heeft er 
toe geleid dat een meerderheid van 
de platforms (vooral uit de Haarlem-
mermeer) alsnog  een positief ad-
vies zal gaan uitbrengen om bij de 

verder uitwerking toch maar aan-
wezig te kunnen zijn. Dit om zaken 
naar men denkt positief te kunnen 
beïnvloeden.  De andere platforms 
(onder andere Amsterdam, Amster-
dam-West, Amstelveen, Aalsmeer, 
Assendelft, Schermer, Wijk aan Zee, 
Zaanstad ,Velsen, Heemskerk en 
Castricum)  zijn van mening dat dit 
wel zeer naïef is. Aan de Aldersta-
fel werd namelijk afgesproken dat 
om zaken naderhand nog te kun-
nen wijzigen dit alleen zal kunnen 
gebeuren indien alle partijen aan 
het Alderstafel overleg het hier over 
eens zijn. 
Dit valt in het geval van VVA niet 
te verwachten. De sector heeft 
het voor hen belangrijkste onder-
werp immers succesvol binnenge-
haald en zal dit door een soort ver-
der overleg niet zo maar laten af-
nemen. Teneinde de rechtsbescher-
ming en zekerheid van de bewoners 
echt zeker te stellen  is inmiddels 
de Vereniging Bescherming leef-
milieu regio Schiphol (BLRS) op-
gericht met als doelstelling het be-
houden, verbeteren dan wel intro-
duceren van lokale, gebiedsgerich-
te normen voor geluidsoverlast, ge-
vaar, volksgezondheid en milieube-
lasting, ten behoeve van de toetsing 
van het beleid voor de ontwikke-
ling van de luchthaven Schiphol, de 
handhaving door de overheid van 
de kwaliteit van het lokale leefmilieu 
en de rechtsbescherming door de 
omwonenden tegen inbreuken op 
hun persoonlijke levenssfeer. 
Informatie bij: Erwin von der Meer, 
tel. 0251-652906 en 0651392643 of 
Jan Griese, tel. 0297-582336.

Oprichting vereniging Bescherming 
leefmilieu regio Schiphol (BLRS)

Aanhouding 
huiselijk geweld
Hoofddorp - 28 oktober. Politie-
agenten hebben dinsdag 28 okto-
ber omstreeks 23.50 uur een 23-ja-
rige Hoofddorper aangehouden. Hij 
wordt ervan verdacht kort daarvoor 
zijn 25-jarige vriendin in hun wo-
ning te hebben mishandeld. 
De verdachte is voor nader onder-
zoek ingesloten.
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Regen kan plezier niet drukken
Veel belangstelling voor 
8e Qua Kunst & Ambacht
De Kwakel - De achtste aflevering 
van het “Qua Kunst & Ambacht” 
weekend heeft op zaterdag 25 en 
zondag 26 oktober menigeen doen 
besluiten een kijkje te gaan nemen 
bij de twaalf deelnemende bedrij-
ven en particulieren waar diverse 
kunstenaars zich presenteerden en 
manifesteerden en ook de bedrijven 
zich niet onbetuigd lieten. Vooral de 
zonnige zaterdag leende zich uitste-
kend voor een fietstocht. 
Op de regenachtige zondag was het 
gebruik van de auto en de paraplu 
geen overbodige luxe. Er viel weer 
veel te genieten en creativiteit vier-
de weer hoogtij en dat gold ook voor 

de diversiteit van het gebodene. Et-
sen, schilderijen, tekeningen, beel-
den, sieraden en keramische ont-
werpen te kust en te keur en op di-
verse plaatsen werd ook de inwendi-
ge mens niet vergeten door de deel-
nemende bedrijven en dat gastvrije 
onthaal werd door de bezoekers bij-
zonder op prijs gesteld. De kunste-
naars kregen de nodige vragen te 
beantwoorden en genoten met volle 
teugen van alle aandacht. 
Het zorgde er samen met het gebo-
dene voor dat de achtste editie van 
“Qua Kunst & Ambacht” zeker be-
stempeld kan worden als “zeer ge-
slaagd”.
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Wittebol Wijn pakt uit 
met Najaarswijnproeverij
Aalsmeer - De najaarswijnproeve-
rij van Wittebol Wijn vond afgelopen 
maandagavond plaats in de geheel 
in kerstsfeer omgetoverde show-
room van Bruinsma Hydrokultuur 
in de Kwakel. Zo’n 220 klanten van 
Wittebol konden deze avond een 
keuze maken uit 79 geselecteerde 
wijnen afkomstig uit; Frankrijk, Ar-
gentinië, Zuid-Afrika, Italië, Hon-
garije en Oostenrijk. Dit alles stond 
verdeeld over acht proeftafels die in 
de hal van Bruinsma stonden opge-
steld. Op het ‘terras’ konden de men-
sen even bijkomen van al het proe-
ven, en genieten van lekkere warme 
beenham en wat salades, wederom 
klaargemaakt door de huiskok van 
Wittebol, Jan. Veel aandacht was er 
deze avond ook voor de klassieke 
wijnen uit de Bordeaux. Tafel 1 en 2 
waren in zijn geheel hieraan geweid. 
Als speciale gast was uit Frankrijk 
Christian Boissonneau overgeko-
men om zijn wijnen van Château de 
la Vieille Tour en Château Giraud te 
laten proeven. Wijnmaker en eige-
naar Boissonneau vertelde uitvoerig 
over zijn wijnen en vond een luiste-
rend oor bij de aanwezige gasten. 
Uiteraard werden ze ook uitvoerig 
geproefd. Een toppertje van deze ta-
fel was de Château de la Vieille Tour 
Réserve 2000, super, top. Ook Zuid-
Afrika was goed vertegenwoordigd 
op tafel 3 met wijnhuizen als Sa-
ronsberg met de Provenance serie 
en de Anura wijnen waar vooral de 
Chenin Blanc eruit sprong.
Argentinië stond met het huis Can-
dela op tafel met een Viognier, Mal-
bec, Shiraz en Sangiovese.
Stuk voor stuk toppers uit Argenti-
nië. Tafel 4 had uit de Loire een he-
le mooie Pouilly-Fumé die er door 
zijn frisheid uitsprong. Ook op de-
ze tafel stonden een aantal wijnen 
van het Bourgogne huis Delaunay 
te proeven. 
Van de instap Chardonnay en Pi-
not Noir tot en met de toppers Mer-
curey en Santenay. Verder ston-
den de bubbels van het Champag-
ne huis Medot op tafel. De ideale 
Champagne voor de feestdagen. Als 
populair wijnland mocht Italië de-
ze avond niet ontbreken. Italiaan-
se wijnen winnen aan populariteit 

en stonden op tafel 5 dan ook uit-
gebreid uitgestald. Beginnend bij de 
Pinot Grigio en Gavi voor de witte 
wijnen gevolgd door onder andere 
Dolcetto d’Alba, Barbera d’Alba en 
Barolo de d’Alba. Daarna stonden 
nog een Valpolicella Ripasso en een 
Amarone te proeven. Vooral de Ri-
passo was een topper, een mooie 
volle wijn ideaal bij wildgerechten of 
oude kazen.

Huiswijn Daniel Bessiére  
De eigen huiswijn van Wittebol Wijn 
die in het voorjaar op de wijnbeurs 
Vinsud in Montpellier werd ont-
dekt vond gretig aftrek. De serie be-
staande uit een Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Sauvignon, Chardonnay 
en een Rosé Cabernet Franc, wij-
nen met een eigen karakter. Deze 
vondst blijkt een schot in de roos 
gezien het aantal flessen dat zijn 
weg heeft gevonden van het Zuid-
Franse Mèze naar het Aalsmeerse. 
De wijnen van Château du Donjon 
zijn als vanouds zeer geliefd, vooral 
de Merlot du Donjon. Op deze tafel 
stonden ook een aantal zeer mooie 
Rhône wijnen met als uitsmijter Do-
maine de Vieux Lazaret Cuvée Ex-
ceptionelle, een prachtig glas wijn 
bij onder andere groot wild, ever-
zwijn en hert. Tafel 8 was voorzien 
van wat oude getrouwe wijnen uit 
Hongarije en Oostenrijk die enthou-
siast gepresenteerd werden door 
Dhr.Antal. Het mooie zoetje Zeus 
was weer zeer geliefd en de mees-
te gasten van de avond namen de-
ze wijn als afsluiter van de avond. 
Helaas nog niet op de proeftafel, de 
Beaujolais Primeur 2008. De klan-
ten van Wittebol Wijn konden alvast 
een reservering plaatsen voor de-
ze wijnen die vanaf 20 november le-
verbaar zijn. Geheel nieuw is de pri-
meur Rosé van George Dubouef. De 
najaarsproeverij kan weer als suc-
cesvol worden afgesloten. Dirk en 
Linda van Zoolingen en medewer-
kers kunnen hun blik nu gaan rich-
ten op de drukke decembermaand. 
Mocht u nog geïnteresseerd zijn in 
Kerstpakketten en Relatiegeschen-
ken kijk dan op www.wittebolwijn.nl 
of kom voor een persoonlijk advies 
langs aan de Ophelialaan 116.

Zaterdag feest in de winkel
‘Espago’ vijftien jaar!
Aalsmeer - Espago in de Ophe-
lialaan bestaat op 1 november al-
weer 15 jaar. Reden om eigenaresse 
Gonny de Koter eens een paar pit-
tige vragen over het ondernemer-
schap te stellen. Alweer 15 jaar on-
dernemer in de Ophelialaan. Heb je 
15 jaar geleden de juiste locatie ge-
kozen? “Ik heb zeer zeker de juis-
te locatie gekozen, de Ophelialaan 
is een heerlijke winkelstraat waar je 
voor de dagelijkse boodschappen 
maar ook voor bijzondere dingen te-
recht kunt. En daar vind ik Espago 
goed passen.” Is je assortiment veel 
veranderd in de jaren? 
“Er is wel het een en ander veran-
derd , Veel glaswerk en roestvrij-
stalen items zijn altijd in de collec-
tie gebleven. In het begin verkoch-
ten wij ook tassen en badjassen en 
badhanddoeken, maar door ruimte 
gebrek zijn we daar mee gestopt. Je 
moet ook echt leren omgaan met de 
ruimte in je winkel. De laatste jaren 
zijn we succesvol met een collectie 
sieraden, de juiste kaarsen en een 
grote collectie badkamer accesoi-
res van de merken Blomus en Zack.” 
Hoe moeilijk is het om niet altijd je 
eigen keuze door te voeren? Want 
je hebt te maken met een breed pu-
bliek? 
“Dat heb ik in de jaren wel geleerd, 
het is ook belangrijk om iemand van 
de collega’s mee te nemen op in-
koop  mijn collega’s hebben een an-
dere smaak als ik en zo vullen we el-
kaar goed aan. Ik denk dat de basis 
collectie die we verkopen zo goed 
is, de klant weet dan ook waar ze 
het kunnen kopen , en daarbij spe-
len we in op de seizoenen met een 
wisselende collectie op gebied van 
glas en sieraden en creatieve heb-
bedingetjes.: Van welk cadeau uit 
de winkel gaat je hart sneller klop-
pen? “Pfvieuw, dat zijn wel meerde-
re cadeau’s; maar ik hou zelf heel 
erg van mooie vazen!” 
Wereldberoemd in Aalsmeer? Of 
denk je dat nog steeds niet ieder-
een deze mooie winkel kent? “Ja, 
dat zou mooi zijn, wereldberoemd. 
Maar nog steeds zien wij nieuwe 
mensen binnenkomen en dat is ont-
zettend leuk.” 
Wat is de leukste cadeautijd van het 
jaar? “De leukste maanden zijn no-

vember en december. De winkel ziet 
er dan op z’n mooist uit en ook op 
straat is het druk. Er hangt dan ook 
een gezellige sfeer wat nog wordt 
verhoogd doordat alle winkels kan-
delaars buiten hebben branden en 
er gezellige muziek wordt gedraaid. 
En nog meer dan de andere maan-
den wordt de verpakking bij ons af-
gestemd op Sint en Kerst. Al een ca-
deautje op zich.”
Lastige klanten zijn die er ook? “Na-
tuurlijk bestaan er ook lastige klan-
ten, maar dan is het zaak om daar zo 
goed mogelijk mee om te gaan, de 
klant blijft tenslotte altijd koning!” 
Hoe bedenk je iedere keer weer een 
nieuwe etalage? Doe je dat alleen? 
“Dat gaat vanzelf je kijkt in tijd-
schriften  en in andere etalages.  
Hier en daar registreer je van alles 
en dan kom je vanzelf weer tot iets 
moois. Bij de bijzondere dagen van 
het jaar heb ik altijd hulp van Mar-
cela die ontzettend creatief. De hui-
dige herfstetalage is bijvoorbeeld 
door haar bedacht.” 
Je werkt natuurlijk niet alleen, zijn 
je collega’s ook trouw al die 15 ja-
ren? “Gerry is van het begin toen ik 
de winkel ging starten al bij Espago 
werkzaam en weet dan ook van  al-
le in en outs. Zij kan de klant goed 
adviseren over het stylen van nieu-
we dingen in huis maar weet ook 
alles van de artikelen die worden 
verkocht. Het is dan ook fijn dat ik 
de winkel met een gerust hart  af 
en toe aan haar kan overlaten. Ria 
werkt  zeven jaar bij ons en ook zij 
weet de klant goed advies te geven. 
Het is fijn om met zo’n goed team te 
werken die flexibel zijn, en waar je 
van op aan kunt.” Wat is het mooi-
ste cadeau wat je zelf ooit gekre-
gen hebt? 
“Een beetje voor de hand liggend 
natuurlijk als ik zeg mijn dochters, 
maar het mooiste cadeautje is toch 
wel mijn kleindochter en oogappel-
tje Janou.” Heb je iets leuks in pet-
to op 1 november voor al je klanten? 
“Jazeker, we vieren het de hele dag 
in de winkel met verse koffie, lekke-
re hapjes en drankjes. 
BOB zorgt voor de geur en kleur die 
dag door met rozen te toveren. En 
iedereen krijgt 15% korting op al-
le cadeaus!”

Aalsmeer - Om wettelijke contro-
les te kunnen verrichten, heeft een 
accountantskantoor tegenwoordig 
een vergunning nodig van de Au-
toriteit Financiële Markten (AFM). 
Eind september heeft het AFM de 
vergunning verleend aan het aan de 
Dorpsstraat 99 gevestigde Berghoef 
Accountancy! 
Naast de noodzaak van de vergun-
ning is deze ook een erkenning van 

de kwaliteit van de accountantscon-
troles die door Berghoef Accoun-
tancy worden verricht en de kunde 
van de mensen die deze uitvoeren. 

Berghoef gaat daarom ook ‘full 
speed’ door om op allerlei gebieden, 
inclusief die van de accountants-
controle voor middelgrote en grote 
ondernemingen, de cliënten uitste-
kende diensten te verlenen

AFM-vergunning voor Berghoef 

Kathleen Anne te water 
bij Koninklijke De Vries
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 25 
oktober vond de feestelijke tewater-
lating plaats van Kathleen Anne, het 
tweede jacht uit de nieuwe Feadship 
SL39-serie van Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw in Aalsmeer. Het Ne-
derlandse topmerk Feadship is we-
reldwijd marktleider in custom-built 
megajachten voor de happy few. De 
orderportefeuille van de werf is goed 
gevuld met jachten tot ruim 80 me-
ter. Met de SL39 semi-custom reeks 
boort De Vries een nieuw marktseg-
ment aan om sneller tegemoet te 
kunnen komen aan de vraag. 

Flexibel design platform 
Uniek aan de 39 meter-jachten van 
het SL39-concept is de combinatie 
van absolute Feadship-kwaliteit en 
een deels gestandaardiseerde ba-
sis voor een optimale prijs-kwali-
teitverhouding binnen dit topseg-
ment. Doordat de engineering van 
het SL39-jacht al is uitontwikkeld, 
worden de kosten en de doorloop-

tijd gedrukt. De opdrachtgever ge-
niet totale vrijheid bij het bepalen 
van de look van het exterieur, even-
als de stijl, functionaliteit en indeling 
van het interieur. De SL39 beschikt 
over een uitzonderlijk ruim zonne-
dek, met als vast element de onmis-
bare jacuzzi. De zaterdag gedoop-
te Kathleen Anne, bouwnummer 
676, heeft een modern vormgege-
ven exterieur, ontworpen door Gui-
do de Groot Design. Het interieur is 
van Bannenberg. Eind 2009 volgt de 
oplevering van het derde jacht uit de 
SL39-serie. Deze is klassieker van 
lijn, is een Nederlands ontwerp van 
Fokkema (interieur) en De Voogt 
Naval Architects (exterieur). 
Koninklijke De Vries Scheepsbouw 
vormt sinds 1949 met Royal Van 
Lent Shipyard en De Voogt Naval 
Architects het samenwerkingsver-
band Feadship: First Export Asso-
ciation of Dutch Shipbuilders. Een 
merk met een wereldreputatie voor 
luxe jachten in het topsegment. 

Nina en Sanne winnaars 
kleurwedstrijd Ichtusshop
Aalsmeer - De Ichtusshop, de chris-
telijke boekwinkel van Aalsmeer, 
bestaat al weer twee jaar. En dit 
is gevierd met een zeer geslaagde 
kleurplatenwedstrijd met kleurpla-
ten van Opa Knoest, getekend door 
Michel Boer. De kleurplaten waren 
zeer geliefd en het duurde niet lang 
of er was geen kleurplaat meer te 
verkrijgen. De uitreiking volgde op 
dinsdag 13 oktober. Uiteindelijk wa-
ren er twee winnaars, Nina van de 
Vaart uit Rijsenhout en Sanne Al-
derden uit Aalsmeer. Beide kinde-
ren werden verblijd met het boek en 
de cd ‘Opa Knoest op de boerde-
rij’. Op de foto ontbreekt Nina, maar 
wel is de tweede prijswinnaar, Tim 
van Soest te zien met zijn prijs, het 
kleurboek van Opa Knoest. De wed-
strijd is nog maar net voorbij of de 
volgende actie staat al weer op het 
programma. In de maand november 

krijgt u bij elke aankoop vanaf 10 
euro een cadeautje van De Ichtus-
shop. En dat is wel zo interessant zo 
voor de feestdagen van december. 
Zo zijn er weer een heel aantal nieu-
we artikelen verschenen. De nieu-
we cd’s van onder andere Michael 
W. Smith, Brian Doerksen en Elly en 
Rikkert zijn de verkrijgen, maar ook 
leuke geschenkboekjes van onder 
andere Max Lucado en natuurlijk 
veel nieuwe romans. Kortom, het is 
meer dan de moeite waard om snel 
weer eens te komen kijken naar de 
nieuwe collectie, maar ook voor een 
(kerst)kaartje of een agenda kunt u 
bij De Ichtusshop terecht. De Icht-
usshop is geopend op dinsdag, vrij-
dag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur en bevindt zich in gebouw Irene 
in de Kanaalstraat 12. Ook voor een 
kopje koffie of thee bent u van har-
te welkom.

Veiligheidscampagna van 
Flora werpt vruchten af
Aalsmeer - In september 2008 is bij 
FloraHolland vestiging Aalsmeer de 
veiligheidscampagne ‘Onze markt-
plaats: veilig op de veiling’ gestart. 
Iedereen moet zonder gevaar ge-
bruik kunnen maken van de markt-
plaats. Het is dan ook van belang 
dat de veiling zorgt dat gebouwen 
en terreinen aan alle veiligheids-
voorwaarden voldoen. Maar het is 
nét zo belangrijk dat iedereen in 
en rond de veiling zich aan de re-
gels houdt. Het is een gezamenlijke 
marktplaats: veiling en gebruikers 
zijn er samen verantwoordelijk voor. 
Hoe staat het er nu voor? Naar aan-
leiding van de oproep in de laatste 
nieuwsbrief zijn verschillende sug-
gesties binnengekomen om poten-
tieel onveilige situaties in en om de 
veiling aan te pakken. Een greep uit 
de reacties:
* De belijning onder aan de afrit 
vanaf het parkeerdak (P23) is op-
nieuw geschilderd. De gele verf 
was dermate versleten dat de belij-
ning vooral bij bewolkt weer, regen 
of duisternis onvoldoende zichtbaar 
was.

* Op locatie 035 aan de zijde van de 
A4-sluis werd een onveilige situa-
tie voor fietsers geconstateerd. Op 
deze locatie liepen fietsers het risi-
co om van het dock te fietsen. Daar-
om is een betonnen blokkade ge-
plaatst.
* Ook op een aantal plaatsen binnen 
en buiten is de belijning inmiddels 
slecht zichtbaar, bijvoorbeeld bij en 
op de verkeersdrempels. In de ko-
mende periode wordt deze belijning 
vernieuwd. Dat voorkomt schade 
aan voertuigen en werkt veilig rij-
gedrag in de hand. Bij een aantal 
plaatsen wordt eerst gekeken of de 
belijning alleen opgefrist moet wor-
den, of dat de indeling beter kan.
* Op de Legmeerdijk is een extra ze-
brapad met stoplichten aangelegd 
voor voetgangers tussen Centrum 
en Zuid. Op 4 november 2008 wordt 
de nieuwe oversteek officieel ge-
opend.

Ideeën zijn welkom
Suggesties rondom (verkeers)-vei-
ligheid? Stuur een e-mail naar: veili-
gopdeveiling@floraholland.nl. 

Grootste azaleakwekerij van 
Nederland in Kudelstaart
Kudelstaart - Azaleakwekerij L.J. 
van der Meer is verhuisd naar Ku-
delstaart. Op 1 november staan de 
deuren van de nieuwe locatie aan 
de Hoofdweg 42 open voor publiek. 
Op de nieuwe kwekerij wordt de 
productie fors uitgebreid, inclusief 
met azalea’s uit eigen veredeling. 
Dit seizoen brengt Van der Meer 
de unieke, spiderachtige Fuji op de 
markt. L.J. van der Meer is een be-
grip in de azaleawereld. Het is de 
enige producent in Nederland die 
volledig azalea’s teelt, van stek tot 
afleverbare planten. Voorheen vond 
de teelt in Roelofarendsveen plaats 
en sinds een aantal maanden in Ku-
delstaart. De teelt van azalea is op 
de nieuwe locatie deels geautomati-
seerd. Er wordt tijdens de productie 
gebruik gemaakt van een rolcontai-
nersysteem, een top- en sorteerma-
chine en een robot voor het neer-
zetten en oprapen van de azalea’s. 
De kwekerij heeft een oppervlakte 
van vijf hectare. De productie wordt 
dit seizoen met 50 procent uitge-
breid. “In het verleden hadden wij 
drie locaties in Roelofarendsveen en 
nu hebben wij alles onder één dak. 
Dit werkt een stuk efficiënter. Een 
groot voordeel is bovendien dat wij 
nu dicht bij de handel en veiling ge-
vestigd zijn”, vindt eigenaar Maurice 
van der Meer.

Unieke noviteit Fuji
L.J. van der Meer opereert  aan de 
bovenkant van de markt. Van der 
Meer streeft voortdurend naar ste-
vige, uniforme azalea’s. Door middel 
van belichting en koeling worden de 
azalea’s gelijkmatig in bloei getrok-
ken. Het assortiment van Van der 
Meer bestaat uit de ‘vogeltypes’ en 

daarnaast is azaleakwekerij L.J. van 
der Meer constant bezig met pro-
ductvernieuwing. Het bedrijf heeft 
enkele kwalitatief sterke soorten op 
de markt gebracht, de zogenaamde 
Mountain Group. Bekende soorten 
uit eigen selectie zijn Mont Ventoux, 
Eiger, Mont Blanc, Tigra en Hima-
laya. Dit assortiment is wereldwijd te 
koop. Van der Meer introduceert het 
komende seizoen een unieke novi-
teit: Fuji. “Samen met een collega 
hebben wij andere families binnen 
de Rhododendrongroep met elkaar 
gekruist, met Fuji als resultaat”, zegt 
Van der Meer. De spiderachtige ro-
ze azalea zal verkrijgbaar zijn in pot-
maat 12 en 14. Op termijn zal ook 
een witte en rode variëteit van Fu-
ji beschikbaar komen. Van der Meer 
voert de azalea’s aan op bloemen-
veiling FloraHolland en Plantion. Het 
bedrijf is sterk in daghandel. Zij fo-
cust zich op kwaliteit en speelt in 
op specifieke wensen van de klant. 
Sinds 2005 is de kwekerij lid van af-
zetorganisatie Decorum Plants. Een 
deel van de azaleaproductie wordt 
onder dit handelsmerk verkocht aan 
de consument.

Open Dag
L.J. van der Meer opent haar nieu-
we locatie op een feestelijke wijze. 
Op zaterdag 1 november staan de 
deuren open voor het publiek. Geïn-
teresseerden kunnen deze zaterdag 
een bezoek komen brengen aan de 
nieuwe kwekerij, Hoofdweg 42 in 
Kudelstaart. De open dag duurt van 
13.00 tot 17.00 uur.
 L.J. van der Meer houdt overigens 
iedere woensdag van 9.00 tot 16.30 
uur verkoop voor particulieren. U/jij 
bent welkom.
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Nieuw: Cursus LevensKunst in 
Training Centrum Oosteinder
Aalsmeer - Op zaterdag 15 no-
vember start opnieuw in het TCO-
Aalsmeer aan de Oosteinderweg 
272 een zesdaagse cursus Levens-
kunst. De cursus wordt gegeven 
door en Marianne Buskermolen en 
Lidwien van Wissen. 15 en 29 no-
vember 2008, 24 en 31 januari, 7 en 
14 maart 2009. De training is be-
doeld voor mensen die hun vita-
liteit en inspiratie een nieuwe im-
puls willen geven. Heb jij ook het 
gevoel soms niet bij je eigen kracht 
te kunnen komen, dat iets je in de 
weg staat je eigen leven te leiden, 
dat verstand en gevoel met elkaar 
strijden, dat er in je rugzak behal-
ve bruikbare zaken, ook nog zoveel 
zit dat energie vreet en dat het niet 
gemakkelijk is grenzen te stellen en 
oude patronen te doorbreken? En, 

ben je bereid met jezelf aan de slag 
te gaan en te ontdekken wat jou 
kan helpen je dromen en wensen 
vorm te geven? Dan is LevensKunst 
de cursus waarnaar je op zoek bent. 
Rode draad in de training is jouw 
levensverhaal, waarin je vooral de 
schijnwerpers richt op je leererva-
ringen, je talenten en mogelijkhe-
den om te kunnen leven vanuit je 
eigen kracht. Je leert hoe je belas-
tende zaken meer achter je kunt la-
ten en hoe je je toekomstig levens-
pad met meer vitaliteit en vertrou-
wen kunt bewandelen. Na de start 
op 15 november zijn de cursusdata 
29 november, 24 en 31 januari en 7 
en 14 maart. Voor opgave: Telefoon 
0297-324757 of mail naar info@tco-
aalsmeer.nl. Algemene informatie 
op www.tco-aalsmeer.nl.

LePas wordt onderdeel van 
internationale reisorganisatie 
Kudelstaart - Met ingang van 1 no-
vember wijzigt de naam van Reis-
buro LePas in Holland International 
Reisbureau LePas. “Ons reisbureau 
wordt hiermee onderdeel van de in-
ternationale reisorganisatie World 
of TUI, een wereld waarin tweehon-
derd vooraanstaande reisorganisa-
ties uit zestien landen samenwer-
ken onder één paraplu.
Dit betekent voor ons reisbureau 
een bundeling van deskundigheid 
en ervaring, meer mogelijkheden en 
nog meer service op maat”, vertelt 
eigenaresse Yvonne Lever.

Uitstekende toekomst
Yvonne Lever is ervan overtuigd dat 
het reisbureau een uitstekende toe-
komst tegemoet gaat. “Voor per-
soonlijk advies in een professione-
le omgeving zal altijd markt blijven. 
Om die reden hebben we gekozen 
ons aan te sluiten bij de formule van 
Holland International Reisbureau. 
Hiermee kunnen we onze klanten 
nog beter van dienst zijn. De naam 
mag dan veranderen, de service van 
de ervaren reisadviseurs blijft ver-
trouwd en het aanbod van reizen en 
vakanties veelomvattend. Naast va-

kanties van de bestemmingsspeci-
alist Holland International worden 
in ons reisbureau natuurlijk ook va-
kanties van diverse andere aanbie-
ders, waaronder Neckermann, Oad 
Reizen en Vrij Uit, aangeboden. Wij 
bieden onze klanten een compleet 
en scherp geprijsd aanbod van va-
kanties.”    

Service met een smile
De TUI smile is het logo van TUI Ne-
derland en hét symbool voor vakan-
tieplezier.
“Dat is precies het gevoel dat wij 
onze klanten willen meegeven wan-
neer zij een bezoek brengen aan ons 
reisbureau. Het draait bij ons om de 
wensen van de klant, van persoon-
lijke attenties tot allerlei extra’s met 
betrekking tot de reis”, aldus Yvon-
ne Lever. 
Holland International Reisbureau 
LePas is gevestigd in het winkelcen-
trum Kudelstaart, aan de Einstein-
straat 117 en is telefonisch bereik-
baar via 0297-364511. Openings-
tijden zijn maandag van 13.00 tot 
18.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag 
tussen 9.30 en 18.00 uur en zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur.

Op 19 december in het centrum
Inschrijving voor sfeervolle 
decembermarkt geopend
Aalsmeer - Op vrijdag 19 decem-
ber vindt de sfeervolle december-
markt weer plaats in de Zijdstraat in 
het centrum. 
Tijdens dit evenement zijn circa zes-
tig kramen aanwezig, waar vooral 
veel leuke cadeauartikelen te koop 
zijn. De decembermarkt is dé plek 
om gezellig kerst inkopen te doen. 
Door het dorp klinkt winterse mu-
ziek en natuurlijk is er warme cho-
colademelk en glühwein verkrijg-
baar om op te warmen in de kou-

de decembermaand.  Natuurlijk zijn 
ook alle winkels in het centrum ge-
opend. Veel winkeliers zijn ook bui-
ten te vinden met een kraam, even-
als verenigingen en standhouders. 
De markt vindt plaats van 14.00 tot 
21.00 uur. Er is nog een aantal kra-
men beschikbaar. 
Inschrijven voor de kramen op de 
decembermarkt kan via www.natu-
ralsolutions.nu. 
Kijk voor meer informatie op: www.
aalsmeercentrum.nl.

Voor optimale grip 
Profile Tyrecenter ABO 
adviseert winterbanden
Aalsmeer - Nog even en de win-
ter staat weer voor de deur. Rijden 
onder winterse omstandigheden 
vraagt om een aangepaste rijstijl. Bij 
die rijstijl horen de juiste banden. De 
banden bepalen immers de grip op 
de weg en die kan ’s winters nogal 
eens wisselen. Niet voor niets kie-
zen veel mensen dan ook voor de 
extra grip van een goede winter-
band. Profile Tyrecenter ABO  is hy-
perspecialist in winterbanden en 
adviseert vakkundig. 
Zodra de temperatuur daalt naar 
waarden van zeven graden of la-
ger is het veiliger om de zomerban-
den te wisselen voor winterbanden. 
De koudere omstandigheden heb-
ben direct invloed op de specifie-
ke eigenschappen van zomerban-
den. Het rubber in de banden wordt 
bij lagere temperaturen harder en 
daardoor verliest de band zijn grip 
op de weg.  Winterbanden blijven 
elastisch door hun speciale samen-
stelling. Ze voeren bovendien water 
en ijsblubber sneller af door een bij-
zonder functioneel profiel. De ergo-
nomische Z en Y lamellen persen de 
vochtstromen zijwaarts en maken 
een optimaal wegcontact mogelijk. 
Het zachtere rubber ‘kleeft’ beter 
op het koude of natte wegdek. Dat 
maakt het voertuig beter bestuur-
baar en dus veiliger. Rijden op win-
terbanden leidt tot een effectief ge-
bruik van energie. Goed onderhou-
den banden leveren directe bespa-
ringen in gebruiksduur en brand-
stofkosten. Winterbanden zijn wel-
iswaar een extra investering, maar 
door het doelmatig wisselen tussen 
zomer- en winterbanden, is het be-
drag onderaan de streep uiteinde-
lijk gelijk of zelfs lager. Profile Tyre-
center ABO in de Lakenblekerstraat 
28 is hét adres voor een uitgebreid 
winterbandenassortiment tegen 
zeer aantrekkelijke prijzen.

Ook in Nederland nuttig
Sneeuwoverlast op de weg is in Ne-
derland meteen voorpaginanieuws. 
De laatste jaren valt het gelukkig 
wel mee met de extremewinters, 
maar ook bij regen en kou bewijzen 
winterbanden hun nut. De maanden 
tussen oktober en april hebben veel 
uitdagingen in petto, zoals vallen-
de bladeren, regen, hagel of wind-
stoten. Een grotere kans op slippen 
en glijden vraagt om een aangepas-
te rijstijl en banden die de uitdaging 
van het seizoen aankunnen. Winter-
banden zijn speciaal ontworpen om 
van oktober tot april die zware taak 
aan te kunnen.

In het buitenland
Vanwege de verkeersveiligheid 
wordt in de Benelux het gebruik 
van winterbanden wel aangeraden, 
maar (nog) niet verplicht. In landen 
die meer heuvels en bergen dan Ne-
derland hebben maken winterban-
den wel deel uit van de verkeers-
wetten en –regels. 

Over t red ing  van  d ie  wetge-
ving levert een boete op wegens 
verkeers¬hinder. Gezien de verant-
woordelijkheid en de schuldvraag 
bij eventuele ongevallen is het ze-
ker aan te bevelen om in het win-
terseizoen in het buitenland altijd 
met winterbanden te rijden. Door de 
centrale afspraken van Profile Tyre-
center met alle leasemaatschappij-
en, kunnen ook leaserijders uitste-
kend bediend worden door Profile 
Tyrecenter ABO. 

Wenst u meer informatie of wilt u 
direct advies op maat, dan kunt u 
contact opnemen met Profile Tyre-
center ABO via 0297-328221. Na-
tuurlijk kunt ook langskomen bij de 
vestiging op bedrijventerrein Horn-
meer. 

Nieuw evenement in centrum
Koop nu kaarten voor 
Wandel Gangen Diner
Aalsmeer - Op donderdag 20 no-
vember organiseren zes horeca-
gelegenheden in het centrum van 
Aalsmeer een compleet nieuw eve-
nement: het Aalsmeers Wandel 
Gangen Diner. 
Op deze avond krijgt u een culinaire 
route door het dorp voorgeschoteld 
met live- jazz en bluesmuziek op de 
zes verschillende locaties. De deel-
nemende horecagelegenheden zijn: 
Poolcafé The Fifties, De Oude Vei-
ling, café De Praam, Het Wapen van 
Aalsmeer, ’t Holland Huys en café 
bar Joppe. 
Het is een unieke aanvulling op de 

jazz- en bluesavonden die de hore-
ca eerder al organiseerden. 
Door de toevoeging van een culinai-
re route aan de bluesavond wordt 
het ook voor fijnproevers een ide-
ale avond. Om van de dinerroute 
met live muziek te kunnen genie-
ten, moet u vooraf een kaart ko-
pen. Deze kaarten kosten 27,50 per 
stuk en zijn vanaf heden te koop bij 
De Oude Veiling en het Wapen van 
Aalsmeer. Er zijn 250 kaarten be-
schikbaar voor de avond. 
Koop dus snel een kaart, want op 
is op! Kijk voor meer informatie op: 
www.aalsmeercentrum.nl.

Van links naar rechts: Victor Zijlema (Investor Relations Manager van SNS Re-
aal), Lex Vonk (Manager Private Banking & Beleggingen van Rabobank regio 
Schiphol), Jacob Schoenmaker, Gijs Verweij (CEO van Wereldhave).

Belegger ontmoet CEO
Aalsmeer - Beleggers van Rabo-
bank Regio Schiphol en Euronext 
ontmoetten de topmannen van SNS 
Reaal, Wereldhave en Vopak. Maan-
dag 27 oktober organiseerde Rabo-
bank Regio Schiphol samen met Eu-
ronext deze ontmoetingsavond voor 
hun Beleggingsklanten. 
Drie topmannen van beursgeno-
teerde bedrijven presenteerden een 
voor een hun onderneming; Vic-
tor Zijlema, Investor Relations Ma-
nager van SNS Reaal; Gijs Verwe-
ij, CEO van Wereldhave en Jack de 

Kreij, CFO van Vopak. Het vuur werd 
hen aan de schenen gelegd door de 
aanwezigen en Jacob Schoenmaker, 
presentator van het beursnieuws op 
RTL Z en moderator van de avond. 
Er werd ingegaan op de core busi-
ness van de ondernemingen, het ef-
fect van de huidige beursgang, hun 
solvabiliteit, duurzaamheid en de 
manier waarop de bedrijven waar-
de creëerden voor hun aandeelhou-
ders. 
Ruim 125 beleggers waren aanwe-
zig.

Boerenkool van Joling voor 
goede doel in The Beach
Aalsmeer - Maandagavond in de 
Hilversumse Studio 21 was de af-
trap van het jubileumfeest van 125 
jaar Koninklijk Horeca Nederland. 
Tijdens een diner, met een schitte-
rende show van onder andere Hans 
Klok en Bastiaan Ragas, werden er 
door televisie-kok en Amsterdam-
se gastheer Joop Braakhekke bor-
den geveild van vele Nederlandse 
beroemdheden met daarop hun fa-
voriete gerechten. 
De opbrengst van de avond en de 
veiling komt ten goede van het Na-
tionale Horeca cadeau dat op 4 no-
vember zal worden aangeboden aan 
Koningin Beatrix. Alle horeca bedrij-
ven zullen hier een bijdrage leveren 
voor het door de majesteit geko-

zen ‘We Care Foundation’, een pro-
ject voor de dak- en thuislozen in 
ons land. Bij de veiling wist eige-
naar Ruud Vismans van The Beach 
en restaurant Het Strandpaviljoen 
het bord van de Aalsmeerder Ge-
rard Joling te bemachtigen. Op het 
bord staat het favoriete gerecht van 
Joling afgebeeld: Ouderwetse oud-
Hollandse boerenkool met worst en 
een kuiltje jus. 
Dit favoriete gerecht is gedurende 
de feestweek van Koninklijk Hore-
ca Nederland (tot en met 4 novem-
ber) verkrijgbaar in The Beach en 
Het Strandpaviljoen aan de Oostein-
derweg. De opbrengst gaat naar het 
goede doel, de ‘We Care Founda-
tion’.

Eigenaar Ruud Vismans van The Beach met het bord van Gerard Joling.

MuppiesWorld: trendy lifestyle 
kleding voor baby’s en kinderen
Aalsmeer - MuppiesWorld voor ba-
by-, peuter-, kleuter- en tienerkle-
ding is een initiatief van Irene Klomp 
en Wendy Verbeek. Een aantal jaar 
geleden ontmoetten Irene en Wen-
dy elkaar op een lifestyle beurs. Ire-
ne als standhoudster van het merk 
Cloggies Childwear en Wendy als 
bezoeker. Wendy was direct hele-
maal verliefd op het merk Cloggies 
Childwear en zo ontstond er een 
heel leuk gesprek met Irene. Wendy 
nam wat informatie mee naar huis 
over de Cloggies collectie, want je 
weet maar nooit. Enige tijd later 
toen Wendy ging trouwen herin-
nerde zij zich het gesprek met Ire-
ne en besloot contact met haar zoe-
ken, met de vraag of zij wellicht iets 
kon maken voor haar bruidskinde-
ren. En zo geschiedde. Irene begon 
te ontwerpen en uiteindelijk heeft 
zij 9 bruidskindjes voor Wendy ge-
kleed. Gedurende de periode voor 
de bruiloft, waarin Irene en Wendy 
veelvuldig contact hadden merk-
ten zij al snel dat zij met veel zaken 
op één lijn zaten. Ook op het gebied 
van mooie feestelijke kinderkleding 
waren zij het met elkaar eens dat er 
niet zoveel keus is en zeker niet voor 
jongens. Maar daarnaast vonden zij 
dat het ook nog eens kleding moet 
zijn, die de kinderen daarna door 
kunnen dragen en wat vooral ook 
comfortabel draagt. En als finishing 

touch, zijn bijbehorende nette, leuke 
schoenen  echt een must en daarin 
was de keus helemaal beperkt. Na 
vele avonden brainstormen over een 
mogelijke samenwerking is het idee 
geboren om een totaalconcept aan 
te gaan bieden via het internet en 
een showroom, maar wel gericht op 
een specifieke doelgroep.  Na veel 
research over wat er zoal te koop 
is, besloten zij naast het eigenmerk 
Cloggies Childwear een aantal mer-
ken in te kopen die aansluiten bij 
het beeld van een klassieke, doch 
hippe en trendy lifestyle voor baby’s, 
peuters, kleuters en tieners. 
Bent u na bezoek aan www.mup-
piesworld.nl wellicht in twijfel over 
een bepaalde maat of komt u liever 
voor de gezelligheid gewoon langs 
om te passen met uw kinderen? 
Maak dan een afspraak en breng 
een bezoek aan de kleine show-
room op een unieke plek. Hier heb-
ben Wendy en Irene alles op voor-
raad en kunt u het desgewenst di-
rect meenemen. Ook voor acces-
soires, zoals boxkleden, aankleed 
kussenhoezen, dekentjes etc. heeft 
Muppies World een aantal merken 
gevonden die prima aansluiten bij 
dit lifestyle gevoel. 
Voor meer informatie: Kijk op de site 
of bel 06-55183400 of 06-13428623. 
Mailen kan naar info@muppies-
world.nl.

RTL 4 te gast bij Wittebol
Aalsmeer - Afgelopen week was 
de filmploeg van RTL 4 op bezoek 
bij Wittebol Wijn. Er werden opna-
men gemaakt voor het programma 
De Kwestie van Smaak. Een kook-
programma gepresenteerd door Re-
né Lancée die het afgelopen sei-
zoen de winnaar was van het pro-
gramma Mijn Tent is Top. 
René en zijn compagnon Jasper 
hebben gewonnen met hun horeca-
zaak Flinstering gevestigd in Breda. 
Na een slopende finale wisten deze 
mannen de hoofdprijs in de wacht te 
slepen. René gaat in dit nieuwe te-
levisieprogramma bij mensen thuis 
aan de slag. Hij neemt de kijker mee 
tijdens het inkopen, laat zien waar 
je op moet letten, laat trucjes wee-
tjes en handigheidjes zien en maakt 
vooral lekkere en simpele gerech-

ten. De chefs oplossingen zijn hel-
der en simpel. Bij het onderdeel in-
kopen werd de hulp ingeroepen 
van Dirk van Zoolingen van Witte-
bol Wijn in de Ophelialaan.Voor het 
programma van aanstaande zondag 
2 november was men opzoek naar 
Elzas wijnen waaronder de wijnen 
van Domaine Engel. Wittebol is in de 
regio het verkoop punt van dit Do-
maine en zodoende zocht men con-
tact met de Aalsmeerse winkel. Tij-
dens de opname komt René met zijn 
vriendin als klant binnen om wijn te 
kopen en advies te vragen voor een 
lekkere wijn bij de maaltijd die hij 
die dag gaat maken. 
De opname stonden er binnen een 
uur op en het resultaat is aanstaan-
de zondag te zien op RTL 4 om 16.25 
uur.  
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Til van Veen: ‘Het Rode Kruis zit in mijn bloed’

Vrijwilligers voor het voetlicht 
Aalsmeer - 23 Jaar geleden werd 
de in Aalsmeer geboren en geto-
gen Aalsmeerse Til van Veen tijdens 
een bezoek aan de braderie in Ku-
delstaart aangesproken door een 
Rode Kruis medewerkster. ‘Zeg, is 
dit werk ook niet iets voor jou? “Ik 
weet nog precies wat ik toen zei: Als 
ik maar hoef niet te verkopen want 
dat is niets voor mij. Maar wat blijkt, 
ik vind het nu enig om achter een 
kraam te staan. Een paar weken ge-
leden stonden wij bij de Hoogvliet 
in Aalsmeer Oost. Hebben we voor 
bijna achthonderd euro verkocht. 
Dat is veel als je bekijkt dat het toch 
om relatief lage bedragen gaat. Voor 
de handwerksters is dat ook zo een 
enorme stimulans. Zij weten dat 
er vraag is naar hun werk en dan 
dient het ook nog het goede doel. 
Er zijn genoeg dames die altijd iets 
om handen willen hebben. Gelukkig 
krijgen wij heel veel wol of borduur-
garen aangeboden.”
Til van Veen vindt het heerlijk om 
mensen te helpen en haar voorkeur 
gaat het meest uit naar de oude-
ren. Zij voelt zich thuis bij het Rode 
Kruis. Het is niet alleen de aandacht 
geven aan de ouderen dat haar zo 
pleziert, ook de samenwerking met 
het team is fantastisch. 
“Teamwerk is heel belangrijk, als er 
geen goede teamgeest is dan zou-
den er nooit zoveel vrijwilligers zich 
beschikbaar stellen. Vrijwilligers-

werk is niet vrijblijvend. Daarom 
moest ik ook even na denken over 
het verzoek, want als je je opgeeft 
als vrijwilligster moet je goed besef-
fen waaraan je begint. Je kunt niet 
zeggen vandaag heb ik geen zin, er 
wordt immers op je gerekend.” Sa-
men met Marike van der Laarse be-
gon Til van Veen aan de cursus waar 
zij leerde over de filosofie van het 
Rode Kruis, het bedienen van een 
rolstoel, en ook de creatieve activi-
teiten kwamen uitvoerig aan bod. 

Handwerkgraag volk
 “Aalsmeerders zijn een bezig volkje, 
men handwerkt graag en daar ha-
ken wij  op in. Twee keer per maand, 
op de eerste en derde maandag-
middag van de maand, is er in het 
Rode Kruis gebouw de handwerk-
soos. Ook op de tweede en vier-
de woensdagmiddag kan men te-
recht in de handwerksoos. En dan 
zijn er nog de creatieve ochtenden 
op de eerste donderdagmorgen van 
de maand. 
De mensen vinden het heerlijk om 
te komen. Het is een hele trouwe 
groep. Je merkt echt dat de mensen, 
het merendeel is vrouw, het fijn vin-
den elkaar weer te zien en te spre-
ken. Voor degenen die niet zelfstan-
dig hun huis meer uit kunnen, be-
staat de mogelijkheid te worden op-
gehaald. Ook hier hebben zich weer 
vrijwilligers voor beschikbaar ge-

steld. Deze middagen zijn belang-
rijk voor sociale contacten. Je haalt 
mensen op deze manier uit hun iso-
lement”, vertelt Til verder. Ook in het 
Zorgcentrum Aelsmeer wordt er 
door Het Rode Kruis voor de bewo-
ners in het huis en in de aanleunwo-
ningen een handwerkmiddag geor-
ganiseerd. Er wordt op deze middag 
koffie gedronken en natuurlijk ook 
veel gepraat. Naast de handwerk-
middagen en de creatieve ochtend, 
bestaan er wandelmiddagen. 
Vanuit het Zorgcentrum wordt er 
met zeven tot tien bewoners in de 
rolstoel naar het Kloosterhof ge-
wandeld. De week daarop gaan 
de Kloosterhof bewoners naar het 
Zorgcentrum. Er wordt met elkaar 
thee gedronken en van gedachten 
gewisseld. Voor deze middagen is 
een één op één begeleiding nodig.
“Ook deze middagen zijn van groot 
belang, men haalt weer even een 
frisse neus en praat met andere 
mensen. En, hiervoor kunnen wij 
best nog wat vrijwilligers gebrui-
ken”,  benadrukt Til van Veen.

Telefooncirkel
En dan is er ook nog de telefoon-
cirkel. Twaalf jaar geleden opgezet 
en inmiddels een gedegen dichtge-
timmerd plan. Til legt uit hoe de cir-
kel werkt: “Een dienstdoende vrij-
williger belt ’s morgens om 8.30 uur 
de eerste deelnemer. Zij informeert 

Start tweede gesprekken bij 
Consultatiebureau voor Ouderen
Aalsmeer - - Deze weken ontvan-
gen tientallen ouderen een uitnodi-
ging voor een tweede gesprek bij 
het Consultatiebureau voor Oude-
ren. De verpleegkundigen van het 
Consultatiebureau houden een vin-
ger aan de pols wat betreft het li-
chamelijk en geestelijk welzijn van 
ouderen.  “Ik ben nog op en top fit, 
maar toch vind ik het een gerust-
stellende gedachte dat iemand je 
eens per halfjaar helemaal nakijkt”, 
zegt Michael Lloyd (65). Lloyd heeft 
onlangs een tweede gesprek gehad 
bij het Consultatiebureau voor Ou-
deren. “Ik vind het prettig dat ik dan 
allerlei vragen kan stellen. Zo heb-
ben we het de laatste keer over eet-
gewoontes gehad. Mijn vrouw en ik 
proberen er nu op te letten dat we 
minder vet en meer vezels en groen-
tes eten.”  
Ook Clazien Meivogel (68) is blij 
met het Consultatiebureau. “Ik vind 
het prettig dat alles wordt gecon-
troleerd, mijn ogen, oren, gewicht 
en bloeddruk. Maar ook vind ik fijn 
dat er wordt gevraagd hoe je in het 
leven staat. De verpleegkundige is 
heel belangstellend, het zijn echt fij-
ne gesprekken.”

Preventief onderzoek
Het Consultatiebureau voor Oude-
ren is eind vorig jaar als proef ge-
start. Het doel is mensen tussen de 
60 en 75 jaar te informeren over een 
gezonde levensstijl en hen te advi-
seren bij eventuele problemen zodat 
ze zo lang mogelijk zelfstandig kun-
nen blijven functioneren. Inmiddels 
hebben al bijna 200 mensen een 
preventief onderzoek gehad en zijn 
tientallen mensen langs geweest 
voor een tweede gesprek. 
Bij het eerste gesprek moeten de 
ouderen een vragenlijst invullen 
over hoe ze zich lichamelijk voelen 
en of ze medische problemen heb-
ben. Ook of ze bijvoorbeeld voldoen-
de sociale contacten hebben. “De 
vragenlijst zorgt ervoor dat men-
sen even stilstaan bij hun eigen si-
tuatie”, zegt Tineke de Wit, verpleeg-
kundige. 
“En voor ons is het een goede kap-
stok om het gesprek in te gaan. Je 

Bij het Consultatiebureau voor Ouderen worden ogen, oren, gewicht en bloeddruk gecontroleerd. 

of iemand lekker heeft geslapen en 
of alles goed gaat. Vervolgens belt 
dan de eerste deelnemer nummer 
twee en zo voort. De laatst gebel-
de zoekt dan weer contact met de 
vrijwilligster. Dit gebeurt vijf dagen 
per week. Zo weet de vrijwilligster 
dat alles in orde is. Mocht er toch 
onverhoopt iets zijn, of als men bij-
voorbeeld geen gehoor krijgt, dan 
wordt er direct contact gezocht met 
het sleuteladres. Vaak zijn dat de 
buren of familie. Indien nodig wordt 
een arts ingeschakeld. Het systeem 
werkt heel goed. Het geeft de deel-
nemers een gevoel van vertrouwen 
en veiligheid, 
Het maakt hen minder angstig. Heel 
belangrijk als je ouder wordt of er 
alleen voorstaat.” Ook wordt er re-
gelmatig op huisbezoek gegaan. Tij-
dens de visites komen de verhalen 
van vroeger aan bod en het is heer-
lijk iemand op bezoek te hebben die 
werkelijk luistert. “Het zijn vaak ook 
zulke leuke verhalen, ouderen men-
sen hebben gewoon heel veel te 
vertellen.” 
De jeugd en jongeren van het Ro-
de Kruis zijn projectmatig bezig. Zo 
helpen zij onder andere mee met 
het smeren van broodjes voor de 
pramenrace en worden bewoners 
van ons Tweede Thuis uitgenodigd 
bij het Zorgcentrum. 
Ook hebben zij voor deze bewoners 
een uitstapje georganiseerd naar 
Artis.

Hoogtepunten van het jaar
Maar het hoogtepunt van het jaar 
is de gastendag en de koffieoch-
tend waarbij alle vrijwilligers en ou-
deren betrokken zijn. Dit jaar had 
de Arendshoeve een ruimte be-
schikbaar gesteld. Men keek de 
ogen uit zoveel verschillende soor-
ten planten en zo een leuke sfeer. 
Er was koffie met gebak en tot slot 
het glaasje advocaat. Sponsors lie-
ten zich deze ochtend niet onbe-
tuigd en de Brulboeien zongen lied-
jes van vroeger. Leden van de Lions 
en de Rotary haalden en brachten 
de ouderen van en naar hun adres-
sen. Kortom iedereen was echt een 
ochtend uit. 

Tot nu toe hebben alle geïnterview-
de vrijwilligers een ding met elkaar 
gemeen. Zij zijn de bescheidenheid 
zelve. Zo ook Til van Veen, zij houdt 
zich het liefst op de achtergrond. 
“Het gaat niet om mij, het gaat om 
het Rode Kruis, Het Rode Kruis zit in 
mijn bloed.” 
Maar zonder al deze bescheiden 
mensen die vele uren beschikbaar 
stellen om hun medemens te hel-
pen zou de wereld er een stuk min-
der gezellig uitzien.

Janna van Zon

Voor verdere inlichtingen over het 
Rode Kruis kan contact opgeno-
men worden met Jan Kwak, telefoon 
0297-326893 of e-mail jankwak.ro-
dekruis@jeka52.nl. 

ziet dan al snel waar eventuele pro-
blemen zitten.” Volgens De Wit heb-
ben veel ouderen last van overge-
wicht en bewegen ze te weinig. “In-
middels heb ik verschillende men-
sen doorverwezen naar Welzijn Ou-
deren, waar ze kunnen sporten in 
groepsverband. Maar als ze daar te-
genop zien, geef ik ze tips hoe ze in 
en rond het huis wat meer kunnen 
bewegen. Ook dat kan al veel hel-
pen.” Bij het tweede gesprek wor-
den de eerder gegeven adviezen 
besproken. Tineke de Wit: “Dan is 
het leuk te zien wat de resultaten 
zijn. Zo was een oudere man naar 
een diëtiste gegaan en enorm af-
gevallen. En een mevrouw was op 
ons aanraden langs de KNO-arts 
geweest, waardoor ze van aller-
lei kwaaltjes af was. Zij kwam echt 
stralend binnen. En dat geeft ons 
ook weer een kick.” 

Overigens waren er ook mensen die 
aangaven dat ze zich nog te jong 
voelden voor het Consultatiebureau, 
zegt De Wit. 
“Er is een grote groep ouderen die 
nog kerngezond is, maar de ver-
schillen tussen mensen zijn groot. 
En dat heeft niet eens zoveel met de 
leeftijd te maken.”
 
Activiteiten voor ouderen
Het viel De Wit en haar collega Pien 
van Leeuwen, wijkverpleegkundige 
in Aalsmeer, op dat eenzaamheid 
een grote rol speelt bij veel oude-
ren. Van Leeuwen: “Vooral als men-
sen niet meer zo mobiel zijn, neemt 
het aantal sociale contacten af. Ook 
zijn mensen vaak veel bezig met het 
verleden, met nare gebeurtenis-
sen die ooit hebben plaatsgevon-
den. Ik verwijs soms door naar het 
maatschappelijk werk, maar dat is 

voor sommigen een te hoge drem-
pel. Verder geef ik ze de adressen 
van ouderenbonden en dergelijke. 
De bonden organiseren veel activi-
teiten. Maar soms hebben de men-
sen daar de energie niet meer voor. 
Dat is jammer. 
Het is een moeilijk probleem, maar 
we willen als Consultatiebureau kij-
ken hoe we ook op dit gebied een 
vangnet kunnen zijn.” Als de proef 
met het Consultatiebureau voor Ou-
deren succesvol is, wordt beke-
ken of dit een blijvende voorziening 
moet worden.
Van mevrouw Meivogel en de heer 
Lloyd mag het in ieder geval blij-
ven bestaan. Lloyd: “Met veel pro-
blemen en vragen stap je niet zo 
snel naar je huisarts. Bovendien sta 
je dan na tien minuten weer bui-
ten. Hier wordt alle tijd voor je ge-
nomen.”
 Verpleegkundige De Wit vult aan: 
“En als mensen ergens mee zit-
ten of nogmaals getest willen wor-
den, kunnen ze altijd een keer extra 
langskomen.”
Voor meer informatie: GGD Amster-
dam, tel: 020–5555457, e-mail: md-
vet@ggd.amsterdam.nl.

Een oproep met een ‘luchtje’
Aan alle trotse bezitters van een 
hond, van harte gefeliciteerd met 
uw huisdier. Wij willen u erop attent 
maken, dat in iedere dierenwinkel 
(ook die in Kudelstaart) u een  pak-
ket kunt kopen voor het opruimen 
van de drollen die uw hond bij onze 
school neer legt.
U kunt natuurlijk ook een plasticzak 
kopen bij de supermarkt (ook aan-
wezig in Kudelstaart).
Het komt namelijk dagelijks voor dat 
er kinderen onder de hondenpoep 
zitten. Als de kinderen van de bo-
venbouw op het plein spelen met de 
bal en die belandt na een fantas-
tisch schot in het grasveld tussen de 
Graankorrel en de OBS dan is het 
negen van de tien keer raak dat het 
kind dat de bal haalt, terugkomt met 
de bal onder de poep en dan natuur-
lijk ook zijn of haar handen tot zelfs 
de mouwen van een jas of trui. Maar 

is de bal schoon dan zit de poep wel 
onder aan de schoenen! Ook als we 
’s morgens op school aankomen ge-
beurt het regelmatig dat voor de in-
gang van de school de stoep onder 
de drollen ligt.
U als trotse hondenbezitter begrijpt 
natuurlijk wel dat wij daar niet vro-
lijk van worden en verzoeken u dan 
ook om uw hond uit te laten op de 
daarvoor aanwezige hondenuitlaat 
plaatsen en de drollen van uw hond 
op te ruimen. En denk nu niet een 
ander doet het ook niet, want als u 
begint met het opruimen volgt de 
rest vanzelf. Wij kunnen dan weer 
spelen en de school binnen gaan 
met schone schoenen/handen en 
kleding.

Alle kinderen van de Graankor-
rel, en de ouders en leerkrach-
ten.

ingezonden

Fred en Pol van de Proosdijhal. Ron was afwezig.

Beheerders in zonnetje
Kudelstaart - Fred, Pol en Ron de 
beheerders van sporthal de Proosdij 
in Kudelstaart. Deze heren zijn da-
gelijks in de sporthal te vinden om 
alles vlekkeloos te laten verlopen en 
dat doen ze! Voor kleine ongeluk-
jes worden er pleistertjes geplakt, 
kleedkamers worden gecheckt, per-
soonlijke eigendommen, denk aan 
kleding, sieraden enz. die zijn ver-
geten, worden keurig in dozen be-
waard zodat de spulletjes altijd weer 

teruggegeven kunnen worden aan 
de rechtmatige eigenaar. Er mag 
een glaasje water gedronken wor-
den, soms een bakkie koffie voor de 
leiding, een telefoontje naar huis is 
ook nooit een probleem, schema’s 
worden nauwkeurig in de gaten ge-
houden en ga zo maar door. De be-
zoekers en gebruikers van de Proos-
dijhal zijn terecht trots op deze he-
ren en vinden het leuk hen eens in 
het zonnetje te zetten!

Speelavond en jaarvergadering 
bij BV Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op donderdag 6 no-
vember houdt buurtvereniging Allen 
Weerbaar weer een gezellige speel-
avond. Het wordt een speciale, want 
ook de jaarvergadering staat op het 
programma, evenals de prijsuitrei-
king van het seizoen 2007-2008 gaat 
plaatsvinden. 
Na het officiële gedeelte komen de 
kaarten op tafel voor het klaverjas-
sen en jokeren. De avond is in buurt-
huis ’t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat en begint om 19.45 uur. Vanaf 

19.30 uur staan koffie en thee voor 
de bezoekers klaar. 
Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door de 
heer P. Könst met 5471 punten, op 
twee is de heer J. Alderden geëin-
digd met 5411 punten en de mar-
senprijs mocht mevrouw L. de Nooij 
in ontvangst nemen. Bij het joke-
ren was Lenie onverslaanbaar met 
186 punten. Plaats twee was voor de 
heer A. Groenendijk met 303 pun-
ten.

Cheque van 1.100 euro wordt uitgereikt door de voorzitter Innerwheel aan le-
den van de commissie Moeder Verwendag.

Innerwheel AMU schenkt vier 
maal 1.100 aan goede doelen
Aalsmeer - Op woensdag 1 okto-
ber heeft Innerwheel AMU aan vier 
verschillende goede doelen  1.100 
euro geschonken. De Innerwheel 
AMU (Aalsmeer, Mijdrecht, Uit-
hoorn) is een serviceclub, die be-
staat uit de partners van de Rota-
ryclubleden. Ook de Innerwheel is 
een landelijke organisatie die na-
streeft om gelden bijeen te brengen 
voor de verschillende goede doe-
len, dit in combinatie met een gezel-
lig samen zijn. De afgelopen jaren 
zijn er verschillende acties geweest 
om geld bijeen te brengen. Er zijn 
zelfgemaakte koeien en varkens van 
stof verkocht, er zijn golf- en bridge 
toernooien georganiseerd en op 
de tweedehands markt zijn spullen 

verkocht. Ondanks dat er voldoen-
de geld in kas is, houdt het bestaan 
van de club of en heeft zij besloten 
het bijeen gebrachte geld aan vier 
verschillende doelen te schenken.  
De goede doelen waaraan de In-
nerwheel haar geld heeft geschon-
ken zijn KNGF Blinde Geleide Hon-
den, Stichting vrienden van Johan-
nes Hospitium te Mijdrecht, Biezen-
waard te Uithoorn en Moeder Ver-
wendag te Aalsmeer. Moeder Ver-
wendag is een project van de Ro-
tary Aalsmeer, waarbij moeders van 
gehandicapte kinderen, die nauwe-
lijks nog tijd voor zichzelf vrij kun-
nen maken, op uitnodiging van de 
Rotary, één dag per jaar volledig in 
de watten worden gelegd.  
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Multi’s sluiten seizoen af 
met wintertriatlon Assen
Aalsmeer - Ter gelegenheid van 
het 25 jarig jubileum van de Winter-
triathlon in Assen werd er op vrijdag 
24 oktober een wintertriathlon ge-
houden voor de jeugd. 
Deze wedstrijd was bedoeld om de 
jeugd enthousiast te krijgen voor dit 
mooie evenement en stond in het 
teken van het goede doel KIKA. Aan 
de start van deze wedstrijd stonden 
ook de broers Davy en Justin Hey-
steeg van het Multi Triathlon Team 
uit Aalsmeer. Justin (7 jaar) deed 
mee in de categorie t/m 8 jaar en 
Davy (9 jaar) deed mee in de cate-
gorie 9 en 10 jaar. 
Om 16.45 uur uur klonk het start-
schot voor de zeven deelnemers in 
de categorie tot en met 8 jaar. Justin 
begon de wedstrijd zoals altijd erg 
gemotiveerd en kwam na 500 me-
ter als tweede aan in de wisselzo-
ne. Doordat hij zijn helm al op had 
tijdens het lopen kon hij direct zijn 
fiets pakken om vervolgens de 2,2 
kilometer op de fiets af te gaan leg-
gen. Als vierde kon hij tenslotte de 
schaatsen onder binden om de af-
sluitende drie ronden uit te rijden. 
Helaas bleek de jeugd vanuit Assen 
beter te kunnen schaatsen, waar-
door Justin een aantal plaatsen 
moest opschuiven. Na een eindtijd 
van 23.12 minuten kon Justin als 
zesde zijn handen in de lucht ste-
ken.
De dertien atleten in de catego-
rie 9-10 jaar vertrokken om 17.00 
uur in de aanhoudende regen voor 
hun wintertriatlon. Tijdens de loop-

afstand van 1 kilometer kon Davy 
zich handhaven in de kopgroep. Da-
vy begon als eerste aan het fietson-
derdeel, doordat andere seconden 
verloren doordat zij hun helm nog 
op moesten zetten. Al snel haalden 
twee atleten Davy in, na eerst nog 
even in zijn wiel gezeten te hebben. 
Na de 4,4 kilometer fietsen werden 
de schaatsen ondergebonden en 
kon Davy als derde de ijsvloer betre-
den. In de afsluitende zes schaats-
ronden moest Davy nog één atleet 
voor laten gaan om in een tijd van 
26,16 minuten als vierde te finishen.
Op zaterdag 25 oktober was het de 
beurt aan de senioren John Hey-
steeg en Jeroen Hijstek. John had 
helaas in voorbereiding op de NK 
wintertriathlon te kampen gehad 
met een kuitblessure. Aangezien de 
drang om de wintertriathlon toch 
te lopen groot was, koos hij voor 
de sprint afstand. Op de prachtige 
herfstdag werd er 5 kilometer gelo-
pen, 25 kilometer gefietst en 10 kilo-
meter geschaatst. De wedstrijd ging 
volgens plan. Helaas kon de eind-
tijd van 1.30 uur niet gehaald wor-
den vanwege een nare val tijdens 
het schaatsen, maar met een eind-
tijd van 1.37.07 uur was John uiterst 
tevreden. 
Op het NK wintertriathlon (10 kilo-
meter lopen, 50 kilometer fietsen en 
20 kilometer schaatsen) werd er wel 
gestart door de Multi-atleet Jeroen 
Hijstek. Jeroen werd zevende van 
Nederland in de categorie heren 50 
in een eindtijd van 3.17.54 uur

Kudelstaart - Voor VZOD B1 waren 
er dit jaar een hoop veranderingen. 
Vorig jaar nog C1, nu aspiranten B1 
en twee nieuwe coaches. Hoe zou-
den ze hun eerste seizoen in de B1 
doormaken? 
De afgelopen jaren waren de mei-
den en jongens getraind door Su-
zan Verheul en Norbert van Oost-
veen. Onder leiding van dit tweetal 
was de toenmalige C1 altijd dichtbij 
de koppositie en een aantal keren 
zelfs kampioen. Het is duidelijk dat 
er een goede basis was om op ver-
der te gaan en de nieuwe coaches, 
Kristian van Heemskerk en Paul te 
Riele, waren dan ook vol vertrouwen 
voor dit nieuwe seizoen. 
Er moesten zes wedstrijden ge-

speeld worden in een competitie 
met vier teams. Slechts één van de-
ze wedstrijden moest de B1 het on-
derspit delven. 
Zaterdag 11 oktober was de laatste 
wedstrijd tegen Koog Zaandijk op 
het eigen veld aan de Wim Kandreef 
in Kudelstaart. Na een aarzelend 
begin kwam het besef dat de vele 
toeschouwers daar toch niet voor 
niets stonden en met een mooie 6-
4 overwinning waren de bloemen en 
taart hun deel. Op het veld speelde 
de B1 4e klasse, in de zaal zijn ze 
weer terug in de 3e klasse met bo-
vendien een poule van zeven teams. 
Maar na dit kampioenschap zijn ze 
vol goede moed voor het naderende 
zaalseizoen.

Korfbalcompetitie
VZOD B1 borduurt voort 
op succes C1

Van links naar rechts Abdullah Mohammed, Hein van Leeuwen, coaches Paul 
te Riele en Kristian van Heemskerk, Thomas van der Zwaard en Steven de 
Jong. Voor: Jessica Venema, Shewa Bernsen, Hanna Viet, Karolien van Wis-
sen en Alyssa te Riele.

Kans op periodetitel!
VV Aalsmeer overklast Jos 
Aalsmeer - Na de riante overwin-
ning op Jos/Watergraafsmeer (6-
0) en de nederlagen van SCW en 
Overbos heeft Aalsmeer aanstaan-
de zaterdag 1 november tegen AM-
VJ aan een gelijk spel genoeg om de 
eerste periode te pakken. Het was 
wat je noemt een geslaagde zater-
dag aan de Dreef. Ook trainer Edwin 
van Maas had dit scenario niet kun-
nen bedenken, maar was na af-
loop van de wedstrijd en na het ho-
ren van overige uitslagen een ge-
lukkig mens. Het was tevens het 
afscheid van verdediger Jordy v.d. 
Sluis die zich vanaf nu volledig gaat 
richten op het Beach voetbal waar 
hij met zijn maat tot de Nederland-
se top behoort. Aalsmeer begon on-
der ideale weersomstandigheden 
wat onwennig aan de wedstrijd. De 
eerste minuten was Aalsmeer al op 
de helft van Jos te vinden. Het spel 
was te gehaast om al het doel te vin-
den. Jos bleek een zwakke tegen-
stander te zijn die niet voor niets op 
de laatste plaats staat. In de 5e mi-
nuut kon Jordy v.d. Sluis vrij opko-
men en vanaf de achterlijn de inko-
mende Ilker Yildiz aanspelen. De-
ze schoof de bal in de uiterste hoek, 
1–0. In de 7e minuut weer Jordy v.d. 
Sluis die geen echte tegenstander 
had en steeds vrij kon opkomen. Op 
aangeven van Salih Yildiz kopte hij 
net over. Een niet te missen kans 
kreeg Milton Cooman in de 9e mi-
nuut, maar vrijstaand voor de kee-
per Dave LeBlanc verknalde hij deze 
kans. De goed spelende Ilker Yildiz 
maakte in de 6e minuut zijn tegen-
stander weer eens gek. Zijn voorzet 
werd door de overgekomen Ali Keles 
knap verlengd, 2–0. Dion Bogaard 
was in de 19e minuut dicht bij een 
doelpunt, maar zijn vallende schot 
werd door keeper Dave LeBlanc 
bekwaam overgestompt. De kee-
per was ook het enige pluspunt aan 
de zijde van Jos/W. Aalsmeer bleef 
gevaarlijk voor het doel en Jos kon 
niets anders doen dan alles op de 
verdediging te gooien en met kleine 
overtredingen de score beperken. 
De keeper had geluk in de 33e mi-
nuut toen een schot van Furgel Cai-
ro via zijn knie uit het doel spatte. In 
de 39e minuut was het prijs schie-
ten op het doel van Jos. Via diverse 
voeten werden evenzoveel inzetten 

uit het doel gewerkt Zelfs een ver-
woestend schot van Ilker Yildiz in de 
40e minuut ging via onderkant lat 
weer uit het doel. De enige kans van 
Jos in de eerste helft kwam in de 
42e minuut uit een vrije trap, maar 
keeper René Jonker verwerkte de-
ze knal tot corner. Aalsmeer sloot 
de eerste helft af met veel kansen, 
maar te weinig doelpunten. 
Aalsmeer begon slordig aan de 
tweede helft. Het klopte niet meer 
en de foutjes slopen er in. Niet dat 
Jos gevaarlijk kon worden, maar 
men verviel weer in een oude fout, 
namelijk het eindeloos breien met 
de bal. In de 54e minuut werd Ali 
Keles gewisseld voor Timo Rijs-
terborgh en liep Furgel Cairo te-
gen een gele kaart aan. Sergio Pre-
gers werd in de 62e minuut gewis-
seld voor Dirk Jan v.d. Meer. Een lu-
diek moment in de 65e minuut gooi-
de de wedstrijd weer van slot. Salih 
Yildiz slalomde door de achterhoe-
de ging met de bal over de achter-
lijn. Er werd niet gevlagd en gefloten 
dus ging hij doodgewoon door naar 
doel en niemand viel hem meer aan. 
Hij schoot de bal maar in het doel 
en kreeg tot zijn verbazing een doel-
punt toegekend, 3–0. Na dit doel-
punt kwam Aalsmeer weer in zijn 
ritme en werd er weer gevoetbald. In 
de 72e minuut lobde Furgel Cairo uit 
een voorzet van Salih Yildiz de bal 
over keeper LeBlanc, 4-0. Jos/W liet 
het allemaal maar lopen en kon het 
tempo niet meer volgen. In de 77e 
minuut ontdeed Ruud den Hooglan-
der zich van 3 man en bracht de 5–
0 op het scorebord. In de 83e mi-
nuut kreeg Milton Cooman uit een 
goed opgezette aanval door Salih 
Yildiz de kans om 6–0 te scoren. Jor-
dy v.d. Sluis kreeg in de 84e minuut 
een publiekswissel en hij werd ver-
vangen door Jordan White. Thomas 
Harte liep in de 88e minuut nog te-
gen een gele kaart aan. Zo eindigde 
deze wedstrijd in een regelmatige 
overwinning en liet Aalsmeer 60 mi-
nuten goed voetbal zien en eindig-
de verrassend aan de kop van het 
klassement. Zaterdag 1 november 
speelt Aalmeer uit bij AMVJ. Aan-
vang 14.30 uur en hoopt men de 
eerste periode titel te pakken. 

Jack van MuijdenPoel’s Eye in het Dorpshuis
Aanstaande vrijdag weer darts!
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag 
31 oktober kunnen de darters weer 
aantreden in Dorpshuis ‘The Black 
Hat’, zoals de darters hun heilige 
grond noemen.  Een avondje darten 
is voor hen een avondje om naar uit 
te kijken.  Je ziet elkaar weer en er 
is altijd veel te vertellen over darten.
Veel darters spelen immers compe-
titie en veel darters bezoeken de ve-
le toernooien in de regio. Darten is 
in Nederland niet bestempeld als 
een sport.  
De uitslagen van deze toernooien 
zijn dan ook veelal uitsluitend via 
het internet af te lezen. Over Poel’s 
Eye zijn wel al honderden kranten-
stukjes verschenen.  De vaste lezers 
van de krantenstukjes krijgen veel-
al een goede indruk van de prima 
sfeer in het Dorpshuis.  Allerlei hi-
larische dartfeitjes worden vermeld, 
evenals natuurlijk de roemruchte 
winnaars! Niet alle darters kunnen 
bij de Poel’s Eye avonden aanwe-
zig zijn. Competitie- of andere ver-
plichtingen zorgen af en toe voor af-
wezigheid.  Op www.poelseye.nl zijn 
de volgende ochtend de uitslagen 
af te lezen.  Mede-dartgenoten zijn 
immers altijd zeer geïnteresseerd in 
de resultaten van anderen.  Afgelo-
pen zondag vond het tweede Ne-
derlandse Ranking toernooi van de 
Nederlandse Dartbond plaats.  Als 
darter ben je er bij of volg je de uit-

slagen via het internet. Zo konden 
zij dan ook zondagavond op het web 
zien dat het Floortje van Zanten voor 
de tweede keer dit seizoen bracht 
tot de halve finale. 
Hiermee staat zij nu tweede op de 
Nederlandse Ranking achter Carla 
Molema.  Bij de jeugd kwam Ange-
lique Maarse zelfs in de finale!  Ver-
slagen van deze grote toernooien 
zijn niet in de Telegraaf van maan-
dag te vinden, dat is enerzijds jam-
mer; anderzijds hebben darters el-
kaar weer veel te vertellen op de 
Poel’s Eye avonden.
Wie heeft er in Nieuwkoop gewon-
nen, Hoe was het in Alphen a/d Rijn 
en Heb je nog bekenden gezien? 
Nederland is dan wel een groot 
dartland, toch is het wereldje klein.
Wie naar Eindhoven of Groningen 
reist voor een mooi toernooi komt 
ongetwijfeld bekenden tegen. Bij 
darten geef je elkaar vóór én na el-
ke wedstrijd een hand! Dit ritueel 
alsmede veel prachtige wedstrijden 
is morgen weer te zien in ‘The Black 
Hat’. Maak kennis met deze prachti-
ge sport; het is weer een  Poel’s Eye 
vrijdag, 31 oktober. Inschrijven kan 
tot 19.45 uur en deelname kost 3 
euro per persoon. 
Kijken is goed mogelijk en, uitge-
zonderd de consumpties, gratis! 
Voor meer informatie www.poel-
seye.nl.

Sjoelcompetitie in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 6  no-
vember wordt de volgende competi-
tie-avond van Sjoelclub Rijsenhout 
gespeeld in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat. De aanvang 
is 20.00 uur en inschrijven kan van-
af 19.30 uur. Het sjoelen op 23 ok-
tober is in de Hoofdklasse gewon-
nen, door Dirkjan Baardse met 2038 
punten, op twee Ria v/d Jagt met 
1838 punten en derde Nel Lager-
burg met 1836 punten. 
In klasse A was Elly Lanser de bes-
te sjoeler met 1729 punten, op twee 
Bertus Baas met 1682 punten en 

derde is Alie van Tol geworden met 
1677 punten. In klasse B was de 
hoogste eer voor Thomas van Bra-
kel met 1739 punten, op twee Wil 
Schimmel met 1608 punten en der-
de Plonie Verdel met 1601 punten. 
In klasse C was Rie Kant met 1583 
punten onverslaanbaar, op twee As-
trid Overbeek met 1574 punten, der-
de was Femmy Korte met 1524 pun-
ten. In de klasse D tot slot was plaats 
één voor Anja Koster met 1518 pun-
ten, op twee Stien Piet met1452 
punten, derde plaats voor Ria Daal-
man met 1393 punten.

Michelle Buskermolen debuteert 
in Dames Marathonpeloton
Aalsmeer - Het is herfst, de tempe-
ratuur is nog ruimschoots boven de 
10 graden en het marathonschaats-
seizoen is al in volle gang. Eén van 
de debuterende dames in het pe-
loton is de Kudelstaartse Michelle 
Buskermolen. Voorgaande seizoe-
nen reed zij langebaanwedstrijden, 
waarin zij in de regio met de besten 
mee kon komen. Het rijden van ma-
rathons ging haar ook heel goed af, 
want zij won al eens de baancom-
petitie voor dames op de ijsbaan in 
Haarlem. Vorig seizoen heeft zij ver-
schillende wedstrijden meegereden 
met de heren, waarbij zij een aantal 
keer bij de eerste tien eindigde. Ook 
heeft de schaatsster van STG VZOD 
uit Kudelstaart in het seizoen 2007-
2008 het Zesbanen toernooi van het 
gewest NH/U gereden, waarbij zij 
een tweede plaats in het algemeen 
klassement behaalde over tien wed-
strijden. Bij de Nederlandse Jeugd-
kampioenschappen marathon-
schaatsen (junioren A) was er voor 
haar al eens een achtste en een vijf-
de plaats. De overstap naar het lan-
delijk rijdende damespeloton is een 
logische volgende stap, maar daar-
om niet minder groot. Zij zal zich nu 
staande moeten houden tussen da-
mes als Elma de Vries, Gretha Smit 
en Daniëlle Bekkering.
Michelle maakt met haar drie ploeg-
genotes deel uit van de ploeg Edso-
Software, met als subsponsoren 
Elektra-installatiebedrijf Hans Stok-
kel, Van Schie Kassenbouw en 
Haaker&Daas Verzekeringen en Hy-
potheken.

Inmiddels zijn er al enkele wedstrij-
den om de KNSB-cup verreden. In 
Amsterdam en in Den Haag lukt het 
Michelle om in het peloton te fini-
shen, een knappe prestatie. Tijdens 
de andere wedstrijden lag het tem-
po dermate hoog dat zij eerder uit 
de wedstrijd werd genomen.
Het zwaartepunt van het seizoen ligt 
in de maand februari. Dan worden 
op de Weissensee het Nederlands 
Kampioenschap op natuurijs en de 
alternatieve Elfstedentocht over 200 
kilometer gereden. Ook hier zal Mi-
chelle aan deelnemen. Vanaf 1 no-
vember zullen wekelijks wedstrijden 
worden verreden om de Essent Cup. 
Deze zullen worden gehouden op 
zaterdagavond, waarvan op 1 no-
vember de eerste zal zijn op de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam.

Jordi en Rick blijven 2e in 
footvolleybal-competitie
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is 
alweer het tweede nationale ran-
king footvolleybaltoernooi van Ne-
derland gespeeld. Ditmaal was Gro-
ningen de gastheer, hier komen ook 
de regerend kampioenen vandaan, 
en werd er in Binn’npret gestreden 
om de maandelijkse punten. Deze 
punten zijn belangrijk om te verga-
ren, want de ranking uitslagen be-
palen de deelname aan internatio-
nale toernooien.
Iedereen uit Amsterdam en omstre-
ken was er dan ook op gebrand om 
te spelen. Ditmaal werd er in één 
grote poule gespeeld en kwam ie-
dereen een keer tegen elkaar uit. 
Rick ten Dam uit Amsterdam en 
Jordi van der Sluis uit Aalsmeer, die 
vorig toernooi zeer sterk speelden, 
konden getoonde vorm maar met 
moeite etaleren. Verrassend was 
ook dat de kampioenen Erik Drent 
en Jan Wachtmeester eens niet bo-
venaan stonden zoals gewoontege-
trouw de laatste jaren wel zo was.
De relatieve nieuwelingen Bart 
Zantman en Martijn ten Duis (bei-
den Groningers) behaalden verras-

send de eerste plek, gevolgd door 
Jan en Erik. Op een derde plaatst 
in de poule eindigde Rick en Jor-
di (Amsterdam/Aalsmeer) en op 
de vierde plaats Dennis Hussers 
en Danny de Jong (beiden Amster-
dam). Deze plaatsen gaven recht op 
de halve finales waarin Jordi en Rick 
de kampioenen troffen.
Ook deze keer waren de Groningers 
nog te sterk. Ditmaal was het spel 
van de huidige nummers twee van 
Nederland te wisselvallig om het de 
Groningers écht lastig te maken. In 
een andere (zinderende) halve fi-
nale zegevierden het Amsterdamse 
duo Dennis en Danny op het Gro-
ningse koppel Bart en Martijn door 
het allerlaatste punt van de wed-
strijd te verzilveren.
De troostfinale werd redelijk een-
voudig gewonnen door Jordi en 
Rick waardoor het lokale duo nog 
steeds tweede staat in de landelij-
ke ranking. De Groningse favorieten 
wonnen uiteindelijk wederom de fi-
nale met slechts 3 punten verschil 
van de goed spelende Amsterdam-
se duo.

Jeannette en Jilles winnaars 
ANBO-tennistoernooi
Aalsmeer  -  Op dinsdagmor-
gen 28 oktober heeft bij Racket 
Sport Aalsmeer het jaarlijkse ten-
nistoernooi van de ANBO afdeling 
Aalsmeer plaatsgevonden. Dit toer-
nooi waaraan door 32 leden werd 
deelgenomen, is in een bijzon-
der feestelijke sfeer verlopen, me-
de door de bijdrage van diverse le-
den in de vorm van zelf gebakken  
taarten en met de muzikale begelei-
ding door Allie Maarse op keyboard. 
Er werd  tweemaal een half uur ge-
speeld met gewisselde partner en 
met het doel in deze termijn zoveel 

mogelijk games te scoren. 
De uitslag bij de dames: 1. Jeannet-
te Blom 14 games, 2. Corrie Leyte 
13 games en 3. Marie van Leeuwen 
12 games. 
De poedelprijs was voor Rie Lam-
mers met 2 games. Bij de heren ein-
digde Jilles Dissel met 16 games als 
eerste, Jan Verweij als tweede met 
13 games en Gerard Kouwenhoven, 
Leo van der Laan en Bert Roeleveld 
met 12 games op een gedeelde der-
de plaats. Dit jaar ging de poedel-
prijs naar Johan Root met slechts 
1 game.

De prijswinners met de behaalde prijzen.
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Pupil Max van der Laarse met zijn man van de wedstrijd, Salih Yildiz van v.v. 
Aalsmeer.  

Max pupil van de week 
bij VV Aalsmeer
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd 
van Voetbalvereniging Aalsmeer is 
een E-junior van de club te gast bij 
de selectie. Deze pupil maakt dan 
een hele dag mee en krijgt zodoen-
de een beetje inzicht wat er zoal 
rond de wedstrijd van het hoogste 
elftal gebeurt. Deze week speelde 
v.v. Aalsmeer thuis en dus werd een 
pupil van de week verwelkomt: Max 
van der Laarse. Het eerste elftal van 
Aalsmeer speelde tegen het laag 
geplaatste Jos/Watergraafsmeer. 
Maar eerst even kennis maken met 
Max van der Laarse. Zijn favoriete 
club is Ajax en zijn favoriete speler 
is Wesley Sneijder. Max heeft een 
broertje Jef en gaat naar school op 

de Wegwijzer waar hij les krijgt van 
juffrouw Jenny en juf Renie en vindt 
rekenen en gym de leukste vakken. 
Van lekker eten houdt Max ook en 
zijn lievelingskostje is pizza. Later 
wil hij profvoetballer worden, maar 
nu voetbalt hij bij VVA en dat doet 
Max in de E1. Hij speelt op rechts-
buiten. In deze wedstrijd werd door 
Aalsmeer een makkelijke 6-0 over-
winning behaald. 
Max heeft natuurlijk de taak de man 
van de wedstrijd te kiezen en dat 
werd achter de spits spelende Salih 
Yildiz. Pupil Max werd beloond met 
de door sponsor aannemersbedrijf 
W. van der Laarse & zn te Aalsmeer 
beschikbare trofeeën.

Jeugd VZOD ontmoet Sven 
Kramer op schaatskamp
Aalsmeer - In de herfstvakan-
tie heeft STG VZOD het jaarlijkse 
schaatskamp gehouden. Net als vo-
rig jaar was IJsbaan de Vechtse Ba-
nen de plek waar geschaatst werd, 
met op loopafstand een prachtig 
scoutinggebouw als overnachtings-
plek. De heenreis begon moeizaam 
met diverse files, maar eenmaal op 
het ijs was dit alles snel vergeten. 
Zoals gebruikelijk gingen de deel-
nemers ook dit jaar weer lekker veel 
schaatsen. 
Met soms maar twintig andere 
schaatsers op het ijs, was er veel 
ruimte voor de diverse trainings-
groepjes. Onder leiding van zes zeer 
gemotiveerde trainers kregen de 
dertig deelnemers een zeer gevari-
eerd aanbod van schaatstrainingen. 
Zeker bij de jongste deelnemers zag 
je de techniek met sprongen voor-
uitgaan. 
Na het schaatsen was er toch nog 
animo om een potje te voetballen 
en zelfs slootje springen stond dit 
jaar op het programma. ’s Avonds 
vloog de tijd helemaal voorbij, na 
de heerlijke Hollandse maaltijd op 
maandagavond was Sing Star het 
spel waar iedereen veel plezier mee 
had. Superscores van onder andere 
Fenne van der Zwaard maar ook van 
Erik E. kregen veel applaus van de 
overige deelnemers. Dinsdagmid-
dag een keer niet schaatsen, maar 
met zijn allen naar een subtropisch 
zwembad. 
Even uitrusten voor het zwaarste 
gedeelte van het schaatskamp: de 
bonte avond. Spetterende optredens 
van Evy, Madieke, Floortje en Sari-
na, werden afgewisseld met duetten 
van Bart en Stijn gevolgd door een 
hoepelact van de ‘buur(t)meisjes’ 
Maud en Anouk. 
Ook de hit van Nick en Simon kwam 
nog langs in een uitvoering van An-
Sophie, Pien en Rosanne  geassi-

steerd door Jon, Robert, Floris, Bart 
en Stijn. Uitsmijter en hoogtepunt 
van de avond was het bandparo-
die optreden van de twee Erikken. 
Er waren zelfs gasten deze avond: 
Leo Bakker en Nico Kuipers wa-
ren als afvaardiging van het bestuur 
langsgekomen. Zij konden met ei-
gen ogen zien dat de sfeer prima in 
orde was en iedereen het erg naar 
zijn zin had. 
Tot in de late uurtjes waren de hits 
van Gerard Joling, Guus Meeuwis, 
Frans Bauer en vooral ook Koos Al-
bers (specialiteit van Pieter), in ka-
raoke-vorm te beluisteren. Dinsdag-
nacht gingen de meeste deelne-
mers iets later slapen dan normaal, 
maar daar was de volgende ochtend 
niets van te merken. Vol enthousi-
asme werd er weer geschaatst op 
de ijsbaan. Klap op de vuurpijl was 
de door de KNSB georganiseerde 
schaatsclinic op woensdagmiddag. 
Op spectaculaire wijze landde de 
schaatstop van Nederland per heli-
kopter op het middenterrein van de 
ijsbaan. Nog mooier werd het toen 
Sven Kramer, Carl Verheijen, Annet-
te Gerritsen en Jacques de Koning 
ook nog de schaatsen onderbonden 
en een prachtige demonstratie van 
hun kunnen gaven. Vooral de glij-
starts en versnellingen in de boch-
ten waren schitterend om te zien. 
Na al deze acties op het ijs namen 
ze ook nog eens uitgebreid de tijd 
om handtekeningen uit te delen of 
op te foto te gaan met onder andere 
de vele jeugdleden van Schaatstrai-
ningsgroep VZOD. 
Voor al deze talenten in de dop een 
mooie ervaring om van zo dichtbij 
deze schaatstoppers mee te maken. 
Al met al een prachtige afsluiting 
van weer een erg geslaagd schaats-
kamp. Voor een uitgebreider verslag 
met foto’s kun je naar www.stgvzod.
nl gaan.

Bijna 90 persoonlijke records 
voor jeugdzwemmers Oceanus
Aalsmeer - Terwijl veel van de ou-
dere zwemmers een weekeindje rust 
hadden ingelast, gingen de jongeren 
van Oceanus naar Nieuw-Vennep 
voor de eerste wedstrijd uit de reeks 
driekampen met ZPCH Hoofddorp 
en De Otters Het Gooi uit Bussum.  
Het programma bestond uit de lich-
tere nummers: 50 vrij en school, 100 
vrij, rug en wissel en 200 vrij plus 
een korte estafette. Voor negentig 
procent van de zwemmers leverde 
het één of meerdere persoonlijke 
records op. Het grootste persoonlij-
ke record was voor de 8-jarige Den-
nis Weening, die de 50 vrij zwom in 
39.20. Op diezelfde afstand waren er 
ook dikke persoonlijke records voor 
Olaf van der Zwaard, Roan van Ba-
kel, Ruben van Vierzen, Luca Ebbin-
ge en Erik Husemeier. Bij de 200 vrij 
waren er forse verbeteringen voor 
Angela Jongeneel, Rick de Merca-
do en Stanley Moolhuijsen, terwijl 
bij de 100 wissel vooral de vooruit-
gang van Martijn de Mercado, Mar-
tijn van der Zwaard, Thomas Verou-
den, Stanley Moolhuijsen en Sven 
Driessen opviel. Estafette zwem-
mers Lisa de Jong, Marieke Spitte-
ler en Max Wegbrans noteerden al-
le drie een persoonlijk record op de 
50 rug, net als Sander Kirillova op de 

50 vrij. Demi Kliffen (50 school) en 
Tess Pagano Mirani (100 vrij) zwom-
men hun oude records ook flink aan 
flarden. Jorgas Skotadis debuteer-
de met een verdienstelijke 42.09 op 
de 50 vrij. Helaas vielen er ook een 
aantal diskwalificaties, voornamelijk 
door slordigheden. Komende zon-
dag zijn de kringestafettekampioen-
schappen en een jeugdwedstrijd, 
beide in Amsterdam.

foto 1 kol: Grootste persoonlijke re-
cord voor Dennis Weening.

Spelletjesmiddag voor jeugd 
in zwembad De Waterlelie
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
5 november organiseert het perso-
neel van zwembad De Waterlelie sa-
men met vrijwilligers van zwemclub 
Oceanus een gezellige spelletjes-
middag voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar. In het diepe en ondiepe 
bad zullen verschillende spelletjes 
opgesteld staan waar de kinderen 
vrijblijvend aan mee kunnen doen. 
Daarnaast kunnen de jongens en 
meisjes natuurlijk ook lekker spe-

len in het water met alle  speelma-
terialen en de glibberbaan. De spel-
letjesmiddag is van 13.45 tot 15.45 
uur en de entree voor de kinderen is 
3.10 euro. Kinderen zonder zwemdi-
ploma hebben alleen toegang onder 
begeleiding van een volwassene in 
het water. Voor meer informatie kan 
gebeld worden naar De Waterlelie 
aan de Dreef in de Hornmeer, tel. 
0297 -322022 of kijk op www.esa-
aalsmeer.nl.

Poppentheater ‘Watt?!’ in Irene
Aalsmeer - Op zaterdag  1 novem-
ber om 16.00 organiseert de kinder-
nevendienst van de Dorpskerk in 
Aalsmeer een poppenvoorstelling.  
De voorstelling heeft de titel ‘Watt?!’ 
Het decor van Watt?! is opgebouwd 
rond een heuse vuurtoren. Deze to-
ren staat te midden van een kleur-
rijk duinlandschap met aan de rech-
terkant een multifunctionele strand-
paal en aan de linkerkant een wind-
zak. In het decor zitten leuke ver-
rassingen. Het verhaal speelt zich 
af in en rond de duinen.  Het ver-
haal gaat over over licht en Leo, over 
strand en surf, over vis en vuurtoren, 
over wortels en water, over duinen 
en duister, over redden en gered 
zijn, voor vriend en vijand.  De voor-
stelling duurt een uur en is geschikt 
voor kinderen in de basisschoolleef-
tijd. De toegang is vrij en in de pau-

ze staat limonade voor de bezoekers 
klaar.  Papa’s en mama’s mogen de 
kinderen brengen en ophalen, maar 
mogen ook best even meekijken.  
Wel achter in de zaal plaatsnemen, 
want de kinderen moeten het goed 
kunnen zien. Nieuwsgierig naar het 
hele verhaal? Kom dan op zaterdag 
1 november naar gebouw Irene in 
de Kanaalstraat.

Koken bij Zolder 4 Kids 
op De Binding Zolder 
Kudelstaart - Zit jij in groep 5 of 
6 van het basisonderwijs? Dan or-
ganiseert de Binding Zolder in Ku-
delstaart nu ook iets leuks voor jou!  
Op woensdag 5 november wordt 
de tweede  Zolder4Kids georgani-
seerd. Zolder4Kids is een speciale 
middag voor kinderen uit groep 5 en 
6 van het basisonderwijs om ken-
nis te maken met de Binding Zol-
der. Elke maand wordt er voor deze 
groep een leuke activiteit georgani-
seerd en dat kan van alles zijn; ko-
ken, spelletjes middag, knutselac-
tiviteit, film kijken, noem het maar 
op. Deze keer gaan de jongens en 

meiden lekker koken tijdens de Zol-
der4Kids middag. Er gaan van 14.00 
tot 16.00 uur allemaal lekkere hap-
jes gemaakt en natuurlijk opgege-
ten worden. De kosten zijn 2,50 eu-
ro per persoon. Voor deze middag 
moet je wel even van tevoren aan-
melden. De Binding Zolder is te vin-
den in het SJOK-gebouw aan de 
Hoofdweg 104, ingang in de Haya 
van Somerenstraat. Voor meer in-
formatie of voor aanmelden kan ge-
maild worden naar kim@debinding.
nl of bel op dinsdag– en vrijdagmid-
dag tussen 14.00 en 18.00 uur naar 
0297-892091.

In teken van Halloween
Kinder- en Tienerdisco 
vrijdag in SJOK-gebouw 
Kudelstaart - Vrijdag 31 okto-
ber organiseren ’t Gilde en De Bin-
ding Zolder een disco-avond in het 
SJOK-gebouw. Deze disco staat ge-
heel in het teken van Halloween, 
dus dat wordt lekker griezelen! Tus-
sen 19.00 en 20.30 is er kinderdisco 
voor alle kinderen vanaf 4 jaar.  Zij 
kunnen komen dansen op hun fa-
voriete muziek. 
Om 20.30 start de tienerdisco voor 

tieners vanaf 10 jaar. Tot 23.00 uur 
kunnen zij komen dansen op hun 
favoriete top veertig nummers! 
De dresscode voor deze avond is 
natuurlijk lekker griezelig! 
De entree is 1 euro voor alle feest-
gangers die iets griezeligs aan heb-
ben. Het SJOK-gebouw in Ku-
delstaart staat aan de Hoofdweg 
104, maar ingang zit in de Haya van 
Somerenstraat. 

Gezellige afsluiting herfstvakantie 
Slaapfeestje op Binding Zolder 
Kudelstaart - Tijdens de afgelo-
pen herfstvakantie was er van alles 
te beleven op de Binding Zolder in 
Kudelstaart. 
De week begon met een overheer-
lijk bonbons workshop en werden er 
koekjes gebakken tijdens de inloop-
middag op dinsdag. Woensdagmid-
dag was er voor iedereen een gezel-
lige filmmiddag. Een groep van 35 
kinderen kwamen kijken naar Bee 
Movie. ’s Avonds werden de buik-
spieren getraind tijdens de Lama-
avond. Die weer erg geslaagd was. 
De week werd vrijdag afgesloten 
met een gezellige inloopmiddag en 
’s avonds was er een gezellig film-
feestje. Om 20.00 uur werd de film 
Timboektoe gestart, een film naar 
het gelijknamige boek van Carry 
Slee. Daarna kon je nachtje blijven 
slapen op de Binding Zolder. Dus 
na de film werden luchtbedden op-
geblazen en slaapzakken uitgerold 
om in bed nog lekker naar Spider-

wick Chronicles te kijken. Met pop-
corn en drinken werd er gekeken 
naar deze spannende film. Daarna 
was het tijd om tanden te poetsen 
en een poging te doen om te gaan 
slapen. De volgende ochtend was 
het al weer vroeg dag, voor sommi-
ge zelfs iets te vroeg. 
De slaapspullen werden opgeruimd 
en er werd met elkaar heerlijk ont-
beten. Om 10 uur werd iedereen 
weer opgehaald om misschien thuis 
nog wel even verder te slapen. Van 
een aantal activiteiten zijn foto’s ge-
maakt en deze kan je bekijken op 
www.debinding.nl . 
Daar vind je ook alle informatie over 
de geplande activiteiten op de Bin-
ding Zolder. 
Voor meer informatie kan er ook 
contact worden opgenomen met 
Kim Verschueren via kim@debin-
ding.nl of via 0297-892091 op dins-
dag, woensdag en vrijdagmiddag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. 

BonBini-disco in vakantie 
was echt super gezellig!
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
in de herfstvakantie was er weer 
een nieuwe editie van de BonBini 
disco! De BonBini disco wordt geor-
ganiseerd door Stichting de Binding 
in samenwerking met Bon Ami. Ook 
deze keer was het weer een groot 
succes. 
De DJ van Bon Ami draaide de hits 
van dit moment en iedereen ging 
lekker uit zijn dak! Twee gelukkig 
winnaars bij het limbo-dansen (fo-
to’s staan op de site!) en veel gelach 
bij de mensen die niet meer onder 
de limbo-stok door kwamen! 
BonBini disco is een feest voor ie-
dereen tussen de 13 en 15 jaar oud. 
Er wordt geen alcohol geschon-
ken op dit feest. Het feest duurt van 
20.00 tot 23.00 uur. Tot 21.00 uur kan 

je nog naar binnen en je mag echt 
niet eerder dan 23.00 uur weer naar 
buiten. 
Kaartjes kun je kopen bij Stich-
ting de Binding in de Zijdstraat 53 
op donderdagmiddag en -avond en 
op de Bindingzolder in Kudelstaart 
op dinsdag- en vrijdagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur. De datum voor 
de volgende BonBini-disco is nog 
niet bekend. Houd hiervoor de hy-
ves en de site van de Binding in de 
gaten. Word gelijk lid van de hyves! 
bonbini-disco.hyves.nl. Of kijk op 
de site van de Binding: www.debin-
ding.nl. 
Wil je meer informatie of heb je een 
vraag of de BonBini, laat een krab-
bel achter op de hyves of stuur een 
mailtje naar: tessa@debinding.nl.

Humor, ontroering en magie 
in Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 1 no-
vember speelt Hans Schoen de vro-
lijke 3+ voorstelling ‘een grote, dik-
ke pannenkoek’ in het Amstelveens 
Poppentheater. 
Een wervelend verhaal over een vol-
dane tante, een kieskeurig konijn, 
een gulzige varken, een pechvo-
gel-hengelaar en hongerige kinde-
ren. Hans wil pannenkoeken bak-
ken. Maar het gaat niet van een lei-
en dakje. De pannenkoek springt uit 
de pan als hij hem wil omkeren! Dan 
ziet hij het: Het is de pan van Tan-
te Mina. “Jullie kennen het verhaal 
toch van Tante Mina?  Nee? Kom 
dan snel kijken!
Op zondag 2 november brengt Ila 
van der Pouw de 6+ voorstelling 
‘Newton of de Appel die naar de 
Maan viel’. Een humoristische, ont-
roerende en vooral magische voor-

stelling over het wonderlijke leven 
en werk van Isaac Newton. En over 
zijn huishoudster, haar kat, zijn bull-
dog en een giftige pad. Een adem-
benemende voorstelling waarbij je 
vergeet dat je naar levensgrote pop-
pen zit te kijken. 
Isaac Newton is een genie. Hij be-
denkt wat licht is en kan ook aan-
tonen dat de zwaartekracht bestaat. 
Maar hoe is dat eigenlijk, een ge-
nie zijn? Als niemand begrijpt wat 
jij al drie keer bedacht hebt? En hoe 
komt Newton op al die bijzondere 
ideeën? 
Aanvang beide voorstellingen 14.30 
uur. Toegangsprijs bedraagt 7 euro. 
Telefonisch reserveren kan op don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 10.00 tot 14.00 uur via 020-
6450439 of via www.amstelveens-
poppentheater.nl.
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Nationaal Schoolontbijt 
op OBS Samen Een
Aalsmeer - De leerlingen van OBS 
Samen Een hebben dinsdag 28 ok-
tober genoten van Het Nationaal 
Schoolontbijt. De leerlingen en leer-
krachten deden zich te goed aan de 
lekkere verse broodjes, divers be-
leg, het drinken en groenten en fruit. 
OBS Samen Een deed mee aan Het 
Nationaal Schoolontbijt, omdat goed 
ontbijten belangrijk is voor de leer-
lingen. Het Nationaal Schoolontbijt 
wil het belang en het plezier van 
een goed ontbijt onder de aandacht 
brengen van leerlingen, hun ou-
ders en leerkrachten. Een goed ont-
bijt draagt bij aan de leerprestaties. 
Kinderen die goed ontbijten behou-
den hun concentratie en nemen les-

stof beter op. Tijdens Het Nationaal 
Schoolontbijt van 28 tot en met 31 
oktober eten ruim een half miljoen 
kinderen gezamenlijk een ontbijt 
op 2.200 scholen in het hele land. 
Via speciaal ontwikkeld lesmateriaal 
leren zij ook meer over het belang 
van een goed ontbijt als start van 
de dag. Het Nationaal Schoolontbijt 
wordt georganiseerd door het Voor-
lichtingsbureau Brood. Een groot 
aantal partners leverde de produc-
ten voor een volledig ontbijt, waar-
bij bakkerij Bertram & Brood  zorgde 
voor heerlijk vers brood en broodjes. 
De kinderen vonden het heerlijk en 
gaven aan het liefst elke dag zo de 
schooldag te willen beginnen!

Melle de Ruiter beste keeper 
van Nederland en Aalsmeer!
Aalsmeer - Op woensdag 22 ok-
tober vond bij De Stormvogels 
de Frans Hoek Sports keeperdag 
plaats. Uit de hele regio kwamen de 
keepers en keepsters naar IJmuiden 
om met z’n allen te trainen onder 
professionele trainers van de Frans 
Hoek sports organisatie. 
De keepers en keepsters werden 
in verschillende leeftijd categorie-
en ingedeeld.
Net als vorig jaar werd Melle de Rui-
ter van V.V. Aalsmeer C1 ingedeeld 
in de categorie 12/13 jarigen. Vorig 
jaar wist Melle de Ruiter deze cate-
gorie te winnen, zou hij deze presta-
tie dit jaar weten te evenaren? 
De ochtend begon met verschillen-
de oefenvormen die in de middag in 
de praktijk gebracht moesten wor-
den in de vorm van onderlinge één 
tegen één wedstrijden. De keepers 
werden in groepen van tien inge-
deeld. De winnaars zouden door-
gaan naar de finale en de num-
mers één en twee van deze groepen 
plaatsten zich tegelijkertijd voor de 
landelijke finale Beste keeper van 
Nederland 2008-2009, die gehou-
den gaat worden op 22 mei 2009 in 
Nieuwegein.

Melle de Ruiter wist in zijn groep 
alle wedstrijden te winnen en zich 
dus te plaatsen voor de finale. Van 
de zes finalisten bleek Melle ook dit 
jaar weer de sterkste te zijn en hij 
mag zich nog een jaar lang ‘Beste 
keeper van Nederland regio West 
1’ noemen.
Na deze wedstrijden was er een 
spetterende demonstratie van de 
keepers en spelers van Telstar on-
der leiding van Frans Hoek zelf. 
Hierna werden de prijswinnaars ge-
huldigd en was er gelegenheid om 
vragen te stellen aan de profkeepers 
en Frans Hoek. Al met al een super-
dag voor Melle de Ruiter die de vol-
gende dag alweer aan moest tre-
den voor de verkiezing ‘Beste kee-
per van Aalsmeer C-junioren’. Ook 
deze dag was het prachtig weer en 
was er op het kunstgrasveld van 
RKAV een heel circuit uitgezet voor 
de keepers van Aalsmeer. 
De keepers werden getest en be-
oordeeld op verschillende onder-
delen. Aan het eind van de ochtend 
bleek dat ook hier Melle de Ruiter 
er met de eerste prijs van door ging. 
Een topweek dus voor Melle de Rui-
ter.

VZOD D2 is kampioen!
Kudelstaart - De dames van de pu-
pillen D2 van VZOD zijn ongesla-
gen kampioen geworden in de eer-
ste helft van de veldcompetitie. Za-
terdag 18 oktober, werd dit kampi-
oenschap thuis op het veld aan de 
Wim Kandreef bekroond met een 6-
1 overwinning op Thor D2.  
De D2 bestaat uit acht fanatieke 
meiden die er elke wedstrijd vol te-
genaan gingen en zo iedere partij 
wisten te winnen. Ze lieten met 12 
punten alle andere teams in de pou-
le ver achter zich. Voorafgaand aan 
de wedstrijd werden alle koppies 
geschminkt en de haren blauw ge-
spoten. Samen met de trainers had-
den de meiden op een trainings-
avond een groot spandoek geverfd, 

deze stond de gehele wedstrijd 
langs de lijn. Net als alle toeschou-
wers, want bij deze bijzondere wed-
strijd was veel publiek aanwezig. 
Ondanks de zenuwen werd er ook 
vandaag weer ijzersterk gespeeld 
door het team, dit resulteerde in 6 
prachtige treffers voor VZOD. Toen 
het eindsignaal had geklonken kon 
het kampioensfeest gevierd wor-
den, met bloemen en een groot stuk 
taart van de JTC.  Voor alle speel-
sters was dit kampioenschap de al-
lereerste, daarom zijn hun coaches 
ook erg trots op deze prestatie. In 
de zaal gaat de D2 een klasse ho-
ger spelen, ze gaan het vast moeilij-
ker krijgen maar hopen ook daar te 
gaan scoren!

Van links naar rechts coach Frank te Riele, Eline Elbersen, Keziah Tan A Kiam, 
coach Suzan Verheul, Marissa Ende, Nikki Koningen, Iris van der Veer, Maura 
van Limpt. Voor: Nadine Koningen, Merel Gootjes en Roli Ayutsede.

Julian, Marten, Ricardo en 
Melle dé keeperskampioenen!
Aalsmeer - Op donderdag 23 ok-
tober jl. vond bij RKAV na lange tijd 
weer het keeperkampioenschap 
van Aalsmeer plaats. In totaal had-
den 21 keepers, waaronder slechts 
één meisje,  zich ingeschreven 
van de voetbalverenigingen RKAV, 
VVAalsmeer, RKDES en KDO. Op de 
dag zelf kwam er helaas één kee-
pertje niet, zodat 20 keepers streden 
om de felbegeerde titel  ‘kampioen 
van Aalsmeer’. De keepers werden 
verdeeld over de categorieën F-, E-
, en D-pupillen en C-junioren. Bij de 
F-pupillen streden drie keepers om 
de eer. Bij de E-pupillen waren er 
tien inschrijvingen. Bij de D-pupil-
len vier keepers en bij de C-junioren 
drie keepers. Namens RKAV deden 
elf keepers verdeeld over bovenge-
noemde categorieën mee. 
De onderdelen waarop de keepers 
werden beoordeeld waren het 1:1 
duel, bal van de zijkant, houding, re-
flex, concentratie, traptechniek, dui-
ken/vallen, bal hoog, spelhervat-
ting en penalty. Ruim twee uur zijn 
de keepers én de jury in actie ge-
weest. Alle keepers kregen voor het 
meedoen een herinneringsmedaille 
en een rapport met de beoordelin-

gen over de eerder genoemde spel-
onderdelen. Keepertrainer Jack van 
Halm maakte als eerste bekend wie 
de kampioen werd bij de F-pupillen 
en dat is geworden Julian Piet van 
RKAV. Hij ontving een mooie trofee. 
Bij de E-pupillen ging de eer naar 
Marten Baarse van VVAalsmeer. Bij 
de D-pupillen kwam Ricardo Baars 
van RKAV als winnaar uit de bus en 
bij de C-junioren werd Melle de Rui-
ter van VVAalsmeer uitgeroepen tot 
winnaar.
Dit keeperskampioenschap is mede 
tot stand gekomen met hulp van de 
begeleiders Bart van der Wal, Vin-
cent Kempers, Lisa de Jong, Dennis 
Janmaat, Wim Spaargaren en Ron 
Hooijman. En natuurlijk niet te ver-
geten de technische staf van de or-
ganisatie: Jack van Halm en Stefan 
van Halm en de administratieve tak 
van de organisatie Ingrid Kempers. 
Ook een woord van dank gaat uit 
naar Wim van Halm, die bereid was 
die ochtend bardienst te willen doen. 
Dankzij de hulp van al deze mensen 
en uiteraard het mooie herfstweer 
kan er teruggekeken worden op een 
geslaagd evenement, wat volgend 
jaar zeer zeker een vervolg krijgt.

Afzwemfeest in Waterlelie
Aalsmeer - Op zaterdag 18 okto-
ber jl. was het een feestelijke dag 
voor 181 kinderen van de zwem-
lessen van zwembad De Waterlelie. 
De kinderen zwommen af voor di-
ploma A, B en C. Vele ouders, opa’s 
en oma’s, broertjes en zusjes wa-
ren ook naar het zwembad aan de 
Dreef gekomen om de verrichtingen 
van de kinderen te komen bekijken. 
Er werd met kleding gezwommen, 
door het gatenzeil gedoken, borst- 
en rugcrawl gedaan en tot slot na-
tuurlijk een minuut gewatertrap-
peld. Het afzwemmen is prima ver-
lopen en alle kinderen gingen dan 
ook met hun welverdiende diploma 
naar huis. Omdat een aantal kinde-
ren er zaterdag niet bij konden zijn, 
werd er op dinsdag 28 september 
nog een klein afzwemfeestje gehou-
den voor 22 kinderen voor A, B en C. 
Het volgende afzwemfeest is op za-
terdag 29 november voor de diplo-
ma’s A en B.

Het A-diploma is behaald door:
Fikri Akhlal, Sanne Alderden, Mah-
soem Ali, Robin Baars, Elaine van 
Bakel, Junior Bakker, Boudewijn 
Bakker, Tommy van Bennekom, Mi-
chelle Bezuijen, Lieke de Boer, Bren-
dan Boersma, Sander Boot, Leon 
Maxim Braacx, Danique Brugman, 
Tess van Bussel, Cecilia Ana Chidi-
chimo, Ella Cramer van den Bogaart, 
Esmée van Dommelen, Jamie van 
Doorn, Charlotte van Egmond, Julic 
Eijpc, Anna Catharina van der Fluit, 
Tristan van Gilst, Yael Heideman, Jo-
chem Heins, Sil Heins, Vera Hes-
sels, Jesse Hoekstra, Nigel Huel, Ay-
esha Hussain, Melody van der Jagt, 
Brechtje de Jeu, Koen de Jonge, Isis 
Jongkind, Arie Jan Jonk, Daan Kes-
sler, Julius Knipmeyer, Marit Koops, 
Saina de Kroon, Siena van Kuilen-
burg, Joshua Lamprecht, Alicia Lan-
ting, Jasmijn Lie, Jelle Lissenburg, 
Rick Luesken, Karlijn Luttikhuis, Co-
dy Moelker, Jonas Mur, Milan Nan-
ninga, Laurens Niezen, Danny Of-
ferman, Ryan Olsson, Rafaël van Os, 
Jamy Polasja Patijn, Kirill Polovts-
ev, Lara Pronk, Luuk Puplichuizen, 
Anouk Quakernaat, Jonas de Reus, 
Niels Rewijk, Fay de Rijk, Luke Ro-
binson, Yannish Sagoenie, Michèl 
van Santen, Joost Sassen, Mayke 
Schrama, Robin Segers, Iris Sloot-
weg, Kim Smidley, Steven Sollet, 
Laudine Spaargaren, Luuk Sprin in 

‘t Veld, Maico Quiten Stuart, Dionne 
van der Terp, Gerben Timmerman, 
Bram van de Velde, Jeremy Verburg, 
Max Vermeij, Serge Viereck, Stan 
Vincken, Jelle Visser, Jochem Voorn, 
Debbie Voshart, Jasmijn Warmer-
dam, Fleur Warmerdam, Nadine van 
Westrenen, Lisa Wolterman, Marijn 
Zantingh, Daan Zomerman, Luuk 
Zuijdendorp, Mink Hendriks, Jonas 
Hendriks, Melody van der Jagt, Amy 
Jansen.

Met het B-diploma naar huis 
gingen:
Wouter Baars, Sven Biesheuvel, Ma-
delief Blesgraaf, Gemma Breur, Ju-
lia Briganti, Brit Baukje Buijs, Robin 
Coumans, Julia Cramer van den 
Bogaart, Michelle van Dam, Ethan 
Dambruck, Jens van Diemen, Jay 
Max Milano Drigpal, Laura Elles-
wijk, Aiden Farrell, Riemer Fiach, 
Swen Geschiere, Noël Gorter, Max 
van Groningen, Maroesja Hannema, 
Thor Hartman, Youri Heemskerk, 
Tim van Heertum, Mette Herder, 
Juwendro Heyliger, David Hinrich, 
Bouke Hooft, Rachel Soraya van der 
Hoort, Lot van der Jagt, Jesse Jan-
sen, Misza Jansen, Tim de Jong, 
Tom Keizer, Tess Koningen, Meike 
Koot, Rick Kuntzel, Suuz Leegwater, 
Mees Lodder, William Lutton, Am-
ro Mousa, Pepijn Nieuwenhuizen, 
Elaine Otten, Bridget te Paske, Am-
ber Peters, Maud Pothuizen, Jesse 
Sanders, Luuk Scheuer, Bart Schou-
ten, Jesper Schouwenburg, Carlijn 
Schrama, Minne Tygo Sekuur, Tim 
van Soest, Nino Sol, Pim Stolz, Tir-
za Sturing, Rocco Tent, Krijn Timmer, 
Teun Tromm, Feline van Hemel, Luca 
Vaneman, Stijn Vogel, Mike van 
Wees, Tara van der Werff, Dave van 
Zaal, Lois Zebeda, Famke Hylkema, 
Milan Spit, Wessel Vollebregt. 

Geslaagd voor het C-diploma zijn: 
Renske Beerens, Milan Biesheuvel, 
Nick Blijleven, Mattew Bloemberg, 
Isa van Bussel, Noraly Ceder, Daan 
Durinck, Or Elgad, Domique Elsveld, 
Jorik Dirk Groeneveld, Jason van 
Hemert, Xippe Honig, Olaf Huijts, 
Stijn de Jeu, Thomas Jonkhout, Rick 
Kok, Demi Kwint, Yaël Lütgens, Izau-
ra Maren, Nina van der Meulen, Be-
rend Pentinga, Justinc Pentinga, Isa-
bel Pouw, Sharon van Tilburg, Nina 
van der Vaart, Jordi van der Vaart, 
Mike Veld, Renee van Zaal.

Veldkorfbalcompetitie
VZOD D1 promoveert 
naar eerste klasse
Kudelstaart - Vorig jaar is de D1 
van VZOD al twee keer kampioen 
geworden, afgelopen zaterdag kon 
dat voor de derde keer. Er moest wel 
gewonnen worden van de Vinken 
uit Vinkeveen. 
De wedstrijd was gelijk spannend, 
het eerste aanvalsvak met Samira 
de Groot, Demi Olij, Diwan Bern-
sen en Tom Teeuwen kwamen moei-
lijk tot scoren. Het meegereisde pu-
bliek kreeg het even benauwd toen 
de Vinken op een 1-0 voorsprong 
kwamen. Het tweede aanvalsvak 
dat na 12,5 minuten mocht aanval-
len scoorde wel en er zat weer tem-
po in het spel. Goed werk door Fen-
ne van der Zwaard, Louise de Vos, 
Jeffrey Kunst en Chiel van Leeu-
wen (die goed inviel voor de afwe-
zige Stan Scheper) zorgde voor de 

ruststand van 1-3 voor VZOD. Na 
de rust kwam VZOD fanatiek uit de 
startblokken. Lisa Ruessink die erin 
kwam had goede combinaties met 
Louise waardoor VZOD aan het eind 
verder weg kon lopen van de tegen-
stander tot de eindstand van 2-7. 
Ook Vincent Algra mocht nog even 
laten zien dat we hem gemist heb-
ben. Aan het eind mochten we zelfs 
nog even genieten van ingestudeer-
de acties. Het publiek en de coa-
ches Josine Verburg en Eric Spaar-
garen smulden ervan. Nu dan ein-
delijk de eerste klasse voor de D1. 
Na kampioenschappen in de vijfde 
klasse en een goede tweede plek in 
de derde klasse en dus het kampi-
oenschap in de tweede klasse gaat 
VZOD D1 voor een mooie plaats in 
de eerste klasse.

Van links naar rechts coach Josine Verburg, Diwan Bernsen, Tom Teeuwen, 
Jeffrey Kunst, Stan Scheper, Vencent Algra, coach Eric Spaargaren. Voor: Sa-
mira de Groot, Fenne van der Zwaard, Louise de Vos, Demi Olij en Lisa Reus-
sink.

Voetbalcompetitie jeugd
VV Aalsmeer A1 geeft 3-0 
voorsprong uit handen
Aalsmeer - De gifbeker schijnt 
helemaal leeg te moeten voor het 
oudste jeugdelftal, de A1 van VV 
Aalsmeer. In een toch al moei-
zame periode gebeurde afgelo-
pen zaterdag een mirakel aan de 
Dreef. De plaatselijke A1 begon fu-
rieus en had binnen enkele minu-
ten al met 2-0 voor moeten staan 
tegen ODIN’59 A1 uit Heemskerk 
na niet te missen kansen voor spits 
Calvin Koster en rechtsbuiten Len-
nart Eberharter, maar beiden misten 
jammerlijk. Na een half uur spelen 
stond VV Aalsmeer A1 alsnog met 
3-0 voor. Twee keer was er gescoord 
door  Koster, eenmaal door Len-
nart van der Dussen. Er leek geen 
vuiltje aan de lucht, maar door ge-
klungel in de Aalsmeerse defensie 
kreeg de spits van ODIN niet veel 

later een vrije doortocht en hij rond-
de beheerst af. In de laatste secon-
de van de eerste helft wederom een 
doelpunt voor ODIN middels een af-
standsschot dat onhoudbaar in de 
kruising verdween. Zo voelde de 3-2 
voorsprong in de rust meer aan als 
een achterstand voor de Aalsmeer-
ders. In het tweede bedrijf ging ver-
volgens eigenlijk nagenoeg alles 
fout bij de thuisclub. 
Er werd continu voor de moeilijke 
oplossing gezocht en er werd ont-
zettend veel gelopen met de bal. 
ODIN counterde er lustig op los en 
wist twee keer te scoren, 3-4. On-
danks nog een aantal behoorlijke 
kansen voor VV Aalsmeer kwam er 
in de stand geen verandering meer 
en verlieten de Aalsmeerder vol on-
begrip het strijdveld. 
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Strontrace-deelnemers 
varen door Ringvaart
Aalsmeer - De strontrace, de traditionele zeilrace van Workum naar War-
mond en terug vond woensdag 22 en donderdag 23 oktober plaats. De 
tocht voert door de Ringvaart en dit leverde een mooi plaatje op. De wed-
strijd is uiteindelijk gewonnen door Rust na Arbeid. Meer weten? Kijk op 
www.strontrace.nl
 

Zondag speciale dienst 
voor 75 jaar Oosterkerk
Aalsmeer - De Oosterkerk be-
staat aanstaande vrijdag 31 okto-
ber 75 jaar. Bijzonder om even bij 
stil te staan. Zeker in deze tijd waar 
kerken het moeilijk hebben om de 
leden ervan te overtuigen dat een 
kerk een plaats is waar men samen-
komt en dingen van het leven met 
elkaar deelt. In Aalsmeer-Oost is 
eerst 7 jaar lang in veilinggebouw 
Bloemenlust aan de Oosteinderweg 
gekerkt en in de Dorpskerk aan de 
Kanaalstraat. Echter het verlangen 
naar een eigen gebouw steeg snel. 
Een veilinggebouw als ‘kerk’ werd 
toch lastig en daarbij had men ook 
nog geen eigen predikant. Er werd 
grond beschikbaar gesteld door de 
heer Cornelis Verbeek en architect 
Berghoef werd gevraagd een kerk 
voor 600 zitplaatsen te tekenen en 
daarbij een pastorie. In 1931 werd 
de pastorie gebouwd door de heer 
Bosman. In diezelfde tijd werden 
verschillende beroepen uitgebracht 
op predikanten. Uiteindelijk nam 
dominee van der Linden uit Drach-
ten, het beroep aan. 
En zo had de wijk Oost zijn eerste 
eigen predikant en werd de nieu-
we pastorie bewoond. Begin 1933 
vroeg de kerkvoogdij zich af of zij, 
in de crisistijd, nog wel een beroep 
kon doen op de gemeenteleden 
om een nieuwe kerk te gaan bou-
wen. Het verlossende woord lag in 
het plaatsje Schoonhoven, waar een 
houten noodkerk te koop stond. Na 
onderzoek ter plaatse, met architect 
Berghoef, werd besloten de nood-
kerk te kopen en af te breken en in 
Aalsmeer-oost op te bouwen. Het 
bleek een gezellige houten kerk te 
worden. In oktober werd de nieu-
we kerk in gebruik genomen. Een 
orgel werd geplaatst door de firma 
Bik voor het bedrag van 1200 gul-
den. Dit bedrag werd bijeen ge-
bracht door met een busje rond te 
gaan op verjaardagen van gemeen-

teleden. Dominee van der Linden 
zorgde voor de inzameling ervan. Zo 
waren kerk en sacramenten op 31 
oktober 1933 gereed voor de inge-
bruikname. In de eerste dienst gin-
gen de dominees Van der Linden en 
Van Alkemade voor.  Eindelijk had 
Oost zijn eigen kerkgebouw en kon 
men beginnen met de opbouw van 
de gemeente. Er is veel gebeurd en 
zeer veel werk verzet in al die 75 ja-
ren. Later is er nog een stenen muur 
om het gebouw geplaatst en een to-
ren met een kerkbel erin. In 1961 
werd achter de kerk wijkgebouw ’t 
Anker gebouwd. En tot op de dag 
van vandaag staat aan de Oost-
einderweg 273 nog steeds de Ned.
Herv. Oosterkerk. De gemeente in 
wijk Oost is dankbaar voor alles wat 
ze tot stand heeft kunnen brengen. 
Daarom wordt op zondagmorgen 2 
november vanaf 10.00 uur een fees-
telijke dienst gehouden. Iedere be-
langstellende is welkom.

Lezing VIA over 
drogisterij 
Kudelstaart - Op woensdag 5 no-
vember verzorgt de heer van Os een 
lezing over drogisterij van der Pigge 
Deze zaak is een begrip in Haarlem, 
het interieur is nog hetzelfde als bij 
de oprichting in 1849.
De heer van Os is een achter-ach-
terkleinzoon van de oprichter. Hij 
vertelt over de geschiedenis van 
de drogisterij en over de bijzonde-
re producten die er verkocht wor-
den, onder andere veel kruiden en 
homeopathische medicijnen. Het 
wordt vast en zeker een informa-
tieve en boeiende  ochtend in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. De aan-
vang is 10.00 uur.

Gemeente Aalsmeer zet 
mantelzorgers in zonnetje
Aalsmeer - Mantelzorgers zelf vin-
den het vaak vanzelfsprekend wat 
ze doen: Je doet het gewoon of zo 
bijzonder is het niet. De gemeen-
te denkt daar anders over. De ge-
meente vindt juist hun inzet bijzon-
der en waardeert  hun inzet. Mantel-
zorgen doe je weliswaar onbetaald, 
maar het is onbetaalbaar! Mantel-
zorgers zijn mensen die langdurig 
voor een familielid of bekende zor-
gen. Bijvoorbeeld voor hun  demen-
terende echtgenoot of gehandicap-
te kind. Dat kan zwaar zijn. Vooral 
als de zorg lang duurt en intensie-
ver wordt. Het grootste risico voor 
mantelzorgers is dat ze overbelast 
raken. Met name omdat de mees-
ten (te) lang wachten met het vra-
gen om hulp. Bij het Loket Maat-
schappelijke Ondersteuning kunnen 
mantelzorgers terecht voor informa-
tie en advies. Zij kunnen zich ook di-
rect wenden tot Steunpunt Mantel-
zorg Amstelring. Er zijn verschillen-
de vormen van ondersteuning mo-
gelijk. “Veel mantelzorgers herken-
nen zichzelf niet als zodanig, terwijl 
die herkenning juist zo belangrijk is. 
Dan pas kun je ondersteuning vra-
gen. Waarom dit zo belangrijk is? 
Bijna 80 procent van alle zorg wordt 
door mantelzorgers gedaan. Stel je 
eens voor dat deze groep zou weg-
vallen. Het zorgen voor een ander 
geeft veel mensen voldoening, maar 
het is ook belastend. In de mees-
te gevallen ‘rollen’ mensen erin en 
gaandeweg komt er steeds iets bij. 
Tot de balans zoek is. Wij proberen 
als Steunpunt mantelzorg die ba-
lans terug te vinden, zodat mantel-
zorgers het op een gezonde manier 
volhouden”, vertelt Corry Brouwer 
mantelzorgmakelaar bij Amstelring. 
“De situatie is vaak niet te verande-
ren, maar als mensen tijdig onder-
steuning vragen is overbelasting te 
voorkomen”. 

Dag van de Mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg wil zorg dra-
gen voor ondersteuning van mantel-
zorgers in de regio, zodat zij in staat 
zijn de zorg aan hun naaste te ver-
lenen zolang zij dit kunnen en wen-
sen. Steunpunt Mantelzorg biedt 
ondersteuning, advies, informa-
tie en vervangende mantelzorg aan 
mantelzorgers van mensen met een 
functiebeperking, chronisch zieken, 
dementerende en terminale patiën-
ten in de regio Amstelland en Meer-
landen. De gemeente Aalsmeer en 
Uithoorn organiseren in samenwer-
king met Steunpunt Mantelzorg een 
evenement om mantelzorgers in het 
zonnetje te zetten. Maandag 10 no-
vember zijn alle mantelzorgers van 
14.00 tot 17.00 uur van harte wel-
kom in Amstelhof Healthclub aan 

de Noordammerweg in De Kwa-
kel. Het thema van de jaarlijkse Dag 
van de Mantelzorg is ‘Mantelzorg 
is Topsport’ en Steunpunt Mantel-
zorg Amstelring biedt mantelzorgers 
een actief en gevarieerd program-
ma. Er zijn enkele workshops, waar-
onder Dynamic Yoga en Chi-Kung. 
Ook darten, sjoelen of kaarten staan 
op het programma. Schaatser Gian-
ni Romme schuift om 15.30 uur aan 
bij een hapje en een drankje en van-
af 16.00 uur is er een informeel vra-
genuurtje met de wethouders Mo-
nique Outshoorn van Uithoorn en 
Jaap Overbeek van Aalsmeer.

Bloemenactie
Naast de gezellige middag organi-
seert de gemeente ook een bloe-
menactie waar bij iedereen die 
een mantelzorger in zijn omgeving 
kent die in Aalsmeer woont hem of 
haar aan kan melden bij het Steun-
punt Mantelzorg via telefoonnum-
mer 0900-1866. Deze mantelzorgers 
ontvangen op 10 november een 
mooi boeket bloemen. 

Kledinginzameling Rijsenhout
Rijsenhout - Op zaterdag 8 novem-
ber vindt in Rijsenhout de kledingin-
zamelingsactie van Sam’s Kleding-
actie voor Mensen in Nood plaats. 
U kunt dan van 9.00 tot 11.000 uur 
uw goede, nog draagbare kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel in ge-
sloten plastic zakken afgeven bij de 
Ontmoetingskerk, Werf 2.  Afgelo-
pen jaar vierde Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood haar 40-jarig 
bestaan! Wij zijn één van de oudste 
charitatieve kledinginzamelaars van 
Nederland. Bij de kledinginzame-
ling wordt Sam’s Kledingactie on-
dersteund door ruim 1.000 vrijwilli-
gers. De opbrengst van de ingeza-
melde kleding komt ten goede aan 
de noodhulpprojecten van Cordaid 
Mensen in Nood. 
Ook in 2008 gaat het grootste deel 
van de opbrengst naar een voedsel-
zekerheidsprogramma in Oost-Con-
go. Enerzijds helpt de lokale part-
nerorganisatie mensen die door 

oorlog een nieuw bestaan moeten 
opbouwen om zelf voedsel te gene-
reren. Anderzijds wordt binnen dit 
programma de ondervoeding, met 
name bij kinderen, structureel aan-
gepakt. Met circa 15 zakken kleding 
kan een ondervoed kind worden ge-
holpen en ontvangt de familie een 
maand lang eten! 
Daarnaast steunt Sam momen-
teel ook projecten dichter bij huis. 
Het project “Mode met een Missie” 
helpt dak- en thuisloze vrouwen in 
Nederland. Binnen dit project wordt 
met tweedehands kleding een ei-
gen modelijn gecreëerd en op de 
markt gebracht. De vrouwen krij-
gen zo een zinvolle dagbesteding en 
hun gevoel voor eigenwaarde wordt 
gestimuleerd. Voor meer informatie 
over Sam’s Kledingactie voor Men-
sen in Nood en de gesteunde pro-
jecten kunt u kijken op www.sams-
kledingactie.nl of bellen naar 073-
687 1060.

Genezingsavond 
in ‘t Dorpshuis
Aalsmeer - Heeft u, net zoals zo-
veel mensen, alles al geprobeerd 
om genezen te worden van ziek-
te, depressie, onrust of welk licha-
melijk of geestelijk ongemak dan 
ook? En heeft het allemaal niet ge-
holpen? Kom dan eens naar de ge-
nezingsavond in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. 
De eerstvolgende is donderdag 6 
november vanaf 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. Informatie: tel. 020-
6472903.

Alzheimer-stand 
in ‘Amstelland’
Amstelveen -  Van 2 november t 8 
november is de stand van het info-
centrum ziekenhuis Amstelland in-
gericht met voorlichtingsmateriaal 
van de Alzheimer Stichting. De Alz-
heimer Stichting Nederland wil bij-
dragen aan een betere kwaliteit van 
leven voor mensen met dementie 
en hun naaste omgeving. Het Info-
centrum bevindt zich in de centrale 
hal van het ziekenhuis en is te be-
reiken onder telefoonnummer 020-
347 4190 of op emailadres infocen-
trum@zha.nl.

Business lunch over financiële 
crisis in bibliotheek Amstelland
Amstelveen - De financiële crisis 
houdt de wereld stevig in de greep. 
Hoe is de huidige crisis ontstaan 
en hoe zal deze zich ontwikkelen? 
Wat betekent deze crisis voor u? Lex 
Hoogduin, Chief Economist van de 
Robeco Groep, geeft duidelijkheid 
tijdens de eerste Business lunch in 
Amstelland Bibliotheken op donder-
dagmiddag 13 november. Terwijl u 
geniet van een heerlijke lunch komt 
u meer te weten over het laatste 
nieuws, grote crises uit de geschie-
denis en waarom crises noodzake-
lijk zijn. Dit jaar organiseert Am-
stelland Bibliotheken voor het eerst 
businesslunches. 
Tijdens deze lunches belichten aan-
sprekende persoonlijkheden uit het 
zakenleven, de wetenschap en de 
economische journalistiek een ac-
tueel thema. Eerste gastspreker Lex 

Hoogduin, geboren in 1956, stu-
deerde economie in Groningen en 
werkte daarna bij De Nederlandse 
Bank. In 1997 volgde hij Wim Dui-
senberg naar de Europese Centrale 
Bank in Frankfurt. Sinds 2004 is hij 
hoogleraar monetaire economie en 
financiële instellingen aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Daarnaast 
werkt hij sinds 2005 voor de Robe-
co Groep. 
Als Global Chief Economist volgt hij 
de economische ontwikkelingen op 
de voet. De Business lunch op 13 
november is van 12.00 tot 13.30 uur 
en vindt plaats in de bibliotheek op 
het Stadsplein. 
De toegang, inclusief lunch, is 19,50 
euro. Wegens beperkte plaatsen 
aanmelden vóór maandag 10 no-
vember via info@amstelland-bibli-
otheken.nl.

Stijging vakbezoekers op 
Aalsmeer Market Flora
Aalsmeer - FloraHolland kan te-
rugkijken op een succesvolle Hor-
ti Fair-week. In Amsterdam stond de 
stand van FloraHolland vier dagen 
lang in het middelpunt van de be-
langstelling. Ook de eerste ervarin-
gen met de Aalsmeer Market Show-
case op de Horti Fair zijn goed. De 
Showcase was het voorportaal naar 
de Aalsmeer Market, de handels-
beurs die in Aalsmeer plaatsvond. 
Ook deze beurs werd druk bezocht. 
Opvallend was de aanzienlijke stij-
ging in het aantal vakbezoekers ten 
opzichte van vorig jaar. Uit een be-
zoekersanalyse komt naar voren dat 
de Aalsmeer Market dit jaar een 
groter bereik en meer herkenbaar-
heid heeft in het handelssegment. 
Met ruim vijfhonderd standhouders, 
vier productpleinen en de Aalsmeer 
Expo (het nieuwe gedeelte dat zich 
richt op de retail) is ook de Aalsmeer 
Market een succes.

Trekker voor vakbezoeker
Op de Aalsmeer Market was de 
Retail Market een trekker voor de 
vakbezoeker. Daarnaast waren de 
twee huisbeurzen van Floramotion 
en XXL Plant voor het eerst op de 
Aalsmeer Market Expo gesitueerd. 
De eerste ervaringen hiermee zijn 
goed. “Ik ben met Floramotion zeer 
positief. Natuurlijk is dit pas het eer-
ste jaar voor de Expo, dus meer be-
kendheid volgt in 2009 automatisch. 
Floramotion heeft veel afspraken 
met al haar klanten en eindklan-

ten gehad. We hebben deze klan-
ten ontvangen in onze stand op de 
Aalsmeer Market Expo. Voor Flora-
motion lag de focus op relatie, pri-
vacy en retail”, aldus van Edwin van 
der Eijk van VDE, een van de deel-
nemende kwekers in Floramotion. 

Boven verwachting
Ook de vijfhonderd standhouders 
op de Aalsmeer Market zelf zijn te-
vreden. Pieter Heemskerk namens 
standhouder Van der Salm: “De 
Aalsmeer Market 2008 was voor ons 
zeer goed! Het aantal bezoekers op 
de woensdag was boven verwach-
ting met een brede schakering aan 
klanten. Ook op  donderdag en vrij-
dag waren er meer vakbezoekers 
dan we verwachtten. We hebben 
vooral rendement geboekt op be-
staande relaties en nieuwe contac-
ten. Voor ons team was het relatie- 
evenement een prachtig feest om 
op het succes te proosten!”. Op don-
derdag organiseerde FloraHolland 
traditiegetrouw het relatie-evene-
ment voor genodigden. Hier werden 
de nominaties voor de FloraHolland 
Award 2009 bekend gemaakt. Satter 
Roses kreeg de prijs voor de meest 
originele stand uitgereikt. 
Op 8 en 9 januari 2009 organiseert 
de veiling de FloraHolland Winter 
Fair op de vestiging Naaldwijk. De 
volgende grote internationale han-
delsbeurs is de FloraHolland Trade 
Fair Naaldwijk op 4, 5 en 6 maart 
2009.

De FloraHolland Aalsmeer Market trok dit jaar meer vakbezoekers.

Het scheppingsverhaal
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 3 no-
vember komen de verzamelaars 
weer bijeen het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat 6. Na de opening 
zal de heer Frans Pouderoyen, be-
stuurslid van de Vereniging Neder-
land Israël Philatelie, het schep-
pingsverhaal laten zien. Hij heeft het 
scheppingsverhaal met behulp van 
postzegels en ander filatelistisch 
materiaal uitgewerkt tot een ten-
toonstellingswaardige verzameling. 
Een klein gedeelte van deze verza-
meling is maandagavond ook in het 
echt te zien. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur, maar de zaal is al om 
19.00 uur open omdat naast de vei-
lingkavels van deze avond ook de 
kavels voor de schriftelijke veiling 
zijn in te zien. Nog nooit een vereni-

gingsveiling bezocht? Kom gerust 
geheel vrijblijvend eens kijken. Als 
u het leuk vindt mag u een van de 
volgende keren lid worden. Bij een 
schriftelijke veiling leveren bieders 
hun bod voor een bepaalde tijd in. 
Het bod wordt administratief afge-
handeld aan de hoogstbiedende en 
wel tegen een prijs die een bieding 
boven de bieding daar onder lag. 
Het is dus mogelijk om bij schrifte-
lijk bieden een kavel tegen de inzet-
prijs te krijgen, mits er geen andere 
biedingen zijn. 
Bij de vereniging zijn ook nog enke-
le leuke stockboeken te koop. Boe-
ken zonder opdruk met 16 witte bla-
den slechts 4,50 en met 32 bladen 
maar 9,00. Informeren kan via tel: 
347222.

Gratis voor pashouders
Giphart en Zwagerman over 
de liefde in bibliotheek 
Amstelveen - Amstelland Bibli-
otheken presenteert aanstaande 
vrijdag 31 oktober een avond vol 
zwoele jazz, romantiek en literatuur 
met twee van Nederlands groot-
ste schrijvers: Ronald Giphart en 
Joost Zwagerman. Liefde en litera-
tuur staan centraal tijdens de lande-
lijke manifestatie Nederland Leest, 
die duurt tot en met 16 november. 
Tot die dag kunnen alle pashouders 
van Amstelland Bibliotheken een 
gratis exemplaar van het boek Twee 
vrouwen van Harry Mulisch in ont-
vangst nemen. Giphart en Zwager-
man beschrijven en analyseren spe-
ciaal voor deze avond samen de lief-
de. Voorts zingt sopraan Ruzanna 
Nahapetjan, onder begeleiding van 
pianist Jeroen Sarphati, bekende 
jazz- en musicalnummers over de 
liefde. Zij laten zich bij de samen-
stelling van het programma inspi-
reren door de thema’s uit het boek 

Twee vrouwen. Joost Zwagerman 
(1963) is schrijver van onder ande-
re Vals Licht (1991) en De Buiten-
vrouw (1994). Voor zijn essays ont-
ving Zwagerman in 2007 de Gouden 
Ganzenveer. Ronald Giphart (1965) 
schreef Ik ook van jou (1992) en Ten 
Liefde (2001). De van oorsprong Ar-
meense sopraan Ruzanna Naha-
petjan studeerde aan het Sweelinck 
conservatorium in Amsterdam. Zij is 
werkzaam als soliste en vormt met 
Jeroen Sarphati een vast duo.  
Pashouders uit Aalsmeer, Uithoorn 
en Amstelveen kunnen kaarten voor 
dit evenement gratis afhalen bij één 
van de Amstelland Bibliotheken. De 
gratis kaarten kunnen ook vooraf 
gereserveerd worden via telefoon-
nummer 020-6414126. Niet pashou-
ders betalen 7,50 euro. 
De literaire avond vrijdag is van 
20.15 tot 22.00 uur in de bied op het 
Stadsplein.

Reünie Shiva deze zaterdag!
Uithoorn - Met optredens van de 
Oki-Doki’s en ADHD Spietmobiel 
(voorheen De Boegies) en met veel 
muziek uit de jaren zeventig tot ne-
gentig is het programma van de re-
unie van Shiva definitief rond. Van-
af 21.30 uur gaan aanstaande zater-
dag 1 november  de deuren open. Bij 
de ingang is nog een beperkt aantal 
kaarten beschikbaar. De toegang 
is 15 euro. De reünie wordt gehou-
den in gebouw The Mix aan de Van 
Seumerenlaan. Precies op de plek 
waar het voormalig jongerencen-
trum heeft gestaan. Vrij snel nadat 
een aantal oud-bezoekers elkaar via 
hyves was tegengekomen ontstond 

bij een aantal van hen het idee een 
reünie te houden. Na een eerste bij-
eenkomst in april werd de datum 
van 1 november het meest geschikt 
geacht. Via hyves, schoolbank, lo-
kale en regionale kranten en Radio 
Noordholland werd getracht zoveel 
mogelijk oud-bezoekers en mede-
werkers te mobiliseren om nog een 
maal een ouderwetse Shiva-avond 
te houden. In de afgelopen maan-
den hebben zo’n 125 mensen zich 
aangemeld voor de reünie en kwa-
men ook vele oude filmopnames, fo-
to’s, posters en programmaboekjes 
boven water. Een selectie hiervan 
zal ook op de reünie te zien zijn.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 1 november

AALSMEER
AMVJ 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
DVVA 2 - Aalsmeer 2 10.30 u
Hillegom 2 - Aalsmeer 3 15.00 u
Weesp 2 - Aalsmeer 4 11.30 u
AFC 8 - Aalsmeer 5 14.45 u
Aalsmeer 6 – Wartburgia 6 14.30 u
Aalsmeer 7 – WV-HEDW 15 14.30 u
Aalsmeer 8 – Amstelveen 6 12.00 u
HBC Vet2 - Aalsmeer Vet.1 14.30 u

Junioren
Wieringermeer A1 - Aalsmeer A1 14.30 u
Aalsmeer A2 – SCW A1 12.00 u
Hoofddorp C3 - Aalsmeer C1 14.30 u
Aalsmeer C2 – Spaarnwoude C2 12.00 u

Pupillen
Sp.Martinus D2 - Aalsmeer D1 10.15 u
Pancratius D6 - Aalsmeer D2 14.45 u
Aalsmeer E1 – Zwanenburg E1 10.00 u
Aalsmeer E2 – AFC E5   9.00 u
Amstelland E4 - Aalsmeer E3 10.00 u
AFC E 13 - Aalsmeer E4 10.30 u
Sp.Martinus F1 - Aalsmeer F1  10.15 u
Aalsmeer F2 – RKAV F3   9.00 u
Aalsmeer F3 – RKAV F4   9.00 u
Aalsmeer F4 – TABA F6   9.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – De Meer DA.2 14.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 - Geuzen/Mid.meer 4 14.00 u
RKAV Vet.1 – Purmerend Vet1 14.00 u
Buitenboys Vet.2 - RKAV Vet.2 14.30 u

Junioren
Amstelveen C2 - RKAV C1 11.30 u
RKAV C2 – Concordia C2 14.30 u
RCH C2 - RKAV C3 12.00 u

Pupillen
RKAV D2 – Roda’23 D6 11.30 u
Pancratius MD.1 - RKAV D3 13.00 u
RKAV E1 – Zeeburgia E2 10.15 u
RKAV E2 – SCW E1 11.30 u
RKAV E3 – Geinburgia E2 10.15 u
RKAVIC E4 - RKAV E4   9.00 u
RKAV E5 – DRC E2 11.30 u
RKAV E6 – WV-HEDW ME.1 11.30 u
Legm.vogels F4 - RKAV F1 11.15 u
RKAV F2 – Zeeburgia F6   9.00 u
Aalsmeer F2 - RKAV F3   9.00 u
Aalsmeer F3 - RKAV F4   9.00 u
RKAV F5 – KDO F2   9.00 u

Meisjes
Sp.Martinus MC.2 - RKAV MC.1 13.00 u
Concordia MD.2 - RKAV MD.1  9.00 u
Hoofddorp MD.2 - RKAV MD.2 11.45 u
Pancratius E 16 - RKAV ME.1  9.00 u
Kadoelen ME.1 - RKAV ME.2 10.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 – KDO D1 11.00 u
RKDES D2 – Roda’23 D5 9.30 u
Kennemerland D2 - RKDES D3 10.00 u
KDO E1 - RKDES E1 12.00 u
Diemen E5 - RKDES E2 12.45 u
RKDES E3 – Abcoude E5 11.00 u
RKDES E4 – Abcoude E7   9.30 u
RKDES E5 – Ouderkerk E6 9.30 u
RKDES E6 – De Meer E3 11.00 u
RKDES F1 – Diemen F4   9.30 u
RKDES F2 – Diemen F5 11.00 u
Amstelveen F2 - RKDES F3  9.00 u

Sp.Martinus F6 - RKDES F4  9.00 u
Abcoude F9 - RKDES F5   9.30 u
RKDES F6 – VVC F11   9.30 u
RKDES F7 – KDO F4 11.00 u
Alkmania MP 6 - RKDES F8 10.00 u

Dames
P enT DA.1 - RKDES DA.1 14.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Pancratius MB.1 11.00 u
RKDES MC.1 – KFC MC.1  9.30 u
RKDES ME.1 – Roda’23 E 12  9.30 u
Roda’23 MC.1 - RKDES MC.2 13.00 u

S.C.W.
RKAVIC 1 - SCW 1 14.00 u
Vlug en Vaardig 2 - SCW 2 12.00 u
SCW 3 – AFC 4 14.30 u
SCW 4 – Amstelveen 4 12.00 u
Zwanenburg Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.3 – Kon.HFC Vet.5 14.30 u
Junioren
Aalsmeer A2 - SCW A1 12.00 u
SCW C1 – Hillegom C2 12.00 u
SCW C2 – Hoofddorp C8 11.15 u

Pupillen
SCW D1 – Hoofddorp D6   9.00 u
SCW D2 – Geuzen/Mid.meer D6 9.00 u
RKAV E2 - SCW E1 11.30 u
SCW E2 – KDO E3   9.00 u
Kismet’82 E3 - SCW E3   9.00 u
SCW F2 – SCW F1 10.00 u
SCW F3 – HBOK F1   9.00 u
SVOW F1 - SCW F4 10.00 u
SCW F5 – Alphia F6 10.00 u

Dames
Ouderkerk DA 2 - SCW DA.1 14.00 u

Meisjes
SCW MB. 1 – VSV MB.2 12.45 u
VSV MD.2 - SCW MD.1 10.00 u
VVC ME.2 – SCW ME.1 10.00 u
Roda’23 F11 - SCW MF.1 9.00 u

Zondag 2 november

R.K.A.V.
Weesp 1 - RKAV 1 14.00 u
KDO 2 - RKAV 2 11.30 u
RKAV 4 – Pancratius 6 14.00 u
RKAV 5 – Onze Gazellen 9 11.30 u
KLM 3 - RKAV 6 12.30 u

Junioren
RKAV A1 – Zwanenburg A2 11.30 u
Diemen A3 - RKAV A2 14.00 u
RKAV B1 – Overbos B2 11.30 u
Dames
RKAV DA.1 – Buitenveldert DA.6 14.00 u

R.K.D.E.S.
CTO’70 1 - RKDES 1 14.00 u
Diemen 2 - RKDES 2 11.30 u
RKDES 3 – DCG 4 14.00 u
TOB 2 - RKDES 4 14.00 u
DIOS 5 - RKDES 5 14.30 u
RKDES 6 – Buitenveldert 6 14.00 u
RKDES 7 – Bloemendaal 8 14.00 u
RKDES 8 – Fortius 6 14.30 u

Junioren
RKDES A1 – Buitenboys A1 12.00 u
RKDES B1 – Pancratius B2 12.00 u
Overbos B3 - RKDES B2   9.00 u
RKDES C1 – Kon.HFC C1 10.00 u
Legm.vogels C3 - RKDES C2 10.00 u
Roda’23 C4 - RKDES C3   9.30 u

Eerste thuisoverwinning voor 
dames FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer kwamen, na een rustpau-
ze van twee weken, afgelopen zater-
dag in de Bloemhof weer in actie te-
gen het Amsterdamse Westsite, een 
ploeg die nog puntloos was in de 
Eerste Divisie. Toch duurde het even 
voor de Aalsmeerse dames goed in 
hun spel kwamen, want in de be-
ginfase lieten ze zich wat overdon-
deren door de zeer ervaren speel-
sters van Westsite. Het leverde de 
bezoekers zomaar een voorsprong 
van 5-2 op. 
Vlak  voor  rus t  kwam F IQAS 
Aalsmeer, met opnieuw Eva Over-
beek en Nicole van Schie in de ge-
lederen, eindelijk beter in het eigen 
spel. Een achterstand van 6-8 werd 
door fraaie doelpunten van Eva 
Overbeek en Prsicilla Bergman om-
gezet in een 9-8 voorsprong bij rust. 
In de tweede helft konden de Am-
sterdamse dames nog vijf minuten 
in het spoor van FIQAS Aalsmeer 

blijven (10-10), daarna liet de thuis-
ploeg niet alleen laten zien dat ze 
het betere van het spel hadden, 
maar kon dat ook in doelpunten 
uitdrukken. Onder leiding van Sa-
mentha de Soet en Sonja van We-
chem werd binnen tien minuten een 
17-10 en even later zelfs een 20-11 
voorsprong genomen. 
Westsite kwam niet meer door de 
Aalsmeerse dekking heen en als er 
al geschoten werd stond daar keep-
ster Bianca Schijf. FIQAS Aalsmeer 
speelde de wedstrijd geconcen-
treerd uit en behaalde een ver-
diende 25-18 overwinning. Komen-
de zaterdag 1 november spelen de 
Aalsmeerse dames een uitwedstrijd 
in Utrecht tegen UDSV. Aanvang: 
20.45 uur. 
Op zaterdag 8 november staat een 
thuiswedstrijd in De Bloemhof op 
het programma. Vanaf 19.00 uur is 
Olympia de tegenstander van de FI-
QAS-dames.

Eredivisie handbal 
Winst op Hellas levert 
FIQAS vier punten op
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben afgelopen don-
derdag bijzonder goede zaken ge-
daan door (opnieuw) van regerend 
landskampioen Hellas te winnen. Tij-
dens de wedstrijd om de Super Cup 
van een paar weken geleden wer-
den de Hagenaars al ruim verslagen 
(35-23), nu moesten ze er opnieuw 
aan geloven: 32-23. Het leverde FI-
QAS Aalsmeer niet alleen twee pun-
ten (en de koppositie) in de natio-
nale competitie op, maar ook twee 
punten in het BeneLiga-klassement, 
dat eveneens door de Aalsmeerders 
wordt aangevoerd. Dubbel succes, 
dus. In een voor een doordeweek-
se wedstrijd opvallend goed gevul-
de sporthal de Bloemhof startte FI-
QAS Aalsmeer meteen fel en over-
tuigend: in de beginfase waren het 
vooral de broers Boomhouwer die 
veel scoorden vanuit de hoeken en 
via de break out, later was het Ste-
fan Geleijn die vrijuit kon aanleg-
gen en steeds doel trof (hij zou uit-
eindelijk topscorer worden met tien 
goals). Hellas kon daar nauwelijks 
iets tegenover stellen. Waar het pu-
bliek gehoopt had op een spannen-
de wedstrijd, werd het een door FI-
QAS Aalsmeer gedicteerd duel. Bij 
rust stonden de Aalsmeerders dan 
ook al met 17-11 voor. Na de pauze 
werd de wedstrijd er niet leuker op: 
het spel werd harder en de scheids-
rechters konden die fysiekere aan-
pak maar moeite in de hand hou-
den. Het leverde een groot aantal 
penalty’s en tijdstraffen op en Hel-
las kon heel even van de irritatie aan 
Aalsmeerse kant profiteren en te-
rugkomen (van 21-13 werd het 21-
16), maar daarna maakte FIQAS 
Aalsmeer korte metten met de illu-
sies van de landskampioen. Jarcha 
van Dijk werd een paar keer prach-
tig vrijgespeeld aan de cirkel en Ste-
fan Geleijn verzilverde alle penalty’s. 
Inmiddels was keeper Bart van Huis-
stede de weer uitstekend keepende 
Jeffrey Groeneveld komen vervan-
gen en ook hij stopte verschillende 
vrije kansen van Hellas-aanvallers. 
Die geloofden er in de slotfase dan 
ook niet meer in en zo kon FIQAS 
Aalsmeer er uiteindelijk eenvoudig 
32-23 van maken. 
Doelpunten: Stefan Geleijn 10, Robin 
Boomhouwer en Jeffrey Boomhou-
wer 5, Jarcha van Dijk en Luuk Ob-
bens 4, Ruud Neeft 2, Mark Roest 
en Jelmer van Stam 1.  

Ook voor Limburg te sterk
Twee dagen na de overwinning op 
Hellas stonden de mannen van FI-
QAS Aalsmeer alweer tegenover het 
Limburgse Talententeam/V&L, een 
ploeg waarvan de spelers gemid-
deld 17,5 jaar zijn. Talentvol was het 
team zeker en het ontbrak hen ook 
zeker niet aan inzet, want de Lim-
burgers speelden bijna de gehele 
wedstrijd in een vrij hoog tempo. Ze 

misten alleen nog de ervaring, de fy-
sieke kracht en scherpte om het FI-
QAS Aalsmeer echt moeilijk te ma-
ken. Binnen tien minuten stond er 
dan ook al een 8-2 voorsprong voor 
de Aalsmeerders op het bord, die 
het deze wedstrijd moesten doen 
zonder keeper Bart van Huisstede, 
Ruud Neeft en Luuk Obbens, die bij 
de warming up z’n enkel verdraai-
de. In de beginfase van de wedstrijd 
bleek vooral de break out weer het 
belangrijkste wapen van FIQAS 
Aalsmeer, dat mede door fantas-
tisch aangeven van Jeffrey Groene-
veld via de broers Jeffrey en Robin 
Boomhouwer veel fraaie doelpun-
ten opleverde. Bij rust leidde FIQAS 
Aalsmeer dan ook al met 18-8 en 
na de pauze veranderde er weinig. 
Mark Roest benutte feilloos alle pe-
nalty’s en nu werden de breaks en 
doelpunten vanuit de hoeken voor-
al gescoord door Menno v.d. Grift en 
Jelmer van Stam, maar ook de cir-
kelspelers Serge Rink en Jarcha van 
Dijk werden regelmatig mooi vrij ge-
speeld. Keeper Imre Obbens mocht 
het laatste kwartier zijn debuut ma-
ken in het eerste team en deed dat 
prima. De Limburgers hielden wel-
iswaar het tempo tot het einde toe 
hoog, maar konden niet voorko-
men dat het uiteindelijk een ruime 
38-21 overwinning werd voor FIQAS 
Aalsmeer, dat nog steeds aan kop 
gaat in de eredivisie, op de voet ge-
volgd door Kras/Volendam (de eni-
ge ploeg die nog zonder puntver-
lies is). Doelpunten: Mark Roest 8, 
Jeffrey Boomhouwer 5, Serge Rink, 
Menno v.d. Grift, Robin Boomhou-
wer en Jelmer van Stam 4, Jarcha 
van Dijk 3, Wai Wong en Jimmy Cas-
tien 2, Bas Troost en Frank Lübbert 
1. Komend weekend zijn de man-
nen van FIQAS vrij. De eerstvolgen-
de wedstrijd is op zaterdag 8 no-
vember thuis in De Bloemhof aan 
de Hornweg vanaf 20.30 uur tegen 
HA R& O. Uiteraard is publiek van 
harte welkom.

FIQAS3 bekert door
De mannen van FIQAS Aalsmeer 
hebben in de voorronde van het 
NHV bekertoernooi gewonnen van 
de mannen van Havas (met Theo 
v.d. Berg). Het werd in Almere 32-
28 voor de Aalsmeerders, die zich 
daarmee geplaatst hebben voor de 
volgende ronde. Die wordt gespeeld 
in de periode 18-20 november.   

Wedstrijd verplaatst
De wedstrijd Eurotech/Bevo – FI-
QAS Aalsmeer, die gepland stond 
voor zaterdag 1 november aan-
staande is op verzoek van Bevo (dat 
één van haar spelers mist in ver-
band met een interland) verplaatst 
naar donderdag 20 november. De 
aanvangstijd is 20.30 uur.  

Foto: Don Ran.

Voetbalwedstrijd tegen Abcoude
RKAV verdeelt de punten
Aalsmeer - Kan het RKAV  in de-
ze competitie nog minder vergaan?  
Nog niet een wedstrijd met zijn vol-
tallige bezetting. Ook tijdens de 
wedstrijd van afgelopen zondag was 
het improviseren voor de trainer van 
RKAV Henry Egberst. Maar de inval-
lers deden meer dan honderd pro-
cent hun best en daar heeft het niet 
aan gelegen. Toch had RKAV een 
beetje geluk vandaag, het Abcoude 
wat  op de mat stond, was ook geen 
schim meer van het elftal van voor-
gaande jaren.
De eerste helft was nog het beste 
van het geheel. Het was een helft 
waarin beide teams diverse mogelijk 
heden kregen op een voorsprong. In 
de elfde minuut was het Richard de 
Vries die de kans kreeg om RKAV op 
voorsprong te zetten, na een steek-
pass van Thomas Brink kwam hij 
voor het vijandelijk doel maar te ge-
haast schieten voorkwam de voor-
sprong. Ook had RKAV de pech dat 
de verdedigers van Abcoude een 
kop groter waren als de aanvallers, 
veel hoge ballen konden zodoende 
weggewerkt worden. Toch was er de 
opleving bij geheel RKAV, zowel in 
het als er buiten. Barry Springintveld 
gaf een perfecte pass op Richard de 
Vries. Deze keer was het wel raak, 
en de doelman van Abcoude, Yefrey 

Ymker, had het nakijken, 1-0. Maar 
lang heeft deze stand niet op het 
score bord gestaan. Krap twee mi-
nuten later was het alweer 1-1. Het 
was Jeroen Putman die de eer voor 
zich opeiste. Abcoude wou meer in 
de tweede helft, massaal trok men 
ten aanval. De RKAV verdediging 
kwam diverse malen onder grote 
druk te staan. Maar onder andere 
Timo Peters, een zeer hard werken-
de Dave van Schip en Robert Jan-
sen hielden het gevaar weg van het 
doel van Van Halm, die ook weer te-
rug kan kijken op een goede wed-
strijd. 1-2 Werd het nog in de zes-
tigste minuut maar de scheidsrech-
ter, de heer Hageman, oordeelde 
anders en floot voor het aanvallen 
van de doelman, dus het bleef bij 1-
1. Even later kwam Dennis Spreeuw 
zijn opwachting maken. Abcoude 
kreeg nog een paar kleine kansen 
om de drie punten mee te nemen 
naar huis, maar dat bleef RKAV be-
spaard, hoewel vlak voor tijd RKAV 
dicht bij de overwinning kwam, het 
was Spreeuw die vrij voor doelman 
Ymker kwam te staan, maar zijn in-
zet ging maar rakelings langs de 
verkeerde kant van de paal. Ko-
mend weekend speelt RKAV uit te-
gen HBC.
Theo Nagtegaal

De waterpoloërs van Oceanus met gasttrainster Ilse Sindorf.

Olympische zwemsters op 
trainingsweek van Oceanus
Aalsmeer - Voor de vijfde keer is in 
de herfstvakantie de gezamenlijke 
trainingsweek voor wedstrijdzwem-
mers en waterpoloërs van Oceanus 
gehouden in Zeist. Doel van deze 
week is om extra te trainen en daar-
bij veel andere activiteiten met be-
trekking tot teambuilding. Het mot-
to: plezier én prestatie. Dit jaar wa-
ren er 44 sportievelingen die maan-
dagochtend naar Zeist vertrok-
ken. Na de lunch stond direct het 
Zweeds Renspel op het programma, 
in drietallen moest er een opdracht 
gedaan worden en een kennisquiz. 
Het team dat de meeste vragen 
wist, had gewonnen. Daarna naar 
het zwembad voor de training. Voor 
de waterpoloërs stond er een cli-
nic op het programma. Gasttrainster 
was Ilse Sindorf, assistent bonds-
coach van de dames Oranje die in 
Peking goud behaalden. Zij gaf een 
leuke en leerzame training met veel 
techniekoefeningen. Na het diner 
was er voor 1 groep een uurtje fit-
ness, de overigen hadden een vrije 
avond, en maakten er een dolle boel 
van. De tweede dag begon vroeg, 
aanvankelijk zou alleen de fitness-
groep vroeg gewekt worden, maar 
omdat men ´s nachts behoorlijk in 
de weer was geweest, werd ieder-
een om 06.50 wakker gemaakt. Dat 
werd de leiding niet in dank afgeno-
men door de oudste dames, zij wa-
ren inderdaad de enigen die rustig 
naar bed gingen en de hele nacht 
hebben doorgeslapen. 
De dag verliep relatief rustig. ́ s Mor-
gens en ´s middags 1,5 uur trainen. 
Voor de middagtraining stond de 
clinic voor de wedstrijdzwemmers 
op het programma. Niemand min-
der dan Jolijn van Valkengoed, deel-
neemster op de Olympische Spelen 
in Peking, gaf een training aan deze 
Oceanus zwemmers. Haar specialis-
me is schoolslag en hier ging ze ook 
mee aan de slag. Veel techniekoe-
feningen kwamen er aan te pas om 
deze moeilijke slag te perfectione-
ren. Ondanks het koude water, werd 
er aandachtig geluisterd en iedereen 
vond het een leuke training. De dag 
werd afgesloten met een filmpje kij-
ken. Voor de woensdag was er een 
druk programma, 1 groep ´s mor-
gens weer een uurtje fitness, daar-
na de ochtendtraining met z´n al-
len en na de lunch werd de groep in 
tweeën gesplitst. De oudere jeugd, 
vanaf 15 jaar en ouder, kreeg een 
tennis en hockey clinic. Van beide 

sporten kregen ze één uur les, on-
derbegeleiding van een (leuke) le-
raar. De overigen gingen mountain-
biken. De allerjongsten gingen het 
acht kilometer parcours rijden. De 
afspraak was dat er minimaal twee 
rondjes gefietst moest worden en 
dat is gelukt, de diehards hebben 
er zelfs drie gefietst. Het had de vo-
rige dag flink geregend, en dus la-
gen er gigantische modderplassen 
op het parcours. Een aantal kwa-
men de plassen niet door, en lagen 
er midden in. Eenmaal bij de accom-
modatie konden de doucheputjes 
het nauwelijks aan. De iets ouderen 
gingen het grote parcours volgen. 
1 ronde van circa veertig kilometer. 
Het was een zwaar parcours met als 
uitdaging een zandheuvel die be-
dwongen moest worden. Bijna op 
hun tandvlees kwam deze groep, 
na ruim drie uur fietsen, weer bij de 
accommodatie aan. Na de heerlij-
ke douche en het diner was het al-
weer tijd voor de bonte avond. Ie-
dereen is verplicht om mee te doen, 
en er was ook weer een fantasti-
sche jury. De avond werd geopend 
met een optreden van ‘de Toppers’, 
daarna kwamen de acts. Het niveau 
van deze avond was zeer hoog, bij-
na iedereen had z´n best gedaan om 
een leuke act op te voeren, veel ei-
gen creativiteit was er, drummen op 
pannen, zelfgemaakt lied en zelfs 
een opera uitvoering. Het feest werd 
afgesloten met een polonaise. Don-
derdag, de laatste dag, de laatste 
training werd afgesloten met een 
klein waterpolotoernooi en aanslui-
tend een estafette, zelfs de trainers 
deden mee met de estafette. Na de 
lunch stond er als afsluiting een 
GPS tocht op het programma. Een 
wandeling van circa zeven kilome-
ter met een GPS, navigatiesysteem, 
die je moet volgen. Negen groepen 
gingen om de 5 minuten van start. 
Onderweg moesten er drie check-
points aangedaan worden waar een 
opdracht uitgevoerd moest worden. 
Alleen niemand heeft het tweede 
punt gevonden. Oeps, invoerfoutje 
van de coördinaten en afdruk van 
de plattegrond. Gelukkig vòòr 16.00 
uur waren alle (vermoeide) groepen 
binnen. Ondertussen waren de ou-
ders gekomen om iedereen weer op 
te halen. 
Er kan weer terug gekeken worden 
op een fantastische week. Volgend 
jaar is de trainingsweek van 19 tot 
en met 22 oktober.

Belgische vissers winnen 
Snoekwedstrijd Swegler
Aalsmeer - Vallende bladeren guur 
herfstweer, veel regen en wind, 
ook dit keer weer een aanmoedi-
ging voor veel fanatieke snoekvis-
sers om deel te nemen aan de Gro-
te snoekwedstrijd van Ruud Sweg-
ler. Ruud runt samen met vrouw An-
nie en dochter Margret een hengel-
sport winkel en botenverhuur bedrijf 
aan de Schipholdijk. 
Dit najaar organiseerde Ruud zijn 
tiende snoekwedstrijd. Een lustrum, 
waar veel ervaren en gerenom-
meerde snoekvissers uit het hele 
land en zelfs uit België op afkwa-
men. De wedstrijd betreft een kop-
pelwedstrijd waarbij het gaat om de 
meest gevangen centimeters snoek 

of snoekbaars per boot. Zo ston-
den zondagmorgen 26 oktober 52 
tot de tanden bewapende henge-
laars gereed om in 26 boten op jacht 
te gaan naar de fel begeerde wis-
selbeker.
Ook Pieter en Patrick, de jonkies die 
deze wedstrijd al vier keer wisten te 
winnen, waren er weer bij. Maar met 
een snoekje van slechts 71 centi-
meter konden zij dit keer geen deuk 
in een pakje boter vissen. De win-
naars waren evenals in het voor-
jaar de twee sympathieke Belgen. 
Bij de dames ging de prijs naar de 
twee schoonheden Annie en Na-
tasja die vele heren voor bleven met 
een snoek van 78 centimeter.Bridgeclub Strijd 

en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond van 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
21 oktober.
Lijn A
1. Krijnie en Jan Joore 60.17
2. Gré Aartse en Lien Noordam 56.39
3. Jan en Jaap Geleijn 54.76
4. Theo Blom en Ko van Es 54.52
5. Hero Janzing en Gerard Vermeer 53.68
6. Martin lammers en Christien Blom 53.18
7. Ger Lubbers en Willy Stokman 52.85
8. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 51.37
9. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 50.03
10. Marianne Joore en Herma Raggers   
 49.70
11. Oege de Jong en Janny Tates 42.71
12. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 42.29
13. An v.d. Bijl en Rita van Leeuwen 29.49
Lijn B:
1. Jan van Ginkel en Cor Kroes 65.00
2. Marthe en Theo Teunen 63.00

3. Jasper Blom en Trees de Jong 61.14
4. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 58.57
5. Herman Koperdraad en Jan van Zwieten  
 56.00
6. Gonny en Pim van der Zwaard 49.50
7. Guus en Mieke Neijenhof 46.14
8. Ingrid Smit en Trudy Stokkel 44.00
9. Angela Korenromp en Martin v.d. Laarse 
 38.50
10. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 34.57
11. Maarten en Mary Jongkind 33.50
Lijn C
1. Jan en Henny Jooren 66.96
2. Gerrit en Coby van Leeuwen 57.14
3. Rina en Laurens Veldt 55.36
4. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 55.06
5. An Joore en Mien v.d. Laarse 52.38
6. Corry Kuin en Carla Verwoerd 50.89
7. Leny Delfos en Alex Pannekoek 50.60
8. R. Doornbos en Tineke Molenaar  48.51
9. Ton Celie en Loes Oosterwijk 48.21
10. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 46.13
11. Bep brockhof en Ank Rodenburg 46.13
12. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 46.13
13. Klaas Maarse en Adri Otto 40.77
14. Leny Lubbers en Wil Oor 35.71



pagina 30 Nieuwe Meerbode  - 30 oktober 2008

Start kennismakingscursus 
Pilates bij GV Rijsenhout
Rijsenhout - Per dinsdag 4 novem-
ber start wederom een tien weekse 
kennismakingscursus Pilates onder 
leiding Ingrid van Tilborg bij gym-
vereniging Rijsenhout. In de gym-
zaal aan de Pampusstraat gaat ge-
werkt worden aan versteviging van 
het powerhouse. Dit is de spieren-
gordel rondom de buik en onder-
rug. De cursus is ter verbetering van 
de stabiliteit van uw gehele lichaam. 
Niet alleen de buikspieren en onder-
rug worden geprikkeld, ook de ove-

rige spieren van het lichaam worden 
met rustige beweging op gepaste 
muziek aan het werk gezet. Pilates 
is een perfecte lichaamsbeweging 
om lichaam en geest te ontspannen, 
er wordt niet aan conditie gewerkt. 
De les is  van 19.30 tot 20.30 uur. 
Wie kennis willen maken met Pilates 
en/of zich op wil geven voor de cur-
sus kan contact opnemen met In-
grid via fam.tilborg@quicknet.nl of 
tel. 323325. Bezoek ook eens de 
website www.gvrijsenhout.nl.

Zwemcompetitie
Veel records voor Oceanus-
leden bij lange afstanden 
Aalsmeer - Een weekeinde vol met 
lange afstanden, dat gebeurt niet 
zo vaak. Zaterdag trok een groep 
zwemmers van Oceanus naar Bar-
neveld om daar de 400 meter vrijes-
lag te zwemmen. 
Vierhonderd meter zwemmen in een 
25 meter bad betekent dus 16 ba-
nen. Je moet dat wel zelf tellen en 
daar ging het dit keer een beetje 
mis. In de serie met Kirsten Smit en 
Tamara Grove werd de volgende se-
rie te vroeg op het startblok geroe-
pen en stopten de zwemsters al na 
350 meter. 
Gelukkig zag de jury haar fout in en 
mochten de zwemsters later in het 
programma opnieuw starten. Ta-
mara zwom toen bij de jongens en 
raakte weer de tel kwijt, maar zwom 
dit keer 50 meter teveel. Dat is niet 
erg, want de tijd bij 400 meter was 
wel opgenomen. En het was een 
heel goede tijd: 5.02.70, een ruime 
NK limiet. 
Ook voor Daniëlle Grootes was er 
een ruim NK limiet met 4.48.36. Zij 
verbeterde daarbij het oude clubre-
cord van Iris van Leeuwen uit 1994 
(4.49.5). NK Limieten waren er ook 
voor Nils Mollema (4.14.13, te-
vens clubrecord), Bastiaan Waan-
ders (4.24.13) en Vincent Moolhuij-
sen (4.29.08). Nikki van der Hoorn 
(4.45.75) kwam net iets te kort. 
Mooie persoonlijke records waren er 
voor Kelsey Gielen (5.04.76), Chan-
tal Grove (5.07.70), Joeri Berends 
(5.10.32), Robin Meester (5.16.82), 
Robin Pagano Mirani (5.15.31) en 
Max Wegbrans (5.07.07).

Clubrecord
Zondag bleven de zwemmers in 
Aalsmeer. Daar kwam een grote 
groep Oceanus zwemmers aan de 
start. Voor de jongsten was er 200 
meter en dat liep op naarmate de 
leeftijd hoger werd tot 1500 meter 
bij de heren. 
Aangezien de langere afstanden niet 
zo vaak worden gezwommen zijn de 
tijdsverbeteringen vaak groot. Ook 
dit keer waren sprongen van 30 se-
conden niet vreemd. De 9-jarige Ru-
ben Griffioen ging op de 400 meter 
snel van start en verraste daarmee 
zijn concurrenten. 
Halverwege was Ruben zo snel, dat 
hij het clubrecord van Rick de Mer-
cado uit 2006 brak. Het staat nu op 
3.00.44. 
Ook bij de finish was er een clubre-
cord voor Ruben: 6.07.97, en dat was 
zo’n 40 seconden sneller dan het 

oude record van Sander Kirillova vo-
rig jaar. Sander zwom nu zelf 6.04.94 
en deed dat nek-aan-nek met Bart 
Sommeling (6.04.98). Maxime van 
den Heuvel startte op de 400 vrij. 
Haar eindtijd van 5.28.57 was net 
niet voldoende voor de NK, wel voor 
een persoonlijk record. Het langste 
damesnummer was 800 vrij. Hier 
wordt bij het laatste keerpunt geflo-
ten en worden aan de keerpuntzijde 
bordjes gedraaid met het aantal nog 
te zwemmen banen. Iedereen zwom 
dus gewoon 800 meter. Voor Dani-
elle Grootes en Tamara Grove was 
er wederom een NK limiet en een 
clubrecord. Daniëlle bij de 13-jari-
gen met 10.00.92 (was Iris van Leeu-
wen 10.08.01 uit 1994) en Tamara bij 
de 12-jarigen met 10.19.32 ( was Iris 
van Leeuwen 10.28.5 uit 1993). 
Voor Nikki van der Hoorn was de li-
miet weer net te ver weg (9.57 bij 
een limiet van 9.51). 
Dikke persoonlijke records waren er 
voor Isabelle Grootes, Wyke Nieu-
wenhuizen, Kelsey Gielen, Robin Pa-
gano Mirani en Marieke Spitteler.

Groot aantal deelnemers
Voor de heren was er de 1500 me-
ter. Door het grote aantal deelne-
mers werd er met twee personen 
per baan gestart om de wedstrijd 
nog enigszins in de hand te houden. 
Jeffrey Reijnders, die de dag ervoor 
ontbrak, had zijn zinnen gezet op de 
NK limiet. Maar niet alleen voor de 
1500 meter, ook voor de 400 meter! 
Dus ging hij snel van start. Missie 
geslaagd! 
De 400 meter ging in 4.41.39, ruim 
snel genoeg voor de NK en ruim on-
der het oude clubrecord van Vincent 
Moolhuijsen (4.45.24 vorig jaar). Zo 
voortbordurend sneuvelde ook het 
800 meter clubrecord (9.35.80 was 
9.46.47) en het 1500 meter record 
(18.09.32 was 18.29.69) en was ook 
de limiet voor de 1500 meter bin-
nen. Ook voor Nils Mollema ging de 
race prima. 
Na 800 meter (8.57.88) en 1500 
meter (16.58.10) had ook hij twee 
clubrecords te pakken. Die stonden 
al 12 jaar op naam van Patrick van 
Marissing. 
De 1500 meter tijd was uiteraard ook 
een NK limiet. Net als voor Basti-
aan Waanders (17.20.04) en Vincent 
Moolhuijsen (17.57.54) overigens. 
Opvallend goede tijden en tijdsver-
beteringen waren er voor Max Weg-
brans, Thomas Verouden en Martijn 
de Mercado.

Jeffrey Reijnders, supersnel zondag. Ruben Griffioen, clubrecord verbroken!

ZABO speelronde vier 
zaterdag in de Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdagavond 1 
november wordt de ZABO zaalvoet-
balcompetitie voortgezet met de 
vierde speelronde van het huidige 
seizoen. Er wordt komend weekein-
de gespeeld in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. Publiek is van 
harte welkom en de toegang tot de 
tribunes van de sportzaal is gratis. 
Het programma luidt als volgt: Om 
18.35 uur Accon tegen Sportcafé de 
MiDi’s. Om 19.20 uur Easy Beveili-

ging tegen LEMO. Om 20.05 uur De 
Jet Set BV tegen DGL en om 20.50 
uur tenslotte LEMO Gaat Los tegen 
Mantel Makelaars. Het team van Pil-
ler Sport is vrij voor speelronde 4. 

Stand na ronde 3:
Mantel Makelaars 2-6, De Jet Set 
BV 2-6, Sportcafé de MiDi’s 3-6, Ac-
con 3-4, DGL 3-4, Easy Beveiliging 
3-3, LEMO 3-3, Piller Sport 3-3, LE-
MO Gaat Los 2-0.

Nieuwe scheidsrechters voor 
pupillen bij VV Aalsmeer
Aalsmeer - Om 10 uur begon de 
scheidsrechtersdag bij VVA afgelo-
pen woensdag 22 oktober. Na een 
korte introductie ging de groep di-
rect naar buiten. 
Daar werd in de praktijk het veld 
verkend en de nodige aanwijzingen 
gegeven over onder andere hoe je 
als spelbegeleider het beste in de 
wedstrijd zit. Bij de F pupillen gaat 
het vaak meer om het motiveren en 
stimuleren van de spelers dan dat 
je echt moet optreden als scheids-
rechter. Bij de E-pupillen komt daar 
al meer voor kijken. Er werd veel ge-
praat. Het spel werd stil gelegd en 
uitgelegd hoe het beter kan om de 
situatie in te schatten en de juiste 
beoordeling te doen. Waar sta je als 
scheids, hoe loop je over het veld. 
Hoe fluit je af, hoe geef je de over-

treding aan, voor wie is de bal?: Al-
lemaal vragen waar de jongens ant-
woord op hebben gekregen. 
Na een overheerlijke lunch, waren 
de F-pupillen aanwezig om met hen 
een toernooi te spelen waarbij de 18 
aspirant scheidsrechters met elkaar 
de tijd gebruikten om afwisselend 
een deel van de wedstrijd te fluiten.
Het bleek een prima middag te wor-
den. De groep langs de lijn zag en 
leefde mee bij elke genomen beslis-
sing. Je leert dan ook bijzonder veel 
in die paar uurtjes. 
Mede dankzij het prachtige weer 
kan terug gekeken worden op een 
heel geslaagde en leerzame dag. 
De komen weken gaan de nieuwe 
scheidsrechters meedraaien tijdens 
zaterdagwedstrijden bij de pupillen 
van VV Aalsmeer.

Schaakcompetitie
Eerste nederlaag AAS 3
Aalsmeer - Het derde team van 
schaakclub AAS heeft in de eer-
ste ronde in de eerste klasse LSB 
een nederlaag geleden tegen LSG 
6. LSG 6, dat dit seizoen vijf teams 
in de landelijke klasse heeft, heeft 
echter een team wat ook zeker niet 
misstaan zou hebben in de promo-
tieklasse (of zelfs de derde klasse 
KNSB), dus de nederlaag was niet 
onverwacht, 6-2 tekende het ver-
schil goed af. Bob Feis haalde een 
goede remise op het eerste bord, 
Sipco Schimmel haalde hetzelfde 
resultaat op bord 5. KW Spaargaren 
scoorde een prima overwinning en 
gaf daarmee de stand een draaglij-
ker aanzien. Ronald de Groot, Henk 
van Leeuwen, Nico van Ruiten en 
Paul Karis moesten het punt aan de 
tegenstander laten. HelAAS was Ri-
chard Piller ziek, zodat de Azen al 
met een 1-0 reglementaire achter-
stand begonnen. 

Vijfde ronde interne competitie
De koplopers in de interne compe-
titie Ben de Leur en AJ Keessen de-
den elkaar deze ronde geen pijn, 
met een solide remise handhaven 
zij zich op de eerste twee plaatsen. 

John van der Hoeven vergiste zich 
in de opening hetgeen hem mate-
riaal kostte tegen Henk van Leeu-
wen, die hierna de partij naar zich 
toe trok. De driekamp tussen Henk 
Noordhoek, Willem Moene en Bob 
Feis zag de meeste spanning. Henk 
profiteerde in het middenspel van 
een onnauwkeurigheid van Willem, 
waarna Henk de overwinning niet 
meer liet slippen. Willem bereik-
te tegen Bob een gunstig dame-
eindspel, wat met enig duwen en 
trekken door Willem werd gewon-
nen. Bob en Henk gebruikten bei-
de veel tijd zodat de beslissing viel 
in de laatste seconden. In een voor 
Bob ook al wat gunstiger stelling 
ging Henk door zijn vlag; Bob had 
nog vijf seconden. Schaakclub AAS 
schaakt van begin september tot 
eind mei op de vrijdagavond in De 
Binding in de Zijdstraat 53. Training 
en les wordt gegeven van 19.00 tot 
20.00 uur, de competitie start vervol-
gens hierna en duurt tot 01.00 uur. 
Voor meer informatie: AJ Keessen, 
(competitieleider), tel. 0297-324459 
of Henk Noordhoek (secretaris), tel. 
0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Voetbalwedstrijd tegen Zeeburgia                      
Rode kaart doet RKDES 
de das om
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
moest RKDES aantreden tegen me-
de titelkandidaat Zeeburgia uit Am-
sterdam. Dat het zwaar zou worden, 
was van te voren al bekend. Echter 
Des startte vol zelfvertrouwen, vori-
ge week werd immers van koploper 
Sporting Maroc gewonnen. RKDES 
moest het doen zonder de gebles-
seerde Robin Spaargaren en Mark 
Pothuizen dus Bart-Jan van de Jagt 
en Jochem Kok kwamen weer in de 
basis terug. 
Voor beide ploegen was de inzet om 
aansluiting te houden met de top. In 
de stromende regen maakte beide 
ploegen er een leuk schouwspel van. 
Het spel golfde heen en weer, maar 
de eerste kans was voor Zeebur-
gia, hun inzet ging voor langs. Toch 
was het Des dat de leiding nam. Een 
diepe bal werd door een verdediger 
van Zeeburgia verlengd en daar had 
de keeper niet opgerekend. Ibra El 
Ahmadi kon de bal binnen schuiven, 
1-0. Lang kon Des daar niet van ge-
nieten, want een vrije trap even bui-
ten de zestien werd fraai in de bo-
venhoek gekruld, 1-1.
Kleine kansen over en weer bepaal-
de het spelbeeld en eigenlijk kwam 
RKDES uit het niets op voorsprong. 
Een corner van Maurice Bartels 
werd fraai binnen gekopt door Roald 
Pothuizen, 2-1. Met een gele kaart 
op zak voor Reduan Champs ging 
Des rusten. De wedstrijd was amper 
nog gestart of hij loopt geheel on-

nodig tegen zijn tweede kaart aan, 
dus douchen. En dat was tevens de 
ommekeer in de wedstrijd. Met 10 
man kreeg Des het zwaar tegen de-
ze goede ploeg. 
Uit een corner kwam de bal pre-
cies voor de voeten van een Zee-
burgia speler en die schoof de bal 
simpel binnen, 2-2. RKDES kwam 
maar moeizaam onder de druk van 
Zeeburgia vandaan en het werd 
dan ook 2-3. Een Zeeburgia speler 
omzeilde El Ahmadi en verschalk-
te Ivo Peeters in de verre hoek, 2-
3. Voor de statistieken maakte Zee-
burgia er nog 2-4 van, de buiten-
spel val ging niet helemaal goed en 
wederom werd er fraai afgemaakt. 
Kortom, Zeeburgia was heel trefze-
ker want veel meer kansen als de 
4 goals hebben ze ook niet gehad. 
De spelers van RKDES hebben hard 
gewerkt, maar na de rode kaart was 
het helaas over en uit. 
Blijft natuurlijk ook wel staan dat 
Zeeburgia een uitstekende ploeg is, 
zeker aanvallend. Volgende week uit 
tegen CTO, weer een lastige maar 
alle kansen.
RKDES speelde in de volgende op-
stelling: Ivo Peeters, Robin van de 
Steeg, Reduan Champs, Moham-
med El Ahmadi, Jeffrey Stravers, 
Jochem Kok, Bart-Jan van de Jagt, 
Maurice Bartels, Eddy Jansen, Ibra 
El Ahmadi, Roald Pothuizen. 

Eppo

Tafeltenniscompetitie
Honderd procent score 
voor Bloemenlust spelers
Aalsmeer - Bloemenlust 3 en 4 
moesten in de herfstvakantie toch 
aantreden voor een inhaalwedstrijd. 
Team 3 ging op een uitgesteld be-
zoek bij de buren van Rijsenhout 4. 
Zjimmy Kusztykiewicz, Willem Vis-
ser en Mees v.d. Broeck schoten on-
gekend uit hun slof en trakteerden 
hun gastvrije tegenstanders op een 
onverwachte 0-10 nederlaag. De-
ze uitslag was weliswaar verdiend, 
maar toch ook enigszins geflatteerd, 
getuige de drie wedstrijden die pas 
met zeer klein verschil in de vijfde 
game werden beslist. 
De eerste partij van Willem was zeer 
spannend (11-6, 6-11, 12-10, 10-12, 
8-11) en Mees had in twee wedstrij-
den een beslissende vijfde game no-
dig. Gamestanden van 12-14 13-15 
en zelfs 15-17 kwamen op het bord! 
Maar uiteindelijk telt alleen het re-
sultaat en dat viel steeds uit in het 
voordeel van de Aalsmeerse bezoe-
kers. Zjimmy won al zijn wedstrij-
den in de minimale drie games en 
veelal met ruime cijfers. Alleen good 
old Rob v.d. Pas bleek een lastiger 
obstakel, vooral in de eerste twee 
games: 10-12, 13-15, 6-11. Door 
Willem en Zjimmy werd ook nog het 

dubbelspel gewonnen.
Tegen het onderaan staande Tem-
po Team 13 kon Bloemenlust 4 he-
laas niet compleet aantreden en 
schonk op die manier meteen drie 
wedstrijdpunten aan de tegenstan-
der. Philippe Monnier en Rob Faber 
moesten samen het verlies verder 
zien te beperken. Om een lang ver-
haal kort te maken: dat was geen 
enkel probleem. Het enige ‘verlies’ 
kwam op naam van Rob en dat be-
trof de tweede game van zijn eer-
ste wedstrijd. Daarna besliste hij 
de partij alsnog in zijn voordeel. De 
beide andere wedstrijden stond hij 
geen game meer af. Zodoende bleef 
hij ongeslagen. 
Dat gold ook voor Philippe, die al-
dus zijn honderd procent score in 
de poule goed overeind hield. Hij 
overklaste alle drie tegenstanders. 
Met nog drie wedstrijden te gaan 
is iedereen benieuwd of hij die on-
geslagen status vol kan houden, 
want dan heeft hij een opmerkelij-
ke prestatie geleverd. Omdat Phi-
lippe en Rob ook het dubbelspel in 
drie games wonnen kwam de 7-3 
eindstand voor Bloemenlust 4 op 
het bord.

Schaakclub Aalsmeer
Ron laat fraai staaltje 
eindspeltechniek zien
Aalsmeer - Aan het einde van een 
schaakpartij worden de punten pas 
verdeeld. In deze laatste fase moet 
een goed gespeelde partij naar de 
overwinning omgezet worden of kan 
juist de partij nog gekanteld wor-
den. Ron Klinkhamer liet vrijdag een 
zeer fraai staaltje eindspeltechniek 
zien. Zonder blikken of blozen ruil-
de Ron tegen Elham af naar een 
pionneneindspel met zes pionnen 
voor Elham en vijf voor Ron. Glad 
verloren dacht iedereen, zonde dat 
Ron de partij zo eenvoudig weg-
geeft. Maar al spoedig bleek dat El-
ham geen vorderingen kon maken 
en legde Ron maar alvast uit hoe de 
stelling remise gehouden kon wor-
den. Gerrit Harting kon in zijn eind-
spel tegen Joran Donkers niet het 
winnende pad vinden. Gerrit speel-
de een sterke partij en een ver op-
gerukte vrijpion leek voor de winst 
te gaan zorgen. Joran verdedigde 
zich taai en ruilde af naar het be-
ruchte ongelijke lopereindspel. Al-
tijd remise volgens de kenners, zelfs 
als je een pion voor of achter staat. 
Dat dacht Gerrit ook en hij berus-
te in remise. 
In de analyse bleek dat de vrijpi-
on toch nog voor de beslissing had 
kunnen zorgen. Niets zo moeilijk 
als een gewonnen stelling winnen 
maar Koen Beentjes liet zien hoe je 
een gewonnen eindspel wint tegen 

Leo Buis. Met een kwaliteit meer liet 
hield Koen de zwarte stelling van 
Leo in de houdgreep. Remisekoning 
Cees Verburg wist voor het eerst dit 
seizoen te winnen na vijf remises. 
Clemens Koster was het slachtof-
fer. Thierry Siecker kon zijn onge-
slagen status niet vasthouden tegen 
Erik Korenwinder. 
Een ongelukkige manoeuvre zorg-
de ervoor dat de witte koning in het 
centrum bleef waar Erik optimaal 
van profiteerde. Bart Auée won 
knap van Jan van der Laarse. Een 
goed gespeelde opening kreeg een 
prima vervolg. Wim Alderden kwam 
de speelsterkte van Jos Bakker en 
Rob van Haaften testen. Tegen Rob 
ging Wim er met het punt vandoor, 
maar Jos liet het zover niet komen 
en won zelf.

Uitslagen ronde 6e ronde Clubcom-
petitie
Willem Hensbergen – Peter Buis  1-0
Jos Bakker – Rob van Haaften  1-0
Rob van Haaften – Wim Alderden  0-1
Wim Alderden – Jos Bakker  0-1
Thierry Siecker – Erik Korenwinder  0-1
Joran Donkers – Gerrit Harting  ½ - ½
Clemens Koster – Cees Verburg  0-1
Jan van der Laarse – Bart Auée  0-1
Koen Beentjes – Leo Buis  1-0
Elham Wasei – Ron Klinkhamer  ½ - ½ 
Abdul Wasei – Marco Hutters  1-0
Ahmadshah Ebadi – Tom van der Zee  0-1

Zondag weer beachvolleyballen
Gezelligheid en sportiviteit op 
maandtoernooi in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 2 novem-
ber staat het tweede beachvolley-
bal maandtoernooi van het sei-
zoen 2008-2009 weer op het pro-
gramma in The Beach aan de Oos-
teinderweg. Tijdens het maandtoer-
nooi wordt er op verschillende ni-
veaus gestreden om mooie prijzen 
die ter beschikking zijn gesteld door 
de toernooisponsor Eilerssport. Het 
toernooi is op drie niveaus inge-
deeld. In de ochtend, om 10.00 uur, 

start het 2x2 hoog beachvolleybal-
toernooi, voor de geoefende beach-
volleyballers. Om 12.00 uur start het 
4x4 allround toernooi en wordt er op 
recreatief niveau gespeeld. Tot slot 
start om 14.00 uur het 2x2 laag toer-
nooi, ook voor de geoefende beach-
volleyballers. Wil je meedoen met 
een team? Schrijf je dan zo snel mo-
gelijk in door te mailen naar: spor-
tief@beach.nl door te bellen met 
The Beach: 0297-347444. 
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Finale strijd fietscross UWTC
Podiumplaatsen voor Bart 
en Michael in Zoetermeer
Uithoorn - Zondag 26 oktober jl. 
werd de laatste Top Competitie ge-
reden door de BMX rijders op de 
baan in Zoetermeer. Naast 14 rijders 
van fietscrossclub UWTC uit Uit-
hoorn was het nationale team aan-
wezig. Onder de rijders bevonden 
zich ook Denen, Belgen en Fransen. 
Deze mogen wel mee rijden, maar 
krijgen geen punten toebedeeld. 
Om 8.15 uur stonden Bart van Bem-
melen, Thomas v/d Wijngaard, Tom 
en Wiljan Brouwer, Bart de Veer in 
het Park Ferme klaar om 45 minuten 
te kunnen trainen. 
Daarna was het de beurt aan Rick 
Doornbos, Rowan Voshart, Wouter 
Plaisant van der Wal, Pim de Jong, 
Arno van Vliet, Mike Pietersen, Mi-
chael Schekkerman en Erik Schoen-
makers om zich warm te fietsen. 
Van de 14 rijders kwamen er 6 rij-
ders door de eerste drie manches 
heen. Wouter viel bij de eerste ron-
de, maar eindigde toch mooi op de 
vijfde plaats. Bij Arno moest de fo-
to finish aantonen dat hij vijfde werd 
en dus niet door ging naar de fina-
le. Wiljan werd vijfde in de kwart fi-

nale. Tom, Pim en Michael kwamen 
heel mooi door de halve finale. Hier-
bij gaan de eerste vier rijders van de 
acht door naar de finale. Als eerste 
reed Bart van Bemmelen finale, die 
heel knap, op de derde plaats ein-
digde. Michael Schekkerman werd 
op de cruiser tweede, Tom Brou-
wer en Michael Schekkerman vier-
de en Pim de Jong achtste. Omdat 
dit de laatste van de zes topcom-
petitie wedstrijd was, kreeg ieder-
een een aandenken. In elke leeftijd-
groep kregen de eerste acht rijders, 
met de meeste punten van de zes 
wedstrijden, een beker. Naar huis 
met zo pracht beker gingen Bart 
van Bemmelen (boys 7 jaar-3de), 
Tom Brouwer (boys11-5de), Pim de 
Jong (boys14-7de), Michael Schek-
kerman( junioren-8ste) en Erik 
Schoemmakers (cruiser30-39 jaar-
8ste). Voor dit jaar zijn de wedstrij-
den gereden. 
Volgend jaar maart zal misschien de 
eerste BMX West wedstrijd weer in 
Uithoorn worden gereden. Uitsla-
gen van de wedstrijd zijn na te lezen 
op de site www.uwtc.nl.

Jeugdhandbalnieuws
Jongens A1 FIQAS winnen 
eerste wedstrijd zaalcompetitie 
Aalsmeer - De zaalcompetitie voor 
de jongens A1 van FIQAS Aalsmeer 
is met een zeer spannende wed-
strijd gestart. De ploeg, dit jaar on-
der leiding van de nieuwe trainer/
coach, Menno Brouwer, opende 
de score in de wedstrijd tegen het 
altijd sterke Volendam. Met daar-
na direct weer een doelpunt voor 
Aalsmeer werd de stand 2-0. Maar 
deze voorsprong werd door Volen-
dam even snel weer weggewerkt, 
want na twee doelpunten op rij 
was de stand weer gelijk. De jon-

An winnaar 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  Klaverjassen, jokeren 
en ook biljarten staan op het pro-
gramma. Afgelopen donderdag is 
het klaverjassen gewonnen door An 
Uiterwaal met 5491 punten, gevolgd 
door Daan Sandee met 5382 pun-
ten. Derde werd Han Raadschelders 
met  5251 punten en vierde was Ab 
van der Laarse met 5035 punten. 
Bij het jokeren eindigde Greet Bon 
op de eerste plaats met 26 punten, 
plaats twee was voor Annie Spring 
in ’t Veld met 56  punten.

Bridgevereniging De Kwakel
Dick en André op dreef!
De Kwakel - Na de voor hun doen 
matige score van 47% op de eer-
ste speelavond van de tweede pa-
renronde hadden Dick Elenbaas en 
André Verhoef op de tweede avond 
duidelijk wat goed te maken en dat 
heeft de concurrentie geweten. On-
danks twee ‘zeperds’ maakten zij in 
de A lijn korte metten met de rest 
van het veld en hun score van 66,7% 
werd op geen jaar na benaderd. 
Jos en Nelly Bader kwamen met 
56,3% nog het dichtst in de buurt 
en zij werden dus tweede. Met bij-
na 53% was Tiny Mann met inval-
ster Lia van As deze week manlief 
Hann, die gedeeld vierde werd, de 
baas. Hun score was dus deze week 
goed voor ‘brons’. Piet v.d. Poel en 
Gerard de Kuyer scoorden nog wel 
boven de 40%, maar zij werden wel 
13e en laatste. In de B lijn is sprake 
van een onderlinge familiestrijd. Het 
damespaar Backers-Kamp scoorde 
dit keer bijna 20% meer dan het he-
renpaar, waar dat vorige week net 
andersom was. Nu is er dus weer 
sprake van enig evenwicht en dat 
is misschien maar beter ook. Bij-
na 66% scoorden Eefke en Marian-
ne en dat betekende dus de eerste 

plaats. Jose Moller en Yvonne Koe-
stal scoorden opnieuw hoog en ein-
digden met 59,6% als tweede, op 
de voet gevolgd door echtpaar van 
Beek, dat de weg omhoog duidelijke 
weer gevonden heeft, met 58,3%.
Riet en Ab van Nieuwkerk beleef-
den een zware avond en met 38,3% 
sloten zij de rij. Die komen echter 
ongetwijfeld wel weer terug, want 
onder normale omstandigheden 
past deze score niet bij hen. Aan de 
kop van de uitslag in de C lijn staan 
Wim Maarschalk en Henk Poll met 
58,3%. Die lijken een snelle terug-
keer naar de B lijn in hun hoofd ge-
zet te hebben en krijg dat er maar 
weer eens uit. Janny Snabel en Vro-
ny van Veen legden de meeste kaar-
ten deze avond goed en werden be-
loond met een score van 56,7%, wat 
de tweede plaats opleverde. Ruud 
Doeswijk en Corrie Bartels volgden 
kort daarachter op de derde plaats 
met 56,3%. Ida en Roel Knaap ten-
slotte scoorden een toch niet zo 
gekke 43,8% en met zo’n score 
word je meestal geen laatste. Deze 
keer echter wel, wat aangeeft dat de 
onderlinge verschillen niet zo heel 
groot zijn in deze lijn.

Zestien eerste prijzen 
voor Judoschool Blaauw
Uithoorn - Op zondag 26 oktober 
jl. heeft Judoschool Blaauw meege-
daan aan het Fuyiama judotoernooi 
en het derde dojo Tanoshii open. In 
Amsterdam werd het eerste Fuyiama 
toernooi van het seizoen 2008/2009 
gehouden. Gedurende het seizoen 
zijn er vier wedstrijddagen waaraan 
meegedaan kan worden. De eerste 
wedstrijddag werd gehouden in de 
gemeentelijke Wethouder Verheij 
Sporthal. Voor dit gezellige toernooi 
hadden zich ongeveer 180 judoka’s 
ingeschreven waarvan de oudste 14 
jaar was en de jongste vier jaar. Ju-
doschool Blaauw was met 65 deel-
nemers zeer goed vertegenwoor-
digd op deze wedstrijddag. De be-
doeling van dit toernooi is om de ju-
doka’s zoveel mogelijk ervaring op 
te laten doen. De deelnemers wer-
den in 41 poules verdeeld, zodat er 
minstens drie wedstrijden gedraaid 
moesten worden. Naast een prijs 
voor de eerste en tweede plaats 
kregen ook de overige deelnemers 
in de poule een prijs voor de derde 
plaats. Sommige poules waren heel 
spannend en moesten er extra wed-
strijden komen om een winnaar te 
bepalen. Het werd een succesvolle 
dag voor Judoschool Blaauw want 
aan het einde van de dag waren er 
16 eerste plaatsen en 18 tweede 
plaatsen gewonnen. 
De volgende deelnemers van Judo-
school Blaauw werden eerste: Bri-
an Pouw, Dahley Springintveld, Eline 
Kooijman, Jelle van den Berg, Jor-
dy Twaalfhoven, Jorn Hansen, Mats 
koolmoes, Mike Theijssen, Pieter de 
Bruine, Sergio Drenth, Stefan Roe-

lofsma, Thijs Kees, Thomas Copier, 
Tom Prager, Vincent Schreutelkamp, 
Wouter Zoethout. De volgende deel-
nemers van Judoschool Blaauw 
werden tweede: Amber Hartgers, 
Annemijn Trommel, Anouk Delsen, 
Denise Roelofsma, Jesse Versteeg, 
Luc Gieling, Marijn Houdijk, Max 
de Best, Nick Kohne, Pawan Ratra, 
Raynor van der Weijden, Rik van Tol, 
Sam Houdijk, Skip Weisscher, Ste-
fan Pijpers, Vincent Pijpers, Wou-
ter Habing, Youri Habing. Alle ove-
rige deelnemers hebben zeer goed 
hun best gedaan en mochten bij de 
prijsuitreiking hun medaille voor de 
derde plaats in ontvangst nemen. Al 
met al was het een zeer succesvol 
toernooi voor Judoschool Blaauw.
Bij het derde dojo Tanoshii stre-
den 500 judoka’s vanuit heel Ne-
derland om de prijzen. Voor Judo-
school Blaauw deden Martijn de 
Jong en David Siebeler meer. Mar-
tijn de Jong was ingeschreven tot 
73 kg. in de leeftijdsklasse -17 jaar. 
Martijn wist zijn eerste twee wed-
strijden te winnen. Zijn laatste wed-
strijd wist Martijn jammer genoeg 
niet in winst om te zetten waardoor 
hij tweede werd in zijn klasse. On-
danks dat David Siebeler niet slecht 
draaide wist hij zijn wedstrijden, ge-
wichtklasse -81 kg in de leeftijds-
klasse tot 20 jaar, niet in winst om 
te zetten. Voor meer Informatie over 
jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenju-
do kunt u contact opnemen met Ju-
doschool Blaauw onder telnr. 0297 – 
56 98 65, e-mail info@judoschool-
blaauw.nl of via www.judoschool-
blaauw.nl.

gens van Aalsmeer speelden in de 
eerste helft niet erg goed, er wer-
den veel aanvallende fouten ge-
maakt en de nodige open kansen 
gemist. Door goed keeperswerk aan 
FIQAS Aalsmeer-kant kwam Volen-
dam echter ook niet veel tot scoren, 
zodat de ruststand 8-7 in het voor-
deel van Aalsmeer werd. In de twee-
de helft nam Volendam direct het 
initiatief en wisten de Aalsmeerse 
jongens hun eerste aanvallen niet 
in een doelpunt om te zetten. Het 
leverde Volendam uiteindelijk een 
voorsprong op: 8-9. Tot een stand 
van 12-13 vielen de doelpunten om 
en om, zodat het halverwege de 
tweede helft nog alle kant op kon 
en het een uiterst spannende wed-
strijd bleef. 
In de slotfase ging het bij FIQAS 
Aalsmeer beter lopen en kon de 
ploeg ineens wel vier keer achter 
elkaar tot scoren te komen zonder 
een tegendoelpunt te incasseren, 
zodat de stand ineens 16-13 werd. 
Die voorsprong gaven de Aalsmeer-
ders niet meer uit handen, want al 
deed Volendam nog wel iets te-
rug, zelf bleef FIQAS Aalsmeer ook 
scoren. Dat leverde de jongens A1 
van FIQAS Aalsmeer uiteindelijk de 
overwinning op: 20-18 en zo was de 
goed bezochte eerste wedstrijd van 
de zaalcompetitie voor de jongens 
A1 van FIQAS Aalsmeer een feit en 
zijn de eerste punten binnen.

IJsclub De Blauwe Beugel 
tussen wereldtop in Inzell
Rijsenhout - In de herfstvakantie-
week van 18 tot en met 25 oktober 
zijn een groot aantal leden van IJs-
club De Blauwe Beugel afgereisd 
naar het prachtige Zuid-Duitse In-
zell voor een pittige trainingsweek 
die vol zat met schaatsen en moun-
tainbiken. Op de aankomstdag 
stond er direct al een internationa-
le wedstrijd op het programma. Het 
was wedstrijdsecretaris Helmi Kra-
mer gelukt om een aantal van de ju-
nioren te laten rijden met en tegen 
de absolute wereldtop, wat voor de-
ze jeugdleden natuurlijk een gewel-
dige ervaring was. In een breed veld 
met Nederlanders, Tsjechen, Noren, 
Hongaren, Roemenen en Zweden 
deden de junioren het uitstekend en 
sneuvelden er vele persoonlijke re-
cords. Geïnspireerd door de indruk-
wekkende ritten van schaatsers en 
idolen als Sven Kramer, Carl Ver-
heijen en Erben Wennemars uit de 
TVM ploeg stegen Menno Kramer, 
Mats Stoltenborg, Crissie de Jeu en 
Bart van der Vlugt tot grote hoog-
ten.
Gedurende de trainingsweek werd 
er iedere ochtend vroeg getraind op 
het snelle ijs van Inzell. In de mid-
dag stond er vervolgens een prach-
tig mountainbiketocht op het pro-
gramma waarbij een ieder op zijn 
eigen niveau mee kon rijden in de 
diverse groepen. De omgeving van 
Inzell biedt prachtige gevarieer-
de routes voor de gevorderde fiet-
sers met veel adembenemende be-
klimmingen en afdalingen. Traditi-
oneel wordt in Inzell altijd de Atje 
Keulen Deelstra trofee en de Su-

perspint verreden. Bij de Atje Keu-
len Deelstra trofee werd er onder 
uitstekende omstandigheden gere-
den, waarbij tijdens de middagwed-
strijden een zomers sfeertje heers-
te met temperaturen van boven de 
20 graden. Voor de schaatsers bleef 
het ijs echter prima, en de suppor-
ters langs de baan konden genieten 
in korte broeken van een heerlijk 
zonnetje. Ook in de avond bleven de 
omstandigheden goed, en zo wer-
den er weer flink wat persoonlijke 
records gereden. Samantha Meijer, 
Erik Kramer en Menno Kramer re-
den naar een keurige tweede plaats 
in het eindklassement. IJsclub De 
Blauwe Beugel eindigde in het eind-
klassement voor clubs op een pri-
ma vierde plaats. Bij de supersprint 
wedstrijden gaat het om de korte-
re spint met afstanden van 100 en 
300 meter. De junior Menno Kra-
mer presteerde hierin uitstekend en 
eindigde op een derde plaats in het 
eindklassement. Ook bij deze wed-
strijd sneuvelden er vele persoon-
lijke records en reden zowel Menno 
Kramer als Bart van der Vlugt nieu-
we clubrecords in hun categorie. 
Zelfs hoofdsponsor Dick Langhout 
reed mee in het avondprogramma 
onder luide aanmoedigingen, met 
een prima 100 meter en een nieuw 
300 meter record voor de Masters 
categorie. 
Om alle uitslagen in detail te bekij-
ken of om meer informatie over de 
IJsclub De Blauwe Beugel te vin-
den wordt verder verwezen naar de 
website van de club: www.ijsclub-
deblauwebeugel.nl.

Niets verplaatsen voor politie!
Nespresso-apparaten weg 
na inbraken in woningen
Aalsmeer - Op dinsdag 21 ok-
tober is tussen half twaalf en half 
één in de middag ingebroken in een 
woning aan de Stommeerweg. De 
in het huis aanwezige huishoud-
ster hoorde geluiden. In de slaap-
kamer zag zijn een schuifpui open 
staan. Het raam is geforceerd. De 
dief is er, waarschijnlijk na de ont-
dekking dat de woning niet verla-
ten was, vandoor gegaan. Er is niets 
ontvreemd. Op woensdag 22 okto-
ber is tussen kwart voor zeven en 
kwart over acht in de avond inge-
broken in een woning aan de Kerk-
weg. Het slot is uit een deur ge-
boord. Een aantal kamers is door-
zocht. Gestolen zijn twee grote zak-
lampen van het merk Boston-Wha-
ler. In de nacht van woensdag 22 op 
donderdag 23 oktober is verder ook 
ingebroken in een woning aan de 
Machineweg. Hier hadden de die-
ven zich eveneens toegang ver-
schaft door het slot uit een achter-
deur te halen. Meerdere kasten in 
het huis zijn doorzocht. Mogelijk zijn 
hier ook de dieven gestoord en er 
snel vandoor gegaan. Klaar om mee 
te nemen stonden een laptop, een 
mobiele telefoon en enkele appara-
ten. Tussen half vijf ’s middags en de 
volgende dag negen uur in de och-
tend heeft de inbraak plaatsgevon-
den. Om vijf uur in de middag van 

vrijdag 24 oktober ontdekte een be-
woner in de Lunalaan dat er inge-
broken was in zijn huis. Via de ach-
terzijde waren de dieven binnen ge-
komen. De keuken en diverse ande-
re kamers zijn doorzocht. Gestolen 
is een nespresso koffie-apparaat, 
twee tennisrackets en een Björn 
Borg-tas. Via de achterzijde zijn de 
dieven waarschijnlijk ook weer ver-
dwenen. Bij de heg trof de bewo-
ner twee stoelen aan. Zondagnacht 
26 oktober tussen half één en half 
drie is tot slot deze week ingebro-
ken in een woning in de Beethoven-
laan (lage nummers). De bewoners 
waren thuis, hadden wel wat ge-
stommel gehoord, maar hebben de 
geluiden niet in verband gebracht 
met een mogelijke inbraak. De die-
ven zijn er hier eveneens vandoor 
gegaan met een nespresso koffie-
zetter. Tevens zijn sieraden, een te-
lefoon, een televisie en contant geld 
gestolen. Ondanks dat mensen na 
een inbraak de neiging hebben om 
op te gaan ruimen en geforceerde 
ramen en deuren te laten repare-
ren, doet de politie bij deze een op-
roep om vooral niets te verplaatsen 
of aan te raken. Er wordt na een in-
braak altijd een sporenonderzoek 
gehouden. Vingerafdrukken of voet-
stappen verhogen de kans dat de 
daders in de kraag gevat worden!

Ir. Riemens waarnemend 
bestuursvoorzitter LVNL
Schiphol - De raad van toezicht 
van Luchtverkeersleiding Nederland 
(LVNL) heeft ir. P. Riemens benoemd 
tot waarnemend voorzitter van het 
bestuur van LVNL. De heer Riemens 
zal als waarnemend bestuursvoor-
zitter optreden tot een opvolger is 
benoemd voor de heer G.H. Kroe-
se die sinds 1 oktober jl. topadviseur 
voor Europese luchtvaartontwikke-
lingen van de Nederlandse over-
heid is. Bij de bekendmaking van de 
benoeming van de heer Kroese in 
zijn nieuwe functie, op 18 augustus 

jl.,  is aangekondigd dat bestuurs-
lid ing. J.W. Klein Ikkink als waarne-
mend bestuursvoorzitter zou optre-
den. Onvoorziene privé-omstandig-
heden nopen de heer Klein Ikkink 
nu echter af te zien van dit tijdelijk 
voorzitterschap.  
De heer Riemens maakt sinds 1 ja-
nuari 2008 als Chief Operating Of-
ficer deel uit van het bestuur van 
LVNL. Daarvoor vervulde hij bin-
nen de organisatie sinds juni 2003 
de functie van directeur Air Traffic 
Management.  

Foto’s Ronald van Doorn

‘Auto’s rijden te hard en door rood’
Zware hersenschudding 
na aanrijding op N201
Aalsmeer - Woensdagmiddag 22 
november omstreeks 17.45 uur heeft 
er voor de tweede keer op één dag 
een ongeval plaatsgevonden op 
de N201. Bij dit ongeval was een 
vrachtwagen en een auto betrok-
ken. De auto wilde de N201 over-
steken vanaf de Ophelialaan. Op 
de N201 reed op dat moment een 
vrachtwagen richting Aalsmeer. Zo 
goed als zeker is deze chauffeur uit 
Assen door rood gereden. De au-
to en vrachtwagen konden elkaar 
niet meer ontwijken en er ontstond 
een flinke aanrijding. De bestuurster 
van de personenauto, een 52-jarige 
Aalsmeerse, moest door de brand-
weer uit haar auto geknipt worden. 
Zij is met een zware hersenschud-
ding overgebracht naar het zieken-
huis. De vrachtwagen kwam vele 
meters verder op de N201 pas tot 
stilstand. Wegens de ernst van het 
ongeval was ook de traumahelikop-

ter opgeroepen. Toen de hulpdien-
sten aanwezig waren bleek dat de 
komst van de helikopter niet meer 
nodig was en werd deze geannu-
leerd.

De politie heeft al diverse klachten 
van omwonenden en N201-over-
stekers gehad dat op het stuk van 
de provinciale weg bij de oversteek 
van de Ophelialaan erg hard ge-
reden wordt en er vaak door rood 
wordt gereden. Door het ongeluk 
is de N201 ruim een uur afgesloten 
geweest en werd het verkeer om-
geleid via de Stommeerweg. Dit le-
verde een hele lange rij wachtenden 
op, mede ook door de werkzaam-
heden aan de Van Cleeffkade waar 
maar één rijbaan beschikbaar is en 
het verkeer geregeld wordt via stop-
lichten. 


