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

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

GRATIS 10 JAAR
ComFoRTGARANTIE
bij aanschaf van een 
nieuwe ATAG ketel
(geldig tot 31 december)

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

G-STAR
ESPRIT
PALL MALL
ONLY 

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

BIG L. MAAK JE KEUZE
VRIJDAG 30 EN ZATERDAG 31 OKTOBER

JEANSACTIE

40% - 50%
KORTING OP DAMES- EN HERENJEANS

O.A. G-STAR - ONLY
PALL MALL

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963

www.stoffeerderijbekkers.nl

Een goede investering 
in crisistijd

laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

Zonnepanelen?
Kijk op onze website

www.bosse-elektro.nl

Groot Café 
In de Zotte Wilg B.V.

Bestaat 1 november 10 jaar 
daarom de hele maand 

november 10% korting op de 
totale rekening van uw diner.

Reserveren: 0297-324606

Feesten en partijen 
vallen niet onder deze korting.

servicepunt

Al meer dan 5 jaar 
op de Machineweg 3 
in Aalsmeer-Oost bij

Annemieke’s
Aktiewinkel
pArkeren voor de deur

Jachthaven in centrum?

Warm welkom college 
B&W en dorpers in kerk
Aalsmeer - Zweet op de voorhoof-
den, klotsende oksels, hard wer-
ken voor de deo’s afgelopen maan-
dag 26 oktober. Burgemeester en 
wethouders kwamen op bezoek bij 
Dorpsbewoners en deze ontmoe-
ting vond plaats in de Doopsgezin-
de kerk in de Zijdstraat.
Het was overigens niet dat de ro-
de hoofden door hevige discussies 
ontstonden, het was ‘gewoon’ heet 
in de kerk. De verwarming stond op 
standje hoog. Het was letterlijk een 
warm welkom voor de ongeveer vijf-
tig belangstellenden en de bestuur-
ders. Leuke ideeën zijn geopperd, 
ergernissen gezegd en (bruikbare) 
opmerkingen gemaakt waar de be-
stuurders mee aan de slag kunnen. 
Een ‘oppepper’ voor het centrum 
was de suggestie om de ‘oude’ Ra-
bobank te slopen en op deze loca-
tie aan de Stationsweg water terug 
te brengen. Een jachthaven in het 
dorp, het zou een prachtige toeris-
tische impuls zijn. De kans om niet 
van het water af te leven, maar de 
Westeinderplassen juist te betrek-
ken bij het centrum. 
Burgemeester Pieter Litjens rea-
geerde net als wethouder Ronald 
Fransen enthousiast: “Exploitant ge-
zocht.” Echter, wethouder Berry Nij-
meijer drukte deze ‘roddel’ gelijk de 
kop in. “Vergeet het maar. Dat is nog 
eens kapitaalvernietiging.” 

Panden leeg
Over de herinrichting van het Raad-
huis- en Drie Kolommenplein is de 
Rabobank overigens wel betrokken 
door de gemeente. Bekend is nog 
niet wat de nieuwe invulling van het 
bankpand, dat leeg komt te staan, 
wordt. Ook konden de bestuurders 
geen uitsluitsel geven over de mo-
gelijke nieuwe inrichtingen van het 
oude postkantoor, de Albert Heijn, 
die vanaf november leeg komt, en 
de 65.0000 vierkante meter in het 
studiocomplex. Met Endemol gaan 
B&W volgende week op verzoek 
in gesprek. “Een moeilijk pand”, zo 

concludeerde Litjens. “Het feit dat 
ze met ons willen praten geeft aan 
dat het moeilijk is een goede invul-
ling te vinden. De gemeente is geen 
eigenaar, maar hoopt op een invul-
ling waar bewoners en onderne-
mers bij gebaat zijn.” Wat het cen-
trum verder de komende jaren nog 
te wachten staat: De aanleg van een 
brug vanaf de Van Cleeffkade naar 
het Stokkeland, het verder opwaar-
deren van het Praamplein met van-
af begin volgend jaar de realisatie 
van een nieuwe, bredere aansluiting 
van de Uiterweg op de Grundelweg 
en het Praamplein en natuurlijk de 
woonwijk Dorpshaven bij de Lijn-
baan. Ergernis werd overigens uit-
gesproken over de grote zandhoop 
en het uitwaaien van deze ophoging 
en omwonenden gaven aan tot nu 
toe slecht tot nauwelijks geïnfor-
meerd te zijn over de ontwikkeling, 
het verloop tijdens de bouw met op- 
en aanrijden van bouwverkeer, etc. 
In dezen beloofde het college beter-
schap en een gesprek. 

Brug te stijl
Pluspunten na het dorpsgesprek: 
De oprit van de brug over de Van 
Cleeffkade blijkt te stijl en dit gaat 
in rap tempo met, aldus wethouder 
Nijmeijer, een ‘brok asfalt’ verbeterd 
worden en de bobbels in deze weg 
gaan aangepakt worden. De totale 
reconstructie staat overigens pas 
gepland voor na de zomervakantie 
volgend jaar. Veel tegenstand bleek 
er weer of nog steeds te zijn tegen 
de geplande knip in de N201. Ge-
opperd werd deze flexibel te maken, 
maar volgens burgemeester Litjens 
is dit geen optie. “We willen twee 
delen van Aalsmeer naar elkaar toe 
bouwen. We kunnen niet tot nau-
welijks meer terug.” Tot slot: op het 
Praamplein is een stuk vrij van 600 
vierkante meter voor bijvoorbeeld 
horeca, een terras en/of toiletten en 
douches voor watersporters. “Idee-
en zijn welkom”, aldus wethouder 
Berry Nijmeijer. Het volgende be-

zoek van het college van B&W is op 
dinsdag 3 november vanaf 19.30 uur 
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Door Jacqueline Kristelijn.

Bij winkelcentrum Kudelstaart
Getuigen gezocht van 
ongeval met scooter!
Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag 22 oktober is rond 14.00 uur op 
het kruispunt Robend met de Ein-
steinstraat, bij het winkelcentrum, 
een parelmoer/witte scooter ten 
val gekomen. De bestuurster moest 
stevig afremmen voor een donker-
groene auto die van links kwam en 
geen voorrang verleende aan de 
scooter. De scooter reed op dezelf-
de weg rechtdoor, en had dus voor-
rang. Bij dit ongeval heeft het meis-
je haar knie ernstig beschadigd, 
heeft last van haar nek en diverse 
kledingstukken zijn kapot. De be-

stuurder van de donkergroene auto 
heeft niet eens de moeite genomen 
om uit te stappen om te kijken of het 
slachtoffer wel of niet gewond was. 
Langs deze weg wordt de betref-
fende automobilist gevraagd zich te 
melden via 06-22994070. En getui-
gen wordt gevraagd contact op te 
nemen met genoemd mobiel tele-
foonnummer. Het meisje is overeind 
geholpen door getuigen en mogelijk 
kunnen zij meer informatie geven 
over het ongeval. Misschien weten 
zij zelfs het nummer van de auto of 
kennen zij de bestuurder.

‘Sluipend’ door Aalsmeer 
vanwege werk op N201
Aalsmeer - Verkeersregelaars en 
veel verkeer op één weghelft van 
de N201 afgelopen weekend. Dit 
maal is de weghelft aan de Zuid-zij-
de van de provinciale weg voorzien 
van een nieuwe asfaltlaag en werd 
al het verkeer geleid over de al op-
geknapte andere kant. Pionnen wa-
ren neergezet om de weghelften te 
scheiden en om de ‘stroom’ er in te 
houden, stonden hekken voor diver-
se afritten. Borden gaven weer aller-
lei omleidingen aan, maar niet voor-
komen is dat bezoekers enigszins 
de weg kwijt waren. Vrachtwagens 

belandden onbedoeld in Baanvak 
en op deze grote trucks zijn de we-
gen in deze wijk niet ingericht. Het 
Baanvak is waarschijnlijk sowieso 
afgelopen weekend de meest be-
reden route geweest om van het 
Centrum en Kudelstaart naar Zuid 
en Oost te reizen. ‘Sluipend’ zocht 
al het verkeer zijn weg in Aalsmeer. 
Het is goed gegaan en eigenlijk best 
een compliment aan de provincie 
waard. In twee weekenden de N201 
in een nieuw asfaltjasje hullen vergt 
een goede voorbereiding en organi-
satie!

Veel belangstelling voor vogels

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond voor de zevenenvijftigste keer 
de nationale tentoonstelling van de 
Aalsmeerse Vogelvrienden plaats in 
het Wellant College in de Linnaeu-
slaan. Vogels van groot naar klein, 
en in allerlei kleuren, konden be-
wonderd worden en hiervoor bleek 
de belangstelling groot. Gele en 
oranje kanaries keken de bezoekers 

Uit vergadering B&W
Bilderdammerweg dicht in spits
Aalsmeer - Om doorgaand verkeer 
over de Bilderdammerweg in te per-
ken heeft het college het voorne-
men om de Bilderdammerweg tus-
sen de rotonde bij de Wim Kandreef 
en de Romeijnstraat in Kudelstaart 
op werkdagen tussen 7.00 en 9.00 
uur en van 15.00 tot 18.00 uur ge-
sloten te verklaren voor gemotori-
seerd verkeer, met uitzondering van 
bestemmingsverkeer voor de huis-
nummers 109 tot en met 117 en lijn-
bussen. 
Ook de Herenweg willen de be-
stuurders op werkdagen tussen 7.00 
en 9.00 uur en van 15.00 tot 18.00 
uur afsluiten voor gemotoriseerd 

verkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer voor huisnum-
mer 91. 

Opgraving in Zijdstraat
In opdracht van de gemeente 
Aalsmeer is door Cultureel Erfgoed 
Noord-Holland een Programma van 
Eisen opgesteld voor het uitvoe-
ren van een archeologische opgra-
ving op de locatie Zijdstraat 2 tot 
20 in het centrum. Deze opgraving 
is noodzakelijk alvorens hier een 
bouwplan kan worden gerealiseerd. 
Een ontwikkelaar wil in dit archeo-
logisch waardevolle gebied 33 ap-
partementen, winkelruimten en een 
parkeerkelder realiseren. 

Overlast jeugd
Aalsmeer - Afgelopen weekend is 
bij de politie een aantal meldingen 
binnengekomen over overlast door 
jeugd. Hierbij zijn vernielingen ge-
pleegd. Zo zijn in de Kanaalstraat 
twee bankjes onder handen geko-
men en is op het plein bij de school 
in de Rozenstraat geprobeerd een 
brandje te stichten. 

nieuwsgierig aan, evenals onder an-
dere zebravinken en grote parkie-
ten. De jeugdige leden van de ver-
eniging mochten hun vogels laten 
vliegen in een grote volière en had-
den een eigen hoek toebedeeld ge-
kregen. De vogels waren niet alleen 
afkomstig van kwekers uit Aalsmeer, 
de deelnemers kwamen uit diverse 
plaatsen in de verre regio. In totaal 
waren 324 samengebracht voor de-
ze tentoonstelling en alle zijn beoor-
deeld door erkende keurmeesters. 
De kooien van de winnaars waren 
voorzien van een erelint. Het was 
overigens niet alleen kijken, ook 
konden vogels aangekocht worden, 
evenals vogelvoer en -accessoires. 
Prijzen konden gewonnen worden 
bij de tombola en natuurlijk stonden 
voor de bezoekers koffie en thee 
klaar. De Vogelvrienden kunnen te-
rugkijken op een geslaagd en goed 
bezocht tentoonstellingsweekend.
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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 vr. van 9.30-11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kater. Hij heeft wit vlekje onder zijn 

kin. Dikke staart. Zijn naam is “Chef” en is 15 maand oud.
- Anne Frankstraat in Kudelstaart, lapjespoes. Ze heet “Fleur” en is 

1 jaar oud.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, rood/witte kater van 1 jaar. Hij 

heet “Sammy”.
- Vlinderweg in Aalsmeer, zwarte poes met wit tussen achterpoten. 

Ze heet “Noxie”.
- Kamperfoeliestraat in Aalsmeer, lapjespoes. Ze is 17 jaar heet 

“Foetsie” en heeft een zwart/wit bandje om met tijgerprint. 
- Ophelialaan in Aalsmeer, zwarte kater van 1 jaar. Zijn naam is 

“Catsie”. 
- Gallileistraat in Kudelstaart, stevige witte poes met zwarte en 

oranje vlekken op rug.  Op een van de pootjes een zwart vlekje.
- Rozenhof in Aalsmeer, een rood-cyperse kater. Hij is een half jaar 

en heet “Bink”.

Gevonden:
- Parkeerterrein Beethovenlaan in Aalsmeer. Zwart-wit vrouwtjes 

konijn. Heeft één oog. Een oog is eerder operatief verwijderd.
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, twee witte konijnen. Groot van pos-

tuur.
- De Kwakel, witte kat met grijs en zwart.
- Romeijnstraat in Kudelstaart, donkergrijze kater met witte bef en 

buik. Ongeveer een half jaar oud.
- Clematisstraat in Aalsmeer , cyperse poes met beige. Zij draagt 

een “blauw bandje”.
- Hadleystraat in Aalsmeer, beige/rood katertje met wat wit. Ong. 6 

mnd oud.
- De Muzen in  Aalsmeer. Witte kat met boven de staart een zwarte 

plek. Boven ogen doorlopend tot de oren zwarte kringen.

Wilt u hartstilstand overleven?
Aalsmeer - Wilt u een hartstilstand 
overleven? Is dit antwoord,  ja dat 
wil ik. Dan moet helaas medege-
deeld worden dat in Aalsmeer en 
Kudelstaart deze kans er helaas, met 
aantoonbare cijfers, niet is. Daarom 
heeft de EHBO vereniging Aalsmeer 
een stichting in het leven geroe-
pen. Stichting AED Westeinder. De-
ze heeft als doel voldoende vrijwilli-
gers en AED steunpunten te realise-
ren om uw overlevingskans bij een 
hartstilstand te vergroten. Want met 
alleen reanimeren is er een overle-
vingskans van maximaal 10% , maar 
in combinatie met de AED kan dit 
oplopen tot 40 à 50%. Alleen moet 
er dan wel binnen 6 minuten gestart 
zijn met de reanimatie handelingen. 
De stichting heeft  al ongeveer 60 
vrijwilligers die bereid zijn uit te ruk-
ken bij een reanimatie. Ook zijn er al 
diverse bedrijven en instellingen die 
hun AED beschikbaar stellen aan 
het project of een AED voor het pro-
ject aanschaffen. Ook zijn er bedrij-

ven die op andere manieren het pro-
ject steunen. Echter er zijn helaas in 
Kudelstaart en vooral in Aalsmeer 
nog een aantal blinde vlekken in het 
project. En er is ook nog een aantal 
andere praktische zaken nodig. De-
ze kan de stichting en al haar vrij-
willigers  alleen realiseren als er vol-
doende financiële middelen zijn.  
Daarom doet de stichting bij deze 
een dringend beroep op u als inwo-
ner van Aalsmeer en Kudelstaart om 
een financiële bijdrage te storten . 
Elke bijdrage  is meer dan welkom 
en kunt u doen op ING rekening-
nummer 48.42.825. Ook is de stich-
ting op zoek naar  bedrijven die be-
reid zijn hun AED, die nu binnen in 
het bedrijf hangt, buiten op te han-
gen in een kast en zo mee te laten 
draaien in het project. Dit om een 
nog betere dekking te krijgen. Dus 
mensen: Help om meer mensen te 
helpen bij een hartstilstand! Voor 
meer informatie: aedwesteinder@
ehboaalsmeer.nl.

Diabetes Fonds houdt collecte
Aalsmeer - - Ongeveer 1 miljoen 
mensen in ons land hebben diabe-
tes, suikerziekte. Dus haast ieder-
een in Nederland kent wel iemand 
die het heeft. Dagelijks krijgen 200 
Nederlanders diabetes (suikerziek-
te). Veel mensen denken dat dia-
betes wel meevalt, maar helaas kan 
het ernstig zijn. Diabetes heeft een 
domino-effect: het leidt ook vaak 
tot andere ziekten of klachten. Zo-
als hart- en vaatziekten, dementie 
en problemen met ogen, nieren en 
voeten. Het Diabetes Fonds werkt 
hard aan oplossingen voor diabe-
tes. Zo betaalt het Fonds onderzoek 
naar manieren om diabetes beter te 

behandelen of te voorkomen. Er is al 
veel ontdekt waardoor mensen met 
diabetes langer kunnen leven. Dat 
onderzoek kost wel veel geld. Het 
Diabetes Fonds kan zijn werk alleen 
doen dankzij giften. Met uw bijdra-
ge gebeurt er meer onderzoek voor 
mensen met diabetes. Geef aan de 
collectant die door weer en wind 
gaan en steun het werk van het Di-
abetes Fonds! De collectant komt bij 
u langs in de eerste week van no-
vember. U kunt ook geld overma-
ken op giro 5766 t.n.v. het Diabetes 
Fonds in Amersfoort. Voor meer in-
formatie: bel 033–4622055 of kijk op 
www.diabetesfonds.nl. 

Koffie-ochtend 
in De Spil
Kudelstaart -  Op woensdag  4 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, toegang gratis en 
iedereen is welkom. Koffie en thee 
staan klaar en er zijn mogelijkheden 
om een kaartje te schrijven voor zie-
ke mensen of om een gesprek van 
mens tot mens te hebben.

Genezingsavond 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - 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? God geneest, ook vandaag 
nog. Genezing is niet iets van verha-
len uit de bijbel toen Jezus Christus 
op aarde was. Op donderdag 5 no-
vember wordt een genezingsavond 
georganiseerd in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. De aanvang is 20.00 
uur en de toegang is gratis. Info tel. 
020–6472903.

Spaar lege cardriges voor Tinka
Aalsmeer - De van origine 
Aalsmeerse Tinka dos Santos-Lan-
geveld woont en werkt al ruim vier 
jaar in Brazilië. Ze is getrouwd met 
Eduardo en samen hebben zij een 
prachtige dochter. ze werken in een 
sloppenwijk genaamd Pedreira Pra-
do Lopes in Belo Horizonte. Het 
thuisfront gaat een nieuwe actie op-
starten, zodat weer geld bij elkaar 
gespaard kan worden voor al het 
goede werk wat Tinka daar doet. Dit 
wil men  gaan doen door middel van 
het sparen van lege cardridges te 
sparen. Heeft u lege cardriges? Lever 
ze in, ze zijn geld waard! Al het geld 
wat met de actie opgehaald wordt, 
komt volledig ten goede aan het bij-
zondere werk van Tinka. De carriers 
kunnen in een gesloten plastic zak-

je ingeleverd worden bij Ilona Kock, 
Stommeerkade 42 of bij Martine van 
Soest, Cyclamenstaat 64 . Meer we-
ten over het werk van Tinka? Kijk op  
www.pedreira.waarbenjij.nu.

Baas grijze poes is zoek!
Aalsmeer - Al enige tijd loopt in de Romeijnstraat in Kudelstaart een donker-
grijze poes rond. Het is een jonge poes met een witte bef en buik. Waar is haar 
baas? Wie het dier herkent, wordt verzocht contact op te nemen met de Die-
renbescherming van Aalsmeer en omstreken via 0297-343618.
De foto van vorige week, van kater Goofy, heeft er toe geleid dat hij een nieu-
we eigenaar heeft gevonden!

 

INFORMATIEF
DOkTERs

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

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis 
Amstelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. 
Tel. Centrale nachtapotheek 020-
5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma. 
tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
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
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

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
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

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

Zondag 
1 november

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Arno 
Post, Aalsmeer.
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst met 
Jaap Dieleman. Speciaal program-
ma voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. dienst.
(Geen opgave ontvangen)

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. dienst met ds. 
Henriette van Dunné. Extra collecte: 
Geweldloos Samenleven. Zondags-
school en oppas voor allerkleinsten.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst 19u. br. J. Pieterson, Harder-
wijk.  

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan. 
ds. J. v. Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. Z. de Graaf, Katwijk. 
Woensdag 4 nov. 18.30u. Concert 
Credo samen met Neva uit St. Pe-
tersburg. 
Oost: 10u. ds C.G. Graafland. Dank-
dag.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wol-
fert van Borsselenweg 116. 10u. ds. 
A. van Vuurren. 18.30u. ds. C. van 
Duijn, Amsterdam.
Woensdag 4 nov. 14u. ds. A. van 
Vuuren. 19.30u. ds. A. van Vuuren, 
dankdag.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Samen-
komsten om 10u.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. en 16.30u. ds. K. Mul-
ler. 
Woensdag 4 nov. 19.30u. ds. K. Mul-
ler. Dankuur voor gewas en arbeid. 

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394. 
Om 16u. dienst Allerheiligen met 
past. Jacob Spaans. Orgel: Lisette 
van Veluw.

Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. vie-

KERKDIENSTEN
ring met Karmelieten. Zaterdag 17u. 
in Kloosterhof woordcomm. viering 
met N. Kuiper. 
Rijsenhout: geen viering. Zondag 
om 17u. in Kloosterhof woordcomm. 
viering met diaken J. Snoek. Om 
10.30. in Karmelkerk met diaken J. 
Snoek. Om 14.30u. Poolse dienst.
Maandag 2 nov. 17u. in Klooster-
hof woordcomm. viering met N. Kui-
per. Om 19.30u. in Karmelkerk euch. 
viering met L. Seeboldt. Met Kar-
melkoor.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u. 
dienst met ds. R.F.H. Praamsma. Ook 
om 10u. Tienerdienst. 19.30u. Heilig 
Avondmaal. 
Woensdag 4 nov. 19.30u. ds. J. Vrij-
hof, 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, ds. Poesiat.
Woensdag 4 nov. 19.30u. ds. R. Poe-
siat. Dankdag v. gewas en arbeid.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. woordcomm. vie-
ring. Allerheiligen. 
Maandag 2 nov. 19u. woordcomm. 
viering met dames- en herenkoor. 
Allerzielen.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Geen opgave ontvangen. 
 
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. 

BEGRA Bijbelstudie
Maandag 2 november om 20u. in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. 
Spreker: ds. Wim ten Voorde.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Zondag 10u. samenkomst (met do-
venvertolking, kinderoppas, kinder-
(praise) dienst en o.a. Engelse ver-
taling.

Kinderdienst in 
Lijnbaankerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 22 
april wordt in de Lijnbaankerk een 
speciale dienst voor kinderen ge-
houden. Deze begint om 16.30 uur 
en iedereen is van harte welkom. De 
kinderen gaan zingen en onder an-
dere sketches spelen.

Kledingbeurs 
gaat niet door!
Aalsmeer - Helaas gaat aanstaan-
de zaterdag de kledingbeurs in Het 
Middelpunt niet door in verband 
met ziekte van de vrijwilligers. De 
volgende beurs is zaterdag 28 no-
vember. Alvast een nummer aan-
vragen kan wel via 0297-324072 of 
0297-870467. De beurs in november 
staat in het teken van kinderkleding 
en speelgoed.



V o o r   m e e r   i n f o r m a t i e :   w w w . a a l s m e e r . n l

officiële mededelingen
29 oktober 2009

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te ver-
lenen:
• Sweelinckstraat 5, het verwijderen van asbest.
Dit besluit wordt op 29 oktober 2009 verzonden.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 44

t/m 2 nov Kapvergunning: 2e J.C. Mensinglaan 49, 1 acer; 
Hugo de Vriesstraat 89, 1 thuja, 1 pinus;

t/m 3 nov Kapvergunning: Kudelstaartseweg 148b, diverse 
elzen, wilgen, berken, kastanjes, meidoorns en 
esdoorns; Uiterweg 202, 3 coniferen;

t/m 6 nov Kapvergunningen: Calveslo 80, 1 platanus acerifolia; 
Stommeerweg 72, ws 7, 2 elzen, 2 populieren en 
6 elzen; Westeinderplassen, kadastraal bekend, 
gemeente Aalsmeer, H 615, 2 elzen en 6 wilgen; 
Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente 
Aalsmeer, E 1527, 3 kastanjes;

t/m 12 nov Kapvergunning: Kudelstaartseweg 102, 1 spar;
t/m 12 nov Uitwegvergunning: Hornweg 316;
t/m 13 nov Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal 

bekend, gemeente Aalsmeer, H 2899, 2 wilgen; 
Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente 
Aalsmeer, H 248, H 249, H 251, 4 wilgen;

t/m 16 nov Verkeersbesluit: Duikerstraat in voeren van een 
parkeerverbodzone;

t/m 18 nov Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 49, 
1 artlant ceder;

t/m 24 nov Kapvergunning: Ampèrestraat 36, 1 kastanje; 
Begoniastraat 35, 1 berk;

t/m 25 nov Kapvergunning: Albrechtstraat 1, 1 blauwspar; 
Perronzijde 11, 2 platanen; Uiterweg 395,   
1 kastanje;

t/m 26 nov Uitwegvergunning: Willem-Alexanderstraat 35, 
Aalsmeer;

t/m 27 nov Kapvergunning: Hornweg 241, 1 den en 1 
blauwspar;

t/m 2 dec Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 33, 
1 Aesculus Hippocastanum;

t/m 2 dec Kapvergunning: Jac.P. Thijsselaan 33, 1 berk, 
1 plataan en 1 den/spar; Fuutlaan 32, 2 berken 
en 1 pinus; Spoorlaan 22, 1 fraxinus; 
Westeinderplas H 251, 1 esdoorn;

t/m 11 dec Kapvergunning: Uiterweg 123-127, 2 kastanjes, 
2 essen en 2 berken;

t/m 11 dec Conceptkadernota Lokaal Volksgezondheidsbeleid 
gemeente Aalsmeer 2010-2014: “Gezondheid op 
peil”;

t/m 12 dec Verkeersbesluit: de Bilderdammerweg tussen de 
rotonde bij de Wim Kandreef en de Romeijnstraat 
op werkdagen tussen 7-9 uur en 15-18 uur 
gesloten te verklaren voor gemotoriseerd verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer voor 
de huisnummers 109 t/m 117; De Herenweg op 
werkdagen tussen 7-9 uur en 15-18 uur gesloten 
te verklaren voor gemotoriseerd verkeer, met 
uitzondering van bestemmingsverkeer voor 
huisnummer 91;

t/m 16 dec Kapvergunning: Begoniastraat 48, 2 betula’s, 
1 juniperus en 1 acer.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 6 november 2009
• Baanvak 103, het plaatsen van een dakkapel
• Middenweg, het plaatsen van een gaashekwerk, 

een kantoorunit en lichtmasten, 
tevens gebruik van het terrein voor fustageopslag;

• Oosteinderweg 247 B, het wijzigen van een bedrijfsgebouw.

inzagetermijn tot vrijdag 20 november 2009
• Bellefleurstraat 2, het plaatsen van een Wmo unit;
• Hadleystraat 62, het vergroten van de woning;
• Hadleystraat 64, het vergroten van de woning.

inzagetermijn tot vrijdag 27 november 2009
• Aalsmeerderweg 283, het plaatsen van een reclamezuil;

inzagetermijn tot vrijdag 4 december 2009
• Hornweg 316, het bouwen van een garage.

inzagetermijn tot vrijdag 11 december 2009
• Lorentzhof 18, het plaatsen van een dakkapel
• Westeinderplassen H 429 en H3217, 

het plaatsen van een schuilhut
• Uranusstraat 8, het vergroten van de woning
• Hendrikstraat 4, het vergroten van de woning

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Citroenvlinderstraat 123, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 105 achter, het herinrichten van de jachthaven.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of 
op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, 
balie 6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande be-
sluiten, binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep 
instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
• Lorentzhof 18, het plaatsen van een dakkapel
• Westeinderplassen H 429 en H3217, 

het plaatsen van een schuilhut;
Bouwvergunning 1e fase:
• Uranusstraat 8, het vergroten van de woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 29 oktober 2009.

VooraanKonDiGinG HerZieninG BestemminGsPlan
oVereenKomstiG artiKel 1.3.1. Bro

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke orde-
ning geven burgemeester en wethouders van Aalsmeer er kennis 
van, dat zij een herziening voorbereiden van het bestemmingsplan 
“Stommeer-Noord 1964” voor het gebied van de Stommeerpolder. 
Het betreft twee deelgebieden van het masterplan “De tuinen van 
Aalsmeer” dat voorziet in een nieuwe invulling van het tracé van 
de huidige N201. In het kader van deze planherziening zullen de 
deelgebieden Stommeer en Polderzoom, met uitzondering van de 
gronden waarop het wegtracé van de Noordvork is gepland en waar-
voor in januari 2009 al een bestemmingsplan is vastgesteld, als één 
gebied worden uitgewerkt en samen het plangebied “Polderzoom” 
vormen. Het plangebied van het bestemmingsplan “Polderzoom” 
valt in twee delen uiteen. De noordelijke helft wordt begrensd door 
de Burgemeester Kasteleinweg aan de westzijde, de Stommeerkade 
aan de noord- en oostzijde en het tracé van de Noordvork aan de 
zuidzijde. De zuidelijke helft wordt begrensd door de Burgemeester 
Kasteleinweg aan de westzijde, het tracé van de Noordvork aan de 
noord- en oostzijde, en het oude spoordijklichaam (Bielzenpad) en 
het talud van het voormalige spooremplacement Baanvak aan de 
zuidzijde. Over de mogelijkheden om uw zienswijze over dit plan 
kenbaar te maken wordt u via de gemeentelijke publicaties in de 
Nieuwe Meerbode en via de gemeentelijke website nader bericht. 

ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 
6 weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis 
te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij 
voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil 
brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en 
handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van 
het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
• Hendrikstraat 4, het vergroten van de woning;

BoUwVerorDeninG

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij 
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. 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.

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 Dienstverle-
ning open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling 
alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Het 
gemeentehuis is op werkdagen telefo-
nisch 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 wet-
houders, 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. Raad-
pleeg voor de portefeuilleverdeling 
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 10 en 24 november 2009. 
Voor het maken van een afspraak kunt 
u contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387660.

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

oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente 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 hoofd-
nummer:  0297-381777.

sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven 
van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met 
de Commissie Regionaal Overleg Schip-
hol (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.

De balies van afdeling dienstverlening sluiten 
op vrijdag 6 november om 13.00 uur. 
U kunt dan niet meer terecht voor het aanvragen 
of ophalen van paspoorten of rijbewijzen

ConCePtKaDernota loKaal VolKsGeZonDHeiDsBeleiD
Gemeente aalsmeer 2010-2014: “GeZonDHeiD oP Peil”

De raad heeft in haar vergadering van 29 oktober 2009 besloten 
om de conceptkadernota Lokaal Volksgezondheidsbeleid gemeente 
Aalsmeer 2010-2014: “Gezondheid op peil” gedurende 6 weken 
(periode 30 oktober tot en met 11 december 2009) ter inzage te 
leggen. Gedurende deze periode kunnen inspraakreacties worden 
gegeven. Deze reacties kunt u zenden naar: College van Burgemees-
ter en Wethouders, Afdeling Maatschappij en Ruimte, Postbus 353, 
1430 AG Aalsmeer.

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.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Uiterweg 123-127, 2 kastanjes, 2 essen en 2 berken.
Datum verzending vergunning: 29 oktober 2009 
• Begoniastraat 48, 2 betula’s, 1 juniperus en 1 acer.
Datum verzending vergunning: 3 november 2009

Voornemen tot besluit
Op grond van de Inspraakverordening van de Gemeente Aalsmeer 
maakt het college van burgemeester en wethouder bekend dat zij 
van plan zijn om het volgende verkeersbesluit te nemen;
• de Bilderdammerweg tussen de rotonde bij de Wim Kandreef 

en de Romeijnstraat op werkdagen tussen 7-9 uur en 15-18 
uur gesloten te verklaren voor gemotoriseerd verkeer, met 
uitzondering van bestemmingsverkeer voor de huisnummers 
109 t/m 117.

• De Herenweg op werkdagen tussen 7-9 uur en 15-18 uur 
gesloten te verklaren voor gemotoriseerd verkeer, met 
uitzondering van bestemmingsverkeer voor huisnummer 91.

De reden om dit besluit te nemen is de wens om het doorgaande 
autoverkeer door Kudelstaart terug te dringen.

Het besluit tot dit voornemen met overwegingen ligt ter inzage op 
het gemeentehuis. 
Iedere ingezetene en belanghebbende heeft nu de kans om op het 
voorgenomen besluit te reageren en zijn/haar mening hierover te 
geven. Men heeft zes weken de tijd vanaf het tijdstip van deze pu-
blicatie om te reageren. Dit is tot 12 december 2009. Dit kan door 
de reactie te sturen naar postbus 253, 1430 AG Aalsmeer onder ver-
meldding van ‘reactie spitsafsluiting Bilderdammerweg of een mail 
te sturen naar inspraak.spitsafsluiting@aalsmeer.nl

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunnin-
gen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Anne Frankstraat 24, het plaatsen van een dakkapel;
• Geerland 52, het aanleggen van een vijver;
• L.A. Braakstraat 12, het plaatsen van een dakkapel;
• Praamplein 4a, het plaatsen van 2 winkelwagenopstelplaatsen;
• Wim Kan Dreef 2, het bouwen van een tijdelijke locatie 

buitenschoolse opvang.

Bouwaanvraag 2e fase:
• Hornweg 248, het bouwen van een woning en brug.
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Zondag Basily Boys in Blitzz
Bewondering voor Sounds 
Perfect met Nora Dalal
Aalsmeer - Het Blitzz-podium af-
gelopen zondagmiddag 25 oktober 
was voor zangeres Nora Dalal en 
haar twee bandgenoten van Sounds 
Perfect. En perfect klonken haar hits 
zeker, evenals er alom bewondering 
was van de bezoekers voor de bege-
leiders op saxofoon en piano. Aan-
staande zondag 1 november komen, 
wegens succes, de Basily Boys te-
rug in Blitzz. De vier broers op gi-
taar gaan de bezoekers weer laten 
genieten van swingende gipsy num-
mers. De aanvang is 16.00 uur en de 
toegang bedraagt 7,50 euro. Alvast 
een notitie waard: Op vrijdag 6 no-
vember komt dj Ben Liebrand van-
af 23.00 uur langs in Blitzz en zon-
dagmiddag 8 november wordt een 
Amsterdamse middag georgani-
seerd met optredens van Hans Kap 
en Rogier. 

James Bond themafeest
Oud en nieuw wordt in Blitzz gevierd 
met een feest rond het thema James 

Bond black & gold. Kaarten kosten 
75 euro per stuk en hiervoor worden 
bezoekers getrakteerd op live optre-
dens van zangeres Edith Barkey met 
band en zanger Koen Raadt die het 
feest opent met nummers van Mi-
chael Bublé, Elvis Presley en Frank 
Sinatra. Nummers die passen bij de 
stoere sfeer altijd rond James Bond. 
Verder wordt muziek gedraaid door 
een bekende dj. 
Ook bij James Bond hoort een ca-
sino en daarom gaan in Blitzz rou-
lette- en pokertafels neergezet wor-
den. En de entreeprijs is natuurlijk 
inclusief dranken, bubbels en hap-
jes. Verwacht wordt wel dat de be-
zoekers in gepaste James Bond 
stijl gekleed zullen komen. En het 
is ten strengste verboden om vuur-
werk mee te nemen. “Dat regelen 
wij wel”, aldus John en Chrizz. Leef-
tijd is 21plus. Kaarten zijn vanaf he-
den te koop in Blitzz in de Markt-
straat en bij De Carnivoor in de Op-
helialaan. 

Kind-Hondcursus van start
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
4 november starten de Kind-Hond-
lessen bij DogsTale. Het gaat om vijf 
lessen die beogen dat kinderen hun 
hond beter leren begrijpen. In de 
lessen wordt ook gewerkt aan een 
ontspannen samenwerking tussen 
kind en hond. 
Het is echter niet de bedoeling dat 
het kind de hond gaat opvoeden in 
deze cursus. De opvoeding en ge-
hoorzaamheidstraining blijft natuur-
lijk de taak van de volwassenen. De 
Kind-Hondcursus is bestemd voor 
kinderen van 8 tot en met 12 jaar 
met een hond. In de cursus wordt 
onder andere aandacht besteed aan 
hondentaal (hoe praat een hond, wat 

bedoelt hij met bepaalde lichaams-
houdingen, ect.) en hoe kun je een 
hond iets  leren op een ontspan-
nen manier, zonder te dreigen of te 
dwingen. Dit wordt geoefend in de 
praktijk door middel van contactoe-
feningen en onder andere spelletjes.  
De groepen zijn klein, zodat aan al-
le kind-hondcombinaties goed aan-
dacht kan worden besteed. De cur-
susdata zijn: 4, 11, 18, 25 november 
en 2 december. Bij voldoende be-
langstelling start ook een cursus op 
zaterdagmiddag. Voor meer infor-
matie en opgave kan contact opge-
nomen worden met Brenda van der 
Zwet, tel. 06-13570810 of kijk op de 
website www.dogstale.nl.

Ouderendag 2009 
is op een vrijdag!
Aalsmeer - Niet op zaterdag 21 
november, zoals abusievelijk stond 
vermeld in de Meerbode van vo-
rige week, maar op vrijdag 20 no-
vember vindt de Ouderendag 2009 
plaats. De redactie maakte deze ‘da-
tum fout’, waarvoor excuus.

Voor deze dag in het gemeentehuis 
zijn overigens nog toegangskaarten 
te koop bij de twee verzorgingste-
huizen in Aalsmeer, het Boekhuis, 
Ridder & Co, Annemieke’s Kramerie 
en Gall&Gall. Naast shanykoor de 
Brulboeien laten de heren van Con 
Amore van zich zien en horen tij-
dens de ouderendag, die begint om 
14.50 uur. Voor inlichtingen belt u 
Dirk van Leeuwen: 06-51094994. 

Oost-Inn elke 
woensdag
Aalsmeer - Woensdag 4 november 
is er weer Oost-Inn. In de ochtend is 
er vanaf 8.30 uur gelegenheid voor 
ontmoeting met elkaar en met do-
minee Kees Graafland. ’s Avonds 
is er vanaf 19.30 uur een literaire 

avond waar het boek ‘Twee Vrou-
wen’ van Harry Mulisch wordt be-
sproken. Het is een klein dun boek-
je, maar biedt voldoen stof tot dis-
cussie. Het is overigens elke woens-
dagmorgen vanaf 8.30 uur tijd voor 
ontmoeting in de Oost-Inn. De Oost-
Inn vindt plaats in brede school De 
Mikado aan de Catharina Amalia-
laan. Info: 325636 of 345413.
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AGENDA
Muziek/Film/Toneel
Donderdag 29 oktober:
* Pianoshow in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 20u.
* Soul show met dj Jacko Hansen 
in Centennial, Oosteinderweg 243 
vanaf 21u.
Vrijdag 30 oktober:
* Disco in ‘t Gilde, Proosdijstraat. 
Voor jeugd groep 1 t/m4 van 19.30-
20u. en groep 5 t/m 8 van 20-22u.
* Horror-avond met films Let the 
Right One In om 21u. en Drag me 
to hell om 00u. in Bacchus, Gerbe-
rastraat.
30 en 31 oktober:
* De Rijzenspelers brengen musical 
De kleine Parade in dorpshuis De 
Reede, Schouwstraat. Vrijdag en za-
terdag vanaf 20.15u. Ook 6/7 nov.
Zaterdag 31 oktober:
* Cabaret met Jessica van Noord 
en Joop Visser in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u. Uitverkocht.
* Optreden De Brulboeien in De Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 21.30u.
* Halloween cultfeest in N201, Zwar-
teweg met optredens van Chainsaw 
en Sixth Disease vanaf 21.30u.
Zondag 1 november:
* Basily boys in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 16u.
* Disco in danscafé de Praam, Zijd-
straat van 18 tot 22u. met dj.
Woensdag 4 november:
* Concert Neva ensemble uit St. 
Petersburg en kerkkoor Credo in 
Dorpskerk, Kanaalstraat v/a 20u.
* Open Mic. voor zangers en zange-
ressen in Blitzz, Marktstraat v/a 21u
Vrijdag 6 november:
* Najaarsconcert Davanti in RKkerk 
St. Jan, Kudelstaart v/a 20u.
* Ben Liebrand live in Blitzz, Markt-
straat vanaf 23u.
* Night Fever in Bon Ami met Peter 
Beense en Jan Leliveld v/a 21.30u.
Zaterdag 7 november:
* Concert Aalsmeers Harmonie in 
burgerzaal, gemeentehuis v/a 20u.
* Pramenrace dj Robbie in De Wal-
rus, Aalsmeerderbrug v/a 20.30u.
* Optreden Barrelhouse bij Madness 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u
* Bacchus op Spaanse toer met op-
treden Flamenco-trio vanaf 21.30u.
Zondag 8 november:
* Optreden bluesgitarist en zanger 
Hein Meijer in Centennial, Oostein-
derweg 243 vanaf 15u.
* Helmert Woudenberg met ‘Water-
man’ in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 15u.
* Amsterdamse middag in Blitzz, 
Marktstraat met Hans Kap en Ro-
gier vanaf 16u.

Exposities
Tot en met 1 november:
* Kindertekeningen van Carice en 
Jelka van Houten op Kinderkunst-
zolder in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open do. t/m zo. 14-17u. 
Tot en met oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de 
schop’ in Historisch Centrum bij His-
torische Tuin, ingang Praamplein. 
* Schilderijen van Aalsmeerse kun-
stenares Conny Fransen in fysiothe-
rapiepraktijk, Kudelstaartseweg.
Tot en met 15 november:
* Schilderijen van Graham Dean en 
objecten van Albert Geertjes in Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do. 
t/m zo. 14-17u. 
* Expositie Jan Paul Heijmans bij 
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
* Expositie met schilderijen, beelden 
en glaskunst in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg (tegenover wa-
tertoren). Open iedere zaterdag en 
zondag 13-17u.
* Expositie leden Verfstreken in ga-
lerie Coq Scheltens, Chrysanten-
straat 44. Open: do.-zo. 13-17u.
Zaterdag 31 oktober:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 
5 tot en met 7 november:
* Expositie Konijnen- en Pluimvee-

vrienden bij Ranzijn, Aalsmeerder-
weg 436. Opening do. 19.30u. Te be-
zoeken: vr. 9-21u. en za. 9-16.30u.

Diversen
Donderdag 29 oktober:
* Ladies Night in Anna’s Hoeve, 
Aalsmeerderweg in Rijsenhout van 
19.30 tot 22u.
* Sjoelen bij Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Speelavond De Oude Spoorbaan 
in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a 
vanaf 19.30u.
Vrijdag 30 oktober:
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Schaken bij AAS in  kerk, Zijd-
straat. Les 19u. Competitie 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 31 oktober:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
Maandag 2 november:
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u. 
* Lezing over Egypte bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.
* Film Liga op bezoek bij Film- en Vi-
deoclub Aalsmeer in ‘t Anker, Oost-
einderweg 273a vanaf 20u.
* Koppelspeelavond BV Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bijeenkomst Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Dinsdag 3 november:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sport-
laan vanaf 9.45u.
* Sport- en spelinstuif voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg. Iede-
re dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Speelavond bridgeclub Strijd 
en Vriendschap in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 19.30u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bin-
dingzolder Kudelstaart, Haya van 
Somerenstraat. Ook op donderdag 
19-21u. en vrijdag 15-18u.
* Yvonne Keuls in bibliotheek Markt-
straat van 20.15 tot 22u.
* Speelavond Ons Aller Belang Ui-
terweg in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 19.30u.
Woensdag 4 november:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Cath. 
Amalialaan vanaf 8.30u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat, Kudelstaart vanaf 10u.
* Diavoorstelling over Indonesië bij 
VIA in Dorpshuis Kudelstaart, 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Knutselmiddag Binding Boven 
voor kids groepen 3 t/m 8 van 15.30-
17.30u. in Zijdstraat 53.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
Donderdag 5 november:
* Genezingsavond in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, 
Schouwstraat vanaf 19.45u.
Vrijdag 6 november:
* Mega-kienavond Supportersver. in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
6 en 7 november:
* Voedselinzamelingsactie Dorcas 
in supermarkten in Aalsmeer, Ku-
delstaart en Rijsenhout.
Zaterdag 7 november:
* Speelgoedbeurs in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan, 10.30-12u.
* Bazaar in Doopsgezinde kerk, Zijd-
straat. Spullen inleveren: Van 4 t/m 6 
november 13u.

Vergaderingen 
Donderdag 29 oktober:
* Beraad en raad in gemeentehuis 
vanaf 20u.
* Bijeenkomst TCA voor leden met 
tv-inbreker Theo Korsten in de Le-
gakker, Turfstekerstraat vanaf 16u.
Dinsdag 3 november:
* B&W op bezoek bij wijkraad Ku-
delstaart in Dorpshuis v/a 19.30u.
Donderdag 5 november:
* Inloop en vergadering wijkraad 
Oost in De Mikade, Catharina Ama-
lialaan vanaf 19u.
* Beraad en raad in gem.huis, 20u.

Vrijdag vampiers en vervloeking
Twee horrorfilms voor 
Halloween in Bacchus
Aalsmeer - Op de avond voor Hal-
loween, vrijdag 30 oktober, presen-
teert cultureel café Bacchus een 
dubbele dosis horror. Geen rond-
vliegende lichaamsdelen en in bloed 
badende zombies, maar twee in de 
serieuze pers bejubelde films op 
één avond. Om 21.30 uur wordt be-
gonnen met Let The Right One In, 
een sfeervolle en originele Zweed-
se vampierfilm. De film vertelt het 
verhaal over de 12 jarige Oskar, ge-
pest op school, die vriendschap sluit 
met zijn nieuwe buurmeisje Eli. Het 
is geen geheim dat Eli geen gewoon 
meisje is. De moorden in de krant 
hebben blijkbaar met haar te ma-
ken. Visueel doet de film in niets 
denken aan de doorsnee horrorfilm 
met zijn goedkope geluidseffecten 
en snelle montage. In Let The Right 
One In gebeuren effecten soms op 
de achtergrond, en moet de kij-
ker dus goed opletten. Een prach-
tige, poëtische film, ook voor niet-
horrorfans. Om middernacht volgt 
Drag Me To Hell, de glorieuze terug-
keer van de wereldberoemde regis-
seur Sam Raimi (Evil Dead) naar het 

horrorgenre. De spil in Drag Me to 
Hell is Christine Brown (Alison Loh-
man), een jonge, blonde bankmede-
werkster, die op de vacante functie 
van assistent-manager aast. Als een 
stokoud vrouwtje langskomt, die we-
gens achterstallige betaling uit haar 
krakkemikkige huis gezet dreigt te 
worden, wil Christine haar baas la-
ten zien dat ze uit het goede hout is 
gesneden. Ze weigert het onooglijk 
besje uitstel van betaling. Daarop 
wordt ze door deze oude vrouw ver-
vloekt. Dat dat niet zonder gevolgen 
blijft moge duidelijk zijn. Deze film, 
met uitstekende spanningsopbouw, 
veelvuldige schrikeffecten en voor-
al veel humor, is als een klein mees-
terwerk ontvangen door de pers, en 
kreeg zelfs een speciale galavoor-
stelling op het filmfestival in Can-
nes. De vermakelijkste Amerikaanse 
horrorfilm sinds de eeuwwisseling!
De voorstellingen in Bacchus in de 
Gerberastraat beginnen om 21.30 
en om 0.00 uur, zaal open vanaf 
21.00 uur. Kosten 3,50 euro per film. 
passe partout 6 euro. Natuurlijk kun 
je ook voor één film komen.

Tentoonstelling Pluimvee
Aalsmeer - De Aalsmeers Konij-
nen- en Pluimvee Vrienden (A.K.P.V.) 
organiseert ook dit jaar weer een 
grote tentoonstelling met konij-
nen, hoenders, dwerghoenders, ca-
via’s en sierduiven. Deze show is te 
zien bij Ranzijn Tuin en Dier aan de 
Aalsmeerderweg 436. Voor dieren-
liefhebbers is dit een unieke kans 
om zo’n grote verscheidenheid aan 
dieren te kunnen bewonderen. 
Donderdag 5 november worden al-

le ingezonden dieren door erkende 
keurmeesters beoordeeld op kleur, 
bouw, type en conditie. De officië-
le opening is donderdagavond 5 no-
vember om 19.30 uur en wordt ver-
richt door de burgemeester Pieter 
Litjens. De tentoonstelling is vrijdag 
6 november van 9.00 tot 21.00 uur te 
zien en zaterdag 7 november is pu-
bliek welkom tussen 9.00 en 16.30 
uur. De toegang tot deze prachtige 
show is gratis.

Vier voorstellingen in De Reede
Rijzenspelers spelen Wim 
Sonnevelds ‘Kleine parade’
Rijsenhout - Toneelvereniging De 
Rijzenspelers uit Rijsenhout bestaat 
dit jaar 65 jaar en viert dat groots 
met een musical van Wim Sonne-
veld: ‘De kleine parade’. In 1969 re-
gisseerde Sonneveld dit stuk zelf 
met acteurs als Leen Jongewaard, 
Margriet de Groot en Joost Prinsen. 
Met de keuze van deze musical laat 
de jubilerende vereniging wederom 
zien veel talent in huis te hebben 
en de uitdaging aan te durven het 
op de planken te brengen. In 1932 
schreef Henriëtte van Eyck het boek 
‘De kleine parade’, het werd een 
bestseller. Op dit werk is de musi-
cal uit 1969 gebaseerd waar Son-
neveld de muziek voor schreef en 
tevens de regie en productie voor 
zijn rekening nam. ‘De kleine para-
de’ handelt over thema’s die in de 
dertiger jaren zeer actueel waren: 
De neerbuigende omgang van de 
rijkere klasse richting hun als la-
gere klasse getypeerde personeel. 
Ondanks dat de musical eind jaren 
zestig werd opgevoerd, had het toch 
nog een aantal thema’s die indertijd 
behoorlijk gevoelig lagen, zoals ho-
moseksualiteit. In ‘De kleine parade’  
wordt het wel en wee van de adel-
lijke familie en hun dienstbodes ge-
volgt. Het verhaal draait om de ver-
houding die de gegoede Therèse 
Wentinck als weddenschap is aan-
gegaan met de eenvoudige zaken-
man Ankerblom. Tegen het einde 
van de voorstelling blijkt dat klasse 
en adel  toch niet alles is... De Rij-
zenspelers durven de uitdaging aan 
om deze afwisselende  musical met  
zang, dans en spel op te voeren. Een 
productie waar veel bij komt kijken 

en waar al weken keihard voor ge-
repeteerd wordt. Het aardige aan 
de hele productie is dat alle leden 
een rol hebben en de talenten op 
het scherpst worden aangesproken. 
Daarnaast worden de voorstellin-
gen gelardeerd met muziek van een 
live band en zal het plaatje compleet 
worden gemaakt met veel kenmer-
ken uit de dertiger jaren, zoals kle-
ding en attributen.

De jubileumvoorstelling wordt vier 
keer opgevoerd: De try-out is op vrij-
dag 30 oktober en hiervoor zijn nog 
voldoende plaatsen beschikbaar, 
voor de voorstelling op zaterdag 31 
oktober zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar.  De voorstelling op 6 
november is uitverkocht en voor 7 
november zijn eveneens nog enke-
le plaatsen beschikbaar. Alle optre-
dens vinden plaats in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat 14 en 
beginnen om 20.15 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via reserveren@rijzen-
spelers.nl, via www.rijzenspelers.nl 
of telefonisch via 0297-327840. 

Bizarre creaties zaterdag
Halloween met Chainsaw 
en Sixth Disease in N201

Aalsmeer - In Amerika en Canada 
is Halloween vooral een kinderfeest. 
Een feest waar lieve kindertjes ver-
kleed als elfjes en spookjes langs de 
deuren gaan om snoep op te halen. 
In de N201 niet. Weken van voor-
bereiding hebben het jongerencen-
trum omgetoverd tot een plek waar 
je liever niet alleen rondloopt. Het 
decor is wederom bijzonder obscuur 
en bizar, zoals elk jaar, en ook dit jaar 
belooft het weer het meest ultieme 
cultfeest van de N201 te worden. 
Op muzikaal gebied valt er ook heel 
wat te beleven aanstaande zaterdag 
31 oktober. Allereerst met twee zeer 
goede bands natuurlijk: Chainsaw 
en Sixth Disease. Chainsaw is een 
onvervalste oldschool heavymetal 
band die telkens weer voor vreem-
de verrassingen zorgt op het podi-
um als het gaat om rare decors en 
allerhande extremiteiten. Ook voor 
Halloween neemt de band een act 
mee vol bizarre attributen en ranzig-
heid. Met een knipoog wel te ver-
staan, want elk optreden valt er veel 
te lachen èn te luisteren natuur-
lijk.  Naast alle show is het name-
lijk ook nog een  uitstekende metal-
band die haar sporen al lang heeft 
verdiend op podia door heel Europa.  
Het Aalsmeerse Sixth Disease is een 
nog jonge death metal/deathcore 

band. Als toehoorder word je ver-
pletterd met een zeer strakke ritme-
sectie van scheurende gitaren met 
oorverdovende breaks en grunts. De 
sympathieke band heeft al wat leu-
ke optredens op haar naam staan  in 
de N201, P60 en op Cilinderfest en 
de mannen  zullen er zaterdag on-
getwijfeld weer een vette show van 
maken. Voor mensen die eigenlijk 
niet zo van metal houden is er op 
muzikaal gebied genoeg anders te 
horen zaterdag. Behalve de bands 
geven de huisdj’s een pittig show-
tje weg met veel knetterende beats, 
gothic, industrial en ander heftig 
stampwerk. Neem ook vooral je ca-
mera mee, want ieder jaar verschij-
nen alle bezoekers opnieuw in de 
meest bizarre creaties. Ook de N201 
zorgt dat er volgende week een uit-
gebreide foto impressie op de web-
site zal staan.
Aanstaande zaterdag dus, 31 okto-
ber, Halloween! De zaal is open om 
21.30 uur en de entree is 5 euro. Het 
spreekt natuurlijk vanzelf dat je be-
ter niet als je doodgewone zelf kunt 
komen, dan val je uit de toon. Het 
màg wel, maar wat de consequen-
ties zijn... Voor meer informatie over 
het Halloween feest en foto’s van 
vorig jaar kijk op: www.n201.nl of 
http://N-201.hyves.nl.

Foto Ingrid van Heteren, Enjoy Fotografie.

In kader muzikaalsmeer
‘Brulboeien’ in Oude Veiling
Aalsmeer - In het kader van Mizi-
kaalsmeer verzorgt het Aalsmeer-
se shantykoor De Brulboeien aan-
staande zaterdag 31 oktober een 
optreden in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. In juni 2003 organi-
seerde het koor Denk aan de bu-
ren uit Aalmeer een activiteiten-
avond van leden voor leden. Zes le-
den brachten die avond enkele zee-
mansliederen ten gehore en noem-
den zich voor deze gelegenheid De 
Brulboeien. De reacties op dit op-
treden waren erg positief. Diezelf-
de zomer heeft dit gelegenheids-
koor ook enkele malen in Aalsmeer 
voor het publiek opgetreden. Deze 
optredens waren een groot succes 
en ook de leden beleefden daar veel 
plezier aan. Er werd dan ook beslo-

ten om met dit koor door te gaan. In 
juni 2004 traden De Brulboeien, ver-
sterkt met een toetsenist, voor het 
eerst officieel op in de revue Fle-
vo Fun te Almere. Medio 2005 werd 
de toenmalige toetsenist vervan-
gen door Cor Trommel, die op dit 
moment nog steeds als accordeo-
nist deel uitmaakt van De Brulboei-
en. Op dit moment bestaat het koor 
uit 26 leden (23 zangers en 3 accor-
deonisten).  Het streven is om dit 
aantal te handhaven. De Brulboei-
en genieten de nodige bekendheid 
in Aalsmeer en omgeving. Zij treden 
dan ook regelmatig op. Aanstaan-
de zaterdag 31 oktober ook weer, in 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
vanaf ongeveer 21.30 uur. De toe-
gang is gratis.

Little boogie boy Hein 
Meijer in Centennial
Aalsmeer - Op zondagmiddag 8 
november verzorgt little boogie boy 
Hein Meijer een optreden in grand 
café Centennial aan de Oosteinder-
weg 243. Hein Meijer werd gebo-
ren op 29 september 1973, wat be-
tekent dat hier met recht gesproken 
kan worden van een ‘youngblood 
in blues’ . Buiten het feit dat zijn 
gitaarspel fris en energiek klinkt, 
is zijn stijl van spelen een natuur-
getrouwe mengeling van de oude 
meesters. Zijn gitaarspel en zang 
klinkt doorleeft en als je luistert en 
je ogen sluit waan je je in de hoog-
tijdagen van de Chicago-blues. Al-
leen Chicago-blues? Nee, vele 
bluesstijlen beheerst hij, echter zijn 
roots liggen duidelijk in de Chicago-
blues. Als duidelijk voorbeeld dient 
de rauwe jukejoint-sound van muzi-
kanten als Magic Slim, Muddy Wa-
ters, Hounddog Taylor en The Jel-
ly Roll Kings. Maar als tegenhanger 
van deze rechttoe-rechtaan-blues, 
is het repertoire ook steeds ruimer 
gevuld met de soulblues, zoals die 
van Bobby Blue Bland, Little Mil-
ton en Little Johnny Taylor. Ondanks 
zijn jonge leeftijd is Hein inmiddels 
een wandelende jukebox geworden, 
met daarin zoveel songs opgesla-
gen dat een gevarieerd repertoire 
tijdens optredens gegarandeerd is. 

Hein’s broertje Harry is al sinds jaar 
en dag de drummer in de diverse 
bands, waarin Hein gespeeld heeft. 
Hun samenspel klinkt letterlijk broe-
derlijk verweven. De stuwende rit-
mesectie wordt gecompleteerd door 
het strakke spel van bassist Jan 
den Boer. Jan`s basspel wordt ge-
kenmerkt door flexibiliteit en volgt 
moeiteloos de muzikale  trip van de 
bluesbroers. Ook nemen zowel Jan 
als Harry de background vocals voor 
hun rekening. Het optreden in Cen-
tennial begint om 15.00 uur en de 
toegang is gratis. Meer info: www.
centennial.nu.

Ladies Night met kleding 
en workshops vanavond
Rijsenhout - Vanavond, donderdag 
29 oktober, wordt in de Anna’s Hoe-
ve aan de Aalsmeerderweg 755 een 
Ladies Night georganiseerd. Voor 
het eerst  wordt deze avond speci-
aal voor en door vrouwen georgani-
seerd in Rijsenhout. De twee vrou-
wen die dit initiatief hebben geno-
men zijn Loes en Renata. De La-
dies Night is een leuke aangelegen-
heid voor vrouwen. Er is genoeg te 
zien en te doen, zoals onder andere 
lingerie, dames- en kinderkleding, 

woonaccessoires, creatieve work-
shops (ook showmodellen voor de 
kerst), tasjes, sieraden, sjaaltjes en 
Tupperware producten. Tevens zijn 
deze avond een schoonheidsspeci-
aliste, een voetpedicure en een na-
gelstyliste aanwezig om allerlei tips 
te geven. De entree is gratis en kof-
fie met gebak zal niet ontbreken! 
Kom ook een kijkje nemen tussen 
19.30 en 22.00 uur. Voor eventuele 
informatie kan gebeld worden naar 
Renata, tel. 0297-364663.

Speelgoedbeurs 
Aalsmeer - Zaterdag 7 november 
wordt weer een speelgoedbeurs ge-
houden in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. Wie speelgoed 
wil verkopen, kan een inschrijf-
nummer aanvragen bij Rina Tas tel. 
322994 of bij Thea van Aalst, tel. 
327541. Per inschrijfnummer mogen 
tien stukken speelgoed ingeleverd 
worden. De verkoop is van 10.30 tot 
12.00 uur.
 

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

Info: www.stagemusic.nl
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Kunst en Ambacht weekend 
Twee Aalsmeerse kunstenaars 
tonen werk in De Kwakel
Aalsmeer - In het  weekend van 31 
oktober en 1 november is er in De 
Kwakel volop kunst te bewonderen. 
De Aalsmeerse kunstenaars Me-
rel Kooning en Annelie Klein Sprok-
kelhorst zijn beide uitgenodigd om 
mee te doen aan deze manifestatie. 
Merel Kooning is geboren en ge-
togen in Aalsmeer, maar is inmid-
dels verhuisd naar Den Bosch waar 
zij als praktiserend tandarts werkt. 
Naast haar drukke praktijk vindt zij 
tot haar geluk voldoende tijd om te 
schilderen. Zij ziet het als haar mis-
sie om met haar schilderijen de 
mensen blij te maken. “Het is heer-
lijk om te horen wanneer kijkers te-
gen mij zeggen: Ik word zo vro-
lijk van jouw werk.” Het formaat, de 
techniek en het kleurgebruik zorgen 
er voor dat de doeken als het wa-
re van de muur afspatten. Merel is 
niet zuinig met verf, direct vanuit de 
tube wordt het op het linnen aan-
gebracht, verder verwerkt zij in haar 
werk kralen, touw, glitters, zand en 
grit. Tandartsspuitjes en de slag-
roomspuit worden als hulpmiddel 
gebruikt om speelse lijnen te ac-
centueren. Haar spontane wijze van 
schilderen lijkt lijnrecht te staan te-
genover de precisie van het dage-
lijkse werk. Maar al zoekende weet 
zij dat in de toekomst haar schilde-
rijen steeds meer een eenheid gaan 

vormen met haar vak. Dan zal zij 
de tandheelkunde gebruiken in de 
schilderkunst, zoals zij de schilder-
kunst wil gebruiken in de tandheel-
kunde. “Dat is altijd wat ik tegen 
mijn patiënten zeg: Ik ga een kunst-
werkje maken van uw gebit.” 
In het vroegere werk van Annelie 
Klein Sprokkelhorst overheerst de 
abstractie. De felle kleuren zorgen 
er voor dat een sombere dag toch 
iets zonnigs krijgt.
In haar latere werk komt de vrouw 
steeds meer centraal te staan. De 
techniek verandert ook; de directe 
wijze van schilderen wordt figuratie-
ver en intuïtiever, de kleuren minder 
fel. Het werk wordt geheimzinniger 
en daardoor zeker zo interessant. 
Toch ziet het er naar uit dat in de 
komende jaren de abstractie en fi-
guratie een symbiose gaan vormen. 
Een kunstenaar moet altijd op zoek 
zijn naar nieuwe uitdagingen, vindt 
Annelie. Zij bewijst dat eens te meer 
met de beelden die zij nu maakt. Het 
eerste exemplaar is inmiddels uit de 
oven en ziet er veelbelovend uit. 
Folders met informatie over het 
kunst en ambacht weekend liggen 
bij de Oude Veiling in de Markt-
straat 19 en in het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat 9.

Janna van Zon.

Brulboeien bij reünie 50 jaar 
Trampolinesport in Nederland
Aalsmeer - Zondag 25 oktober 
vond in sporthal De Bloemhof de 
reünie in verband met 50 jaar Tram-
poline sport in Nederland plaats. 
Een sport waarvan de bakermat in 
Aalsmeer lag bij de toenmalige Turn 
Vereniging Aalsmeer, T.V.A. Ter mu-
zikale opluistering van deze reü-
nie trad ook het Aalsmeerse shan-
tykoor De Brulboeien op. Ter verg-
hoging van de motivatie en om het 
Aalsmeers karakter te onderschrij-
ven werd bij de ingang van de hal 
een roosje uitgereikt voor op de  
shirts. Misschien een idee om die er 
op te houden! 
Met enthousiasme werd aan het pu-
bliek een zeer gevarieerd program-
ma gepresenteerd. Te beginnen met 
Mooi Volendam over het vissersdorp 
aan het IJsselmeer, waar de tijd ook 
niet heeft stil gestaan, de Windjam-

mersong over het bevlogen zeilver-
leden van de Grote Handels Vaart 
en het lied van de Drunken Sailor, 
waarin van alles gedaan wordt om 
hem weer nuchter te krijgen. 
Ketelbinkie als halve smartlap is 
ook altijd ontroerend (sterk hè, dat 
spul) en via De Woonboot waar-
in het woonboten beleid aan de or-
de wordt gesteld (was de wethou-
der nog in de zaal?) werd met Het 
kleine café aan de haven afgesloten 
en afscheid genomen van het gezel-
lige publiek. 

Zaterdag in Oude Veiling
Aanstaande zaterdagavond 31 ok-
tober treden De Brulboeien weer op, 
nu in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Vanaf 2130 uur en publiek is 
van harte welkom. De toegang is 
gratis

Benefietconcert in Oude Veiling 
opnieuw overweldigend succes 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 24 
oktober vond voor de zesde keer in 
rij en voor de tweede maal in De 
Oude Veiling een benefietconcert 
plaats voor Nepal. Met de opbrengst 
werd dit keer steun gevraagd voor 
drie kleinschalige projecten in Chit-
wan, alle ten behoeve van de Tha-
ru gemeenschap aldaar. SAS and 
friends beten de spits af met een 
ontroerend liedje dat Saskia Veens-
wijk schreef tijdens haar bezoek aan 
het kinderhuis in Nepal. Ze had een 
gelegenheidsband samengesteld 
voor deze avond met onder andere 
gitarist en zanger Dick Kuin en een 
violiste, waarmee de bekende lied-
jes van Sas toch weer een verras-
send andere sound kregen. Daarna 
volgde een optreden van gitarist Mi-
chel, en zanger Scott, oftewel Blue 
Venture. Twee jonge knapen, die, 
ondanks dat ze nog maar kort met 
elkaar muziek maken, harmonieus 
klonken en het publiek wisten te 
vermaken met deels eigen nummers 
en deels covers. Vervolgens werd de 
stemming gezet door rock giganten 
De Hucksters. Deze sympathieke 
vijfmans rockformatie speelt al lan-
ge tijd samen en zette een gewel-
dige inspirerende show neer, zeker 
niet in de minste plaats door het be-
zielende optreden van zanger Hans 
Millenaar. Zij maakten nog een ex-
tra sympathiek gebaar aan het ein-
de van hun optreden door hun t-
shirts en cd’s te koop aan te bie-
den voor 5 euro per stuk en de ge-
hele opbrengst te schenken aan de 
Nepalese projecten. Dit leverde 160 
euro op. Tom Meijer, die de bandjes 

aankondigde en de optredens soe-
pel aan elkaar praatte, kondigde tot 
slot het laatste optreden aan: King 
Pelican. Deze jonge mensen spelen 
sinds eind 2008 samen en hun po-
pulariteit stijgt snel in Aalsmeer en 
omgeving. Dat ze, ondanks de ver-
koudheid van zangeres Nicolette en 
de verjaardag van bassiste Kim, toch 
bereid waren op te treden, wordt 
door de organisatie zeer op prijs ge-
steld. En wederom wist het vijftal het 
publiek te boeien en ontroeren met 
hun muziek. 

Nepalese sfeer
De Nepalese sfeer werd in stijl ver-
tegenwoordigd door Lila Khadka, 
een mooie Nepalese jongedame, die 
twee keer een Nepalese dans uit-
voerde. Dit maakte, samen met de 
heerlijke hapjes van Himalaya huis 
en de Nepalese kleding en sieraden 
die Raju Khadka te koop aanbood, 
dat de Nepalese sfeer volop aan-
wezig was. Een deel van hun omzet 
bracht voor het goede doel 155 eu-
ro op. Voor de drie projecten die de 
stichting dit jaar wil steunen is in to-
taal 2500 euro nodig. Mede dankzij 
wederom een geweldige donatie van 
de OSA (1200 euro) werd dit streef-
bedrag overschreden en is men op 
een bedrag uitgekomen van rond de 
2700 euro. Een geweldige opbrengst 
dus. De organisatie bedankt de OSA 
en alle aanwezigen en vrijwilligers 
die zich voor de benefietavond heb-
ben ingezet namens de kinderen en 
vrouwen in Nepal. Het geld zal goed 
besteed gaan worden! 
Foto’s Jacqueline Kristelijn

Bijzondere kunstwerken 
in galerie Coq Scheltens
Aalsmeer - Een groep verstande-
lijk gehandicapte kunstenaars die 
onder professionele begeleiding in 
atelier ‘De Verfstreken’ te Alphen 
aan de Rijn werkt, exposeert in ga-
lerie Coq Scheltens.
Het werk van deze talentvolle men-
sen is een genoegen om te zien, on-
der andere door de onbevangen-
heid en het kleurgebruik in de ver-
beelding van de eigenheid van on-
derwerpen. De schilderijen zijn te 
koop en de opbrengst komt ten 

goede aan atelier ‘De Verfstreken’. 
De expositie was al te zien tijdens de 
kunstroute in september jl. en is nu 
nog enkele weken, met een aanvul-
ling van nieuwe recente schilderijen, 
te zien. Bezoekers van deze bijzon-
dere expositie zijn van harte welkom 
van donderdag tot en met zondag 
tussen 13.00 en 17.00 uur. De expo-
sitie duurt nog tot en met zondag 22 
november. De galerie is te vinden in 
de Chrysantenstraat 44, achter de 
TV studio in het centrum.

Soulshow met dj Jacko Hansen 
in grand café Centennial 
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag  29 oktober, vindt een gezelli-
ge soul show plaats in grand café 
Centennial. Bekende soulnummers 
gaan gedraaid worden door dj Jac-
ko Hansen. Swingen op de muziek 
of gewoon  een biertje of wat anders 
drinken. Natuurlijk bijpraten over 
van alles en nog wat. Het kan alle-
maal. Deze super gezellige avond  
start om 21.30 uur en natuurlijk is 
de toegang geheel gratis. Komende 
periode staan nog diverse activitei-
ten en optredens op het program-
ma in Centennial.  Zo zal bluesgita-
rist en –zanger Hein Meijer  zondag-
middag 8 november optreden van-
af 15.00 uur en  gaat de Aalsmeers/

Uithoornse band King Pelican op 
vrijdagavond 20 november van-
af 21.30 uur van zich laten horen. 
Centennial is gevestigd naast Hotel 
Chariot aan de Oosteinderweg 243, 
tel.0297-388144.  Bezoek voor meer 
informatie de website: www.centen-
nial.nu. Vanwege parkeerdruk wordt 
publiek gevraagd zo veel mogelijk 
op de fiets te komen. Wie toch de 
auto neemt, kan zijn wagen ‘stallen’ 
op het oude terrein van garage Co-
lijn aan de Machineweg. Melden bij 
de ingang van Centennial kan ook, 
dan wordt de auto door een mede-
werker geparkeerd en bij weggaan 
weer voor u opgehaald. Ook deze 
service is geheel gratis.

Eerste prijs voor Flora!
Aalsmeer - Zaterdag 24 okto-
ber nam de fanfare van muziek-
vereniging Flora deel aan het Ha-
FaBra festival in Schoonhoven. Zij 
speelde daar onder leiding van di-
rigent Dick-Jan Veerbeek als in-
speelwerk Hallelujah, gevolgd door 
Seagate Ouverture en Cabaret.De 
laatste twee werken werden beoor-
deeld door een deskundige jury be-
staande uit Leon Vliex en Jan Bos-
veld. De juryleden waren heel tevre-
den over het optreden van Flora en 
noemde het een hele mooie uitvoe-
ring met overtuiging. Voor Seagate 
Overture kreeg Flora 84 punten en 
voor Cabaret 83 punten. Het gemid-
delde van 83,50 punten was goed 
voor een welverdiende eerste prijs. 
Flora kan terug kijken een heel ge-
slaagd optreden. 
Meer van Flora horen? Zondag 20 
december geeft de fanfare een ge-

zamenlijk kerstconcert met de drie 
kerkkoren van de katholieke kerk 
St. Jan Geboorte in Kudelstaart. 
Voor de jeugdleden wordt op maan-
dag 28 december een jeugd play-
inn gehouden. 
De jeugdleden studeren dan op één 
dag een aantal muziekstukken in, 
ze doen spelletjes en eten met el-
kaar. Aan het einde van de dag ge-
ven zij voor familie en belangstel-
lenden een heus concertje. Het do-
nateurconcert is gepland op zater-
dag 13 maart 2010 in de burger-
zaal van het gemeentehuis. Het the-
ma van dit concert is Musical. Flo-
ra organiseert verder ook weer een 
gezellige bingoavond en wel op vrij-
dag 27 november in het eigen club-
gebouw aan de Bilderdammerweg. 
Meer nieuws en informatie is te vin-
den op de website www.muziekver-
enigingflora.nl.

Leidse Film- en Smalfilm 
Liga op bezoek bij F&VA
Aalsmeer - Maandagavond 2 no-
vember komt de Leidse Film- en 
Smalfilm Liga op bezoek  bij de Film- 
en Videoclub Aalsmeer. Deze video-
club maakt samen met nog vier an-
dere bevriende videoclubs deel uit 
van de organisatie die ieder jaar het 
Cinefleurfestival organiseren. 
De Leidse Film- en Smalfilm Liga 
staat er om bekend dat er binnen 
hun vereniging zeer goede video-
producties gemaakt worden. Het 
beloofd dus een bijzonder interes-
sante videofilmavond te worden, die 
vooral door de eigen clubleden niet 

gemist mag worden. Wie nog geen 
lid van de F&VA is en toch, ter ken-
nismaking, deze avond wil bijwo-
nen, is van harte welkom. Wel dit 
graag even melden via onderstaand 
telefoonnummer. 
De clubavonden van de F&VA wor-
den om de veertien dagen gehou-
den in gebouw ’t Anker aan de Oos-
teinderweg 273a en beginnen om 
20.00 uur. Informatie over de Film- 
en Videoclub Aalsmeer op de club-
avonden, via tel. 0297–326344 of via 
de website www.videoclubaalsmeer.
nl.

Egypte en postzegels in 
Parochiehuis maandag
Aalsmeer - Maandagavond 2 no-
vember komen de verzamelaars 
weer bijeen in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat 6. 
De bijeenkomst begint om 20.00 
uur, maar de zaal is al om 19.00 uur 
open. Dit omdat naast de veilingka-
vels van deze avond ook de kavels 
voor de schriftelijke veiling zijn in te 
zien. In deze veiling zit naast leuk 
Nederlands materiaal ook Engeland, 
België, IJsland en USA en natuur-
lijk veel motief. Nog nooit een ver-
enigingsveiling bezocht? Kom ge-
rust geheel vrijblijvend eens kijken. 
Als u het leuk vindt mag u een van 
de volgende keren lid worden. Een 
schriftelijke veiling is een gewone 
veiling, alleen zijn er geen bieders 
in de zaal. 

De bieders leveren hun bod voor 
een bepaalde tijd in. Het bod wordt 
administratief afgehandeld aan de 
hoogstbiedende en wel tegen een 
prijs die een bieding boven de bie-
ding daar onder lag. Met andere 
worden het is mogelijk om bij schrif-
telijk bieden een kavel tegen de in-
zetprijs te krijgen, mits er geen an-
dere biedingen zijn. De bijeenkomst 
maandag begint met een lezing 
door de heer Toon Jansen uit Wa-
geningen.Hij is lid van de Filatelis-
tische Contact Groep Islamitische 
Wereld en gespecialiseerd in Egyp-
te. Hij weet veel van de posthisto-
rie van Egypte. Mocht u zegels heb-
ben van Egypte met niet ‘leesbare’ 
tekens mag u ze meenemen en hem 
vragen wat er staat. Wees welkom!

Indonesië centraal bij VIA
Kudelstaart - Op  woensdag 4 no-
vember is de heer Hazeveld te gast 
bij VIA. Hij geeft een bijzondere dia-
voorstelling over Indonesië. De heer 
Hazeveld gebruikt een dubbele pro-
jectoropstelling waardoor een spe-
ciaal effect wordt bereikt. De dia’s 
worden door bijpassende muziek 
omlijst. 
Onder andere komt het Tobameer 
in Sumatra in beeld, is een feest op 
een eiland gevolgd en een treinreis 
door Sumatra is gemaakt. 

Ook op Java zijn mooie plekken ge-
kiekt en is een schooltje bezocht. Na 
de pauze volgt het mysterieuze In-
donesië. 
Dan komen er dia’s van de Borobu-
dur, het Boeddhistische tempelcom-
plex, de zonsopkomst bij de Bromo 
vulkaan, en beelden van het eiland 
Bali.
De voorstelling duurt anderhalf uur. 
Om 10 uur start de bijeenkomst in 
het Dorpshuis te Kudelstaart. Gas-
ten zijn welkom, zij betalen 2 euro.  

Concert Neva-ensemble en 
kerkkoor Credo in Dorpskerk
Aalsmeer - Liefhebbers van Rus-
sische muziek kunnen op woens-
dag 4 november in de Dorpskerk in 
de Kanaalstraat vanaf 20.00 uur vol-
op genieten van het fameuze Neva-
ensemble uit St-Petersburg dat een 
concert verzorgt. Het Neva-ensem-
ble kan terugzien op enorme suc-
cessen in de afgelopen jaren. Zo 
bezochten duizenden bezoekers de 
optredens in onder andere de bei-
de Bavokathedralen in Haarlem, de 
Basiliek te Maastricht en de Wes-
terkerk in Amsterdam. Het Neva-
ensemble is een klein koor dat be-
staat uit de vijf hoogwaardig opge-
leide zangers en zangeressen Iri-
na Shasheva-le (sopraan), Ekateri-
na Alabina (mezzosopraan), Vladi-
mir Matygulin-counter (tenor en di-
rigent), Dmitry Taneev (bariton) en 
Sergey Ordynets (bas). De pianobe-
geleiding van het licht klassieke ge-
deelte is in handen van Valerya Ma-
tygulina. Het  ensemble heeft zich 
gespecialiseerd in het zingen van 
Russische kerkmuziek. Daarnaast 
worden beroemde liederen uit fol-
klore van het land en een licht klas-
siek repertoire ten gehore gebracht. 
Alle leden van het ensemble heb-
ben een professionele zangoplei-
ding aan het conservatorium en als 
zanggroep heeft het zich een tech-
niek eigen gemaakt, die uitmunt in 
vocaal evenwicht. De eigen inter-
pretatie van de Slavisch-Russische 
muziek wordt dan ook overal ho-
gelijk gewaardeerd. De kerkmuziek 
is meer dan zeventig jaar in Rus-
land verboden geweest, maar het 
volk is  altijd  blijven zingen, al was 
het in het verborgene. Wat aan een 
volk behoort, kan een regime niet 
uitroeien,zelfs niet over drie gene-
raties heen.  Men is in, het verbor-
gene deze muziek blijven zingen. 
Na 1990 brak een geweldige ople-
ving aan in het godsdienstig leven, 
ook in de kerkmuziek. Oude tradi-
ties werden in ere hersteld. Nu kun-
nen zij weer met de oeroude Sla-
visch-Russische kerkmuziek ‘’naar 
buiten’ optreden. Het Neva-en-
semble doet dat met een meester-
lijke stembeheersing en een over-
tuigende bevlogenheid. Ze houden 

van hun land en van hun kerk. Deze 
combinatie van technisch meester-
schap en emotionele betrokkenheid 
maakt hun optredens telkens weer 
tot een prachtige, ontroerende bele-
venis. In de loop der jaren in de sa-
menstelling van het ensemble soms 
iets gewijzigd. De toegang is gratis, 
maar na afloop van het concert col-
lecteren de leden van  dit vermaar-
de ensemble bij de uitgang. De op-
brengst is voor het Neva-ensemble. 
Aan deze concertavond wordt te-
vens meegewerkt door het bekende 
kerkkoor Credo uit Landsmeer on-
der leiding van de dirigent Dick Ver-
meulen en wordt op het orgel be-
geleidt door hun vaste organist Ja-
cob Wakker. Het koor, dat in de loop 
der jaren nationale en internationa-
le bekendheid heeft gekregen door 
de eigen, door de dirigent bewerk-
te, manier van zingen van de beken-
de en onbekende kerkmuziek,  heeft 
zich de laatste jaren ook toegelegd 
op kerkconcerten waarbij klassieke-
re nummers zijn bewerkt door hun 
dirigent. Enkele van deze nummers 
zullen op deze avond eveneens ten 
gehore worden gebracht. Ook zullen 
ensemble en koor gezamenlijk en-
kele nummers zingen. 
Voor en na het optreden en in de 
pauze is er gelegenheid een pro-
grammaboekje en de nieuwste CD’s 
van ensemble en koor aan te schaf-
fen.
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Groothandel handhaaft 
zich in top 10 
Aalsmeer - Dat ondanks de reces-
sie, die ook de sierteelt raakt, de 
groothandel in bloemen en planten 
zich heeft gehandhaafd in de top 
10 van de Hillenraad 100, de rang-
lijst voor tuinbouwbedrijven, stemt 
brancheorganisatie VGB voldoe-
ning. Diverse handelsbedrijven ste-
gen zelfs. “Het weerspiegelt toch 
iets van de weerkracht, de flexibi-
liteit en het ondernemerschap in 
de bedrijfstak”, zegt VGB-voorzit-
ter Herman de Boon. De VGB-leden 
Dutch Flower Group (DFG), Fleu-
ra Metz en Waterdrinker Aalsmeer 
wisten hun plaatsen in de top 10 te 
behouden, respectievelijk als num-
mer twee, vijf en acht. Vorig jaar be-
zetten de beide aan bloemisten le-
verende exporteurs Fleura en Metz 

de zesde en de zevende plaats. In-
middels zijn zij gefuseerd en werd 
de daaruit voortgekomen onderne-
ming vijfde. Ook Waterdrinker steeg 
een plaats in de lijst, DFG bleef 
nummer twee. De vorig jaar op de 
vijftiende plaats geëindigde Leliveld 
Groep is overgenomen door de Cic-
colella Nederland Group, waartoe 
ook Zurel en Flower Plant Partners 
(FPP) behoren. De Group eindig-
de nu op nummer drieëntwintig. De 
Vereniging van Groothandelaren in 
Bloemkwekerijproducten (VGB) is 
de brancheorganisatie van de bin-
nenlandse, importerende en expor-
terende groothandelaren in bloe-
men en planten. Haar leden verte-
genwoordigen 65 procent van de 
omzet in de bedrijfstak.

De Meerlanden landelijk 
koploper in duurzaamheid 
Aalsmeer - Tijdens de jaarlijkse 
marktreview van de top 25 afval-
bedrijven in Nederland is De Meer-
landen als grote winnaar uit de bus 
gekomen op het gebied van duur-
zaamheid en maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Het afval-
bedrijf heeft duurzaamheid al een 
aantal jaar als speerpunt in haar 
handelen. Maatregelen die zijn ge-
nomen om invulling te geven aan 
duurzaamheid hebben ervoor ge-
zorgd dat het bedrijf een koploper-
positie heeft verworven binnen de 
afvalbranche. De jaarlijkse marktre-
view is een initiatief van het ministe-
rie van VROM en de twee landelijke 
afvalverenigingen:  VA (Vereniging 
Afvalbedrijven) en de NVRD (Ne-
derlandse Vereniging voor Afval- en 
Reinigingsmanagement) en bestaat 
onder andere uit een benchmark 
van de afvalsector (Top 25 Neder-
landse afvalbedrijven) op basis van 
rendement, duurzaamheid en maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men. Punten konden onder ande-
re worden gehaald op duurzaam-
heidsbeleid- en strategie, keten-
analyse (duurzame verwerking van 
de afvalstromen die worden ingeza-
meld), goed werkgeverschap, maat-
schappelijk ondernemen, innova-
tie, transparantie, C02 voetafdruk en 
bijbehorende maatregelen om deze 
omlaag te brengen. Op alle punten 
scoort De Meerlanden uitstekend. 
Zo goed dat ze in de benchmark op 
een gedeelde eerste plaats terecht 
kwam. Vier andere bedrijven had-
den evenveel punten. Dit zijn vier 
grote, landelijk opererende afvalbe-
drijven. Binnen haar eigen categorie 
is De Meerlanden duidelijk koplo-
per; andere overheidsgedomineer-
de regionale afvalbedrijven laat het 
afvalbedrijf uit Rijsenhout ver achter 

zich. Andrea van de Graaf, Manager 
Duurzaamheid van De Meerlanden 
is zichtbaar trots op het behaalde 
resultaat: “Twee jaar geleden is de 
koers van het bedrijf aangepast van 
puur economisch naar een com-
binatie van economisch en duur-
zaam maatschappelijk ondernemen. 
Je kunt oude computers naar Chi-
na verschepen of afval in Polen stor-
ten, maar dat is niet ons beleid. Wij 
gaan voor optimale recycling; niet 
de goedkoopste oplossing, wel de 
duurzaamste. En in het werk geven 
we mensen een kans die het niet zo 
makkelijk hebben op de arbeids-
markt. Het is mooi dat we daar nu 
waardering voor krijgen binnen on-
ze afvalbranche. We bouwen nu een 
nieuwe verwerkingsinstallatie voor 
gft-afval. Als die volgend jaar ge-
reed is, rijden onze inzamelwagens 
op het gft-afval dat we zelf inzame-
len. Volledig klimaatneutraal! Dat is 
mooi, want we moeten nu hard wer-
ken om onze koppositie te waarbor-
gen.”

Kaartverkoop culinaire avond gestart
Voor derde keer wandel gangen 
menu in Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Op donderdag 19 no-
vember wordt voor de derde keer 
het Aalsmeerse wandel gangen me-
nu georganiseerd. De kaartverkoop 
voor deze culinaire en muzikale 
avond is inmiddels gestart. Het mu-
zikaal wandel gangen menu is een 
gezamenlijk initiatief van de horeca 
in Aalsmeer Centrum en de winke-
liersvereniging. Door de combinatie 
van lekker eten en livemuziek is de-
ze avond ideaal om met een groep 
vrienden of familie een ronde te ma-
ken langs de verschillende gele-
genheden. De opzet van de avond 
heeft ook als leuk effect dat je de-
zelfde mensen telkens weer tegen-
komt, waardoor een gezellig praat-
je en verrassende ontmoeting bijna 
gegarandeerd worden. Op vertoon 
van een deelnemerskaart krijgen de 

bezoekers bij zeven horecagelegen-
heden een smakelijke gerechtje ge-
serveerd. Bij café de Praam kan de 
Beaujolais Nouveau 2009 geproefd 
worden. De volgorde van het menu 
is volledig vrij te bepalen. De deel-
nemende horeca zijn ’t Holland Huys 
in de Zijdstraat 14, Joppe in de We-
teringstraat 8, De Praam in de Zijd-
straat 60, het Wapen van Aalsmeer 
in de Dorpsstraat 15 en De Ou-
de Veiling, Blitzz, Himalaya Huis en 
StraQ allen in de Marktstraat. Be-
halve met lekker eten worden de 
deelnemers ook verwend met goe-
de live muziek. Kaarten à 30 euro 
voor het muzikaal wandel gangen 
menu zijn vanaf deze week verkrijg-
baar bij de deelnemende horecage-
legenheden. Voor meer informatie: 
www.aalsmeercentrum.nl. 

Leenders richt zich op toekomst
De Kwakel - Dit jaar viert Business 
& Partycatering Leenders het heu-
gelijke feit dat men twintig jaar ‘Pri-
vilege Supplier’ is van het Concert-
gebouw in Amsterdam. Gedurende 
al die jaren hebben directeur Ad en 
zijn echtgenote Joke Bocxe samen 
met hun team op meer dan uitste-
kende wijze belangrijke festivitei-
ten, recepties en ontvangsten voor 
het Concertgebouw verzorgd. Een 
en ander in de vorm van catering, 
aankleding en entertainment in de 
breedste zin van het woord. Dit al-
les op topniveau met als uitgangs-
punt ‘Tickle your senses’. In het 
verlengde daarvan hebben meer 
(muziek)theaters, musea en ook 
congrescentra door heel Nederland 
en zelfs in België gekozen voor de-
ze vorm van dienstverlening door 
Leenders, die altijd tot in de puntjes 
verzorgd en uitgevoerd wordt. Een 
dergelijke catering en presenta-
tie kan op verzoek ook bij bedrijven 
en grote (particuliere) party’s wor-
den uitgevoerd. Alle gerechten wor-
den in eigen beheer vers gekookt, 
voorbereid en op locatie afbereid. 
Daarvoor beschikt men bij Leenders 
over een uitgebreide keuken, als 
ook over een omvangrijk catering-
transport, waaronder een complete 
mobiele keukenuitrusting, inclusief 
ovens en koelcellen. Een deel daar-
van kan ook worden ingezet bij eve-

ren geleden is men gestopt met de 
exploitatie van het bijbehorende à 
la carte restaurant Jasper’s. Dit tot 
verdriet van de vele trouwe bezoe-
kers die er regelmatig te gast wa-
ren. “Omdat wij onze aandacht 
meer wilden richten op de zakelij-
ke markt en gezelschappen, heb-
ben we geruime tijd geleden beslo-
ten ons restaurant niet voort te zet-
ten. Die ruimte behoort inmiddels 
tot het zalencomplex in ons pand 
aan de Drechtdijk waar geregeld 
feesten, partijen en bijeenkomsten 
worden gehouden. In het voorma-
lige restaurant serveren we onder 
meer lunches voor gezelschappen 
vanaf 10 personen. Daaronder een 
3-gangen menu voor 49,50 euro per 
persoon inclusief bubbels, wijn, wa-
ter en koffie. Omdat wij onze pijlen 
nu meer op de zakelijke markt heb-
ben gericht, krijgen we uit die rich-
ting ook steeds vaker aanvragen,” 
aldus Ad Bocxe die voor meer in-
formatie over wat het ‘vernieuwde’ 
Leenders tegenwoordig allemaal te 
bieden heeft, verwijst naar de web-
site: www.leenders.com.

Familiefeesten en partijen
Kleine en grote gezelschappen kun-
nen uitstekend terecht bij Leenders 
in één van de vier zalen (inclusief 
die van het voormalige restaurant). 
De aankleding kan variëren van 
sfeervol voor een intiem familiefeest 
of bruiloft tot spectaculair voor een 
bruisende party. Leenders biedt ook 
verenigingen en serviceclubs on-
derdak, terwijl bijeenkomsten voor 
de zakelijke markt, zoals recepties, 
eveneens tot de mogelijkheden be-
horen. Voor dit alles zijn er verschil-
lende arrangementen te boeken te-
gen aantrekkelijke prijzen. Dat al-
les vergezeld van optimale service 
en kwaliteit. 
Leenders kent een platte organisa-
tie waardoor het niet alleen gemak-
kelijk is afspraken te maken, maar 
ook in te spelen op allerlei wen-
sen of last minute veranderingen. 
‘Ouderwets’ nog is de persoonlij-
ke aandacht en service voor de gast 
die men bij Leenders tot in de klein-
ste details ervaart. Dat weerspie-
gelt zich ook in de inrichting van het 
pand waar alles tot in de puntjes is 

nementen in ruw terrein voor wo-
ningbouwcorporaties, bouwbedrij-
ven en gemeenten. Bijvoorbeeld als 
het gaat om het slaan van een eer-
ste paal, of feestelijke oplevering 
van een complex waarbij bovendien 
voor een (grote) partytent wordt ge-
zorgd. Ook al is er niets aan voor-
zieningen, toch tracht Leenders op 
locatie altijd dezelfde hoge kwali-
teitsnorm neer te zetten. Al met al 
zien Ad en Joke Bocxe de twintigja-
rige relatie met het Concertgebouw 
als een van de hoogtepunten uit het 
bestaan van het 122 jaar oude be-
drijf. Bovendien is dat als de baker-
mat te zien van de door Leenders 
verzorgde catering. Want vanaf dat 
moment heeft men zich daarop ver-
der toegelegd. Anno 2009 heeft de 
thuisbasis van Leenders een update 
ondergaan waardoor het een dege-
lijke en stijlvolle uitstraling heeft ge-
kregen. Dat alles is te vergelijken 
met een goede whisky: hoe ouder 
hoe beter!

Zakelijke markt
Ad Bocxe is sinds 1987 de vier-
de generatie die ‘Leenders’ in bezit 
heeft, zo genoemd naar de familie-
naam van zijn moeders kant. Leen-
ders heeft vandaag de dag twee lo-
ten aan de stam: Leenders Business 
& Partycatering en Leenders Par-
ty- en Congrescentrum. Enkele ja-

verzorgd, tot aan gastendoekjes in 
de (zeer schone) toiletten toe.

Verrassend
Onlangs is het pand geheel onder 
handen genomen en opnieuw inge-
richt. Kleuren als antraciet, room-
kleur en metallic geven het pand 
met het vernieuwde interieur een 
gedistingeerd en enigszins ver-
rassend nieuw aanzien.“Omdat er 
grenzen aan de uitbreiding van ons 
pand zijn, hebben we kort overwo-
gen om ergens anders in de regio 
iets nieuws neer te zetten. In de-
ze economisch wat mindere tijden 
vonden wij dat niet verantwoord, 
ondanks het feit dat wij een toene-
mende vraag constateren naar onze 
producten en dienstverlening. Aan 
de andere kant zou het bestaan-
de pand dan wel een opknapbeurt 
verdienen en voor dat laatste heb-
ben we gekozen. Leenders kan op 
die manier weer een hele tijd mee. 
Gereed voor de toekomst, zo zou je 
het ook kunnen noemen,” haakt Jo-
sé in op de woorden van haar echt-
genoot Ad.

Qua Kunst & Ambacht
Belangstellenden kunnen zelf gaan 
zien en ervaren of zij gelijk heeft 
en wel op zaterdag 31 oktober van 
12.00 tot 17.00 uur. Bij Leenders is 
bovendien deze dag beeldende 
kunst te bewonderen van beken-
de kunstenaars en het geheel wordt 
omlijst door passende achtergrond-
muziek. Party- en Congrescentrum 
Leenders haakt met deze activiteit 
in op het evenement Qua Kunst & 
Ambacht, dat in hetzelfde weekend 
wordt georganiseerd en waaraan 
nog 10 bedrijven in De Kwakel deel-
nemen. Zie daarvoor www.kunstin-
dekwakel.nl. 
Wie op zaterdag is verhinderd kan 
zondag 1 november binnen wande-
len. Los hiervan kan deze dag een 
heuse High-Tea tussen 15.00 en 
17.00 uur geboekt worden en dit on-
der het genoegen van live muziek. 
Kosten: vanaf 17,50 euro (per 2 per-
sonen). Wie op deze dagen bij Leen-
ders te gast wil zijn, wordt vriende-
lijk verzocht hiervoor te reserveren 
via 0297-561001 of via info@leen-
ders.com.

Kitty van Rijn exposeert in 
zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Vanaf 1 november tot 
en met het einde van het jaar expo-
seert Kitty van Rijn haar schilder-
werken in zorgcentrum Aelsmeer 
aan het Molenpad 2. Een deel van 
haar collectie is geschilderd op zij-
de: Een heel bijzonder materiaal met 
verrassende effecten, wat een grote 
mate van beheersing vraagt. Daar-
naast zijn er ook werken met acryl-
verf te bewonderen. Enkele stukken 
zijn ook vrije werken opgehangen.  
Het loslaten, alleen gevoel en emo-
tie, geeft Kitty een groot gevoel van 
vrijheid.
Kitty schildert al vele jaren en heeft 
al met meerdere technieken ge-
werkt. Zij volgt nog steeds lessen. 
De laatste tijd werkt zij voorname-
lijk op zijde en op doek met acryl-
verf. Vorig jaar werd zij tijdens de 
Kudelkunst route, zij stond toen 
in de Stoute Schoen, uitgenodigd 
om in het Zorgcentrum te expose-
ren en daar heeft zij direct in toe-
gestemd. Als zij door tijdgebrek niet 
aan het echte werk toe komt, schil-
dert zij toch altijd in haar hoofd. Zij 
bekijkt de wereld nogal eens door 
haar schildersbril. 
Kitty: “Welke compositie zou ik hier-
van maken, met welke kleuren, met 
welk materiaal, hoe groot, etc. Ik 
word er blij van en wil een beetje van 
die blijdschap de wereld in sturen. 

Het is mijn hobby, maar dat krijgt 
een extra dimensie als ik er andere 
mensen ook mee kan raken.”

Voor goed doel
De expositie staat in het teken van 
een goed doel. Haar hart gaat uit 
naar een kinderweeshuis in Suri-
name: Eben Haëzer. Goede vrien-
den van haar besturen al 30 jaar 
dit weeshuis. Zonder subsidie, al-
leen maar eigen bijdrage en do-
naties. Het zijn nu extra zware tij-
den. Folders van het kinderwees-
huis Eben Haëzer zijn bij de exposi-
tie aanwezig. De weeskinderen krij-
gen in het weeshuis, naast liefde en 
aandacht, een goede opvoeding en 
scholing. Zodat ook zij een goede 
kans maken in de maatschappij. Kit-
ty wil haar werken op een bijzonde-
re manier ‘onder de hamer brengen’. 
Er staat geen vaste prijs op, maar 
er hangt een intekenlijst bij. Ieder-
een kan dan zelf invullen welk be-
drag men voor een schilderij over-
heeft. Zo worden de werken bij op-
bod verkocht. Wilt u een werk di-
rect hebben, bijvoorbeeld als sint- 
of kerstcadeau, kan bellen naar 06-
48174542 en een bod doen. U steunt 
hiermee een heel goed doel. Ga eens 
langs bij de expositie. Het zorgcen-
trum heeft de deuren altijd open. Ie-
dereen is van harte welkom.

Laptop na boeken van reis
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
21 oktober is bij Holland Internatio-
nal reisbureau de Arend in de Zijd-
straat een laptop van het merk Dell 
uitgereikt. De gelukkige winnares 
van deze  laptop is mevrouw Jan-
sen uit Aalsmeer. Zij heeft in sep-
tember haar vakantiereis naar Gran 
Canaria bij het reisbureau geboekt 
en maakte daarmee kans om deze 
mooie laptop te winnen. September 
stond in het teken van Boek en Win 

een laptop. Alle klanten die hun reis 
tussen 1 september en  3 oktober bij 
het reisbureau boekten, deden au-
tomatisch mee aan de verloting van 
deze laptop. Er zijn deze maand veel 
boekingen gemaakt. Uit de grote 
stapel heeft ‘buurvrouw’ Spreij van 
Spreij Wielerhuis het winnende lot 
getrokken. Mevrouw Jansen toonde 
zich verheugd met deze mooie prijs 
en gaf aan dat de laptop een goede 
bestemming gaat krijgen.

Tom van ’t Hek gastspreker 
tijdens OVA ledenvergadering
Aalsmeer - Vanwege de vele posi-
tieve reacties op de ledenborrels or-
ganiseert OVA op dinsdag 17 no-
vember de vierde Aalsmeerse on-
dernemersborrel. De OVA nodigt al-
le leden graag uit om hier bij aan-
wezig te zijn. 
De locatie is opnieuw de stijlvolle 
omgeving van gebouw de Legakker 
in de Turfstekerstraat 63. Voor deze 
avond is opnieuw een aantrekkelijk 
programma samengesteld. De gast-
spreker is dit jaar voormalig top-
sporter Tom van ’t Hek. Tom van ’t 
Hek speelde zestien jaar in het Ne-
derlands hockeyelftal. De behendi-
ge linkerspits werd met zijn team 
Kampong uit Utrecht Nederlands 
kampioen en nam met het Neder-
lands team deel aan de Olympische 
Spelen in Los Angeles. Als coach 
heeft Tom van ’t Hek zes jaar de lei-
ding gehad over het Nederlands da-
meshockeyelftal. Onder zijn leiding 
werd het team Europees kampioen, 
wisten ze de Champions Trophy te 
winnen en behaalden ze twee keer 
een bronzen medaille op de Olym-
pische Spelen (1996 en 2000). Net 
als vorig jaar vindt voorafgaand aan 
de gastspreker een korte algemene 
ledenvergadering plaats. Dit biedt u 
een uitstekende gelegenheid om op 
de hoogte te blijven van het wel en 
wee van de OVA als overkoepelen-
de ondernemersvereniging. Na het 
verhaal van Tom van ‘t Hek is er ui-

teraard ruim de gelegenheid om op 
informele wijze contacten te onder-
houden tijdens de ‘borrel’. Ook kunt 
u zich laten informeren over ontwik-
kelingen die voor ondernemers in 
Aalsmeer en Kudelstaart van belang 
zijn. De vierde Aalsmeerse onderne-
mersborrel biedt ruimte aan maxi-
maal 100 personen. U dient zich 
vooraf op te geven bij het secreta-
riaat van de OVA. Dit kan via e-mail: 
karin@ctchoffscholte.nl of telefo-
nisch via 0297-361669 op dinsdag 
en donderdag tussen 9.00 en 15.00 
uur. De kosten voor deze avond be-
dragen 10 euro per persoon inclu-
sief drankjes en hapjes, contant te 
voldoen op de avond zelf. De aan-
vang is 20.00 uur.

‘Passie proeven’ aan Stationsweg
Banketbakkerij Ab Müller 
krijgt nieuwe, frisse look
Aalsmeer - Banketbakkerij, tea-
room en chocolaterie Ab Müller 
wordt over twee weken vernieuwd. 
Zaterdagavond 7 november wordt 
begonnen met het moderniseren 
van de winkel en de tearoom. De 
kleuren van de inrichting, de wan-
den, het zonnescherm, maar ook het 
logo zullen veranderen. Er is geko-
zen voor zilver en donkergrijs wat 
een chique, maar toch gezellige uit-
straling geeft. Voor de inrichting zal 
veel met warme houtsoorten ge-
werkt worden, in de etalage komen 
mooie foto’s en de verlichting wordt 
aangepast zodat de producten beter 
uitkomen. Toch zal de winkel de ver-
trouwde en herkenbare Ab Müller 
uitstraling blijven houden, waar klan-
ten terecht kunnen voor het heer-
lijkste gebak, (gelegenheid)taarten, 
hartige snacks, brood(jes), chocola-
de of een lekkere lunch. Niet alleen 
de winkel en tearoom wordt veran-
derd, maar het complete plaatje van 
de zaak wordt aangepakt. De au-
to waar bestellingen mee worden 
rondgebracht rijdt al in de nieuwe 
kleuren, het terras is verbouwd en 
10 november zal ook de website to-
taal vernieuwd zijn. Deze wordt on-
der andere uitgebreid en het wordt 
eenvoudiger om online bestellingen 
te plaatsen. 

Slechts 1 dag dicht
Het team van Ab Müller heeft zin in 

de verbouwing. Met een interieur-
bouwer zijn de plannen gemaakt, 
maar zelf steken ze de handen ook 
uit de mouwen. 
Het wordt hard werken, want voor 
de klanten zijn ze alleen maan-
dag 9 november gesloten. Bestel-
lingen worden die dag wel afgele-
verd. Dit wordt zelfs gratis gedaan, 
mits voor zaterdag 7 november be-
steld. Dinsdag 10 november staat 
het team weer klaar voor haar klan-
ten met een lekkere openingsactie. 
In het teken van ‘proef onze passie’ 
kunnen klanten voor nog geen tien 
euro kennismaken met een drietal 
specialiteiten: een bosvruchten pas-
sie taartje, roomborstplaat en spe-
culaasbrokken. Deze lekkernijen, 
die met vakmanschap en passie ge-
maakt worden, worden verpakt in 
een luxe tas. 

Hoog tijd
Sinds 3 oktober 1986 is banketbak-
kerij Ab Müller gevestigd aan de 
Stationsweg en het werd volgens 
eigen zeggen hoog tijd voor mo-
dernisering en een frisse look in de 
zaak. Het team toont hiermee ver-
trouwen in de toekomst en hoopt 
ook dat de klanten blij worden van 
hun positieve instelling. Het is dus 
nog even wachten, maar het zal ze-
ker de moeite waard zijn om vanaf 
10 november ‘passie’ te gaan proe-
ven. Voor die tijd overigens ook!

Het interieur van Ab Müller nu, wat zal de nieuwe look brengen?
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Gratis proefles 4 november 
Zumba for kids in The Beach
Aalsmeer - Na het overweldigen-
de succes van Zumba introduceert 
The Beach aan de Oosteinderweg 
vanaf woensdag 4 november ook 
Zumba for kids. Om kennis te ma-
ken met deze populaire dance wor-
kout kan op woensdag 4 november 
worden deelgenomen aan de gratis 
proeflessen.  Van 13.30 tot 14.30 uur 
zijn jongens en meisjes van 6 tot 10 
jaar van harte welkom in The Beach. 
Voor de leeftijdscategorie van 10 tot 
16 jaar staat de gratis proefles ge-
pland van 14.30 tot 15.30 uur. Ver-
der wordt het volwassen-program-
ma Zumba uitgebreid met een extra 
uur les op dinsdagmorgen van 10.30 
tot 11.30 uur. Hiervoor staat op dins-
dag 3 november de gratis proefles 
gepland. Met de Zumba lessen voor 
kinderen wordt ingespeeld op de 
behoefte van vele ouders om hun 
kinderen meer in beweging te krij-
gen. Sporten in het algemeen is 
goed voor de mentale gezondheid 
en het concentratievermogen. 
Het doel van deze lessen is dat de 
kinderen hun lichamelijke condities 
gaan verbeteren en daardoor lek-
kerder in hun vel gaan zitten. Door 
het speelse karakter en danspasjes 
van Zumba zal het de kinderen erg 

aanspreken om mee te dansen en te 
swingen met de heupen op de Zum-
ba-muziek. Landelijk nemen reeds 
vele kinderen deel aan de Zumba-
lessen. De ervaring leert dat kin-
deren na het zien van de Latijns-
Amerikaanse danspasjes het snel 
oppakken. Zumba for kids is leuk, 
energiek en uitdagend met een la-
tin flavour. Surf voor meer info naar 
www.beach.nl.

2000 Bloembollen geplant!
Oosteinde opgefleurd door 
Binding Oost en Wijkraad
Aalsmeer - Op dinsdag 20 okto-
ber zijn ongeveer 50 kinderen in 
Aalsmeer Oosteinde bezig geweest 
om de wijk op te fleuren. Vanuit Bin-
ding Oost en Lievepop kwamen de 
kinderen. 
De bloembollen zijn beschikbaar 
gesteld door de wijkraad. Er zijn de-
ze middag krokussen en narcissen 
gepland, rondom de scholen en na-
bijgelegen straten. 
Alle kinderen hadden schepjes mee 
en oude kleren aan. Er zijn bijna 
2000 bloembollen de grond inge-
gaan. Het was heerlijk weer deze 

middag, maar gelukkig was er wel 
pauze met warme chocolademelk. 
Nadat iedereen weer was opge-
warmd, zijn de kinderen nogmaals 
de wijk ingegaan om de bollen te 
planten. Er kwamen die middag al 
leuke reacties uit de buurt. Hope-
lijk komen alle bloembollen uit in 
het voorjaar en kunnen alle buurt-
bewoners genieten van alle mooie 
kleuren!
Bij Binding Oost gaan er overigens 
‘griezelige’ dingen gebeuren in de 
maand november. Kijk op www.de-
binding.nl voor meer informatie.

Knutselmiddag 
BindingBoven
Aalsmeer - Op woensdag 4 no-
vember wordt bij de BindingBoven 
Aalsmeer een knutselmiddag ge-
organiseerd. De middag is bedoeld 
voor kinderen uit groep 3 tot en met 
8 van de basisschool en is van half 4 
tot half 6. Voor deze activiteit wordt 
een bijdrage gevraagd van 2,50 eu-
ro. Opgeven hoeft niet. Voor meer 
informatie: www.debinding.nl of bel 
Lenneke Heijjer via 0297-326326. 
De BindingBoven is te vinden in de 
Zijdstraat op nummer 53.

Medailles voor twirlsters 
SV Omnia in Pijnacker
Aalsmeer - Zondag 25 oktober 
hebben drie twirlsters van SV Om-
nia 2000 deelgenomen aan de twir-
lwedstrijd in sporthal de Viergang 
in Pijnacker. De organisatie was in 
handen van T.V.L. Om 7.30 uur ver-
trokken Selina Kok, haar ouders en 
trainster Valerie Leliveld al richting 
Pijnacker. 
Het eerste onderdeel van de wed-
strijddag is solo 1-baton. Dit is een 
show op verplichte muziek met veel 
technische onderdelen. Op een klein 
foutje na liet Selina een goed optre-
den zien. Ze had er flink de vaart 
in en hierdoor was ze klaar binnen 
de minimale tijd. Dit leverde aftrek 
op. Ze werd tweede met een pun-
tentotaal van 65.7. Inmiddels waren 
Ramona Ezink , Solenne Kohler en 
trainster Maaike de Langen ook ge-
arriveerd. De trouwe supporters (en 
moeders) Esther en Gerda zaten al 
op tijd klaar voor het duo-optreden 
van hun meiden. Er waren drie deel-
nemers in de categorie juvenile be-
ginner. Solenne en Ramona namen 
het op tegen twee nieuwe tegen-
standers. Ze lieten een goede show 
zien. De jury waardeerde het op-
treden met een tweede plaats met 
63.1 punten. Na de pauze was Se-
lina weer aan de beurt. Zij had in 
de herfstvakantie haar nieuwe so-
lo rhythmic twirl afgemaakt en ge-
oefend met Valerie. Best span-
nend zo’n nieuwe show uitproberen 
voor de jury. De jury beloonde haar  
‘coffee-show’ met een puntento-
taal van 66.4. Dit was goed voor de 
bronzen medaille. Aangemoedigd 
door Ramona en Solenne werd Se-
lina omgetoverd tot teamgenoot van 
Arti et Religioni uit Langeraar. 
Het kapsel en de make-up maak-
ten indruk bij de Omina meisjes. Het 
preteen team stond ingeschreven 
voor de wedstrijd, maar door vakan-
tie van één van de teamleden kon-

den ze niet optreden zonder inval-
ler. Een team bestaat uit minimaal 6 
personen. Op de wedstrijd van 4 ok-
tober heeft trainster Sharon Kamp-
man een invaller gezocht. Selina 
wilde wel voor één keertje inval-
len, omdat de teams van Omnia niet 
meededen aan deze wedstrijd. In 
één uur tijd heeft ze de show samen 
met trainster Sharon aangeleerd. 
Zaterdag heeft ze voor het eerst met 
het team geoefend en zondag was 
de wedstrijd al. Het optreden ver-
liep goed en het team kreeg zelfs 
de eerste prijs met een puntentotaal 
van 65.4. Zaterdag 31 oktober is de 
allerlaatste wedstrijd van dit seizoen 
voor een aantal twirlsters in Zeven-
hoven. Omnia wordt vertegenwoor-
digd op de onderdelen Solo 1-ba-
ton door Chris en Selina, X-strutting 
door Kim, Basic Strut door Selina en 
Solo rhythmic twirl door Amber, So-
lenne, Selina en Chris. De duo’s So-
lenne met Ramona en Kim met Se-
lina  gaan het nog één keer tegen 
elkaar opnemen. Het preteen team 
bestaande uit: Amber, Chris, Ramo-
na, Solenne, Kim, Selina en Jaimy 
nemen het op tegen het team van 
Arti et Religioni (waar Selina heeft 
ingevallen). Er wordt nog flink ge-
oefend, want er zijn nog steeds NK 
plaatsen te verdienen. Lijkt het je 
ook leuk om te komen twirlen? Je 
bent van harte welkom, afhanke-
lijk van leeftijd en niveau, op zater-
dagochtend van 9 tot 10 uur of van 
10 tot 11 uur of op vrijdagavond 
van 19.15 tot 20.15 uur in de gym-
zaal van de Mikado aan de Cathari-
na Amalialaan 66. Voor meer infor-
matie over twirlen kan contact op-
genomen worden me de Product-
groep Coördinator Colinda van Dijk 
06-24532039 of per e-mail twirlen@
svomnia.nl of het sportpunt van 
SV Omnia via e-mail sportpunt@ 
svomnia.nl.

Van links naar rechts: Ramona Ezink, Solenne Kohler en Selina Kok.

Handbal jeugd
Meiden C1 van FIQAS winnen 
spannende wedstrijd!
Aalsmeer - De zaal competitie is 
weer begonnen en de kop is eraf. 
De meiden C1 van Fiqas Aalsmeer 
zijn in een sterke binnen poule inge-
deeld en krijgen te maken met ge-
dreven teams. Maar dat zijn de mei-
den van Aalsmeer ook. Afgelopen 
zaterdag kwam DSS uit Heemskerk 
op bezoek bij Aalsmeer. Demi de 
Groot genoot van een wel verdien-
de vakantie en voor de rest was het 
team compleet. Iet wat gespannen 
begonnen de meiden aan de wed-
strijd.  Diverse ballen werden niet 
goed afgespeeld en niet afgerond 
op doel. Fallon Hooyman scoorde 
als eerste vanaf de opbouw. Door 
goed in te lopen kreeg zij de bal 
aangespeeld en maakte de aanval 
prima af. Sophie van Rozen had een 
prachtige actie in de hoek waarbij 
zij prachtig vrij kwam, maar helaas 
niet de bal in het doel kreeg. Britt 
van de Polder had een geweldige 
schijnbeweging waarmee zij de ver-
dediging op het verkeerde been zet-
te en deze aanval prachtig afrondde. 
Fiqas Aalsmeer bleef echter ach-
ter de feiten aan rennen, ze gingen 
de rust in met 5-8. In de rust moti-
veerde Arthur van Aalst en Corinne 
Hooyman  de meiden met een posi-
tieve peptalk in de kleedkamer. De  

tweede helft begon weer en de mei-
den van Fiqas wilden meer. Vanes-
sa Botic keepte fantastisch en hield  
zelfs een penalty. De meiden gingen 
steeds beter handballen en kwa-
men steeds dichterbij, tot zelfs een 
9-9 gelijke stand. Lynn van de Pol-
der stoorde prima en wist meerde-
re malen de bal te onderscheppen. 
Samen met Jytte Groeneveld op de 
break en de keepster was kansloos. 
Fabienne Vork had haar handen 
vol aan de hoekspeelster van DSS, 
maar deed prima haar best om haar 
af te stoppen. Iris van Aalst verde-
digde ook prima en zorgde zo dat 
DSS het moeilijk kreeg. 
Michelle Groenewegen pakte 
haar doelpunt  mee door een zui-
ver schot vanaf de opbouw. Marjo-
lein van Aalst verraste de hoek van 
DSS en maakte de bal prima af, 10-
9. De meiden van Fiqas stonden 
voor. Het spel ging over en weer en 
beide teams scoorden regelmatig. 
Het werd nog spannend. Maar uit-
eindelijk door prima inzet en strijd 
van de meiden won Fiqas Aalsmeer 
met 14-12. Doelpunten: Britt van de 
Polder 6x, Fallon Hooyman 2x, Jytte 
Groeneveld 2x, Lynn van de Polder 
2x, Michelle Groenewegen en Mar-
jolein van Aalst ieder 1x.

Zaterdag in Aalsmeer en Kudelstaart
Scouting TIFLO verkoopt 
weer mooie plantenbakjes!
Aalsmeer - Zaterdag 31 okto-
ber houdt Scouting TIFLO-groep 
Aalsmeer haar jaarlijkse planten-
bakken-actie. Het bakje is dit jaar 
weer totaal anders en heeft een mo-
derne uitstraling. 
De plantjes worden deze zaterdag 
alweer voor de 48e keer aan huis 
in Aalsmeer en Kudelstaart aange-
boden. De plantjes worden door de 
oudere leden van de TILFO zelf op-
gemaakt. De verkoop wordt gedaan 
door alle leden met behulp van een 
aantal ouders. Z
aterdagmorgen om 9.30 uur zal op 
verschillende punten in Aalsmeer en 
Kudelstaart begonnen worden met 
de verkoop. De prijs van het plan-
tenbakje is dit jaar 4 euro. De op-
brengst van de verkoop is bestemd 

voor de aanschaf van nieuw spel-
materiaal en ten behoeve van acti-
viteiten voor de leden van de scou-
tinggroep. 
De TIFLO Scoutinggroep telt zo’n 
130 leden in de leeftijd van 5 tot 18 
jaar. De groep bestaat uit verschil-
lende speltakken: Bevers, Kabou-
ters, Welpen, Gidsen, Verkenners en 
Wilde Vaart. Iedere zaterdag komen 
de speltakken bijeen aan de Stom-
meerweg 13  om daar hun actieve 
en gezellige spel te doen. Het spel 
van de Bevers, Kabouters en Welpen 
vindt plaats op het land, het spel van 
de Verkenners en Gidsen speelt zich 
voornamelijk af op en rond de West-
einderplassen. Bent u of is uw zoon/
dochter geïnteresseerd? Neem dan 
een kijkje op www.tiflo.nl 

Goud, zilver en brons voor 
sportschool Wassanim op NK
Kudelstaart - Op 25 oktober de-
den maar liefst 17 leden van sport-
school Wassanim mee aan het NK 
Tang Soo Do in Rotterdam. Het was 
een lange dag vol mooie momenten. 
Steven Rijsenbrij is in een hele gro-
te groep Nederlands Kampioen ge-
worden. Hij stond in de finale tegen 
Rowan Buijs die uiteindelijk tweede 
werd. In het onderdeel loopvormen 
werden Katja van de Aardweg en 
Kelvin Moenis tweede. Op de der-
de plaats in dit onderdeel eindigden 

Rebecca Hartman, Jeroen Honscho-
ten en Kyra van Ockenburg. Met het 
sparren eindigde ze op de tweede 
plaats, net als Bryan Buijs. Kelvin 
Moenis pakte met sparren de derde 
prijs. De herfstvakantie is nu weer 
voorbij en de sporters gaan er weer 
hard tegen aan, elke donderdag en 
zaterdag. Meer informatie over de 
lestijden is te vinden op www.was-
sanim.nl of bel naar hoofdinstruc-
teur Johan van der Nald, tel. 06-
51987470.

Jeugddisco in
‘t Gilde
Kudelstaart - In het nieuwe ge-
bouw van ‘t Gilde in de Proos-
dijstraat wordt voor de jeugd aan-
staande vrijdag 30 oktober een Hal-
loween disco-avond georganiseerd. 
Het wordt een gezellige, maar ook 
griezelige disco en uiteraard mo-
gen de bezoekers verkleed komen. 
De groepen 1 tot en met 4 zijn van 
harte welkom van 19.30  tot 20.00 
uur en voor de groepen 5 tot en met 
8 gaat de muziek aan van 20.00 tot 
22.00 uur. De entreeprijs is voor zo-
wel leden als niet leden 1 euro.

Afzwemfeest in Waterlelie
Aalsmeer - Op zaterdag 17 oktober 
jl. was er een groots afzwemfeest 
in zwembad De Waterlelie. Twee 
zwemdiploma’s van het ZwemABC 
werden afgenomen voor 130 kinde-
ren van de zwemlessen. Er werd met 
kleding gezwommen, door het ga-
tenzeil gedoken, borst- en rugcrawl 
gedaan en tot slot natuurlijk een mi-
nuut gewatertrappeld. De kinderen 
voor het A-diploma waren als eer-
ste aan de beurt. De groep was ver-
deeld over twee keer 45 minuten 
en alles verliep op rolletjes. Daarna 
werd er in twee groepen afgezwom-
men voor het B-diploma. 
Gelukkig ging hier ook alles goed 
en dolblij ging iedereen huiswaarts 
met het felbegeerde diploma in de 
tas. Omdat een aantal kinderen er 
zaterdag niet bij konden zijn, werd 
er dinsdag 27 oktober nog een klein 
afzwemfeestje gehouden voor 23 
kinderen voor hun A en B diploma. 
Het volgende afzwemfeest is op za-
terdag 31 oktober voor het diplo-
ma C.
Het A-diploma is behaald door:
Sascha Buskermolen, Isabelle Bur-
gers, Laetischa van den Beijtel, Ba-
bette Baas, Kiebron Bekuresion, Ro-
my Blok, Ryan van den Bogaard, 
Shannon van den Bogaard, Jarno 
Braakman, Norah Brilleman, Mandy 
van den Broek, Sem van Bruggen, 
Annemijn Burgers, Puck Coops, 
Maxime van Dijk, Wouter van Dijl, 
Aron Dokter, Isabel van der Drift, 
Amber Engel, Luca van Eijk, Selena 
Elderenbosch, Safae Elhadji, Kane 
Farrell, Maud Fontaine, Terence Fre-
nay, Rimmer van Gilst, Annick Gi-
nah, Hendrik Heijmink Liesert, Len-
nart Lie, Breth Lanser, Laust Heij-
mink Liesert, Twan Habraken, Ties 
Hovenkamp, Jimmy van den Hurk, 
Shiraj Jaharia, Mik de Jong, Jen-
te Kessler, Isar Kamphuis, Deni-
se van Kesteren, Ties Kleerebezem, 
Jules Kooij, Luc Koster, Eser Kroe-
sen, Fenna van der Laan, Jaith Lan-
geraar, Sascha van Leeuwen, Niels 
Luijten, Verne Luttikhuis, Pascal Ma-
hieu, Daan Markman, Bart van der 
Meer, Senna Moons, Ruben Niezen, 
Erik Oldenkamp, Sanne Oosterhof, 
Chiara Palermo Guylaine Piet, Isa-
belle Polak, Bram ter Reehorst, Cha-
rella van Rijszen, Luc Roos, Tijn van 
Rooy, Willem Rozelaar, Robin Rosen-
boom, Dean van Scheppingn, Cees-
je Schuilenburg, Lucas Seldenthuis, 
Kyra Stegenga, Stijn Stevens, Ma-
rindy Tebbens, Merel Chun He Tim-

mer, Rens van Tol, Chris van Veen, 
Pelle Veen, Jasmijn van Veen, Jenna 
Velgersdijk, Samuel Vreeken Koen 
van Weerdenburg, Madelief Tama-
ra Wijkstra, Olaya Winkelaar, Alyssa 
van Zuidam.
Het B-diploma is uitgereikt aan:
Timo Baas, Maaike Bakker, Enri-
co Bakker, Nina Bellaart, Michael 
Bergwerf, Bodhi van Berkel, Sara 
de Boer, Laure Sophie Beek, Mar-
ta Cichocka, Senna van Diemen, 
Dylan Drory, Vera Duikersloot, Ju-
lia van Eck, Isabella van Egmond, 
Ilse van Eijk, Aya El Bouazatti, Kel-
vin Fokker, Daniel van Gorp, Clarck 
Groen in ‘t Woud, Milan Hagedoorn, 
Ivar Hamers, Fleur de la Haye, Jessi-
ca Helmer, Sophie van Hemel, Ga-
briël Kornmehl, Ling Klijn, Sterre de 
Koning, Thijs de Koning, Danila Ko-
renwinder, Jef van der Laarse, Lau-
rens Jo Leusink, Olivier Maclachlan, 
Amber Mersmann, Joëlle Michiel-
se, Noa Mok, Vigo Nederstigt, As-
ter Nool, Julia Oudshoorn, Jort Of-
ferman, Luke Offerman, Renzo Pan-
nekoek, Erin Louise Price, Zara de 
Ree, Caelan de Ridder, Axel Rom-
me, Britt Roosingh, Marijn van Ros-
sen, Rosa Ruhwandel, Linda Schui-
ling, Jasper Springintveld, Indy Do-
mique Spaander, Floortje Sangers, 
Taum Schaefers, Anna Schaefers, 
Lucia van Scheppingen, Jimmy Shi, 
Thijn Spaargaren, Lotte Spekreijse, 
Fleur Stevenaar, Koh Sumida, Kayla-
ni Yasmin Swier, Hessel Timmerman, 
Bo Venhorst, Tanisha van Veen, Ro-
wan Verbrugge, Kaj Verhoeve, Ties 
Vreeburg, Robin Wakkers, Luuk 
Westerman.

Handbal
Toch winst voor RKDES C2
Kudelstaart - Op zaterdag 24 okto-
ber stond voor de RKDES C2-hand-
balmeiden de wedstrijd tegen DSS 
C4 op het programma. In de ver-
trouwde Proosdijhal werd gespeeld. 
Bij het binnentreden zag de C2 nog 
net dat de RKDES meisjes-D1 met 
ruime cijfers wonnen. De tribune 
was ruim gevuld met enthousias-
te en enigszins gespannen ouders 
voor de volgende wedstrijd, die van 
RKDES dames C1. En ook zij won-
nen, dus de hal vulde zich met een 
overwinningsroes van het thuispu-
bliek. Vervolgens was het de beurt 
aan de C2. 
Het team werd versterkt met Isau-
ra van meisjes D1, omdat de speel-
sters Femke en Thamar ontbraken. 
Geconcentreerd, fel op de bal en 
collectief waren de sleutels tot suc-
ces. En niet te vergeten de hartelij-
ke aanmoedigingen van de menigte 
aan de kant. 
De C2 begon de eerste helft goed 
met een georganiseerde opbouw, 
dreiging vanaf de cirkel (Celine) 
maar ook vanuit de tweede lijn (Me-
gan, Birgitte en Jennifer). 

Ook verdedigend stond RKDES 
sterk tegen de fysiek sterke mei-
den van DSS. De ruststand was 5-
2, waarbij met name de prachtige 
boogbal van Birgitte het vermelden 
waard is. In de rust trakteerde Aart 
de speelsters met individuele in-
structies. 
Met name de schoten op doel kon-
den gerichter in de hoeken. Gedre-
ven gingen de speelsters het veld op 
voor de tweede helft. Maar helaas, 
die was voor DSS. Voordat  de mei-
den het wisten was de stand bijna 
gelijk getrokken (5-4). 
De tweede helft stond in het teken 
van keepster Verouska. Als een tijge-
rin die haar nest welpen beschermt, 
keerde zij doelpuntrijpe schoten van 
DSS. Af en toe zag je het ongeloof 
op het gezicht van de tegenspeel-
sters staan wanneer Verouska met 
haar imponerende schoeisel een 
reeds tellend schot uit de hoeken 
weerde. De ontlading was dus groot 
bij speelsters, coaches en thuispu-
bliek toen het verlossende eindsig-
naal klonk. Toch gewonnen met 8-
5.
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Van de hak 
op de tak
Loeiende sirene en 
terug naar de brug
Aalsmeer - Totaal onverwacht werd 
ik met loeiende sirene naar het Am-
stelland ziekenhuis gebracht doordat 
ik een hartinfarct kreeg. 
Mijn dochter Jacqueline was na een 
kort “help me” telefoontje snel bij me 
thuis en regelde dat de ambulance-
bemanning met al hun deskundig-
heid rap binnen stormden. Op de IC 
van het ziekenhuis Amstelland heeft 
men mij er weer bovenop gekregen 
en dat werd later merkbaar beter 
toen ik op de hartbewaking terecht 
kwam. Hoewel ik enorm geschrok-
ken was, voelde ik me steeds veiliger, 
een teken dat ik het leven weer aan-
kon. Toch realiseer ik me dat ik zui-
nig moet zijn op mijn leven. Het heeft 
even aan een dun draadje gehangen 
en de boodschap voor de toekomst 
is somber. 
Toch klamp ik me weer vast aan de 
positieve dingen van het bestaan. Ik 
blijf het Aalsmeerse en Kudelstaartse 
met een warm gevoel volgen, of het 
nu verhalen van weleer zijn of actue-
le dorpsverhalen.

Omdat ik enkele weken geen ‘Van de 
hak op de tak’ kon schrijven heb ik 
het gevoel dat ik dingen gemist heb. 
Inmiddels heb ik gezien dat de brug 
in de Van Cleeffkade klaar is en ge-
hoord dat de bijnaam van deze nieu-
we brug is gebleven, namelijk ‘de 
buik van Berry’. Wethouder Berry Nij-
meijer mag dat best als een eer be-
schouwen, bij leven is er al een brug 
naar hem vernoemd! “De buik van 
Berry brug”. Proficiat, wethouder Nij-
meijer.
De bouw van deze fraaie hobbel 
heeft wèl erg lang geduurd en nu de 
brug klaar is hoor je natuurlijk ook de 
opmerkingen van mensen. Zo zou de 
brug te hoog zijn. 
Bijvoorbeeld de wat oudere fietsers 
die vanuit de Seringenstraat komen 
en moeten afstappen om even het 
verkeer op de Van Cleeffkade af te 
wachten, stappen op de fiets om na 
een kort ritje opnieuw te moeten af-
stappen omdat ze klucht niet kunnen 
overbruggen op de fiets. De bussen 
van Connexxion passen met moeite 
over de brug. 
Meestal is er een ‘knal’ te horen als 
de bus de brug op gaat. Hoewel ik 
persoonlijk daar liever een klap- of 
ophaalbrug daar had terug gezien, 
ben ik toch blij met deze, nieuwe, 
brug. Vanaf het eind van de Kerkwe-
tering kijk je op de brug en het ge-
meentehuis en dat geeft een goede 
uitkijk. 
Nadat ik een eerste aanzet in de-
ze column gaf door m’n verwon-
dering uit te spreken over de plan-
nen van wethouder Ronald Fran-
sen om de karakteristieke bloemen-
schuur op het Stokkeland te willen 
slopen in 2012 en nieuw te bouwen, 
is dat verhaal goed door gaan wer-
ken. Het is gebleken dat de schuur 
prima en voor veel minder geld ge-
renoveerd kan worden. In dat geval is 
de historische waarde eerlijk te be-
waren; in het geval van nieuwbouw is 
het niet alleen veel duurder maar ook 
namaak. Het is dan nooit meer de 
echte oude bloemenschuur die daar 
oorspronkelijk stond en dat is jam-
mer. Het is goed dat alle plaatselijke 
kranten nu de nodige aandacht aan 
de voormalige bloemenschuur heb-
ben gegeven. 
Nu het gemeentebestuur nog. Car-
la Huson, de keramiste die de schuur 
als atelier gebruikt, heeft al honder-
den handtekeningen klaar liggen van 
bewoners die het ermee eens zijn 
dat de schuur blijft zoals ‘ie is en op-
geknapt wordt door een vakkundi-
ge aannemer in plaats van een nieuw 
gebouwde schuur. De extra geplan-
de brug vanaf de Van Cleeffkade naar 
het Stokkeland is ook niet nodig. 
Wellicht zou het geld dat bespaard 
kan worden door de schuur te reno-
veren en de brug niet te bouwen, be-
steed kunnen worden aan de aan-
koop van de punt van het Stokke-
land zodat het hele Stokkeland be-
houden kan worden als groene oase 
in de gemeente. 
Aan de Stommeerkade ligt al een 
nieuwe brug naar de punt van het 
Stokkeland toe. 
Dit zou pas een goed idee zijn denk 
ik.

Coq Scheltens

Eeuwig zonde, de sloop van histo-
rische panden in de Zijdstraat. On-
der andere Zijdstraat nr. 4 en nr. 6, 
maar kijk eens goed rond in dit deel 
van de Zijdstraat en ontdek nog 
meer moois dat verloren dreigt te 
gaan. Het tij is mogelijk nog te ke-
ren. In het nieuwste nummer van 
Oud Nuus (uitgave van Stichting 
Oud Aalsmeer) schrijft de voorzitter 
dat Oud Aalsmeer bezwaar indient 
tegen het slopen van de historisch 
waardevolle panden Zijdstraat nr. 4 
en nr. 6. Maar heeft bezwaar indie-
nen nog wel zin als een Aalsmeers 
makelaarskantoor vorige week al 
een voorinschrijving opende op ap-
partementen die deel uitmaken 
van het bouwplan voor dit deel van 
Aalsmeer centrum? Uit het schrij-
ven van de voorzitter maak ik op 
dat sloop/nieuwbouw nog niet vast 
ligt, of begrijp ik het verkeerd en is 
de sloper al gebeld? Hopelijk is de 
sloop nog te voorkomen. De voor-
zitter van Oud Aalsmeer heeft het er 
over dat de gemeente een volgen-
de keer rekening belooft te houden 
met de historische waarde van pan-
den bij bouwplannen. Helaas is een 
volgende keer te laat, omdat er dan 
al veel waardevols voor altijd ver-
loren is gegaan en het historische 
hart van Aalsmeer rondom Dorps-
kerk, Zijdstraat en Dorpsstraat dan 
al teveel gaten vertoont. Ik vind dat 
nu de streep getrokken moet wor-
den, daarom doe ik hierbij een op-
roep aan de gemeenteraadsle-
den van alle politieke partijen: Geef 
geen sloopvergunning af! Hetzelf-
de geldt natuurlijk voor het Wapen 
van Aalsmeer. Ook de schuur op het 
Stokkeland staat in het middelpunt 
van een discussie, slopen of niet 
slopen. Voor circa 27000 euro ziet 
de huurster, keramiste Carla Huson, 
die al ongeveer tien jaar haar ate-
lier in de schuur heeft en die bij het 

betrekken de schuur al flink opge-
knapt heeft en toen al min of meer 
van de ondergang gered heeft kans 
om de beeldbepalende schuur op te 
knappen. Dit in plaats van een cir-
ca 130 duizend euro kostende nieu-
we schuur  die de gemeente wil la-
ten neerzetten, een nieuwe schuur 
die natuurlijk niet kan tippen aan de 
tachtig jaar oude schuur van Jan Al-
derden! Een petitie tegen het slopen 
van deze schuur is ter plekke te on-
dertekenen.
Alle genoemde panden zijn geen 
monument, maar waarom zou in 
Aalsmeer niet kunnen wat bijvoor-
beeld de gemeente Blaricum in het 
Gooi wil doen, namelijk dit soort 
niet-monumentale panden bescher-
men op grond van hun bijdrage aan 
de karakteristieke beeldkwaliteit van 
het dorp Blaricum. Ditzelfde zou vol-
gens mij in Aalsmeer-dorp kunnen 
gelden. Naast voor de bovenstaan-
de panden geldt dit naar mijn me-
ning ook voor het groene huisje aan 
het Robend in Kudelstaart. Het lijkt 
erop dat de gemeente Aalsmeer het 
devies bij het gemeentewapen, dat 
luidt Retine quod habes ofwel houdt 
wat gij hebt, reeds lang vergeten is. 
Het nieuwe devies lijkt te zijn: Sloop 
zoveel u kunt.
De panden Zijdstraat nr. 4 en nr. 6 
(volgens Oud Aalsmeer 18e eeuw-
se panden) horen natuurlijk gewoon 
op de plaats te blijven staan waar ze 
al meer dan 200 jaar staan, maar als 
de enige optie om ze nog te redden 
verplaatsen naar een andere loca-
tie zou zijn, dan is dat natuurlijk be-
ter dan onomkeerbare vernietiging 
door de Aalsmeerse sloopdrift.
Aalsmeer wordt wakker en laat al 
dit moois niet voor eeuwig verloren 
gaan!

J. Trommel
Voltastraat 2, Kudelstaart

Sloop pandjes: Eeuwig zonde!

ingezonden

Via de media deelt kabelexploi-
tant Caiway mee dat per 10 oktober 
2010 het analoog signaal van het 
net wordt verwijderd. Voor inwoners 
van Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn 
en de Kwakel, die niet over een di-
gitale ontvanger beschikken, bete-
kent deze maatregel dat die dag de 
TV op zwart zal gaan. De drie ou-
derenbonden ANBO, KBO en PCOB 
hebben grote moeite met deze gang 
van zaken. Naast de extra kosten per 
maand, de kosten van de smartcard 
en de extra digitale ontvanger voor 
het tweede televisietoestel op de 

slaapkamer, wordt met geen woord 
gerept over de wijze waarop hulp 
zal worden geboden om de nieuwe 
techniek te installeren. Het argu-
ment, dat nog meer zenders worden 
aangeboden, overtuigt de bonden 
geenszins. De ouderen, met even-
tueel een (bevroren) pensioen(tje) 
dreigen het kind van de rekening te 
worden! De bonden vertrouwen dat 
gemeentes en politiek stelling zul-
len nemen tegen deze ongecontro-
leerde actie.  

ANBO, KBO en PCOB. 

Televisie op zwart
ingezonden

ingezonden
Even m’n ‘ei’ kwijt... 

Aalsmeer - Sinds vorig jaar is de 
Zwarteweg gereconstrueerd met  
een nieuw fietspad en een wandel-
pad, en met een veel smallere rij-
weg tot gevolg. Op de kruising met 
de Jac. P. Thijsselaan, bij ons voor de 
deur, heeft de gemeente paaltjes en 
een groot, ingegraven betonnen ei 
geplaatst. Wekelijks vinden hier in-
cidenten plaats met lichte tot zware 
schade als gevolg. Ook op het ei zijn 
de sporen hiervan duidelijk zicht-
baar. Vorige week strandde weer 
een ouder echtpaar precies boven-
op het ei. Met hulp van medewer-
kers van Finnema, omstanders en 

onze eigen mensen is de auto van 
het ei getild. Uiteraard was de scha-
de aan de auto navenant. Doordat 
de rijweg is versmald, is men bij het 
oprijden van de Zwarteweg (richting 
N 201) geneigd de bocht scherp te 
nemen, zeker als er van de andere 
kant verkeer aankomt. Het wordt nu 
toch wel de hoogste tijd dat deze si-
tuatie verbeterd wordt. In elk geval 
heb ik hiermee mijn “ei” gelegd. 

J.W.A.C. van Liempt, algemeen-di-
recteur Bofra International, Boulan-
gerie de France, Centime Beheer,
Jac. P. Thijsselaan 59, Aalsmeer

Uit de vergadering van B&W
Verbod vracht-auto’s Herenweg
Aalsmeer - In het wekelijks over-
leg van burgemeester en wethou-
ders is weer een aantal zaken vast-
gesteld. Zo is besloten een inrijver-
bod voor vrachtauto’s in te stellen 
op de Herenweg in Kudelstaart. Be-
stemmingsverkeer mag wèl van de 
weg langs de Poel gebruikmaken. 

Voor het bouwen van een boten-
loods met inpandige bedrijfswoning 

aan de Uiterweg is vrijstelling op de 
Wet Ruimtelijke Ordening, artikel 19 
lid 1 nodig. B&W hebben besloten 
de vrijstelling te verlenen. 
Gemeente Aalsmeer krijgt een eigen 
klachtenregeling. Het college stemt 
in met een aparte regeling, wat in-
houdt dat bij ‘ongewenst gedrag’ 
binnen de organisatie een deskun-
dig vertrouwenspersoon ingescha-
keld kan worden. 

Fransen geeft persoonlijke visie:
Participatie wijkraden wat 
nader belicht
Aalsmeer - De participatie van 
wijkraden was onderwerp van ge-
sprek tijdens het Beraad op don-
derdag 8 oktober. Met name Henk 
Siecker, voorzitter van de wijkraad 
Stommeer, bracht dit onderdeel on-
der de aandacht in het kader van 
het onderwerp Polderzoom. Hier 
was verschil van mening over en in 
het Beraad ging wethouder Ronald 
Fransen al enigszins op in. Een paar 
dagen later was hij te gast bij Radio 
Aalsmeer en in en na het program-
ma “Aalsmeer Actueel” gaf hij zater-
dag 10 oktober, desgevraagd, zijn 
persoonlijke visie op de wijze waar-
op participatie plaats dient te vin-
den. “Het is een beetje zoeken met 
elkaar naar wat goed is en wat min-
der wenselijk is. Als wijkraad moet 
je telkens opletten dat je niet ge-
meenteraad gaat zitten spelen, je 
hebt een hele andere functie. De 
raadsleden moeten opletten dat ze 
niet gaan doen wat in de wijkraad 
klinkt als geluid hoe het moet. Het is 
een spanningsveld waar goed naar 
gekeken moet worden. Wat mij be-
treft zijn er drie fases te onderschei-
den: beeldvorming, oordeelsvor-
ming en besluitvorming. In beeld-
vorming is het een proces waarin 
men elkaar informatie geeft, wat zijn 
de gedachtes, ideeën en feiten. Dit 
moet goed uitgewisseld worden en 
moet hetzelfde vertrekpunt hebben. 
Oordeelsvorming bestaat uit: wat 
vinden we er van, welke kant moet 
het op en welke kant vooral niet. 
Dan is de participatie wat mij be-
treft klaar. Daarna is het aan het ge-
meentebestuur en uiteindelijk aan 
de gemeenteraad om besluiten te 
nemen, die daarna volgens norma-

le democratische regels weer open 
staan voor inspraak. Het lijkt er nu 
op dat wijkraden vinden dat, als zij 
in de participatie iets gezegd heb-
ben, dat dit dan ook zo moet gebeu-
ren. Dit kan echter niet zo zijn. Het 
is aan het gemeentebestuur om al-
le belangen te wegen en dan te be-
sluiten en het is daarbij zeker goed 
om het besprokene in de wijkraden 
mee te nemen en ik ben erg blij dat 
de wijkraden er zijn en heel erg hun 
rol spelen en zoeken in het proces. 
Het gaat echter de verkeerde kant 
op als zij na dat proces nog eens 
met een initiatiefvoorstel of ziens-
wijze komen. Bij het onderwerp Pol-
derzoom is het collegebesluit ge-
nomen dat er een voetbalkooi komt 
met een hoogte van drie meter zon-
der net, terwijl de wijkraad had aan-
gegeven met net. Dit besluit wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Het is de wijkraad natuurlijk vrij om 
te proberen de politieke fracties te 
overtuigen van hun gelijk, maar het 
is niet zo dat de wijkraad besluit. 
Voorts is het zo dat de wijkraad niet 
alle bewoners van de wijk vertegen-
woordigd, maar het is een uitermate 
goed instrument om de discussie te 
voeren. Het is overigens niet zo dat 
de wijkraden niet mogen inspreken 
of met een initiatiefvoorstel mogen 
komen, maar ik vraag me af of dat 
de goede weg is. Raadsleden zullen 
bij bijeenkomsten van wijkraden te-
rughoudend moeten zijn maar dat 
betekent dan wel dat zij goed geïn-
formeerd dienen te zijn en dat tra-
ject is altijd voor verbetering vat-
baar”, aldus Ronald Fransen in zijn 
persoonlijke visie over participatie 
met de wijkraden. 

Beraad & Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
29 oktober, komen burgemeester, 
wethouders en fracties bijeen voor 
de tweewekelijkse bijeenkomst van 
het Beraad en de Raad. De verga-
dering begint om 20.00 uur, is open-
baar, en vindt plaats in de raad-
zaal van het gemeentehuis. Gestart 
wordt met het beraad en voorzitter 
deze keer is Joop Vuijk van het CDA. 
Gestart wordt hamerstukken waar-
onder de conceptkadernota Lokaal 
Volksgezondheidbeleid, weigeren 
projectbesluit twaalf appartemen-
ten aan de Bilderdammerweg 76 en 
weigeren van bouwen van winkels 
met bovenwoningen op het perceel 
achter Machineweg 139. Behan-
delstukken zijn de samenwerking 
Aalsmeer en Uithoorn en de pro-
grammabegroting van deze samen-
werking voor dit jaar en het voor-
stel om incidentele subsidie te ver-
lenen aan jeugdclub ‘t Gilde en de 
stichtingen Cardanus en De Binding 
voor jeugdwerk. Ook de najaarsrap-
portage 2009 staat op de agenda 
en besluitvorming hiervan gaat een 
week later, op 5 november, plaats-
vinden. 

Green Park Aalsmeer
Verhitte discussies gaan vast en ze-
ker de laatste twee agendapunten 
opleveren. Burgemeester en wet-
houders stellen voor om voor het 
project Green Park Aalsmeer het 
krediet te verhogen met bijna 15 
miljoen euro voor diverse grond-
transacties. In het verwerkingskre-
diet in 2005 is een aantal eigendom-
men in het exploitatiegebied inge-
schat als gronden die door de eige-
naars zelf in ontwikkeling gebracht 
zouden gaan worden. 
Het blijkt echter dat toch wordt af-
gezien van zelfrealisatie. De be-
stuurders willen nu deze gronden 
kopen en aan Green Park Aalsmeer 
Gebiedsontwikkeling leveren voor 
de uitgifte van bouwkavels. Met één 
van de aankopen komt de beoogde 
verlegging van de Middenweg dich-
terbij. Ook vragen burgemeester en 
wethouders verhoging van het kre-
diet met bijna 2,5 miljoen euro voor 
het bouwrijp maken van kavels door 
Green Park Aalsmeer Gebiedsont-
wikkeling. Even over half elf wordt 
het Beraad besloten en gaat de po-
litiek verder met de Raad. Behan-
delstukken die niet ook op de agen-
da van het Beraad staan, zijn: De 
sportnota en het visiedocument Pol-
derzoom. De sluiting van de verga-
deravond is gepland rond half een 
‘s nachts.

Aalsmeer - In het Beraad van-
avond, donderdag 29 oktober, stel-
len burgemeester en wethouders 
voor om geen medewerking te ver-
lenen aan de aanvraag voor de 
bouw van twaalf appartementen 
aan de Bilderdammerweg 76 en het 
projectbesluit voor het bouwen van 
winkels met bovenwoningen ach-
ter Machineweg 139 te weigeren. 
Volgens de bestuurders maakt het 
bouwplan in Kudelstaart onderdeel 
uit van de totale ontwikkeling van 
het betreffende gebied en kan niet 
los worden gezien. “Een project van 
een dusdanig grote omvang dient te 
worden beoordeeld in een integra-
le gebiedsafweging.” Het is aan de 
fracties of zij wel of niet groen willen 

geven. Wat betreft het bouwen van 
winkels met bovenwoningen ach-
ter Machineweg 139 is het perceel 
aangewezen voor verblijfsgebied 
en is het bouwplan in strijd met het 
geldende bestemmingsplan. Verder 
is het bouwplan deels gesitueerd op 
een perceel dat eigendom is van de 
gemeente. Op dit perceel komt een 
ontsluitingsweg ten behoeve van 
het achtergelegen winkelcentrum. 
Het college vraagt de fracties om in 
te stemmen met weigeren van uit-
voering van het project. Volgens de 
bestuurders gaat de aanvrager mo-
gelijk bezwaar indienen tegen de 
geweigerde bouwvergunning. Maar, 
zo stellen B&W: “Het bouwen kan in 
ieder geval geen doorgang vinden”.

Weigeren bouwaanvragen voor 
appartementen en winkels

Surveillance met 
paarden in dorp
Aalsmeer - Menig dorpsbewoner 
en -bezoeker heeft afgelopen vrij-
dagavond 23 oktober vast vreemd 
opgekeken. Twee agenten te paard 
hielden zich controlerend op in het 
centrum. Ook is met de paarden ge-
surveilleerd in het Hornmeerpark. 

Chauffeur 
voorkomt kraak
Aalsmeer - In de nacht van maan-
dag 26 op dinsdag 27 oktober is ge-
probeerd een kraak te plegen bij 
een tankstation aan de Aalsmeer-
derweg. 
Twee personen probeerden rond 
half drie met voorhamers ruiten in 
te slaan. Het alarm is afgegaan. De 
inbraak is mislukt. 
Er is niets ontvreemd. Dit mede 
dankzij een Duitse chauffeur die ar-
riveerde op het terrein om te tanken. 
De inbrekers zijn toen op de vlucht 
geslagen. 

Gestolen auto 
gevonden
Aalsmeer - Op vrijdag 23 oktober 
rond acht uur in de avond is in de 
Lunalaan een gestolen auto aan-
getroffen. De bestelbus bleek in 

Mijdrecht te zijn gestolen na een 
woninginbraak. 
Het betreft een Ford Transit met ken-
teken 8-VDR-56. Mogelijk zijn er in-
woners die de bestuurder hebben 
zien uitstappen en een omschrij-
ving van deze persoon kunnen ge-
ven. Getuigen worden verzocht 099-
8844 te bellen.

Op de foto staat de top van 30 jaar geleden op trampoline gebied. Boven van 
links naar rechts: Henri Zoetbrood, Jan van der Zwaard en Hil van Diermen.
Onder: Jacqueline de Ruiter, Nancy van Oorde, Marjo van Diermen en Rien 
de Ruiter.

Feestelijk jubileum in Bloemhof:
‘Trampoline top’ van 30 
jaar geleden op reünie
Aalsmeer - Afgelopen zondag wa-
ren 125 (oud-)springers, juryleden 
en bestuursleden van de trampoli-
nesport bijeengekomen op de re-
unie ‘50 Jaar Trampoline’ in sport-
hal De Bloemhof. De zaal van de hal 
was voor de gelegenheid feestelijk 
en vooral bloemrijk aangekleed. Na 
enkele maanden van voorbereiding 
en het opsporen van oud-springers 
uit de verre omstreken opende de 
voorzitter van de reüniecommissie 
Dirk van Leeuwen deze trampoline-
ontmoeting. Het was geen gemak-
kelijke opgave om alle aanwezigen 
‘stil’ te krijgen want sommige oud-
sporters hadden elkaar maar liefst 
40 jaar niet gezien! Wethouder Jaap 
Overbeek sprak in zijn welkomst-
woord zijn bewondering uit voor al 
het werk dat de reüniecommissie 
op poten had gezet. Hij vertelde ook 
dat de trampolinesport niet meer 
weg te denken is uit Aalsmeer. Ro-
de draad van deze middag vormde 

toch wel het bijpraten met elkaar en 
over de trampolinesport natuurlijk. 
De middag werd muzikaal opgeluis-
terd door shantykoor ‘de Brulboeien’ 
en later door Dirk Box. Trampoline 
is een sierlijke sport, maar dansen 
is dat ook en dat liet de Dancefor-
cegroep onder leiding van Mariëlle 
Buskermolen goed zien. Een ander 
hoogtepunt vormde de demonstra-
tie trampolinespringen die natuur-
lijk niet kon ontbreken. De sprongen 
werden uitgevoerd door Omnia-le-
den, klein en groot van verschillend 
niveau. Ook Jeroen Kaslander toon-
de zijn kunnen. De ‘ster’springer zal 
over twee weken ons land vertegen-
woordigen op de Wereldkampioen-
schappen in Sint Petersburg. 
Demo’s, muziek, lunch en uiteraard 
het weerzien tussen (oud-)spor-
ters... alle aanwezigen waren het er 
over eens: het was een feestelijke 
en gezellige middag waar nog lang 
over gesproken zal worden!

Barrelhouse bij 
The Madness
Aalsmeer - Zaterdagavond 7 no-
vember is er weer volop blues, soul-
full en swingende muziek in ‘t Podi-
um van het Dorpshuis) Kudelstaart. 
Barrelhouse komt optreden tij-
dens de jaarlijkse Madness-avond. 
De bezetting van Barrelhouse is 
6 koppig met aan het hoofd Tine-
ke Schoemaker met de mooiste en 
meest intrigerende blues stem van 
Nederland.
OOR noemde de groep een aan-
tal jaren terug: Relaxed, ruig en re-
testrak. Aanvang 20.30 uur en de 
zaal is open vanaf 20.00 uur. Kaart-
verkoop vanaf zaterdag 3 oktober 
bij Rinus Bon fietsen aan de Ku-
delstaartseweg.
 

Heel gezellig bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Een geheel volle zaal 
afgelopen vrijdag bij buurtvereni-
ging Hornmeer, zelfs bij de joke-
raars was er een toename van hon-
derd procent. De Buurtvereniging 
staat vooral bekend om zijn gezel-
ligheid, winnen is leuk maar gezel-
ligheid staat hoog in het vaandel. 
Van de speelavond maakt een mix 
van jong en oud gebruik. Het kop-
pelklaverjassen op vrijdag 23 okto-
ber is gewonnen door Wil ter Horst 
en Ans Doeswijk met 5432 punten, 
op twee zijn Jan en Martien van Es 
met 5385 punten geëindigd, op drie 
Riet Hoekman en Nel de Koning met 
5337 punten, op vier Rijk van Egdom 
en Frits Zeldenthuis met 5276 pun-
ten en op vijf Anton van de Polder 
en Thijs Fokker met 5030 punten. 
Bij het jokeren behaalde Nel Schou-
ten met 231 punten de hoogste eer, 
Lia van Bemmelen eindigde op twee 
met 331 punten en de poedelprijs 
was voor Corrie Zaal met 703 pun-
ten. 
Vrijdag 30 oktober  is er weer ‘ge-
woon’ klaverjassen. Aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur, in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3.
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Waterpolocompetitie
Druk Weekend Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
mochten negen van de totaal der-
tiens teams van waterpolovereni-
ging Oceanus aantreden voor een 
wedstrijd. 
Van de teams die dit weekend ge-
speeld hebben zijn ook teamfoto’s 
gemaakt. Deze zijn te bezichtigen 
op www.zsc-oceanus.nl onder het 
kopje Waterpolo. Heren 2 mocht het 
weekend spelen tegen de nummer 1 
in hun competitie, de Futen. Na een 
zware wedstrijd wist Oceanus in de 
laatste periode drie maal te scoren 
waardoor het nog erg spannend 
werd, maar helaas waren de futen 
te sterk, met 7-9 werd afgesloten in 
Aalsmeer. 
Heren 3 mocht na enkele weken van 
rust ook weer aantreden in Aalsmeer 
om te spelen tegen het eerste team 
van De Amstel. Met een 4-0 voor-
sprong begon Oceanus sterk, maar 
zwakte daarna enigszins af. Wegens 
enkele fouten in de verdediging wist 
de Amstel tot één punt verschil te-
rug te komen, maar uiteindelijk won 
Oceanus met 10-7. 
Heren 4 mocht de avond afsluiten 
met hun wedstrijd tegen de Dolfijn. 
Met behulp van drie jeugdspelers 
wist dit heren team met 6-1 te win-
nen. Dames 1 blijft deze competitie 
sterk gaan. 
De dames wisten de hele wedstrijd 
door de overhand te houden op 

DAW Finenzo en sloten af met 7-3. 
Hierdoor blijven zij ongeslagen. Da-
mes 2 had ook een mooie wedstrijd 
te spelen. Na een 0-1 achterstand in 
de eerste periode keerde het tijd en 
kwam Oceanus op dreef. Uiteinde-
lijk wisten deze dames met 8-4 te 
winnen van SG Amersfoort.

Jeugd
Als enige mochten de Jongens on-
der de 19 afreizen naar Wormerveer 
om te spelen tegen De Ham. Deze 
sterke vereniging rekende genade-
loos af met Oceanus. De jongens 
keerden terug met een 15-0 verlies. 
Jongens onder de 17 wisten in 
Aalsmeer ook weer met gemak pun-
ten te pakken. Met een 15-2 over-
winning op de Amstel blijven zij ook 
ongeslagen. Gemengd onder de 13a 
had een zware wedstrijd tegen de 
Robben. 
Deze vereniging heeft vier teams in 
dezelfde poule spelen en een aan-
tal van deze is duidelijk te sterk voor 
deze poule. Met een 0-14 verlies 
waren de jongens en meisjes van 
Oceanus toch tevreden gezien de 
andere scores van hun tegenstan-
der. Gemengd onder de 13b had 
hun wedstrijd tegen De Amstel. De 
eerste periode ging gelijk op, maar 
daarna bleek de Amstel toch ster-
ker. Met een 2-10 verlies op het sco-
rebord. 

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 31 oktober

AALSMEER
Aalsmeer 1 – NFC/Brommer 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Swift 4 12.00 u
Aalsmeer 3 – IJFC 3 15.00 u
Aalsmeer 4 – AFC 9 14.30 u
Aalsmeer 5 – RKAVIC 3 14.30 u
Sp.Martinus 2 - Aalsmeer 6 14.30 u
Aalsmeer 7 – RAP 8 13.00 u
THB Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

Junioren
Odin’59 A1 - Aalsmeer A1 14.20 u

Dames
Vreeswijk DA.1 - Aalsmeer DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Diemen 2 14.00 u
RKAV Vet.2 – VEW Vet.1 14.00 u

Meisjes
B’veldert MB.2 - RKAV MB.1      12.00 u      
                              

Jong Aalsmeer United
Junioren
Kismet’82  B1 - J.A.United.B1 10.45 u
Vlug en vaardig B1 - J.A.United.B2 11.00 u
J.A.United.C1 – De Vecht C1 13.00 u
J.A.United.C3 – DSK C2 11.30 u

Pupillen
RKDES D1 - J.A.United.D1 11.00 u
J.A.United.D2 – Abcoude D3 11.15 u
J.A.United.D4 – Legm.vogels D5 11.15 u
Ouderkerk D5 - J.A.United.D5 10.30 u
J.A.United.D6 – Zwanenburg D5 10.00 u
J.A.United.E1 – Sp.Martinus E1   9.00 u
J.A.United.E2 – Roda’23 E3   9.00 u
J.A.United.E3 – VVC E4   9.00 u
Concordia E1 - J.A.United.E4 10.00 u
J.A.United.E5 – Kon.HFC E 11   9.00 u
Schoten E2 - J.A.United.E6   9.15 u
Nw.Sloten E4 - J.A.United.E8 10.30 u
Ouderkerk E5 - J.A.United.E9 10.00 u
J.A.United.F1 – DIOS F1 10.15 u
Hoofddorp F5 - J.A.United.F3   9.00 u
J.A.United.F4 – VVC F6   9.00 u
DIOS F3 - J.A.United.F5 11.30 u
J.A.United.F6 – EDO F4 10.15 u
DSS F8 - J.A.United.F7 13.30 u
J.A.United.F8 – VVC F11   9.00 u
UNO F1 - J.A.United F9   8.30 u

Meisjes
KFC MC.2 - J.A.United.MC.1 13.00 u
J.A.United.MD.1 – VVC MD.1 11.15 u
Hillegom MD.1 - J.A.United.MD.2 10.00 u
DSS ME.2 - J.A.United.ME.1 14.45 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1  - J.A.United D1 11.00 u
RKDES D2 – TABA D1   9.30 u
Roda’23 D10 - RKDES D3 11.00 u
Onze Gazellen D5 - RKDES D4 10.15 u
RKDES E1 – Overbos E1   9.30 u
AFC E7 - RKDES E2 10.30 u
RKDES E3 – CSW E7 11.00 u
RKDES E4 – Sp.Martinus E 10 11.00 u
Pancratius F8 - RKDES F2  9.00 u
RKDES F3 – Nw.Sloten F4   9.30 u
De Meer F3 - RKDES F4   9.00 u
Roda’23 F8 - RKDES F5   9.00 u
Roda’23 F11 - RKDES F6 10.00 u
Sp.Martinus F11 - RKDES F7  9.00 u

RKDES F8 – Ouderkerk F9 11.00 u
Badhoevedorp F1 - RKDES F9   9.30 u

Dames en meisjes
Odin’59 DA.1 - RKDES DA.1 15.15 u
RKDES MA.1 – Abcoude MA.1 11.00 u
Velsen MB.1 - RKDES MB.1 14.30 u
RKDES MC.1 – Zwanenburg MC.1   9.30 u
Diemen MD.2 - RKDES MD.1 12.45 u
Zwanenburg E9 - RKDES ME.1   9.00 u

S.C.W.
SCW 1 – HBC 1 14.30 u
SCW 2 – Overbos 3 12.00 u
WV-HEDW 13 - SCW 3 12.30 u
SCW Vet.1 – Roda’23 Vet.1 15.00 u
HBC Vet.2 - SCW Vet.2 14.30 u
Badhoevedorp Vet.3 - SCW Vet.3 14.30 u
SCW Vet.4 – GeuzenM.meer Vet.4 13.15 u

Junioren
United/DAVO A1 - SCW A1 14.00 u
Amstelveen B1 - SCW B1 12.00 u
SCW B2 – AS’80 B1 10.30 u
SCW C1 – Kadoelen C1 12.45 u

Pupillen
SCW D1 – GeuzenM.meer D2   9.00 u
Roda’23 D11 - SCW D2 12.30 u
SCW D3 – Pancratius D 12 10.30 u
SCW E1 – Velsen E4   9.00 u
Zwanenburg E6 - SCW E2 10.30 u
SCW E3 – HBC ME.1   9.00 u
Bloemendaal F8 - SCW F1 10.00 u
SCW F2 – DIOS F4   9.00 u
VVC F9 - SCW F3   9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Sizo/H’gom Com.DA.1 14.30 u
SCW MB.1 – Sp.Martinus MB.1 10.00 u
Pancratius MC.2 - SCW MC.1 14.45 u
SCW MD.1 – De Meer D4   9.00 u
SCW ME.1 – Buitenveldert ME.7 11.45 u

Zondag 1 november

R.K.A.V.
De Meteoor 1 - RKAV 1 14.00 u
Hillegom 2 - RKAV 2 11.30 u
AGB 4 - RKAV 3 12.00 u
ABN AMRO 2 - RKAV 4 14.30 u
RKAV 5 – Zwanenburg 8 11.30 u
RKAV 6 – Bloemendaal 9 14.00 u

Dames
Schoten DA.1 - RKAV DA.1 14.30 u

Jong Aalsmeer United
Legm.vogels B3 - J.A.United B1 11.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Legm.vogels 1 14.00 u
Concordia 2 - RKDES 2 11.00 u
KDO 2 - RKDES 3 11.30 u
RKDES 4 – AGB 2 12.00 u
Pancratius 6 - RKDES 5 14.00 u
RKDES 6 – Pancratius 7 14.00 u
Buitenveldert 9 - RKDES 7 10.30 u

Junioren
DSS A2 - RKDES A1 13.00 u
Waterwijk A4 - RKDES A2 12.45 u
RKDES B1 – DCG B1 12.00 u
RKDES B2 – DSS B2 10.00 u
DCG C1 - RKDES C1 13.00 u
RKDES C2 – Ouderkerk C3 12.00 u

EK aangepast zwemmen
Goud en brons voor Lisa
Aalsmeer - Vorige week vond in het 
IJslandse Reykjavik het Europees 
kampioenschap aangepast zwem-
men plaats en de 17-jarige Lisa den 
Braber uit Hoofddorp wist hier goud 
te veroveren op de 100 meter school-
slag in de klasse S7. In een sublieme 
race wist zij de naaste concurrente, 
Emma Hollis uit Groot-Brittannië, op 
ruime achterstand te houden. Met 
een tijd van 1.34.57 verbeterde Li-
sa ook het Europees record van de 
IJslandse Kristen Hakonardottir met 
1.07 seconden en daarmee heeft zij 
zich zeker genesteld in de wereld-
top. Een dag na haar gouden race 
op de 100 meter schoolslag verover-
de Lisa een bronzen medaille op de 
400 meter vrije slag en daar was ze-
ker niet op gerekend. 
Met haar inschrijftijd van 5.51.18 
werd zij vooraf niet tot de kansheb-
bers gerekend. Met een snelle start 
op de eerste 100 meter wist zij de 
sterk terugkomende Duitse con-
currente Annika Geller en de Brit-

se Charlotte Henshaw met respec-
tievelijk 0.04 en 0.01 achter zich te 
houden. 
De grootse prestaties zijn mede te 
danken aan de vele uren trainings-
arbeid die de zwemster van Ocea-
nus heeft verricht en zij werd daarbij 
onder andere ondersteund door Le-
nie van der Meer, Gerda Stokkel en 
Laura Verdegaal. Vermeldenswaard 
is zeker dat de financiële onder-
steuning van stichting “Meer Arm-
slag Aalsmeer” hierbij enorm heeft 
geholpen en dat de doelstelling van 
de stichting “Zwemmend zonder 
beperking op weg naar goud” niet 
zomaar een loze kreet is gebleken. 
Het is te hopen dat de prestaties van 
Mirjam de Koning tijdens de laatste 
Olympische Spelen in Peking en Li-
sa den Braber veel (jonge) mensen 
met een functiebeperking zal aan-
zetten om ook te gaan sporten en 
bij goede prestaties zullen ook zij de 
weg naar de stichting weten te vin-
den. 

Eredivisie handbal
FIQAS makkelijk langs Loreal
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hadden zaterdagavond 
weinig moeite met eredivisie debu-
tant Loreal uit Venlo. Toch werd het 
geen hoogstaande wedstrijd, maar 
daar zullen achteraf slechts wei-
nigen van wakker liggen. FIQAS 
Aalsmeer, dat speelde zonder Jef-
frey Boomhouwer (vakantie) en Ser-
ge Rink (blessure), had slechts een 
minuut of tien nodig om los te ko-
men van de tegenstander: 5-2, voor-
al omdat optimaal werd geprofi-
teerd van de fouten van Loreal. Na 
een kwartier was het verschil vier: 8-
4 (prachtig uitgespeelde break out 
die werd afgerond door Frank Lüb-
bert). Daarna kwam Loreal nog één 
keer dichterbij: 8-6, maar in de drie 
(!) minuten die volgden besliste FI-
QAS Aalsmeer eigenlijk de wed-
strijd al door uit te lopen naar 13-6, 
met name door drie prachtige doel-
punten op rij van Robin Boomhou-
wer. Bij rust was de stand 15-9. In 
de tweede helft werd meteen meer 
afstand genomen: 17-9. 
Het ene doelpunt was nog mooi-
er dan het andere, maar de mooi-
ste – een vlieger – kwam op naam 
van Robin Boomhouwer, al moch-
ten de fraai uitgespeelde break outs 
(Jarcha van Dijk, Menno v.d. Grift en 
Luuk Obbens) en de afstandsscho-
ten van Jimmy Castien er ook zijn. 
Na een kwartier was het al 25-15 en 
die marge bleef in de slotfase ge-

handhaafd. De Aalsmeerders hoef-
den niet tot het gaatje te gaan en 
deden dat ook niet. Het werd uitein-
delijk een redelijk eenvoudige 33-22 
overwinning, en door de winst van 
E&O op Bevo stijgt FIQAS Aalsmeer 
op ranglijst van plaats vier naar drie. 
Komend weekend ligt de competitie 
stil in verband met twee wedstrijden 
van het Nederlands Team, de eerst-
volgende wedstrijd is op donderdag 
5 november wanneer het het uit-
gestelde duel tegen E&O wordt in-
gehaald in de Bloemhof (aanvang 
20.00 uur). 
Zaterdag 7 november staat de uit-
wedstrijd tegen HA R& O op het pro-
gramma. Doelpunten: Jimmy Cas-
tien 6, Jarcha van Dijk, Robin Boom-
houwer en Stefan Geleijn 5, Rodrigo 
Huttinga 4, Frank Lübbert 3, Men-
no v.d. Grift en Luuk Obbens 2, Du-
stin Ligthart 1.  

Bekersuccessen Herenteams
In de voorronde van het NHV be-
kertoernooi hebben zowel de heren 
van FIQAS Aalsmeer 2 als die van 
het derde herenteam hun wedstrijd 
gewonnen. Beide teams speelden 
donderdag 22 oktober in en tegen 
Volendam, wonnen resp. met 25-22 
en 28-26 en zijn dus geplaatst voor 
de eerste ronde, die gespeeld zal 
worden in de periode 17-19 novem-
ber. De loting daarvoor vindt bin-
nenkort plaats. 

Foto: Don Ran.

Boomhouwer 
in Oranje
Aalsmeer - Bondscoach Harrie 
Weerman heeft FIQAS Aalsmeer-
speler Jeffrey Boomhouwer gese-
lecteerd voor de twee oefeninter-
lands die het Nederlands Heren-

Ab en Joke beste koppel bij 
buurtvereniging Oostend
Aalsmeer - Op maandag 15 okto-
ber is een koppelspeelavond gehou-
den bij buurtvereniging Oostend. 
Ondanks een aantal zieke mensen 
is er toch weer lekker gekaart. Het 
beste koppel was Ab en Joke van 
der Stroom met 5418 punten. Op 
de tweede plek zijn J. Alderden en 
N. Doeve geëindigd met 5137 pun-
ten en de derde plaats was voor Ans 

van der Stroom en T. Buwalda met 
5045 punten. J. Tameris en N. Bek-
kers mochten de poedelprijs in ont-
vangst nemen met 4143 punten. 
De volgende koppelspeelavond is 
op maandag 2 november in gebouw 
Het Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat. 
De aanvang is 20.00 uur, de zaal 
gaat open vanaf 19.30 uur.

team komend weekend speelt te-
gen Wit Rusland. Het zijn belangrij-
ke wedstrijden in het kader van de 
voorbereiding op de WK kwalifica-
tie van januari 2010. Oranje speelt 
zaterdag 31 oktober om 19.30 uur 
en zondagmiddag 1 november om 
14.00 uur in het Topsportcentrum 
Rotterdam. Kaarten zijn te bestellen 
via www.nhv.nl.  

Klaverjassen in 
‘t Holland Huys
Aalsmeer - Woensdag 21 oktober 
is er weer gezellig geklaverjast in 
‘t Holland Huys in de Zijdstraat. De 
gezellige klaverjasvereniging is ove-
rigens nog op zoek is naar een paar 
sportieve kaarters. 
Meestal zijn er twee tot drie tafels 
met kaarters, uitbreiding is mogelijk. 

Heeft u zin om een potje te klaver-
jassen. Het spel begint om 20.00 uur 
en gaat meestal tot  23.00 uur door. 
Deze week heeft Sippe de hoofd-
prijs binnen weten te slepen met 
4780 punten. 
Joop Griekspoor is tweede gewor-
den met 4622 punten en Jan der-
de met 4573 punten. Aankomen-
de woensdag 4 november zijn kaar-
ters van harte welkom om een pot-
je mee te komen klaverjassen van-
af 20.00 uur.

Zondag in The Beach
Nog enkele plekken vrij 
voor Angel maandtoernooi
Aalsmeer - Op zondag 1 november 
organiseert The Beach het tweede 
Beachvollyebal maandtoernooi in 
The Beach aan de Oosteinderweg. 
Tijdens dit maandtoernooi wordt er 
natuurlijk op verschillende niveaus 
beachvolleybal gespeeld  en wordt 
er gestreden om leuke prijzen be-
schikbaar gesteld door Angel Drink. 
De inschrijving voor het toernooi 
gaan prima. 
Zo zijn nog maar enkele plekken 
beschikbaar voor het 4x4 allround 
toernooi dat om 12.00 uur van start 
gaat. 
Het 2x2 hoog toernooi in de och-
tend (aanvang 10.00 uur) en 2x2 

laag toernooi in de middag (aan-
vang 14.00 uur) begint ook redelijk 
vol te lopen. 
Wil je nog meedoen met een team, 
wees er dan snel bij en schrijf je in 
door te mailen naar sportief@beach.
nl of door te bellen naar The Beach, 
tel. 0297-347444. 
Naast leuke prijzen, kunnen ook 
deze keer weer punten verzameld 
worden voor de Club Kastalia Ran-
king waarmee de deelnemers aan 
het einde van het seizoen een ge-
heel verzorgd arrangement in Tur-
kije kunnen winnen. 
Surf voor meer informatie naar: 
www.beach.nl.

Melle de Ruiter is opnieuw 
‘beste keeper district west 1’
Aalsmeer - Op dinsdag 20 okto-
ber stond de jaarlijkse verkiezing 
beste keeper van Nederland district 
west 1 weer op het programma. De-
ze door Frans Hoek Sports georga-
niseerde dag werd gehouden bij de 
Stormvogels in IJmuiden. Uit de hele 
regio kwamen de keepers en keep-
sters naar IJmuiden om met z’n allen 
te trainen onder professionele trai-
ners van de Frans Hoek Sports or-
ganisatie. 
Voor Melle de Ruiter uit Aalsmeer 
was het de vierde keer dat hij aan 
deze verkiezing meedeed. De eerste 
keer wist hij de finale te bereiken, 
maar werd daarin uit geschakeld. 
De tweede en derde keer dat Melle 
mee deed, was hij de beste keeper 
in zijn leeftijd categorie. Ook deze 
keer wilde Melle alles op alles zetten 
om zich nog een jaar de beste kee-
per van Nederland district west 1 te 
mogen noemen. Melle heeft tijdens 
de transfer periode in de zomer de 
overstap gemaakt van v.v. Aalsmeer 
naar Roda’23. Hij speelt dit seizoen 
in Roda’23 zaterdag C1. Melle wilde 
zijn conditie op peil houden tijdens 
de zomer en heeft gevraagd bij de 
atletiek vereniging AVA Aalsmeer of 
hij in de zomer maanden mee mocht 
trainen. Omdat ze Melle nog ken-
den van de schoolatletiekdag waar 
hij altijd goed presteerde was het 
geen enkel probleem om in de zo-
mer mee te trainen. Onder leiding 
van Erik Witpeerd werd er fanatiek 
mee getraind. Na de zomer is Melle 
de keeperscursus van Keeperschool 
Groot Amsterdam gaan volgen. Mel-
le heeft er alles aangedaan om nog 
beter te worden. Daarom zag hij de 
Frans Hoek dag met vertrouwen te-
gemoet. Melle is net 14 en kwam 
dus uit in de leeftijd categorie 14-15 
jarige. Hoewel het een zonnige dag 
was stond er een striemende koude 
wind. Met twee keeperstruien over 

elkaar werden in de ochtend aller-
lei trainingsvormen afgewerkt. Na 
de lunch werd er getraind op on-
derling 1 tegen 1 als voorbereiding 
op de wedstrijden die aan het einde 
van de middag gepland stonden. 
Onder het toeziend oog van opa, 
oma en zijn zus wist Melle de wed-
strijden in de voorronde te winnen 
en stond in de finale. In een span-
nende finale met tientallen keepers 
en ouders als toeschouwer wist 
Melle met 1 punt verschil te winnen. 
Hij mag zich weer een jaar “beste 
keeper van Nederland district west 
1” noemen, een geweldige prestatie. 
Na de finale was er nog een spette-
rende demonstratie van de keepers 
uit de regio en de spelers van Telstar 
onder leiding van Frans Hoek zelf. 
Na de demonstratie volgde de prijs-
uitreiking door de keeper van Tel-
star en Frans Hoek. Melle nam de 
prijs met trots in ontvangst en ging 
met Frans Hoek op de foto. Met de-
ze prestatie heeft Melle zich weer 
gekwalificeerd voor de verkiezing 
“beste keeper van Nederland” die 
plaats vind op 14 mei 2010. Vorig 
jaar wist Melle derde te worden, wie 
weet waar hij van het voorjaar toe 
in staat is?

Programma ZABO ronde 4 
Aalsmeer - Op zaterdag 31 okto-
ber wordt de ZABO zaalvoetbal-
competitie  voortgezet met de vier-
de speelronde van het seizoen. De 
wedstrijden vinden plaats in sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg 
en het programma luidt als volgt uit: 
Om 18.35 uur Amsec Beveiliging te-
gen LEMO. Om 19.20 uur Piller Sort 
tegen Schijf Grondboringen. Om 
20.05 uur Accon tegen Sportcafé de 
Midi’s. Om 20.50 uur Mantel Make-
laars tegen LEMO-Gaat-Los en om 

21.35 uur tenslotte D.G.L. tegen De 
Jet Set BV. Publiek is van harte wel-
kom en de toegang tot de tribunes 
van de sportzaal is gratis. 
Stand na ronde 3:
Sportcafé de Midi’s 3-9, Accon 3-
6, De Jet Set BV 3-6, Schijf Grond-
boringen 3-6, DGL 3-6, LEMO 3-6, 
Mantel Makelaars 3-3, Piller Sport 
3-1, Amsec Beveiliging 3-1, LEMO-
Gaat-Los 3-0. Een week later, op za-
terdag 7 november volgt speelronde 
5, eveneens in de Bloemhof

Eerste ronde AAS Semi 
Open Kampioenschap
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag werd 
bij schaakclub AAS de eerste ron-
de van het AAS Semi Open Kampi-
oenschap gespeeld. Dit kampioen-
schap zal de clubkampioen voor 
het seizoen 2009-2010 bepalen en 
wordt gespeeld over zeven ronden, 
verdeeld over het hele seizoen. De 
grootste verrassing leek op naam 
te komen van Dave Looijer, die zijn 
leraar Ben de Leur de gehele par-
tij onder druk hield. Ben verloor 
twee pionnen en in zijn zoektocht 
naar tegenspel liet hij nog een to-
ren instaan. Ben probeerde de laat-
ste truc in de stelling en Dave liet 
zich alsnog het kaas van het brood 
eten, mat was alleen nog te voorko-
men door teveel materiaal verlies. 
Robin Looijer wachtte iets te lang 
met rokeren waardoor zijn koning 
te lang in het centrum bleef staan. 
Henk Noordhoek wist hier wel raad 
mee en veroverde materiaal, waar-
na zijn techniek de rest deed. Berrie 
van Leur leek Jeffrey van Vliet on-
der druk te zetten, maar dat duur-
de niet lang. Jeffrey pakte een pion 
mee waarna Berrie een stuk offer-
de om tegenspel te krijgen. Jeffrey 
had correct berekend dat de aan-
val niet doorsloeg en consolideer-
de zijn materiële voorsprong. Toen 
hij de aanval overnam moest Berrie 
snel de wapens neerleggen. Henk 
van Leeuwen verdedigde zich uit-
stekend tegen AJ Keessen. AJ had 

het loperpaar maar de zwarte stel-
ling was dermate solide dat het las-
tig was een opening te vinden. Te-
gen de tijdnoodfase had Henk de 
kans af te wikkelen naar een eind-
spel waarin hij waarschijnlijk zelfs 
de iets betere kansen had, maar in 
tijdnood koos hij voor wat leek op 
degelijke zetten, maar wat in feite 
de partij direct verloor. 
Middels een torenoffer op f7 zette 
AJ een onstuitbare aanval in. Lang-
ste partij van de avond was het du-
el tussen John van der Hoeven en 
Paul Karis. John had in de opening 
en middenspel de overhand ge-
had maar Paul was overeind geble-
ven en had een gelijkstaand (maar 
spannend) toreneindspel bereikt. 
Hierin bleek het verschil in speel-
sterkte en ervaring, Paul wist han-
diger van zijn vrijpionnen gebruik te 
maken en pakte alsnog het punt. In 
verband met vakanties moeten de 
overige partijen nog ingehaald wor-
den. Schaakclub AAS schaakt van 
begin september tot eind mei op de 
vrijdagavond in de Doopsgezinde 
Kerk, Zijdstraat 53. Training en les 
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 
uur, hierna start de competitie 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.

De partij tussen John en Paul was de langste van de avond.
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Bijeenkomst 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 2 novem-
ber  houdt aquariumvereniging Viva 
Aquaria weer een bijeenkomst.  De 
op 27 september gehouden huis-
keuring door  bondskeurmeester 
Adrie van Holstein wordt bespro-
ken. Er zijn veel foto’s te zien van 

Discoavond voor jongeren 
met en zonder beperking
Aalsmeer - Nog maar een week en 
dan barst op donderdag 5 november 
vanaf 19.30 uur een disco spektakel 
voor jongeren met en zonder beper-
king los in discotheek Bon Ami in 
de Hornmeer. De avond wordt geor-
ganiseerd door de jeugd en jonge-
rengroep van het Rode Kruis afde-
ling Aalsmeer en Uithoorn. De be-
kende Uithoornse zanger Harm en 
dj Ger hebben beloofd er een knal-
lend feest van te zullen maken. Het 
is voor de eerste keer dat dit evene-
ment in Aalsmeer en Uithoorn ge-
organiseerd wordt. Een heuse dis-
co-avond voor jongeren van 16 jaar 
en ouder, met en zonder beperking. 
In navolging van de Rode Kruis af-
deling Hoofddorp, die een derge-
lijk zeer succesvol evenement een 
paar jaar geleden heeft georgani-
seerd, hebben de jongeren van de 
afdeling Aalsmeer/Uithoorn deze 
avond op touw gezet om daarmee 
jongeren, thuiswonend of in een be-
schermd wonen situatie, de kans te 
geven om naar een echte disco te 
gaan en daar mensen van hun eigen 
leeftijd te ontmoeten. Door de ‘Wet 
op de Privacy’ is het uiterst moeilijk, 

zo niet onmogelijk, om thuiswonen-
de jongeren met een beperking per-
soonlijk te kunnen uitnodigen. Het 
is heel jammer dat een organisatie 
als het Rode Kruis, die juist heel veel 
voor deze mensen zou willen doen, 
niet rechtstreeks in contact kan ko-
men met die doelgroep en gehoopt 
wordt dat  er door deze discoavond 
meer contact zal ontstaan zodat ook 
in de toekomst de thuiswonende 
jongeren betrokken kunnen worden 
bij de Rode Kruis activiteiten. Uiter-
aard zijn begeleiders, ouders, broers 
of zussen van deze jongeren ook 
van harte welkom en kunnen ook 
gratis naar binnen!  Je kunt je op-
geven door een mail te sturen naar 
discorodekruis@live.nl  Je ontvangt 
dan een aanmeldingsformulier en 
deze kun je ingevuld retour mailen. 
Het Rode Kruis nodigt ook andere 
jongeren vanaf 16 jaar uit om de-
ze unieke avond mee te maken. De 
toegang is gratis!  Er is nog plaats 
voor begeleiders en vrijwilligers/
jongeren, dus meld je gauw aan. En 
kom 5 november in je leukste dis-
co-outfit: Wellicht win je de prijs van 
leukst geklede discoganger.

Vuurdoop voor Marianne Knecht
Talk of the town met Jaap 
Overbeek en Henny Weima
Aalsmeer - De bedenker van talk 
of the town, Theodore van Houten, 
kwam afgelopen zondag zelf ook 
nog even luisteren naar de eerste 
aflevering van het nieuwe seizoen in 
de Oude Veiling. Wegens te drukke 
werkzaamheden lukt het hem, naar 
eigen zeggen, niet meer om zijn pu-
bliek iedere maand een goed voor-
bereid praatprogramma aan te bie-
den. Hij koos zelf voor zijn opvolger:  
Marianne Knecht. De schrijfster van 
het boek ‘de lijfeigenen’  had er 
zin in. “Ik vind het een hele eer en 
een uitdaging om talk of the town 
te gaan leiden.” Zij had het met-
een maar groots aangepakt door 
twee kopstukken uit de Aalsmeer-
se samenleving te vragen. Wethou-
der Jaap Overbeek en de kunste-
naar Henny Weima. Als eerste nam 

de wethouder met zoveel verschil-
lende dorpszaken in zijn portefeuille 
dat je kunt bedenken: ‘Hoe doet die 
man dit allemaal?’, plaats achter de 
microfoon. De Ierse muziek bij bin-
nenkomst was niet voor niets geko-
zen. Het had alles te maken met de 
voorliefde voor dit prachtige groe-
ne en geheimzinnige land. De Ier-
se natuur en cultuur treffen de wet-
houder en zijn vrouw zeer. “Ooit een 
hand gelegd op een Keltisch kruis?”, 
was de vraag. De handlegging bleek 
niet aan Jaap Overbeek besteed, liet 
hij lachend weten. Wel de pubs en 
hun gezelligheid. 
Daarna werd het beroep onder de 
loep genomen. “Er zijn heel wat bal-
len om in de lucht te houden.” Ben 
je ooit wel eens thuis?, was een 
voor de hand liggende vraag. Het 

antwoord evenzo. “Mijn vrouw zou 
mij wel graag wat vaker thuis zien, 
maar wethouder ben je nu een-
maal 24 uur per dag zeven dagen 
per week.” De drang om ooit iets 
binnen de politiek voor de gemeen-
schap te gaan betekenen zat er al 
vroeg in. Komend vanuit een CHU 
gezin verkondigde de jonge Jaap 
dat wanneer hij later groot was, hij 
de politiek in zou gaan. Na school 
volgde studie fiscaal recht waar-
door de wethouder de titel mr. voor 
zijn naam kan zetten. In de perio-
de dat zijn kinderen nog op de lage-
re school zaten, nam Jaap Overbeek 
zitting in het ouderbestuur en van-
uit die functie kwam hij in aanraking 
met de politiek. Vanaf dat moment 
begon het te kriebelen met het re-
sultaat dat hij  nu één van de drie 
Aalsmeerse wethouders is. 
“Zeker in deze tijd moeten er moei-
lijk beslissingen genomen worden, 
bezuinigingen kunnen niet uitblij-
ven. Sommige aanvragen voor sub-
sidie zijn gehonoreerd en ande-
ren moeten inleveren.” Er viel geen 
speld tussen te krijgen. “Maar han-
den af van het Oude Raadhuis”, 
werd er met nadruk gesteld. Over-
beek keek maar eens de ande-
re kant op en hield wijs zijn mond. 
Zijn zorg over de jeugdwerkeloos-
heid heeft duidelijk een hogere pri-
oriteit. “De jeugd maakt een moei-
lijke periode door. Het aantal sta-
geplaatsen daalt daarom wordt er 
naar een mogelijkheid gezocht de 
MBO jongeren te laten doorstromen 
naar een HBO opleiding.” Dat er nog 
geen HAVO opleiding is te volgen 
in Aalsmeer heeft niets te maken 
met de wens van de raad maar al-
les met de houding van de omlig-
gende plaatsen. Dat sport eveneens 
hoog in het vaandel staat van de 
wethouder blijkt uit zijn uitspraak 
dat Aalsmeer toe is aan een nieuwe 
sporthal. “Het aantal inwoners stijgt 
evenals het aantal sportende jeugd. 
Maar liefst 95% zit op een sport-

vereniging”. En, het kon niet uitblij-
ven ook het groot aantal stemmers 
op Wilders kwam aan bod. De wet-
houder had geen enkele verklaring 
voor het Aalsmeerse stemgedrag. 
Hij verwees het publiek naar het ko-
mende nummer Nieuw Nat waarin 
dit onderwerp uitvoerig aan de or-
de komt. 

Onderonsje
Na de pauze was het de beurt aan 
Henny Weima. De vrouwen waren 
in eerste instantie onbekenden voor 
elkaar maar bleken tijdens een boei-
ende voorbereiding zich in elkaar te 
herkennen. Misschien was er al te 
veel besproken want eenmaal ach-
ter de microfoon kwam het gesprek 
niet op gang. Het werd een verras-
send onderonsje, dat te abstract 
bleef voor het publiek. Toch waren 
zowel Marianne als Henny zeer te-
vreden over het verloop van het ge-
sprek. Marianne stelde wel degelijk 
vragen die voor Henny Weima totaal 
onverwacht kwamen. En Marianne 
benadrukte het verschil van inter-
viewen van voor en na de pauze. 
Ook Theodore van Houten die tot 
aan de pauze aanwezig was, toonde 
zich tevreden: “Zij doet het goed!” 
Wellicht is het een idee om de ko-
mende afleveringen van talk of the 
town steeds door iemand anders 
te laten voorbereiden. Of diegenen 
in staat zijn een goed interview te 
leiden zal de toekomst moeten uit-
wijzen. Dus naast Marianne Knecht 
zou bijvoorbeeld, Carl van Laer, 
Pierre Tuning, Karin Eveleens, Ans-
je Weima, Marianne Kaaijk, Erik van 
Itterzon en Peter Maarsen eens ge-
polst kunnen worden of zij niet eens 
met zelfgekozen gasten achter de 
tafel in de grote zaal van de Oude 
Veiling willen plaats nemen. Het zou 
het proberen waard zijn, want één 
ding is zeker: Talk of the town moe-
ten blijven bestaan!

Janna van Zon

Zwaaien als de koningin tijdens 
Aalsmeer Bloemen Tour
Aalsmeer - Honderd deelnemers 
staan aanstaande zaterdag 31 ok-
tober weer te popelen om in het 
konvooi mee te rijden van de stich-
ting Aalsmeer Bloemen Tour. De 
tour is bestemd voor mensen met 
een beperking. De start is bij Van 
Zaal Transport aan de Poelweg om 
13.00 uur. De organisatie hoopt op 
een massaal toegestroomd publiek, 
zwaaien is voor de deelnemers na-
melijk de ultieme kick. In de vracht-
wagens zitten deelnemers van Ons 
Tweede Thuis, maar ook individu-
ele deelnemers zijn meer dan wel-
kom. Op dit moment zijn nog enke-
le plaatsen vrij voor vrachtwagens, 
dus haast je naar www.aalsmeer-
bloementour.tk en schrijf je in. Ook 
speciale of oude voertuigen zijn van 
harte welkom mits ze boven de 7,5 
ton zijn. Er rijden zeer zware vracht-
wagens mee met wel 600 pk onder 
de motorkap. Het hele ‘circus over 
de weg’ wordt begeleid door het 
motor begeleidingsteam onder lei-
ding van Jan Keezel uit Amstelveen 
en het politiekorps van Amsterdam- 

Amstelland en Kennermerland. Na-
tuurlijk worden de families van de 
deelnemers ook niet vergeten.Voor 
wie het leuk vindt om het konvooi 
van dichtbij mee te maken, is een 
beperkt aantal plaatsen ter beschik-
king in de bussen van Connexxion. 
De tocht gaat door de Haarlemmer-
meer en eindigt in Hoofddorp bij 
Schouwburg De Meerse op locatie. 
De deelnemers en begeleiders gaan 
naar de musical Pipo de Clown. Na-
tuurlijk zijn familie en vrienden ook 
van harte welkom deze voorstelling 
bij te wonen. Een kaartje kost 10 eu-
ro en is te bestellen bij Ons Twee-
de Thuis via E.Groothoff@onst-
weedethuis.nl of via telefoonnum-
mer 06-53187270, Piet Visser of 06 
53798888, Herman Appelboom. Na 
afloop van de voorstelling worden 
de deelnemers hoogst persoon-
lijk met de vrachtwagens weer naar 
hun tweede thuis gebracht. Voor 
deze bijzondere dag is de organisa-
tie ook nog op zoek naar sponsors. 
Kijk voor meer informatie  hierover 
op www.aalsmeerbloementour.tk.

aquaria van leden van vereniging en 
deze zijn voorzien van een deskun-
dig commentaar van de keurmees-
ter. Dus weer veel te leren en te zien 
deze avond. De bijeenkomst wordt 
gehouden in buurthuis Hormeer 
aan de Roerdomplaan 3 en begint 
om 20.00 uur. De toegang is gratis. 
Iedereen is van harte welkom. Wie 
wil meer weten over Viva Aquaria 
kan contact opnemen met de heer 
C. Keim, tel. 0297-343854.

Kledinginzameling voor 
Mensen in Nood 
Rijsenhout - Zaterdag 7 november 
vindt in Rijsenhout een inzamelings-
acties van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats. Nog goe-
de, nog draagbare kleding, schoei-
sel, huishoudtextiel en dekens kun-
nen in gesloten plastic zakken afge-
ven worden tussen 9.00 en 11.00 uur 
bij de Ontmoetingskerk aan de Werf. 
Sam’s Kledingactie, sinds twee jaar 
de nieuwe naam voor de kledingin-
zameling van Mensen in Nood, is 
één van de oudste charitatieve kle-
dinginzamelaars van Nederland. Bij 
de kledinginzameling wordt Sam’s 
Kledingactie ondersteund door ruim 
1.000 vrijwilligers. 
De opbrengst van de ingezamel-
de kleding komt ten goede aan de 
noodhulpprojecten van Cordaid 
Mensen in Nood. In 2009 steunt 
Sam’s Kledingactie een project in 
Kenia waarin ‘droogte cyclus ma-
nagement’ centraal staat. Droogte 

is al jaren een van de meest serieu-
ze problemen in Kenia en kan in de 
toekomst een nog groter probleem 
worden als gevolg van klimaatver-
anderingen. Dit leidt regelmatig 
tot ondervoeding, ziekte en sterf-
te van mensen en dieren en ver-
oorzaakt conflicten om de schaar-
se waterbronnen en weidegronden. 
Toch hoeft droogte niet altijd tot een 
ramp te leiden. Samen met lokale 
partners zorgt Cordaid Mensen in 
Nood ervoor dat de mensen minder 
kwetsbaar worden in periodes van 
droogtes. Dit doen ze door het cre-
eren van nieuwe inkomstenbronnen 
of het realiseren van waterbronnen. 
Zo hoeft droogte niet altijd tot een 
ramp te leiden! Voor meer infor-
matie over Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood en de gesteun-
de projecten kan gekeken worden 
op www.samskledingactie.nl of bel 
naar 073-6871060. 

Mooie opbrengst collecte 
Brandwonden Stichting                    
Aalsmeer - In de week van 11 tot 
en met 17 oktober collecteerden in 
heel Nederland meer dan 50.000 
vrijwilligers voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting. 
Ook in Aalsmeer en Kudelstaart gin-
gen de collectanten langs de deu-
ren. En met succes! In Aalsmeer is 
7455 euro en in Kudelstaart 3177 
euro opgehaald. De opbrengsten 
van de collecte stellen de Brand-
wonden Stichting in staat om haar 
werk voor mensen met brandwon-
den voort te zetten. Iedereen heeft 
wel eens een brandwondje. Na goed 
koelen met lauw water, geneest het 
wondje meestal snel. Maar ernsti-
ge brandwonden kunnen je hele le-
ven op zijn kop zetten. Het medi-
sche traject, met tientallen opera-
ties, duurt soms jaren. Daarnaast 
zijn er de verwerkingsproblemen 
van het vaak traumatische ongeluk. 
En tot slot zijn het vooral de ontsie-
rende littekens die het leven van de 
brandwondenslachtoffers moeilijk 
maken. Mensen met brandwonden 
worden vaak nagestaard, gemeden 
en soms niet voor vol aangezien. 
Daar moeten zij mee leren leven. 

De Brandwonen Stichting helpt hen 
daarbij. Al meer dan 30 jaar voert de 
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting haar strijd tegen deze littekens. 
Dit doet zij op drie fronten: Het voor-
komen van brandwonden, het ver-
beteren van de behandeling (door 
onderzoek) en het bevorderen van 
de psychosociale nazorg en bege-
leiding. Dankzij de collecte kan de 
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting haar activiteiten voortzetten. 
Namens de plaatselijke collecteor-
ganisatoren dankt de Brandwonden 
Stichting alle collectanten en gulle 
gevers in Aalsmeer en Kudelstaart 
voor hun bijdrage aan ‘de strijd te-
gen de littekens’.
Wilt u volgend jaar helpen deze col-
lecte tot een nog groter succes te 
maken, meldt u dan aan als collec-
tant of als assistent van de organisa-
tor. Dit houdt in dat u helpt de bus-
sen uit te delen aan de collectanten, 
de bussen weer in beslag neemt en 
de opbrengsten van de bussen telt.
Voor Aalsmeer kunt u zich aan-
melden bij L.S. van Dam, tel: 0297-
323080 en voor Kudelstaart bij A. 
Rinkel-Oussoren, tel: 0297-341045.

Genealogie in trek!
Aalsmeer - Een middag die in 
het teken stond van de familiege-
schiedenis, organiseerde de stich-
ting Oud Aalsmeer afgelopen zater-
dag 24 oktober in De Binding. Doel 
van de middag was om informatie te 
verschaffen aan mensen die geïn-
teresseerd zijn in familieonderzoek 
en hen hierbij te helpen. Aanwezig 
waren diverse genealogen, waaron-
der de initiatiefnemers Pim van der 
Meer en Jacco van der Laarse, die 
bereid waren om te helpen in de 

zoektocht naar mensen uit het ver-
leden. Voor wie meer informatie wil-
de over oude foto’s stonden Piet van 
der Meulen, Wim Roodenburg en 
archivaris Peter Bogaard van de ge-
meente klaar. En, heel bijzonder, de 
eeuwenoude doop- en trouwboe-
ken uit het archief van Noord-Hol-
land waren deze middag terug in 
Aalsmeer en konden geraadpleegd 
worden. Genealogie bleek in trek, er 
mochten veel belangstellenden wel-
kom geheten worden.

Postcodeloterij 
trakteert op ijs
Aalsmeer - De Postcode Lote-
rij trakteert weer eens op ijs in 
Aalsmeer. Alle deelnemers, waar-
van het lotnummer begint met wijk-
code 1432, winnen een ijsbeker. In 
één keer wint een hele wijk een ijs-
je! Iedereen die meespeelt, in de 

trekking van september, wint met 
elk deelnemend lot een beker Ben 
& Jerry’s ijs. 
Het gaat in dit geval om 2.389 loten. 
Alle winnaars met wijkcode 1432 
kunnen hun prijs ophalen van za-
terdag 31 oktober tot en met zon-
dag 15 november  bij C 1000 Kos-
ter in de Ophelialaan 124. De win-
naars krijgen de coupon waarmee 
zij hun prijs kunnen ophalen thuis 
gestuurd.

Wijkraad Oost 
in De Mikado
Aalsmeer - Wijkraad Aalsmeer-
Oost komt donderdag 5 november 
bijeen in brede school De Mika-
do aan de Catharina Amalialaan 66. 
Aanvang 19.00 uur met een inloop 
voor wijkbewoners die vragen en/
of opmerkingen hebben. Voor infor-
matie: www.wijkraden-aalsmeer.nl

Speelavond bij 
BV Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 3 novem-
ber houdt buurtvereniging Ons Al-
ler Belang Uiterweg een speelavond 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. 
De aanvang is 19.30 uur en zowel 
leden als kaartliefhebbers zijn wel-
kom.

Michel van Galen en Jan van Zanten!

Poel’s Eye darts in Dorpshuis 
Michel van Galen grote winnaar 
Kudelstaart - Een spectaculair 
slot van alweer de derde Poel’s Eye 
avond. Tussen al het dartgeweld van 
hoge finishes en legs binnen 15 pij-
len weet Michel van Galen zich net 
als Jan van Zanten staande te hou-
den.  Nadat Michel zijn meerdere 
moet erkennen in Roy de Jong en 
Jan van Zanten het niet wist te red-
den tegen de sterk spelende Bert 
Vianen, weten zij zich beiden later 
op de avond toch te plaatsen voor 
de finale. Michel plaatst zich voor de 
kwartfinales en heeft een beruchte 
tegenstander in de voor hem be-
kende Gilbert van Eijck.  Het wordt 
een titanenstrijd waarbij beide spe-
lers in de eerste leg naar beneden 
vliegen.  De dubbel laat iets langer 
op zich wachten, uiteindelijk pakt 
Michel de eerste leg.  Gilbert vecht 
zich terug en maakt al spoedig 1-
1. Beide spelers knokken voor een 
plaats in de halve finale. Daar geeft 
één van de spelers het sein: “Eerst 
even een slokje bier!” Beide spelers 
nemen even afstand om vervolgens 
aan de laatste beslissende leg te 
beginnen. Met veel zogenaamde lol 
onderling willen beide spelers maar 
één ding; winnen!  Gilbert mist zijn 
kansen en Michel checkt dubbel 15. 
Een omhelzing volgt, wie de par-
tij niet heeft gezien kan de winnaar 
niet herkennen. Ondertussen is Jan 
van Zanten op dreef geraakt. In het 
begin van de wedstrijd kan Bertus 
Krijgsman nog meekomen, maar na 
de zoveelste Triple van ‘Who’s your 
Daddy’ Jan van Zanten geeft Bertus 
zich dan toch gewonnen. Ook Jan 
is door naar de halve finale!  Nog 
één horde voor zowel Michel van 
Galen als Jan van Zanten.  Michel 
staat voor een zware wedstrijd: Ma-
rio Engel is zijn tegenstander. Ook 
Jan krijgt géén vrije doorgang, hij 
staat tegenover niemand minder 
dan Rob Braam. Beide halve finales 
gingen ‘all the way’, maar Mario en 
Rob konden uiteindelijk de beslis-
sende dubbel maar niet plaatsen. 
Ook hier lachende gezichten, Ma-
rio gunde Michel zijn finaleplaats én 
ook Rob gedroeg zich als een zeer 
sportief verliezer. Jan was hem hier 

dankbaar voor. Een droomfinale 
dus, die uiteindelijk maar door één 
man gewonnen kon worden. Michel 
van Galen toonde zich vastberaden.  
Al vaak is tegen hem gezegd dat hij 
een aardig pijltje kan gooien maar 
niet kan ‘killen’.  Met deze uitspraak 
heeft hij voor eens en altijd afgere-
kend want op de derde Poel’s Eye 
avond wist hij de finale van de nieu-
we E-Ronde te winnen. Morgen, 
vrijdag 30 oktober, vervolgen de-
ze spelers hun avonturen bij Poel’s 
Eye, misschien plaatsen zij zich de-
ze keer voor de Winnaarsronde of 
de Scone-Ronde! De E-Ronde blijft 
echter tot de mogelijkheden beho-
ren, want het levert prachtige wed-
strijden op.  Doe mee voor 3,50 eu-
ro of kom langs in het Dorpshuis 
van Kudelstaart om te genieten van 
darts. Aanvang 19.45 uur.  Drie ni-
veaus. Voor meer informatie www.
poelseye.nl 


