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meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
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0297 36 80 10

Novembermaand
buddhamaand
buddha’s in alle soorten en maten

Ridder & Co

College in gesprek met woningbouwcorporatie

Politiek wil woningen in 
‘Rode Dorp’ behouden
Aalsmeer - Een jaarlijks terugke-
rend fenomeen tijdens de behan-
deling van de begroting is het on-
derdeel moties en amendementen 
en ook dit keer ontkwam de Raad 
hier niet aan. De fracties van AB, 
CDA en PACT dienden een motie in 
waarin het College wordt opgeroe-
pen met de woningbouwcorpora-
tie in gesprek te gaan om de sloop 
van woningen in het ‘Rode Dorp’ te 
heroverwegen en onderzoek te doen 
naar de mogelijkheden tot renovatie 
van deze woningen aan de Machi-
neweg. Aalsmeer is vele beeldbepa-
lende panden rijk en de meeste van 
deze panden zijn aangemerkt als 
(gemeentelijk) monument en ont-
vangen daardoor bescherming. Het 
Rode Dorp aan de Machineweg is 
beeldbepalend, maar geniet geen 
bescherming. Ook uit architecto-
nisch en ideologisch oogpunt is be-
houd van deze huizen interessant. 
Blijkens de programmabegroting is 
de woningbouwcorporatie voorne-
mens het Rode Dorp te slopen ten 
behoeve van nieuwbouw. Naast 
de fracties AB, CDA en PACT kon-
den twee van de vijf VVD-raadsle-
den zich vinden in de motie en drie 
niet waardoor de motie met achttien 
stemmen voor en drie stemmen te-
gen werd aangenomen.

Van bagger naar (pot)grond
De VVD-fractie stelde in een amen-
dement voor om aan het voorliggen-
de besluit toe te voegen in 2011 een 
proef te starten om van bagger weer 
verhandelbare (pot)grond te maken 
en hiervoor een budget van vijftig-
duizend euro ter beschikking te stel-
len ten laste van het positieve be-
stemmingsresultaat (bestemmings-
reserve frictiekosten). Het amende-

ment werd ontraden door het Col-
lege omdat er een pilot in voorbe-
reiding is waarbij de kosten door 
de deelnemende partners worden 
gedeeld. De VVD-fractie trok het 
amendement vervolgens weer terug.

Niet elegant
Over een motie van de VVD-fractie 
waarin de Raad wordt opgeroepen 
tien procent van hun vergoeding af 
te staan ten behoeve van de wijk-
steunpunten en per 1 januari 2011 
hiertoe een nader te benoemen ver-
ordening vast te stellen heeft het 
College geen mening als het om het 
percentage gaat. Dat ligt anders bij 
de aanwijzing van de wijksteunpun-
ten. De overige fracties spraken bij 
het indienen van deze motie over 
geen elegante actie, niet sympathiek 
en de motie werd vervolgens niet in-
gediend. Dat gold ook voor de motie 
waarin analoog aan de bijdrage van 
de raadsleden een gelijke bijdrage 
te leveren ten behoeve van de wijk-
steunpunten en per 1 januari 2011 
hiertoe een nader te benoemen ver-
ordening vast te stellen. Het betreft 
hier geen vergoeding, maar het gaat 
over salarissen en de motie werd 
dan ook ontraden. 

Iedereen mee kunnen doen
De PACT-fractie diende in het ka-
der van een sociaal perspectief 
Aalsmeer een motie in waarin het 
college wordt opgeroepen bij de uit-
werking van de hervorming van het 
gemeentelijk beleid steeds als lei-
dend principe te hanteren dat ieder-
een mee moet kunnen blijven doen 
aan de samenleving en dat kwets-
bare groepen daarom ruimhartig en 
waar nodig blijvend worden onder-
steund. De motie wordt raadsbreed 

Jacqueline Kristelijn krijgt grote bos bloemen van directeur Luuc van der Ouw.

“Een geweldige baan, een cadeautje”

Jacqueline Kristelijn werkt
25 jaar bij de Meerbode
Aalsmeer - De Nieuwe Meerbode 
kent veel trouwe lezers en inzenders 
van verslagen van wedstrijden, aan-
kondigingen concerten, speelavon-
den, etc. en daar is de krant na-
tuurlijk trots op. De Meerbode kent 
ook een hechte groep van werkne-
mers, van wie de meesten iedere 
dag hun uiterste best doen om weer 
een mooie en informatieve week-
krant af te leveren en dat al vele ja-
ren lang. Wie eenmaal bij de Meer-
bode werkt, lijkt de plek van haar 
of zijn leven te hebben gevonden. 
Het Meerbode-team is dan ook veel 
meer dan een groep werknemers. 
Het zijn allemaal vrienden van el-
kaar, ook allerlei perikelen, avontu-
ren en privézaken worden aan de 
koffietafel besproken! Al twee keer 
zijn dit jaar werknemers in de bloe-
men gezet vanwege hun 25-jarig 
dienstverband en afgelopen maan-
dag is opnieuw een personeelslid 
met gebak en bloemen in het zon-
netje gezet. Journaliste Jacqueli-
ne Kristelijn nam op 1 november in 
1985 de functie van redactielid voor 
de editie Aalsmeer op zich na eerst 
gewerkt te hebben voor de Vakten-
toonstelling en Aalsmeer 850 jaar. 

Verhuizing
In het kantoor in de Kanaalstraat 
was op de bovenverdieping een 
klein kamertje gereserveerd voor 
de redactie. Een computer stond er 
niet, wel een typemachine. Na vijf 
jaar was er de grote verandering. 
De Nieuwe Meerbode in het dorp 
moest plaatsmaken voor de nieuw-
bouw van het zorgcentrum. In april 
1990 werd het moderne en grotere 
pand in de Visserstraat op bedrij-
venterrein Hornmeer betrokken. Het 
begin van een tijdperk dat de mo-
dernisering haar entree maakte en 
onlangs nog zijn de nieuwste werk-
technieken op de computers van al-
le medewerkers gezet. De Nieuwe 
Meerbode mag dan al 123 jaar oud 
zijn, maar is nog helemaal honderd 
procent bij de tijd!

Twijfel en uitdaging
Jacqueline over haar job en jubile-

um: “De eerste jaren is er best twij-
fel geweest over het wel of niet aan-
kunnen van deze job bij de krant. 
Het eerste interview met de Huis-
vrouwenvereniging was er één om 
nooit te vergeten. Vier vrouwen die 
elk van alles vertelden, hoe krijg je 
dat in 1 verhaal? En verwacht werd 
dat de journalist op alle fronten thuis 
was, in zowel sport en zakennieuws 
als in cultuur en politiek. Een uitda-
ging was het wel, een weg van val-
len en opstaan, maar wel een weg 
die iedere dag weer anders maakte 
en nog steeds maakt.” 

Veel meegemaakt en gedaan
De journaliste vervolgt: “Zoveel 
meegemaakt en gedaan in deze 25 
jaar. Gevlogen in een Dakota met 
een groep ouderen, heel lang ge-
wacht om koningin Beatrix in Rij-
senhout op de foto te zetten, in de 
klas gezeten met astronaut André 
Kuipers, een handtekening gekre-
gen van schrijver Appie Baantjer en 
natuurlijk de opkomst van de Pra-
menrace én de Praambode. En in 
heel veel huizen op de bank geze-
ten voor een zestigjarig huwelijk of 
een jubileum van een vereniging, 
dus veel op stap geweest met oud-
burgemeester Joost Hoffscholte, 
zijn afscheid op foto en papier gezet 
en natuurlijk nieuwe burgemees-
ter Pieter Litjens zich laten voorstel-
len in de Meerbode. Maar ook altijd 
weer genieten van kleine, grote en 
bijzondere evenementen.” 

“Zelf nu voorpagina-nieuws”
Jacqueline concludeert: “Geen dag 
hetzelfde. Een geweldige baan, ver-
veling bestaat niet, 25 jaar vol ma-
ken is ‘gewoon’ een eitje, een ca-
deautje!” Directeur Luuc van der 
Ouw afgelopen maandag 1 novem-
ber: “Tja, de vrouw die altijd ieder-
een en alles van achter de scher-
men in de krant plaatst, is nu een 
keer zelf voorpagina-nieuws. Je 
moet er maar aan geloven.” Stiekem 
is Jacqueline natuurlijk toch heel 
trots op dit jubileum! En stoppen is 
er voorlopig niet bij: “Nee, daarvoor 
heb ik echt een te leuke baan.”

8-Jarige Tom de Niet superblij

Burgemeester, bedankt 
voor de tafeltennistafel!
Aalsmeer - Op de foto Tom de Niet 
bij de nieuwe tafeltennistafel op de 
Kerkweg. Op de achtergrond staan 
werkmensen die de tafel geplaatst 
hebben en elke dag een paar keer 
koffie kregen van Tom. Hij hield alles 
goed in de gaten, want hij heeft er 
immers voor gezorgd dat de kinde-
ren en ouders van de Kerkweg elke 
dag lekker kunnen tafeltennissen.  
Een jaar geleden heeft Tom een brief 
naar de burgemeester gestuurd met 
de tekst: “Wilt u alstublieft een ta-
feltennistafel neerzetten? Als u dat 
doet ben ik héél blij. Ik ben Tom en 
ik ben 8 jaar en ik woon op de Kerk-
weg. Wilt u mij een brief terugschrij-

ven?” En, ja hoor. De burgemeester 
stuurde persoonlijk een brief terug. 
Hij schreef dat hij onder de indruk 
was van de brief en dat hij er voor 
ging zorgen dat de tafeltennistafel 
er zou komen in de tweede helft van 
het volgende jaar.
En dit is nu gebeurd. Vorige week, in 
de herfstvakantie kwamen de werk-
mannen. Ze zijn wel een dag of drie 
bezig geweest met het herinrich-
ten van het speelplaatsje. Het resul-
taat is geweldig. Inmiddels wordt er 
veel gebruik van gemaakt door zo-
wel jong als oud. Namens Tom en de 
bewoners van de de Kerkweg: 
“Burgemeester, bedankt!”

gesteund. Elders in deze krant de 
algemene beschouwingen van de 
fracties, meer over de begroting en 
de eerste reacties naar aanleiding 
van de bezuinigingsvoorstellen van 
het college van burgemeester en 
wethouders.

Onthulling van 
Dorpspomp
Aalsmeer - Volgende week don-
derdagmiddag 11 november wordt 
de ‘nieuwe’ Dorpspomp feestelij-
ke onthuld door wethouder Gert-
jan van der Hoeven. De portefeuil-
lehouder van onder andere cultuur 
doet dit samen met Jan Willem de 
Wijn van de stichting Oud Aalsmeer 
en ambtenaar monumenten Leo 
Kiep. De natuurstenen pop is een 
replica van de pomp die aan het be-
gin van de zeventiende eeuw naast 
het Raadhuis in de Dorpsstraat 
stond. Nu is voor de pomp een spe-
ciaal nostalgisch plekje gemaakt op 
de hoek van de Dorpsstraat en de 
Kanaalstraat.
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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

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

Vermist:
-	 Mercuriusstraat:	Twice,	een	zwart-wit	katertje	van	1	jaar.	Hij	heeft	

bij	zijn	rechteroog	wit	en	zijn	linkeroog,	neus	en	wang	zijn	zwart.	
-	 Mr.	Jac.Takkade:	Grijs	cyperse	poes	van	10	jaar.	Ze	heet	Morit.	
-	 Linksbuitenstraat	in	Kudelstaart:	Kater	met	tijgerprintvacht,	heeft	

speciaal	voedsel	in	verband	met	blaasgruis.	Naam	Tommy.
-	 Nassaustraat:	 Tommie,	 jonge	 ongecastreerde	 zwarte	 kater	 met	

klein	wit	befje.					

Gevonden:
-	 N201	bij	Shell	station:	Lapjeskat.	Witte	buik	en	rug	zwart,	bruin	en	

lichtbruin
-	 Lijnbaan/Dorpsstraat:	Twee	jonge	poesjes.	Cypers	met	witte	sok-

jes	en	een	zwarte	met	een	wit	vlekje	op	de	kin.
-	 Hadleystraat:	Zwart/wit	katertje	van	ongeveer	7	maanden.	Tussen	

de	achterpoten	een	zwarte	vlek.	

Goed tehuis gezocht:
-	 Anderhalf	jaar	oude	Pekinees.	Haar	is	rug	karamel	bruin	van	kleur	

en	ze	heeft	een	witte	bef	en	borst.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor	 vermiste/
gevonden	 huisdieren,	 klachten	 dierenmishan-
deling	en	 informatie	over	de	hondenschool	op	
ma.	t/m	vr.	van	9.30-11.30	uur.	Buiten	deze	uren	
kunt	u	de	voicemail	inspreken.
Dierenambulance: Voor	 informatie	 over	 ver-
miste	 of	 gevonden	 dieren,	 spoedgevalllen	 en	
gevonden	honden:	06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Oecumenisch 
Avondgebed
Aalsmeer	 -	 Op	 woensdag	 10	 no-
vember	 wordt	 van	 19.15	 tot	 19.45	
uur	weer	een	Oecumenisch	Avond-
gebed	 gehouden	 in	 de	 kapel	 van	
’t	 Kloosterhof	 in	 de	 Clematisstraat	
16.	Het	Avondgebed	wordt	voorbe-
reid,	 onder	 auspiciën	 van	 de	 Raad	
van	Kerken	Aalsmeer,	door	een	 in-
terkerkelijke	 commissie.	 Het	 jaar-
thema	2010	 luidt	 ‘Tekenen	 van	het	
Koninkrijk’.	 Genezingen	 en	 andere	
wonderen	die	Jezus	verrichtte	staan	
niet	op	zichzelf,	maar	zij	 zijn	 ‘teke-
nen’.	Ze	verwijzen	naar	wat	God	met	
wil	doen	om	Zijn	Koninkrijk	op	aar-
de	 te	 vestigen.	 Elke	 maand	 staat	
naar	aanleiding	van	dit	 thema,	een	
Bijbelverhaal	 centraal.	 Voor	 de	 ko-
mende	 keer	 is	 dat	 ‘De	 opwekking	
van	Lazarus’.	
Dominee	R.	v.d.	Kruk	van	Ons	Twee-
de	Huis,	zal	een	korte	overdenking	
houden	over	het	verhaal	van	de	Ka-
nanese	vrouw!

Zaterdag Sam’s 
Kledingactie 
Aalsmeer	 -	 Aanstaande	 zaterdag	
6	 november	 vindt	 in	 Aalsmeer	 en	
Rijsenhout	 de	 kledinginzamelings-
actie	 van	 Sam’s	 Kledingactie	 voor	
Mensen	 in	 Nood	 plaats.	 Van	 9.00	
tot	12.00	uur	kan	goede,	nog	draag-
bare	 kleding,	 schoeisel	 en	 huis-
houdtextiel	 in	gesloten	plastic	zak-
ken	 afgeven	 bij	 de	 Open	 Hof	 Kerk	
aan	de	Ophelialaan	247	en	de	Ont-
moetingskerk	aan	de	Werf.	De	op-
brengst	van	de	ingezamelde	kleding	
gaat	naar	de	projecten	van	Cordaid	
Mensen	in	Nood.	
Voor	 meer	 informatie	 over	 Sam’s	
Kledingactie	en	de	gesteunde	pro-
jecten	 kan	 gekeken	 worden	 op	
www.samskledingactie.nl.	

Oud papier voor 
Supporters
Kudelstaart-	 Aanstaande	 vrijdag-
avond	 5	 november	 haalt	 de	 Sup-
porters	Vereniging	Kudelstaart	weer	
het	oude	papier	op.	Wie	wil	dat	het	
papier	 naar	 de	 Supporters	 vereni-
ging	 gaat,	 dient	 de	 container	 pas	
na	16.00	uur	aan	de	weg	te	zetten.	
Gaarne	op	die	plaatsen	waar	ook	de	
vuilcontainers	 verzameld	 dienen	 te	
worden.	Met	de	opbrengst	van	het	
oude	 papier	 steunt	 de	 Supporters	
Vereniging	Kudelstaart	direct	of	in-
direct	 alle	 Kudelstaartse	 sportver-
enigingen.

Workshop ‘Vrijwillige Inzet: 
Goed geregeld’ bij Cardanus
Amstelveen	 -	Steeds	meer	vrijwil-
ligersorganisaties	 willen	 weten	 of	
en	hoe	zij	hun	vrijwilligerswerk	be-
ter	 kunnen	 organiseren.	 Zij	 willen	
kwaliteit	leveren.	Logisch,	want	een	
organisatie	die	zijn	vrijwilligerswerk	
goed	organiseert,	heeft	vaak	tevre-
den	vrijwilligers.	En	tevreden	vrijwil-
ligers	vormen	de	basis	voor	uitbrei-
ding	en	vernieuwing	van	het	vrijwil-
ligersbestand.	In	de	workshop	‘Vrij-
willige	 inzet:	 Goed	 geregeld’	 wordt	
meer	 inzicht	 gegeven	 in	 het	 vrij-
willigersbeleid	 van	 organisaties	 en	

wordt	uitleg	gegeven	over	de	lande-
lijke	kwaliteitsonderscheiding	Goed	
Geregeld.	Ook	wordt	actief	gewerkt	
met	een	door	het	NOV/Movisie	ont-
wikkelde	 zelfevaluatie,	 die	 inzicht	
geeft	in	de	stand	van	zaken	binnen	
organisaties.	 De	 workshop	 is	 op	
dinsdag	16	november	van	19.30	tot	
21.30	 uur	 in	 wijkcentrum	 Westend	
op	het	Westwijkplein	3	en	is	bedoeld	
voor	coördinaten	en	(vrijwillige)	be-
geleiders	 van	 vrijwilligers.	 Aanmel-
den	 kan	 tot	 maandag	 8	 november	
via	hvisser@cardanus.nl.

Het nieuwe ANBO-bestuur. bovenste rij: De heren:Johan Jonker, Loek van 
Keulen, John Olthof en Bert Heideman. Zittend de dames Roelie Everts, Elly 
Offerman, en Janny Oosterloo,

Nieuw Bestuur ANBO Aalsmeer
Aalsmeer	-	Op	woensdag	27	okto-
ber	hebben	leden	van	de	ANBO	in	
buurthuis	 Hornmeer	 vergadert	 om	
te	 proberen	 een	 nieuw	 bestuur	 te	
kiezen.	
De	 bijeenkomst	 stond	 onder	 de	
deskundige	leiding	van	de	heer	Rob	
Wagenaar	 van	 het	 Gewest	 Noord-
Holland		van	de	ANBO.	Na	iedereen	
welkom	 te	 hebben	 geheten	 legde	
de	heer	Wagenaar	uit	dat	het	nood-
zakelijk	was	dat	er	die	middag	een	

volwaardig	bestuur	zou	worden	ge-
vormd.	Hij	riep	de	mensen,	die	zich	
al	hadden	aangemeld	op,	om	achter	
de	bestuurstafel	plaats	te	nemen.	
Uiteindelijk	 bleken	 zeven	 mensen	
bereid	 om	 het	 nieuwe	 bestuur	 te	
vormen.	
Johan	 Jonker,	 Loek	 van	 Keulen,	
John	 Olthof,	 Bert	 Heideman	 en	 de	
dames	 Roelie	 Everts,	 Elly	 Offer-
man	en	Janny	Oosterloo	vormen	het	
nieuwe	ANBO-bestuur.

Oprichting 
Leesgroep 50+
Aalsmeer	 -	 Op	 woensdag	 10	 no-
vember	wordt	een	informatiebijeen-
komst	gehouden	over	de	oprichting	
van	een	nieuwe	leesgroep.	
Dit	wordt	alweer	de	derde	leesgroep	
‘ANBO	 gaat	 Literair’	 in	 Aalsmeer.	
De	bijeenkomst	 is	gratis	en	vrijblij-
vend,	begint	om	14.00	uur	en	wordt	
gehouden	 in	 de	 bibliotheek	 in	 de	
Marktstraat.	
Informatie:	 Elly	 Offerman,	 tel.	
327922.

Zangdienst in 
de Dorpskerk
Aalsmeer	-	Op	zondag	7	november	
is	er	weer	een	zangdienst	in	de	ou-
de	Dorpskerk	in	de	Kanaalstraat.
De	 dienst	 begint	 om	 18.30	 uur	 en	
de	 verwachtingen	 zijn	 weer	 hoog	
gespannen.	 De	 Trumpets	 of	 the	
Lord	verlenen	medewerking	aan	de	
zangdienst.	Er	zullen	weer	veel	be-
kende	 liederen	 gezongen	 worden	
door	 de	 aanwezigen.	 De	 algehe-
le	leiding	is	in	handen	van	dominee	
E.J.	Westerman.	

Foto: Sportservice Noord-Holland.

Sporten in de ‘week van 
de chronisch zieken’
Aalsmeer	-	Mensen	met	een	chro-
nische	 aandoening	 hebben	 vaak	
moeite	 met	 bewegen.	 Maar	 juist	
voor	deze	mensen	is	beweging	be-
langrijk!	 Bewegen	 kan	 leiden	 tot	
een	 verbeterde	 uithoudingsvermo-
gen,	 spierkracht,	 motoriek	 en	 het	
kan	 positieve	 psychologische	 ef-
fecten	hebben.	Maar	soms	heeft	ie-
mand	 te	 veel	 beperkingen	 om	 aan	
te	 kunnen	 sluiten	 bij	 een	 reguliere	
sportactiviteit.	 Gewoonweg	 omdat	
het	 tempo	of	de	 intensiteit	 te	hoog	
is.	Speciaal	voor	deze	mensen	is	er	
een	 aanbod	 van	 aangepaste	 spor-
ten.	 Dit	 zijn	 activiteiten	 die	 afge-
stemd	zijn	op	de	mogelijkheden	van	
de	doelgroep.	In	de	landelijke	‘week	
van	de	chronisch	zieken’,	die	van	5	
tot	 en	 met	 13	 november	 georgani-

seerd	 wordt,	 kunnen	 mensen	 met	
een	 chronische	 aandoening	 ken-
nismaken	met	dit	aangepaste	spor-
taanbod.	Op	de	website	www.chro-
nischziek.nl	 staan	 vele	 activiteiten	
die	in	deze	week	veelal	gratis	uitge-
probeerd	kunnen	worden.	In	de	re-
gio	Amstel	en	Meerlanden	staat	de	
deur	onder	andere	open	bij	club	fy-
siotherapie	 Aalsmeer,	 rolstoeldan-
sen	 Amstelveen	 en	 cara-fit	 zwem-
men	 in	 Amstelveen.	 Voor	 meer	 in-
formatie	en	vragen	kan	contact	op-
genomen	worden	met	de	 regiome-
dewerker	 aangepast	 sporten	 van	
Sportservice	 Noord-Holland	 in	 de	
regio	Amstel	en	Meerlanden:	Wikke	
van	Stam	via	023-5576955	of	e-mail:	
wvanstam@sportservicenoordhol-
land.nl.

Dorcas voedselactie dit 
weekend in supermarkten
Aalsmeer	 -	 Dit	 jaar	 wordt	 alweer	
voor	 de	 vijftiende	 keer	 de	 Dorcas	
Voedselactie	 gehouden.	 Op	 meer	
dan	 duizend	 locaties	 in	 Nederland	
wordt	 aanstaand	 weekend	 voed-
sel	 ingezameld	 voor	 de	 allerarm-
sten	 in	 Oost-Europa.	 Bij	 deze	 ac-
tie	 zijn	 meer	 dan	 400	 kerken,	 600	
supermarkten	 en	 ruim	 6.000	 vrij-
willigers	 betrokken.	 In	 Oost-Eu-
ropa	 leven	 nog	 steeds	 veel	 men-
sen	onder	de	armoedegrens.	Voor-
al	 ouderen	 worden	 zwaar	 getrof-
fen	 door	 de	 economische	 situatie	
waarin	hun	 land	verkeert.	Pensioe-
nen	bedragen	veelal	niet	meer	dan	
60	euro	per	maand.	Dit	geld	gaat	op	
aan	vaste	 lasten	als	huur,	elektrici-
teit	en	verwarming.	Voor	overige	za-
ken	als	voedsel	en	kleding	blijft	dan	
onvoldoende	 middelen	 over.	 Daar-
naast	heerst	in	Oost-Europa	een	ho-
ge	werkloosheid.	Een	sociaal	vang-
net	 zoals	 Nederland	 heeft,	 ken-
nen	 ze	daar	 niet.	Geen	werk	bete-
kent	vaak	geen	inkomen.	Ook	heb-
ben	veel	mensen	in	Oost-Europa	te	
lijden	onder	de	enorme	prijsstijgin-
gen	 die	 worden	 veroorzaakt	 door	
de	voedselcrisis.	Meer	dan	600	su-
permarkten	verlenen	hun	medewer-
king	 aan	 de	 Voedselactie.	 Dorcas-

vrijwilligers	 delen	 voedsellijstjes	 uit	
aan	het	winkelende	publiek.	Op	de-
ze	lijstjes	staan	producten	die	in	de	
voedselpakketten	gaan.	De	klanten	
kunnen	één	of	meerdere	producten	
van	het	lijstje	kopen	en	afgeven	aan	
de	vrijwilligers.	 In	Aalsmeer	en	Ku-
delstaart	wordt	op	vrijdag	5	en	za-
terdag	6	november	de	Dorcas	Voed-
selactie	gehouden	in	de	winkels	van	
Albert	Heijn	in	het	Centrum,	in	Oost	
en	 in	 Kudelstaart,	 de	 C1000	 in	 de	
Ophelialaan,	 de	 Hoogvliet	 in	 Oost	
en	 de	 COOP	 in	 Rijsenhout.	 Direct	
na	 de	 voedselinzameling	 worden	
de	 etenswaren	 naar	 verschillende	
regiocentra	 gebracht.	 Daar	 zorgen	
honderden	 vrijwilligers	 ervoor	 dat	
al	 het	 voedsel	 wordt	 uitgesorteerd	
en	in	pakketten	wordt	ingepakt.	Zo-
dra	 de	 voedselpakketten	 verzend-
klaar	 zijn	 gemaakt,	 gaan	 vrijwillige	
chauffeurs	op	pad	naar	Oost-Euro-
pa	 om	 de	 pakketten	 daar	 af	 te	 le-
veren.	Ze	zorgen	vaak	zelf	voor	een	
gesponsorde	vrachtwagencombina-
tie.	De	overige	transportkosten	wor-
den	betaald	van	giften	die	tijdens	de	
Dorcas	Voedselactie	in	de	collecte-
bussen	worden	gedeponeerd.	Meer	
informatie:	 www.dorcasvoedselac-
tie.nl.

Zondag 
7 november

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst	 in	 Wellantcollege,	 Thijsse-
laan	 18.	 Zondag	 10u.	 dienst,	 vg.	
Marjolein	Vrees.	

Alphakerk Amstelland.	
Dienst	in	Dorpshuis	Kudelstaart.	
Zondag	 10u.	 dienst	 met	 Lammy	
Dekkers.	 Speciaal	 progr.	 voor	 de	
kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan.	Dienst	om	10u.	en	16.30u.	
drs.	J.	van	Mulligen,	Lelystad.	

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat	 55.	 Zondag	 10u.	 dienst	
met	 br.	 Jan	 Broere.	 Scholendienst.	
Extra	 collecte:	 projecten	 voor	 ge-
meenteopbouw.	

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde	Kerk,	Zijdstraat.	
Om	 19u.	 dienst	 met	 br.	 A.B.	 Stier,	
Harmelen.	
Dinsd. 9/11 Bijbelstudie, Seringen-
horst a/d Parklaan. Aanv. 20u.  

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open	Hof	Kerk	in	Ophelialaan.
Zondag	 10u.	 dienst	 met	 ds.	 J.	 van	
Popering.	Dankdag.	

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp:	Dorpskerk,	Kanaalstraat.
Zondag	 10u.	 ds.	 E.J.	 Westerman,	
Aalsmeer.	Oogstdienst.	Organist:	W.	
Spaargaren.	 18.30u.	 ds.	 E.J.	 Wes-
terman,	 Aalsmeer.	 Mmv.	 Trompets	
of	the	Lord.	Oost:	Oosterkerk,	Oos-
teinderweg.	kand.	J.	van	Rumpt,	Al-
blasserdam.	Dankdag.	Organist:	M.	
Noordam.	

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten	 in	 de	 Pauluskerk,	 van	
Borsselenweg	116.
Zondag	 dienst	 om	 10u.	 ds.	 A.	 van	
Vuuren	 en	 18.30u.	 ds.	 G.	 Timmer,	
Heteren.	 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing	 Avenue	 121,	 Schiphol-Rijk.	

KERKDIENSTEN
Samenkomst	 met	 doven-vertol-
king	 en	 vertaling	 in	 Engels.	 Apar-
te	bijeenkomst	voor	kinderen.	Zon-
dag	10u.	Samenkomst	met	spreker.	
(geen	opgaven	ontvangen)

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg	751	te	Rijsenhout.	
Zondag	 10u.	 ds.	 K.	 Muller.	 Om	
16.30u.	ds.	D.	Timmerman,	Breuke-
len.	

RK Karmelparochie
Stommeerweg.	Vrijdag	9u.	Klooster-
kapel,	 euch.	 viering	 met	 karmelie-
ten.	Om	10u.	in	Zorgcentrum	Aelsm.	
woordcomm.	 viering	 met	 L.	 See-
boldt.	Zaterdag	17u.	 in	Kloosterhof.	
woordcomm.	viering	met	N.	Kuiper.	
Zondag	 om	 10.30u.	 in	 Karmelkerk	
euch.viering	met	L.	Seeboldt.	Jozef-
schoolviering	mmv	Mirakeltjes.	
Om	 14.30u.	 in	 Karmelkerk	 Poolse	
dienst.	

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk,	Werf
Zaterdag	euch.	viering	om	19u.	met	
L.	Seeboldt.	Mmv	dames-	en	heren-
koor	SDG.	
	
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg	394.
Zondag	geen	viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk	Rijsenhout.	
Zondag	 10u.	 dienst	 ds.	 J.	 Vrijhof.	
Mmv	New	Spirit.	10u.	Tienerdienst.	

Samen Op Weg Kudelstaart
De	Spil,	Spilstraat,	Kudelstaart.
Zondag	10u.	ZWO.	

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK	kerk,	Kudelstaartseweg
Zaterdag	10.30u.	 euch.	 viering	met	
H.	Post.	Mmv	dames-	en	herenkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare,	Zwarteweg	98.
Maandag	8	november.	evang.	Kees	
Goedhart.	
	
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.	
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Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk 
en Inkomen en het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. 

openingstijden inloopspreekuur 
cluster Werk en inkomen 
Aalsmeer en Uithoorn 
ma. 9.00-11.00 uur 
wo. 13.30-15.30 uur 
vr. 9.00-11.00 uur 

telefonisch spreekuur 
cluster Werk en inkomen 
Aalsmeer en Uithoorn 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur. 
tel. (0297) 51 32 55 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer 
ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Uithoorn 
ma. t/m vr. 8.30-12.30 uur 

telefonisch spreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer en Uithoorn 
ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur. 
tel. (0297) 51 31 31

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

ontvangt u geen ondersteunende 
begeleiding meer op grond van 
de AWBZ?
In 2009 of 2010 heeft het CIZ, het Centrum 
ind icat ies te l l ing  zorg ,  her ind icat ies 
uitgevoerd voor de functie ondersteunende 
begeleiding op grond van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Als gevolg van deze herindicaties kan geen 
of minder aanspraak gemaakt worden op 
de begeleiding die voorheen uit de AWBZ 
ontvangen werd. De begeleiding waarover 
hier gesproken wordt betreft het bieden van 
ondersteuning bij onder andere:

 het organiseren van de huishoudelijke 
activiteiten,

 het onderhouden van sociale contacten,
 het bieden van administratieve onder-
steuning zodat de post wordt geopend en 
de rekeningen tijdig worden betaald. 

Deze vorm van begeleiding is (gedeeltelijk) 
uit de AWBZ weggevallen, omdat de over-
heid ervan uitgaat dat men in eerste instantie 
zelf verantwoordelijk is om deze vorm van 
ondersteunende begeleiding te organiseren. 
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg voert voor 
de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn een 
onderzoek uit om na te gaan of de inwoners 
er in zijn geslaagd het zelf te organiseren of 
dat het wegvallen van de ondersteunende 
begeleiding nog steeds problemen oplevert.

Heeft u problemen met het wegvallen van de 
ondersteunende begeleiding? Neemt u dan 
contact op met het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. De contactgegevens van het Loket 
vindt u links in deze advertentie.

Bekendmakingen 
Het  dage l i j ks  bes tuu r  van  he t 
samenwerkingsverband Aalsmeer-
Uithoorn (G2) kan op grond van de 
Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (Ioaw) en de 
Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen (Ioaz) regels 
vaststellen over de wijze waarop zij 
invulling geeft aan haar bevoegdheden 
op grond van deze wetten. 

Het dagelijks bestuur heeft op 6 ok-
tober 2010 de periode van geldigheid 
van de Beleidsregels Maatregelen 
Ioaw en Ioaz 2010 verlengd tot het in 
werking treden van de Afstemmings-
verordening Ioaw en Ioaz 2010.

Klanttevredenheidsonderzoek 
Huishoudelijke Verzorging
Op 1 september 2009 zijn contracten 
aangegaan met zeven zorgaanbieders voor 
de levering van huishoudelijke verzorging in 
Uithoorn en Aalsmeer. Tegelijkertijd is gestart 
met een Zorgcatalogus. In de Zorgcatalogus 
stellen de zeven zorgaanbieders zich voor 
en is een “Ranking Zorgaanbieders” te 
zien. De Ranking wordt gevuld door scores 
op basis van het uurtarief, wachttijd en 
cliënttevredenheid. 
Voor het bepalen van de score voor de 
cliënttevredenheid over de Zorgaanbieders, 
is  een klant tevredenheidsonderzoek 
gehouden onder alle cliënten die op de 
peildatum (1 juni 2010) huishoudelijke verzor-
ging (hebben) ontvangen van één van de 
door het Samenwerkingsverband Aalsmeer-
Uithoorn gecontracteerde Zorgaanbieders.
Er is naar 1016 cliënten een vragenlijst 

verstuurd. 525 cliënten hebben de vragenlijst 
teruggestuurd, een response van 52% van 
de cliënten. Van de ondervraagden is 92% 
ouder dan 65 jaar. De cliënten jonger dan 
65 jaar zijn kritischer in hun antwoorden. 
De cijfers die beide groepen geven over 
de tevredenheid over de medewerker zijn 
vergelijkbaar. De cijfers die de ondervraag-
den jonger dan 65 jaar geven aan de 
Zorgaanbieder (als organisatie) liggen een  
stuk lager in vergelijking met de onder-
vraagden ouder dan 65 jaar. De gemiddelde 
tevredenheid van cliënten jonger dan 65 
jaar is hierdoor een stuk lager. Veel cliënten 
geven in de vrije opmerking aan dat de 
vervanging bij ziekte/vakantie van de hulp 
nog veel te verbeteren valt. 
Naar aanleiding van het Klanttevreden-
heidsonderzoek ziet de Ranking op basis 

van tevredenheid er als volgt uit:
1. Flexicura en Thuiszorg Aalsmeer 
 (gedeelde eerste plek)
2. Amstelring
3. T-zorg
4. Thuiszorg Service Nederland/ 
 Axxicom Thuishulp/ 
 Algemeen Thuiszorgbureau

Van de Zorgaanbieders op de gedeelde 
vierde plek was het niet mogelijk om de 
tevredenheid van cliënten te meten, omdat 
er geen onderzoeken retour zijn ontvangen 
van cliënten die hulp ontvangen van deze 
Zorgaanbieders. Dit is niet vreemd, omdat 
de overgrote meerderheid van de cliënten 
ervoor gekozen hebben, hulp te ontvangen 
van Amstelring en Thuiszorg Aalsmeer. 
De uitgebreide versie van de Ranking 
(inclusief puntenverdeling en uitleg) is 
digitaal te raadplegen op de websites van 
de gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl en 
gemeente Aalsmeer: www.aalsmeer.nl. 

lancering 
Werkgeversservicepunt 
Amstel-Venen
De komende jaren zal er een krapte op de 
arbeidsmarkt in verschillende sectoren 
optreden. Vraag en aanbod moeten meer  
op elkaar worden afgestemd. Het Werk-
geversservicepunt kan ondernemers hierbij 
helpen. Hier kunnen ondernemers terecht 
voor alle vragen over opleidingen, vacatures, 
bemiddeling, scholing, proefplaatsing, sub-
sidie en personeel!
Op maandag 15 november lanceren de 
wethouders van de deelnemende gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, De Ronde 
Venen, Abcoude en Ouder-Amstel samen 
met het UWV Werkbedrijf officieel het 
Werkgeversservicepunt.
U bent van harte welkom bij de lancering 
aanwezig te zijn. De bijeenkomst duurt van 
17.00 tot 19.00 uur en wordt gehouden in en 
om de raadzaal van de gemeente Amstelveen. 
U kunt speeddaten met onze experts en al 
uw vragen stellen. We sluiten af met een 
borrel. Wilt u uw komst bevestigen vóór  
8 november via www.wsp-amstelvenen.nl of 
via info@wsp-amstelvenen.nl
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Ruimte te over...
Bezoek nu onze showroom en bewonder de nieuwste modellen:
SEAT ALHAMBRA, SEAT IBIZA ST, SEAT EXEO ST 
EN DE SEAT ALTEA XL

Proef ‘m bij Auto Maas!

maak nu kennis met

DE NIEUWE
SEAT ALHAMBRA

een auto die een
blijvende indruk achterlaat!
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ZEKER IN DE WINTER
GA NAAR DE GRATIS* WINTERCHECKDAG 
OP ZATERDAG 6 NOVEMBER
... en proef dan ook meteen de erwtensoep bij Auto Maas!

*Alleen gratis voor 
Club SEAT-members.

  U kunt zich kosteloos 
aanmelden op 

www.clubseat.nl

OPENINGSTIJDEN:
MA. t/m VR. 08.00 - 18.00 uur - ZA. 10.00 - 16.00 uur

GEEN
WEGEN-

BELASTING!



- voor deze regio belangrijke - sierteeltsector. Bij het bestemmings-
plan zijn op grond van artikel 3.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
een aantal gronden aangewezen ten aanzien waarvan de verwezen-
lijking in de naaste toekomst nodig wordt geacht. Het exploitatie-
plan biedt de grondslag voor het publiekrechtelijke kostenverhaal. 
Dit betekent dat de gemeente bepaalde kosten in het kader van de 
gebiedsontwikkeling kan verhalen op de eigenaren van de gronden 
in het exploitatiegebied. Het kostenverhaal via het exploitatieplan 
is enkel aan de orde bij het verlenen van een bouwvergunning. Het 
bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een nieuwe ontsluitings-
weg. Het tracé van deze weg is geprojecteerd tussen de Middenweg 
en de Machineweg, ter plaatse van het voormalige Zwanenpad. Ten 
gevolge van het wegverkeerslawaai zal bij een zestal woningen langs 
de Machineweg de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toe-
laatbare geluidbelasting worden overschreden. In verband hiermee 
dienen voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan 
hogere grenswaarden te worden vastgesteld met betrekking tot de 
woningen die zijn gelegen aan de Machineweg 135, 137, 137a, 137b, 
139 en 143. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grens-
waarden maakt onderdeel uit van de relevante stukken die tezamen 
met het ontwerp van het bestemmingsplan ter visie worden gelegd.

Inzien ontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding, regels en 
gaat vergezeld van een toelichting. Met ingang van 1 januari 2010 is 
het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige bestemmingsplan. U 
kunt het digitale bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, Middenweg 
en deelgebieden 3, 5 en 7” bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het ontwerp 
bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedurende bovenge-
noemde periode op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur ter inzage op 
het gemeentekantoor aan het Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer. Het 
ontwerp is in pdf formaat ook te zien op de gemeentelijke website: 
www.aalsmeer.nl. 

Inzien ontwerp exploitatieplan
Het exploitatieplan omvat onder meer een kaart van het exploita-
tiegebied, een omschrijving van werken en werkzaamheden, een 
faseringsregeling en een exploitatieopzet. Het ontwerp exploitatie-
plan ligt tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage op het 
gemeentekantoor, en is in pdf formaat ook te zien op de gemeente-
lijke website: www.aalsmeer.nl. De financiële onderbouwing bij het 
exploitatieplan is als vertrouwelijk aangemerkt, als bedoeld in artikel 
10, lid 2, sub b. van de Wet openbaarheid van bestuur. Op grond van 
3:11, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt meegedeeld dat 
deze stukken niet ter inzage liggen.

Inzien ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op 
grond van de Wet geluidhinder, ligt tegelijkertijd met het bestem-
mingsplan ter inzage op het gemeentekantoor en is in pdf formaat 
ook te zien op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Het ont-
werpbesluit heeft in de periode van 6 april 2010 tot en met 17 mei 
2010 tezamen met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen, 
en is niet gewijzigd. Om deze reden worden belanghebbenden niet 
opnieuw in de gelegenheid gesteld om over dat ontwerpbesluit een 
zienswijze naar voren te brengen.

Zienswijzen indienen over het bestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een 
ieder een zienswijze naar voren brengen over het ontwerp bestem-
mingsplan. Het indienen van een zienswijze kan naar keuze schrifte-
lijk en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan 
de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermel-
ding van “Ontwerp bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Midden-
weg en dg 3, 5 en 7”. Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer J. Koch, of bij 
diens afwezigheid, een van de andere medewerkers van het cluster 
Ruimtelijke Ordening (tel: 0297-387 575). 

Zienswijzen indienen over het exploitatieplan
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een 
belanghebbende tevens een zienswijze naar voren brengen over het 
ontwerp exploitatieplan. Het indienen van een zienswijze kan naar 
keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt 
u richten aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) 
onder vermelding van “Ontwerp exploitatieplan Green Park Aalsmeer, 
Middenweg en dg 3, 5 en 7”. Voor het kenbaar maken van een mon-
delinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw A.B. van 
der Poel (tel: 0297-387 587).

Aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan en 
-exploitatieplan ten opzichte van eerdere terinzageligging
In de periode van 6 april 2010 tot en met 17 mei 2010 heeft het ont-
werp van het bestemmingsplan en exploitatieplan reeds formeel ter 
inzage gelegen. Nadien zijn in deze plannen een aantal ambtelijke 
wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn van dien aard dat 
het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het 
ontwerp van het bestemmingsplan en exploitatieplan in de periode 
van 5 november 2010 tot en met 16 december 2010 opnieuw ter 
inzage te leggen.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de voorgaande versie 
van het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de gehan-
teerde categorieën van bedrijvigheid. Om plantechnische redenen is 
de categorie voor ‘indirect sierteeltgerelateerde bedrijven’ komen te 
vervallen. De vestiging van dergelijke bedrijven zal mogelijk worden 
gemaakt met de categorie ‘overige bedrijven’.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie 
van het ontwerp exploitatieplan kunnen als volgt worden samenge-
vat:
• de programmatische verdeling is in de tekst van het exploita-

tieplan toegevoegd en uiteindelijk herzien ten aanzien van de 
functie ‘indirect sierteeltgerelateerde bedrijvigheid’;

• de basis voor de berekening van de opbrengsten van de terreinen 
is toegevoegd in de tekst van het exploitatieplan;

• de eisen ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte 
zijn in het exploitatieplan aangescherpt. Daarbij is zoveel moge-
lijk verwezen naar de reeds vastgestelde kaders voor het plange-
bied, zoals het Masterplan GPA en het Beeldkwaliteitsplan GPA;

• de berekening is in dit plan geïndexeerd naar het prijspeil van 
2010 (i.p.v. 2009);

• voor de berekening van de inbrengwaarde van gronden zijn taxa-
ties uitgevoerd voor nog niet verworven c.q. niet te verwerven 
percelen;

• de berekening van de te verhalen kosten is gewijzigd;
• op de exploitatieplankaart is het verkavelingsplan weergegeven.

Wet Geluidhinder

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang 
van 5 november 2010 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling ver-
gunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot deze 
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze 
indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is verzocht om 
vaststelling van hogere waarden voor 49 woningen van de 77 wonin-
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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 afdeling 
Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur: 
vrije inloop. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30 
tot 20.00 uur. Tussen 17.00 en 20.00 
uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhui-
zingen en uittreksels. Voor (her)in-
schrijvingen vanuit het buitenland en 
planning ondertrouw en huwelijkdata 
dient altijd in persoon een afspraak te 
worden gemaakt. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30 tot 17.00 uur.

WiJKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie 
over de wijkraden? Kijk dan op www.
wijkraden-aalsmeer.nl

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

fraCtiesPreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spre-
ken tijdens een fractiespreekuur, dat 
voorafgaand aan de fractievergade-
ringen plaatsvindt op de dinsdagen. 
Dit gesprek zal maximaal 15 minuten 
duren. Voor een afspraak dient u mi-
nimaal één week voorafgaand aan het 
spreekuur contact op te nemen met de 
griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 
0297-387660. De volgende fractie-
spreekuren vinden plaats op 16 en 30 
november 2010.

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  8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn: 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-381777.

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

serViCePunt Beheer en uitVoe-
rinG ProVinCie noord holland
Voor al uw klachten over provinciale 
wegen en bruggen: 0800-0200 600 of 
mail naar infobu@noord-holland.nl.

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 mel-
ding is opgelost.

sChiPhol
Voor vragen over het gebruik van 
luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluid-
klachten over het vliegveld kunt u 
contact opnemen met de het bewo-
ners aanspreekpunt Schiphol (BAS). 
BAS is bereikbaar op alle dagen van 
9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of 
via info@mailbas.nl of website www.
bezoekbas.nl
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reCtifiCatie oPhaaldaGen snoeiafVal 

Helaas is er vorige week een fout geslopen in het bericht over de 
ophaaldagen van het snoeiafval.

De juiste dagen zijn: vrijdag 5 november in Aalsmeer West 
en vrijdag 12 november in Aalsmeer Oost.
De grens tussen de twee gebieden is de provinciale weg(oude) N201.
Op deze vrijdagen rijden er speciale wagens van De Meerlanden om 
het (gebundelde) snoeiafval op te halen. Dit jaar is er extra aan-
dacht voor het zogenaamde overhangende groen op voet- en fietspa-
den. Bewoners zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het snoeien 
van dit overhangende groen. Meer informatie over de zogenaamde 
“takkenronde”is te vinden op www.meerlanden.nl 

definitieVe BesChiKKinGen

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

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitings-
tijd is verleend voor:
• de nacht van 13 op 14 november 2010 tot 02.00 uur aan Dorps-

huis Kudelstaart.
Datum verzending ontheffing: 3 november 2010.

Wet alGemene BePalinGen omGeVinGsVerGunninG 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de re-
guliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ontvangen:
• Clantstraat 27 en 28, het plaatsen van dakkapellen;
• Hornweg 166 het kappen van een boom;
• Kudelstaartseweg 104, het kappen van bomen;
• Machineweg 300, het slopen een kassencomplex;
• Oosteinderweg tussen 15 en 17 het uitvoeren van kabelwerk-

zaamheden;
• Oosteinderweg 380, het vervangen van een schuur;
• Rhijnlandsoord 18, het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg 255 het aanleggen/verzwaren van de huisaansluiting;
• Witteweg 3, het maken van een inrit.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6.  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:

Bouwvergunning 2e fase
• Dorpsstraat 15 te Aalsmeer, het oprichten van een technische 

ruimte.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toe-
zending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amster-
dam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

Reguliere bouwvergunning met ontheffing 3.22 Wro
• Wim Kandreef 2, het bouwen van een tijdelijke locatie buiten-

schoolse opvang

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter in-
zage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. 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 3.9 Wabo besloten is de volgende omgevingsver-
gunningen te verlenen:
• A.H. Blaauwstraat 13, het kappen van een boom 
 (1x Acer Negundo);
• Hendrikstraat 4, het kappen van een boom (1x esdoorn);
• Hornweg 309A, het kappen van 5 bomen 
 (4x Populus en 1x Salix);
• IJsvogelstraat 32, het kappen van een boom (1x den);
• Jac. P. Thijsselaan 49, het kappen van een boom (1x berk);
• Mercuriusstraat 29, het kappen van een boom (1x lijsterbes).
Verzenddatum bouw- en omgevingsvergunningen: 4 november 2010.

BestemminGsPlannen

Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan 
“Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7” 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge arti-
kelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 
vrijdag 5 november 2010 tot en met 16 december 2010 voor een 
ieder ter inzage liggen:
• het ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan “Green Park 

Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”, met alle hierop 
betrekking hebbende stukken. 

Het plangebied van het bestemmingsplan omvat de Middenweg en 
drie afzonderlijke deelgebieden. Twee van deze deelgebieden omvat-
ten het gebied tussen de Hornweg, de Aalsmeerderweg, de Machine-
weg en het nieuwe wegtracé van de N201. Het derde deelgebied is 
gelegen tussen de Middenweg, de Aalsmeerderweg en de Molenvliet.

Het genoemde bestemmingsplan is het eerste in een reeks dat tot 
doel heeft om het verouderde glastuinbouwgebied tussen de woon-
kernen Aalsmeer en Nieuw Oosteinde te kunnen omvormen tot een 
modern bedrijvenpark dat is toegesneden op de toekomst van de 

gen uit het hierboven genoemde ontwerpvrijstellingsbesluit in het 
gebied van Proosdij Noord zuidzijde, gelegen tussen de Mijnsheren-
weg, de Hoofdweg, de Leeghwaterstraat en kwekerij Nooit-gedacht.

VriJstellinG inGeVolGe de Wet oP de 
ruimteliJKe ordeninG

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen met ingang van 5 november 2010 gedurende 6 weken 
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Ge-
durende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mon-
deling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De 
schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester 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) 387 698.

Ontwerpbesluit vrijstelling artikel 19 lid 2 en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 19 lid 2 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 40 van de Woningwet, 
vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning 
te verlenen. Het college van burgemeester en wethouder heeft beslo-
ten dat op de procedure van het verlenen van deze bouwvergunning 
tevens afd. 3.4 Awb van toepassing is en het ontwerpbesluit hiervan 
gelijktijdig met het ontwerpvrijstellingsbesluit ter inzage te leggen. 
De vrijstelling en bouwvergunning is van toepassing op:
• Proosdij Noord te Kudelstaart: het bouwen van 77 woningen en 

het inrichten van de openbare ruimte in het gebied van Proosdij 
Noord zuidzijde, gelegen tussen de Mijnsherenweg, de Hoofdweg, 
de Leeghwaterstraat en kwekerij Nooit-gedacht.

Op maandag 8 november 2010 vindt vanaf 20.00 uur een informatie-
avond plaats over dit plan in het Dorpshuis Kudelstaart.

ontheffinGen inGeVolGe de Wet oP de 
ruimteliJKe ordeninG

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 
6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te 
Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schrifte-
lijk en/of mondeling 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 bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen en handha-
ving via telefoonnummer (0297) 387 698.

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:
• Dreef 7 te Aalsmeer: het realiseren van tijdelijke Buitenschoolse 

Opvang (BSO)

ter inzaGe BiJ de afdelinG dienstVerleninG, WeeK 44

t/m 4 nov Kapvergunning: Oosteinderweg 102, 
 1 acer platanoides en 1 prunes;
t/m 10 nov Verkeersbesluit: het plaatsen van een verkeersbord 

met verkeersteken C7 en onderbord, 
 Uiterweg vanaf de T-kruising Uiterweg-Grundelweg;
t/m 12 nov Uitwegvergunning: Kudelstaartseweg 34 
 te Kudelstaart;
t/m 13 nov Kapvergunning: achterzijde van Aalsmeerderweg 336, 

alle bomen, diverse soorten, en de solitaire bomen, 
zijnde: 1 esdoorn, 2 ceders, 3 beuken, 3 iepen, 

 1 cypres en 1 amberboom;
t/m 18 nov Collectevergunning: carnavalsvereniging 
 De Pretpeurders van 15 t/m 18 november;
t/m 20 nov Kapvergunning: Herenweg 29, 5x alnus glutinosa, 
 2x betula pendula, 1x quercus robur;
t/m 20 nov Kapvergunning: Van Cleeffkade 11, 1 kastanje;
t/m 25 nov Verkeersbesluit: Gerberastraat 145, een individuele 

gehandicaptenparkeerplaats aangegeven door 
 (bord E6 van bijlage 1 van het RVV1990);
t/m 25 nov Verkeersbesluit: De hoek Gerberastraat/Baccarastraat, 

een algemene gehandicapten-parkeerplaats 
(aangegeven door bord E6 van bijlage 1 van het 
RVV1990);

t/m 30 nov Kapvergunning: Aalsmeerderweg 20, 1 els; 
 Aletta Jacobsstraat 25, 1 ulmus; Azaleastraat, 10, 1 

acer en 1 crataegus; Ophelialaan 226, 
 1 chamaecyparis; Uiterweg 174, 1 kastanje;
t/m 30 nov Terrasvergunning: Oosteinderweg 208, 
 Cafetaria Family;
t/m 2 dec Drank en Horecawet: Hoogvliet BV, 
 Aalsmeerderweg 207;
t/m 2 dec Vastgesteld Bestemmingsplan/Exploitatieplan 

“Stommeerkade Oost”;
t/m3 dec Collectevergunning: oogfonds voor het houden van 

de Nationale Oogcollecte van 28 nov. t/m 4 dec. 
2011;

t/m 4 dec Ventvergunning: Stichting Tjernobylkinderen Aalsmeer, 
voor het houden van een speculaaspoppenactie;

t/m 5 dec Standplaatsvergunning: de Stichting Kinderen 
Kankervrij, op 13 okt. 2010, Raadhuisplein voor de 
verkoop van boeketten t.b.v. KIKa;

t/m 8 dec Kapvergunning: kadestraal bekend E 1745, 
 2 wilgenbomen;
t/m 9 dec Kapvergunning: Stichtse Pad 1, 1 krulwilg;
t/m 16 dec APV ontheffing sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart, 

de nacht van 13 op 14 november 2010 tot 02.00 uur;
t/m 16 dec Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan “Green 
 Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”.

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 12 november 2010
• Kerkweg 36, het plaatsen van een dakkapel en aanbouw;
• Lakenblekerstraat 51, het plaatsen van een tussenwand en wijzi-

ging van gebruik t.b.v. een autobedrijf;
• Oosteinderweg 290, het vergroten van de woning en het plaatsen 

van een carport.

Inzagetermijn tot vrijdag 3 december 2010
• Machineweg 294, het plaatsen van een prefab zwembad en een 

onderheid terras;
• Weteringstraat 31, het plaatsen van een dakkapel.
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AGENDA
Muziek/Toneel
Donderdag 4 november:
* Blitzz piano’s met entertainers uit 
Scheveningen, Marktstraat v/a 21u.
Vrijdag 5 november:
* Into the Groove in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 22u.
* Off the Record, lp’s draaien in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
5 en 6 November:
* Toneelver. Kudelstaart brengt mu-
sical Working in De Oude Veiling, 
Marktstraat. Aanvang vrijdag en za-
terdag 20.15u. Ook voorstellingen 
op 12/13, 18/19 en 26/27 november.
* Rijzenspelers brengen klucht ‘De 
flat van Jet’ in De Reede, Schouw-
straat. Vrijdag en zaterdag 20.15u.
Zaterdag 6 november:
* Foute Praamavond in de Praam, 
Zijdstraat vanaf 21u.
* Optreden Dennis Kivit en John 
Klaver in Bacchus, Gerberastraat. 
Aanvang: 21.45u, open 21u.
Zondag 7 november:
* Aalsmeerse band Rietveld live in 
café Joppe, Weteringstraat v/a 19u.
Vrijdag 12 november:
* Pianogala in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.
Zaterdag 13 november:
* Cabaretvoorstelling ‘Getuige’ door 
Berry Lussenburg in Bacchus, Ger-
berastraat. Aanvang: 21u.
* Tweede editie Aalsmeerig met oa 
dj’s Bagga en Chillz in N201, Zwar-
teweg. Aanvang: 21u.

Exposities
4 t/m 6 november:
* Tentoonstelling AKPV met konij-
nen, duiven en hoenders bij Ranzijn, 
Aalsmeerderweg. Open: donderdag 
vanaf 19.30u. vrijdag 9-21u. en za-
terdag 9-16.30u.
6 en 7 November:
* Huiskamermuseum Janna van Zon 
met uitgebreide collectie schilderij-
en en tekeningen uit Mokum collec-
tie open. Van Cleeffkade 12a. Open 
zaterdag en z ondag 12-17u.
Tot en met 5 december:
* Outsiderkunst van 15 kunstenaars 
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: donderdag tot en met zondag 
14-17u. Op Kinderkunstzolder kin-
dertekeningen.
Zaterdag 6 november:
* Luchtoorlog en Verzetsmuse-

um Crash in fort Aalsmeer 11-16u. 
open. Aalsmeerderdijk 460. 
Tot en met 14 november:
* Glaskunst van Katrin Maurer in 
galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg, tegenover watertoren. Open 
zaterdag en zondag 13-17u. 

Diversen
Donderdag 4 november:
* Opfrismiddag verkeersregels bij 
OVAK in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan vanaf 14u.
* Klaverjasavond Oude Spoorbaan 
in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a 
vanaf 19.30u.
Vrijdag 5 november:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 6 november:
* Speelgoedbeurs in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan. Verkoop 
van 10.30 tot 12u.
* Stamppottentocht Solexvrien-
den. Inschrijven 9.30 tot 10.30u. bij 
Dorpshuis Kudelstaart
Maandag 8 november:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 
20u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 9 november:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sport-
laan van 10 tot 11.30u.
* Speelavond BV Ons Genoegen in 
OTT, Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 10 november:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
* Sjoelclub bijeen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Bingo-avond bij BV De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 11 november:
* Sjoelavond in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 20u.
* Lezing over tuinen in België bij 
Groei en Bloei in Wellant College, 
Linnaeuslaan. Aanvang: 20u.

Vergaderingen
Donderdag 4 november:
* Beraad en Raad in raadszaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
Maandag 8 november:
* Inspraak- en informatieavond in-
vulling Proosdij-Noord gemeente in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 5 
november is er weer enkel klaver-
jassen bij buurtvereniging Horn-
meer in het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. De aanvang is 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Kla-

verjas-liefhebbers zijn van har-
te welkom. Het koppelkaarten op 
29 oktober is gewonnen door An-
toon van de Polder en Kees Kugge-
lijn met 5425 punten, op twee zijn 
Wil ter Horst en Ans Doeswijk ge-
eindigd met 5301 punten en op drie 
Bep van Netten en Hanny de Jong 
met 5217 punten. De poedelprijs 
mochten Gees Hulshegge en Sonja 
Visser in ontvangst nemen.

Vrijdag première-avond
TV Kudelstaart trakteert op 
musical Working in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Toneelvereniging Ku-
delstaart presenteert in november 
de najaarsproductie ‘Working’. Een 
musical voor iedereen die wel eens 
het ‘maandag-gevoel’ heeft gehad 
en die in tegenstelling tot de meeste 
musicals gaat over gewone mensen 
en hun werk. Werk als een nood-
zakelijk kwaad, om in je levenson-
derhoud te voorzien, maar ook over 
plezier hebben in werken. Vele be-
roepen, waaronder een bouwvak-
ker, een telefoniste, een onderwijze-
res, een metselaar, een fabrieksar-
beidster en een vrachtwagenchauf-
feur, komen aan het woord. Met be-
hulp van uitzendbureau Werken 
Is Mijn Doel zingen ze hun gewo-

ne leven van zich af. De regie is in 
handen van Ton Offerman, voor de 
vormgeving, het decor en de kleding 
draagt Cor Schrama zorg en voor de 
muziek staat Adrie C. Groeneveld 
met band garant. 
Voorstellingen worden gegeven op 
5, 6, 12, 13, 18, 19, 26 en 27 novem-
ber in De Oude Veiling in de Markt-
straat 19. Aanvang alle avonden is 
20.15 uur. Kaarten kosten 10 euro 
per stuk en zijn te koop bij Gall & 
Gall in winkelcentrum Kudelstaart 
en telefonisch te bestellen bij Lia 
Bon via 06-22410451. Er zijn alleen 
nog kaarten te koop voor de voor-
stellingen op vrijdag 5 november en 
donderdag 18 november.

Vrijdag en zaterdag voorstellingen
Fenomenale klucht ‘Flat 
van Jet’ van Rijzenspelers
Rijsenhout - De première van ‘De 
Flat van Jet’ is bijzonder knap en 
scherp neergezet door de cast van 
de Rijzenspelers. Het door Haye van 
der Heyden geschreven stuk komt 
volledig tot zijn recht in een prachtig 
decor. Misverstanden, hectiek, over-
spel en bizarre wendingen: alle ele-
menten van de klucht zitten in de-
ze kolderieke voorstelling. Wanneer 
het doek opengaat wordt de zaal di-
rect geconfronteerd met een on-
gebruikelijke start van een toneel-
avond. Er is een leeg decor met van 
achter een douchegordijn een zeer 
gênant stukje spel hetgeen de op-
maat vormt voor tal van ontwikke-
lingen die een normaal mens in zijn 
hele leven niet zal meemaken. Ti-
telpersonage Jet, een prachtige rol 
van Sylvia Broos, bezit een flat in 
de stad die ze gebruikt samen met 
haar minnaar Karel. Al snel wordt 
duidelijk dat de overspelige rela-
tie is doodgebloed. Karel, onnavolg-
baar vertolkt door Evert van Putten, 
is ook getrouwd, maar dat weet Jet 
niet, want die is nogal jaloers. De 
flat wordt ook nog wel eens uitge-
leend aan André, de zoon van Ka-
rel. André, mooi ingetogen rol van 
Peter Maarsen, heeft op zijn beurt 
de flat beloofd aan Natas,een vrien-
din van hem. Jet wil de flat van de 
hand doen en aan haar eigen doch-
ter Veertje geven. En dan gaat het 

mis. Jet mag niet weten dat en Ka-
rel mag niet weten dat en Veertje 
mag helemaal niet weten dat. Ten-
slotte verschijnt ook nog eens Jules, 
de man van Jet, en die mag hele-
maal niets weten! Dan is er ook nog 
de postbode, die steeds op het ver-
keerde moment verschijnt. De spe-
lers van dit stuk laten zien enorm op 
elkaar ingespeeld te zijn en de fa-
cetten van de klucht als echte pro-
fessionals tot in de kleinste finesses 
te beheersen. Daarnaast wordt het 
stuk opgezweept door muziek, dans 
– een met veel durf neergezette scè-
ne van Mariska van Leeuwen – en 
deurgeklepper waardoor het pu-
bliek in anderhalf uur tijd de nodi-
ge emoties te verwerken krijgt. De 
pauze is dan ook eigenlijk een on-
gewenste onderbreking van het ge-
heel, maar noodzakelijk om de op-
gelopen bloeddruk te laten zakken. 
Gelukkig zijn er nog twee mogelijk-
heden om alle verwikkelingen te ko-
men bekijken! Op vrijdag 5 en zater-
dag 6 november zijn de laatste op-
voeringen. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via e-mail: reserveren@rijzenspe-
lers.nl, via internet: www.rijzenspe-
lers.nl, maar ook telefonisch te be-
stellen: 0297-327840. Voor de late 
beslisser: Kopen aan de kassa van 
dorpshuis De Reede in de Schouw-
straat 14. Zaal open: 19.30 uur. De 
voorstellingen starten om 20.15 uur.

Rietveld zondag in Joppe
Aalsmeer - In een geheel ver-
nieuwd jasje, zowel qua muziek als 
formatie, presenteert de Aalsmeer-
se band Rietveld zich aanstaan-
de zondag 7 november in café Jop-
pe in de Weteringstraat. De Rietveld 
Band heeft een nieuwe drummer: 
Ron Schalkwijk en met deze rocker 
is muzikaal een wat andere koers 
ingezet. De nummers zijn steviger, 
hebben een hoger rock and roll ge-
halte, en de nog enkele countrypop-
liedjes zijn voorzien van een rau-
wer randje. Overigens heeft drum-
mer en naamdrager van de band, 
Hans Rietveld, de stokjes op eigen 
verzoek overgegeven aan Ron. Hans 
Rietveld maakt ook deel uit van het, 
vooral bij ouderen, populaire Cock-

tail Trio en wist geen tijd meer te 
vinden om te komen ‘meppen’ bij 
Rietveld. Inmiddels al een vertrouwd 
gezicht in Rietveld is bassist Toi-
ne Visser. Deze Hoofddorper vormt 
samen met Ron de stevige en stea-
dy basis van de band. Achter de mi-
crofoon, met gitaar in de hand, als 
vanouds Hans Millenaar met links 
en rechts van hem de vertrouwede 
bandmakkers Leen Mulder op fiddle 
en mandoline en Gerrit Biesheuvel 
op accordeon. Kom ook kijken, luis-
teren, dansen en meezingen zon-
dag. Vast en zeker dat het weer een 
hele gezellige avond vol live muziek 
gaat worden. De eerste noten ‘val-
len’ rond 19.00 uur en de toegang 
tot Joppe is natuurlijk gratis.

Pianoshow en party time 
dit weekend in Blitzz
Aalsmeer - Ook vanavond, donder-
dag 4 november, presenteert Blitzz 
in de Marktstraat weer een gezel-
lige en muziekvolle pianoshow met 
achter de piano, soms piano’s, en 
drums weer de bekende artiesten 
uit Scheveningen. Publiek in de zaal 
mag liedjes bedenken en opschrij-
ven en deze worden vervolgens 
door de muzikanten ten gehore ge-
bracht. Denk alvast na welk nummer 
zeker zal moeten klinken en laat het 
horen. De pianoshow is vanaf 21.00 
uur en de toegang is gratis. Vrijdag 5 
en Zaterdag 6 november is het par-
ty time in Blitzz met achter het dis-
comeubel bekende dj’s die het pu-

bliek met hun muziek uitnodigen 
om vooral ‘los’ te gaan op de dans-
vloer. Op 12 november organiseert 
Blitzz een Amsterdamse avond met 
optredens van onder andere de zan-
gers Hans Kap, Eddy Walsh en Dan-
ny Terp. Kaarten zijn aan de bar ver-
krijgbaar. 
Vanaf 17 november gaan de jam-
sessie-avonden op woensdag ook 
in een andere vorm gegoten wor-
den. Kijk op de site voor meer infor-
matie en opgave. Tot slot: Op 27 no-
vember is in Blitzz een big shooter 
party met een heuse shooter bar. De 
eerste shooter is van het huis en de 
entree is vrij.

Dj Wally en foute avond 
zaterdag in de Praam
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
middag 6 november draait de be-
kende Aalsmeerse dj Wally muziek 
in de Praam in de Zijdstraat. Wally 
neemt het dj estafette-stokje deze 
middag over. Vind jij het misschien 
ook leuk om eens achter de draaita-
fels te staan in de Praam? Laat het 
Bas weten en hij gaat jou inplannen. 
Aanstaande zaterdagavond 6 no-
vember presenteert De Praam een 
foute avond. Dat foute, maar vaak 
oh, zo leuke muziek zal klinken, mo-
ge duidelijk zijn. De toegang is gra-
tis, maar wees op tijd, vol is vol.

Sjoelcompetitie en Beaujolais
Afgelopen donderdag tijdens de 
sjoelcompetitie is Daniel de Hoop 
verrast met een reuze taart voor zijn 
verjaardag. Zijn vrienden hadden 

een taart laten maken in de vorm 
van een sjoelbak. Alvast een noti-
tie waard is de presentatie van de 
Beaujolais primeur op donderdag 18 
november. Een proeverij wordt ge-
houden in de vier horecagelegen-
heden, de Praam, Joppe, ‘t Holland 
Huys en De Oude Veiling. De avond 
wordt opgeluisterd met live-muziek. 
Wie overigens graag naar de jungle 
party in de Praam wil op zaterdag 
27 november, doet er goed aan snel 
kaarten te kopen. Vijftig procent is 
reeds verkocht. 
Tot slot: De minimale leeftijd voor 
bezoekers aan de Praam is 18 jaar. 
Afgelopen weekend zijn weer zo’n 
25 bezoekers weggestuurd vanwe-
ge hun leeftijd. Het is een teleurstel-
ling voor hen, maar regels zijn re-
gels.

Ouderwetse bingo met DIP
Aalsmeer - Een ouderwetse bingo-
avond organiseerde DIP afgelopen 
zaterdag in De Oude Veiling en deze 
‘huiselijke’ activiteit trok veel bezoe-
kers. Een volle zaal met mensen die 
vrolijk, doch ook vol spanning, luis-
terden naar de nummers die het vijf-
tal omriep. Bingo was natuurlijk he-
lemaal top en degenen die als eer-
ste een rijtje of een kaart vol had-
den, werden getrakteerd op plant-
jes. De bingo-machine was ove-
rigens het bekijken waard. In een 
glazen bak lagen de gekleurde bal-
letjes en een soort stofzuigerslang 
zoog de balletjes een voor een om-
hoog. Hans had de controle over de 
balletjes, Henk en Henk riepen de 
nummers om, Peter bepaalde het 
spel (rijtje van links naar rechts, rij-
tje diagonaal, etc.) en Henk Trom-
mel was van de controle. En natuur-

lijk speelde hij accordeon, terwijl de 
Dippers bekende meezingliedjes 
ten gehore brachten in de pauzes. 
De Dippers hebben menigeen op 
andere gedachte gebracht: Bingo is 
leuk voor iedereen, echt niet alleen 
voor ouderen en kinderen!

Vrijdag Into the Groove
Vrijdag 5 november presenteert De 
Oude Veiling weer Into the Groove 
met dj Feigo. Even lekker ontsnap-
pen aan de drukte en genieten van 
lounge en nu-jazz muziek van dj 
Feigo. Op de avonden met Into the 
Groove kan in het café in de Markt-
straat heerlijk genoten worden van 
een hapje en een drankje met ont-
spannende muziek. De muziek van 
dj Feigo is zeer geschikt om even 
lekker te relaxen na een drukke 
week! Vanaf 22.00 uur, entree gratis

Konijnen, duiven en cavia’s 
op tentoonstelling AKPV
Aalsmeer - De vereniging van 
Aalsmeers Konijnen- en Pluimvee-
Vrienden (AKPV) organiseert dit 
weekend weer een grote tentoon-
stelling met konijnen, hoenders, 
dwerghoenders, cavia’s en sier-
duiven. De show is te zien in tuin-
centrum Ranzijn aan de Aalsmeer-
derweg 436 van donderdag 4 tot 
en met zaterdag 6 november. Voor 
dierenliefhebbers is dit een unieke 
kans om zo’n grote verscheidenheid 
aan dieren te kunnen bewonderen 

in een mooie ruimte. Donderdag 4 
november worden alle ingezonden 
dieren door erkende keurmeesters 
beoordeeld op kleur, bouw, type, 
gewicht en conditie. Voor de fraai-
ste dieren zijn er prijzen te winnen. 
De officiële opening is donderdag-
avond 4 november om 19.30 uur. De 
tentoonstelling is vrijdag 5 novem-
ber te bezoeken van 9.00 tot 21.00 
uur en zaterdag 6 november zijn 
bezoekers welkom tussen 9.00 en 
16.30 uur. De toegang is gratis. 

Nieuwe activiteit deze vrijdag
Off the Record in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 5 november 
presenteert Bacchus een nieuwe 
activiteit: Off the Record, Er groei-
en generaties op zonder langspeel-
plaat of zelfs maar het besef wat 
een langspeelplaat is. Iedereen jon-
ger dan ongeveer 35 jaar is opge-
groeid met cd’s in plaats van lp’s. 
Langspeelplaten waren items waar 
de bezitter trots op was, hoezen in 
het formaat van kleine schilderij-
en met vaak leuke gadgets als rits-
sluitingen en allerlei vernuftige uit-
klap flappen met extra foto’s en info 
over de band. De cd heeft de lang-
speelplaat verdreven en in veel ge-
vallen zijn ze op de zolder terecht-
gekomen, onder het stof, ondanks 
dat het nodige vinyl nooit op cd is 
verschenen. Vrijdagavond 5 no-
vember mogen de kleinoden on-
der het stof vandaan gehaald wor-
den en meegenomen worden naar 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat. Op het podium staat een 
Technics draaitafel uit 1978 voorzien 
van nieuwe naald. Draai dat ene 
nummer of die plaatkant die zoveel 
betekend heeft en vertel het verhaal 
van die ene vakantie en die verloren 
liefde, dat ene nummer in de disco 
waarop eindeloos werd gedanst om 
de ander te imponeren en dat bij-
zondere avontuur in de auto van een 
vriend. Kortom, een trip langs me-
mory lane gedeeld met het aanwe-
zige publiek. Bacchus is open vanaf 
21.00 uur en Off the Record begint 
om 21.30 uur. De toegang is gratis. 

Dennis Kivit en John Klaver
Zaterdag 6 november brengen Den-
nis Kivit en John F. Klaver in Bac-
chus mooie Nederlandstalige lied-
jes ten gehore. Een uitdagend en 
intiem concert waarbij aan de bar 
wordt (mee)gezongen, gelachen, 
verleid, gegiecheld, ge(f)luisterd, 

gevoeld en misschien zelfs stie-
kem gedanst! Als een heuse pop 
goeroe verklaart zanger en gita-
rist Dennis Kivit de liefde. Speciaal 
voor deze avond neemt Dennis als 
gastzanger en gitarist John F. Kla-
ver mee. Deze voorheen wandelen-
de midlife crisis deelt zijn spiritue-
le antwoorden, raakt de gevoelige 
snaar, maar vertegenwoordigt ook 
nog steeds de oversekste rock and 
roll puber! Met een mix van humor, 
ernst en totale nonsens brengt Den-
nis zijn muzikale boodschap: Laten 
we wat zachter en liever voor elkaar 
zijn. En voor onszelf! Nederlandsta-
lige eigen liedjes, maar ook You’ve 
got a friend wordt ten gehore ge-
bracht. Mooie zang, lekkere liedjes 
en popsongs met een warm gevoel 
bij het afscheid. Begin 2009 ver-
zorgde Dennis nog een gastoptre-
den bij Deborah Carter in Bacchus. 
Zaterdag staat hij zelf volledig in 
de schijnwerpers. Het concert met 
vriend John F. Klaver begint rond 
21.45 uur in het culturele café in de 
Gerberastraat. Bacchus is open van-
af 21.00 uur en de toegang is gratis.

Pianogala in Bacchus
De piano staat op vrijdag 12 novem-
ber weer centraal tijdens het jaar-
lijkse Pianogala, maar er zal zo-
als gewoonlijk weer lustig gecom-
bineerd worden met andere instru-
menten en zang. Naast bestaan-
de stukken zullen ook eigen com-
posities gespeeld worden in diverse 
genres, waaronder natuurlijk klas-
siek en jazz. De uitvoerende zijn zo-
wel amateurs als semi- professio-
nals en van verschillende leeftijden. 
Het theatrale aspect hierbij zal niet 
worden geschuwd. Doorgaans een 
avond van een aanstekelijk enthou-
siasme! Zie ook www.cultureelcafe-
bacchus.nl

KCA presenteert cabaret-avond
‘Getuige’ van Lussenburg
Aalsmeer - Op zaterdag 13 novem-
ber is er weer cabaret in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. 
Berry Lussenburg buigt zicht in zijn 
vierde programma ‘Getuige’ over 
verdampende idealen, draadloze 
vriendschappen, volstrekte idiote-
rie, opwarmende aarde en het blus-
sen van branden met benzine. Geen 

opgeheven vingertje, maar een re-
alistische kijk op de wereld om 
hem heen, doorspekt met virtuoze 
woordgrappen. De cabaret-avond 
in Bacchus begint om 21.00 uur. 
De entree bedraagt 10 euro. Kaar-
ten zijn te reserveren via www.cultu-
reelcafebacchus.nl of telefonisch via 
0297-342657. 

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

MOndHArMOnICASET
(7 stuks) 'MEMPHIS’ E39,95

nIEUW!
’OPHAnGHAAk’ vOOr GITAAr

‘WOOdIE’S HAnGEr’
 vOOr E19,95

nIEUW!
SlEUTElHAnGErS
MET PlECTrUM E9.95

GrEG bEnnETT
WESTErnGITAAr

OM 15ce E484,-
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Nieuwe bladzijde lokale geschiedenis:
Ruim 200 Aalsmeerders bij VOC
Aalsmeer - Tussen 1649 en 
1795 dienden 205 mannen uit de 
Aalsmeer, Kudelstaart en Kalsla-
gen bij de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. Over deze tot nog toe 
onbekende deelname schreef Jan 
Willem de Wijn het boek ‘Aalsmeer-
ders bij de VOC. Avonturen in Afri-
ka en Azië’, dat eind november als 
nummer 9 in de Aalsmeerse Histo-
rische Reeks van de stichting Oud 
Aalsmeer verschijnt. Tijdens zijn 
studie geschiedenis aan de Vrije 
Universiteit kwam Jan Willem de 
Wijn tijdens colleges Migratie & Ar-
beid op het spoor van de websi-
te van het Nationaal Archief http://
vocopvarenden.nationaalarchief.nl. 
Genealogen kunnen daar op fami-
lienaam zoeken, maar de websi-
te biedt ook de mogelijkheid om de 
plaats van herkomst van een opva-
rende te selecteren. Hier kwam De 
Wijn 189 mannen uit Aalsmeer, 11 
uit Kudelstaart en 5 uit Kalslagen te-
gen. Uit de gegevens over de sche-
pen waarop ze voeren en de be-
stemmingen waar ze heen gingen, 
bouwde hij per opvarende een data-
base van 24 verschillende aspecten. 
Die gegevens combineerde hij ver-
volgens met gegevens uit notariële- 
en oudrechterlijke archieven in het 
provinciale Noord-Hollands archief, 
terwijl op lokaal niveau genealogi-
sche informatie werd toegevoegd 
uit 92 oude Aalsmeerse stambomen. 

Avontuurlijke reizen
Door het samenvoegen van die ge-
gevens slaagt de auteur erin inzicht 
te geven over hoe het Aalsmeerders, 
Kudelstaarters en Kalslagers ver-
ging in Afrika en Azië en aan boord 
van de VOC-schepen. Ze kwamen 
in Angola, Bengalen, Ceylon, Ciskei, 
China, Indonesië, de Kaapverdische 
eilanden, Mozambique, Taiwan en 
Zuid-Afrika. 
In het boek worden 33 mannen ge-
volgd op die reizen en wordt over 
hun belevenissen, die vaak avon-
turen waren, verhaald. Ze kwamen 

terecht in zeeslagen, hun schepen 
werden door Britten beschoten, ze 
vestigden zich in Indië, ze ontweken 
Duinkerker kapers, waren getui-
ge van slavenhandel, leden schip-
breuk, maakten promotie, werden 
door inlanders vermoord of vonden 
een zeemansgraf. Er gaat een loka-
le wereld in een internationale con-
text open.

Minder bij de buren
Omdat het aantal van 205 gevon-
den mannen uit Aalsmeer (met Ku-
delstaart en Kalslagen) erg hoog 
voorkwam, is dat aantal vergeleken 
met het grotere Amstelveen, waar in 
dezelfde periode 181 mannen van-
daan kwamen. Uithoorn (met Tha-
men) kwam niet verder dan 61 man, 
terwijl Leimuiden (met Vriesekoop 
en Bilderdam) 33 mannen lever-
de. Volgens De Wijn was in dienst 
gaan bij de VOC niet alleen het ge-
volg van een vanaf einde zeventien-
de eeuw neergaande economie, 
maar was het voor Aalsmeer ook te 
wijten aan het verlies van een der-
de van Aalsmeerse agrarische gron-
den als gevolg van het afslag door 
het Haarlemmermeer. Waarschijnlijk 
heeft de sterke Aalsmeerse deelna-
me aan de VOC ook te maken met 
het feit dat in Aalsmeer scheepvaart, 
vooral bij de visserij, al een belang-
rijke rol speelde. De ruime overver-
tegenwoordiging van Aalsmeerse 
ambachtslieden als zeilmakers en 
vooral scheepstimmerlieden bij de 
VOC wijst daar ook op, meent De 
Wijn. In het boek besteedt de auteur 
ook aandacht aan de namen van 
schepen waarop Aalsmeerders voe-
ren. Hij wijst erop dat er geen schip 
was dat ‘Aalsmeer’ heette, maar dat 
er wel schepen met de naam ‘Am-
stelveen’, ‘Tamen’ en ‘Leimuiden’ 
onder VOC-vlag voeren. ‘Aalsmeer-
ders bij de VOC. Avonturen in Afri-
ka en Azië’ is volgens de planning 
van Oud Aalsmeer vanaf 20 novem-
ber verkrijgbaar in de Aalsmeerse 
boekhandels.

Bij de illustratie: Het VOC-schip ‘Ridderschap van Holland’ (midden) ver-
gaat. Aan boord van dit schip voeren de Aalsmeerse bosschieter Leenderts 
Jansz van Leeuwen, de onderbottelier Johannes Jong en de konstabel Corne-
lis Claesz ooit mee. (Ludolf van Backhuysen/coll. Rijksmuseum).

Kaartverkoop nu gestart!
Concert Davanti met bekend 
Barbershopkoor in Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdagavond 10 de-
cember vindt in de burgerzaal van 
het gemeentehuis in Aalsmeer een 
unieke, muzikale, vriendschappelij-
ke ontmoeting plaats. Twee topko-
ren met totaal verschillende stijlen 
zullen het beste van zichzelf laten 
horen tijdens een gezamenlijk con-
cert met de titel ‘Barbershop meets 
classic, what Davanti and Whale Ci-
ty Sound like’. Aalsmeers vrouwen-
ensemble Davanti is een hechte 
veelzijdige groep, bestaande uit 16 
zangeressen. Zuiverheid en koor-
balans staan hoog in het vaandel. 
Het repertoire bestaat overwegend 
uit klassieke muziek waarbij a-ca-
pella zang de boventoon voert. Me-
de door haar ‘technische perfectie’ 
werd Davanti, tijdens de halve fina-
les van het Nederlands Korenfesti-
val (NKF) uitgeroepen tot winnaar in 
haar categorie en mag zich nu te-
recht ‘Beste vrouwenkoor klassiek 
van Nederland’ noemen. Van de 160 
deelnemende koren in verschillen-
de categorieën bleven uiteindelijk 9 
finalisten over die op 27 november 
aanstaande in het Musis Sacrum in 
Arnhem wedijveren om de titel ‘Koor 
van het jaar 2010’. De grote finale zal 
een afwisselende korendag worden 
met uitvoeringen op absoluut het 
hoogste niveau van Nederland. Alle 
finalisten, van popkoren, senioren-
koren, mannenkoren, klassieke ko-
ren en kinderkoren, hebben onder-
tussen flink aan zichzelf gewerkt. 
Het NKF werkt aan betere koorzang 
in Nederland en bood de finalisten 
coachingsuren aan. Davanti maak-
te hiervan ook gebruik en volgde 
een workshop podiumpresentatie 
en een masterclass van de bekende 
zangpedagoge Maria Rondèl. Da-

vanti gaat op 10 december optreden 
samen met Whale City Sound, een 
4 stemmig a-capella Barbershop 
showkoor uit Zaandam bestaande 
uit 70 mannen. Het koor zingt bal-
lads, up tempo songs en easy beats. 
Het showelement zit in de subtie-
le bewegingen die de songs onder-
steunen. Whale City Sound werd zes 
keer Nederlands kampioen in het 
Barbershop genre. De mannen tre-
den veel op in het binnen-en bui-
tenland. Een hoogtepunt was een 
optreden dit jaar in het Concert-
gebouw van Amsterdam. Het koor 
staat onder leiding van Martijn 
Hoeksema. De vriendschappelijke 
band tussen de koren is ontstaan 
tijdens de T.V opnames van het pro-
gramma ‘Korenslag’, waaraan beide 
koren deelnamen. Het concert heeft 
een interessant programma met af-
wisselende muziekstijlen. Davan-
ti zingt enkele nummers met piano-
begeleiding die zal worden verzorgd 
door Theo Griekspoor. Na de pauze 
zullen de koren kerst repertoire la-
ten horen. Een avond om te genie-
ten van prachtige stemmen die in 
volledige harmonie zullen ontroeren 
en verbazen. Het concert begint om 
20.30 uur. Toegangskaarten kosten 
10 euro voor volwassenen en 5 eu-
ro voor kinderen tot en met 12 jaar 
en zijn dagelijks na 18.00 uur telefo-
nisch te bestellen via 06-22094299. 
Bestellen via internet kan davan-
ti@hotmail.nl. Ook zijn er kaarten te 
koop bij het Boekhuis in het Cen-
trum, Primera in Nieuw-Oosteinde 
en slijterij Gall & Gall in winkelcen-
trum Kudelstaart. Bestel snel kaar-
ten, want vol is vol. Meer informatie 
is te vinden op www.davanti.nl.

Speelgoedbeurs zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 6 november 
wordt in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3 een speelgoed-
beurs gehouden. Maximale inbreng 
is 20 stuks per nummer. Het is nood-
zakelijk dat de inbrengers een num-
mer aanvragen bij één van de da-
mes van de organisatie. Voor de in 

en verkoop geldt een 10 procent re-
geling. Inbrengen kan in de ochtend 
van 9.30 tot 10.00 uur. De verkoop is 
vervolgens van 10.30 tot 12.00 uur. 
Het uitbetalen staat gepland tus-
sen 13.30 en 14.00 uur. Een nummer 
aanvragen kan door te bellen naar 
0297-327541 of 0297-329527.

recensie
Aalsmeerse geschiedenis 
herleeft in Talk of the Town
Aalsmeer - Zondag 31 oktober in 
de bovenzaal van de Oude Veiling 
begon Pierre Tuning zijn Talk of the 
town als volgt: “Waarom dit boek?” 
Een vraag die hij stelde aan drs. Jan 
Vinkenoog, één van zijn gasten en 
samensteller van het boek ‘Aalsmeer 
gewonnen door het veen, bedreigd 
door het water’. Wim Roodenburg, 
de andere gast, in het bezit van een 
archief waarin 11.000 foto’s die allen 
Aalsmeer betreffen zijn opgeslagen, 
luisterde mee naar het antwoord. 
“Ik was helemaal niet van plan om 
een boek te schrijven, ik was op 
zoek naar de herkomst van de naam 
Vinkenoog en kwam zo in Aalsmeer 
terecht.” Vinkenoog is geen rap-
pe prater, maar het boek van zijn 
hand is bovenmate interessant voor 
degenen die zijn geïnteresseerd in 
de geschiedenis van Aalsmeer. Een 
doorwrocht werk waarvoor ruim ze-
ven jaar research is gepleegd. “Het 
is het meest uitgebreide boek dat 
ooit over Aalsmeer is verschenen.” 
Daar was men het met elkaar wel 
over eens. De oud onderwijzer van 
een lagere school en nog weer la-
ter van een 3 en 4 jarige Ulo ging er 
na zijn pensionering zelfs Latijn voor 
studeren om de teksten uit vroe-
ger eeuwen te kunnen begrijpen en 
doorgronden. “Ik had nooit Latijn 
gehad en ik wilde nu eenmaal graag 
alles weten.” Dat studeren deed hij 
graag, wist Pierre hem te ontfutse-
len. Wis-natuur-en scheikunde leer-
de hij via de Duitse schooltelevisie. 

Hetgeen hem de kwalificatie ‘vast-
bijtertje’ opleverde. “Wij zouden 120 
jaar moeten kunnen worden”, ver-
zuchtte Wim Roodenburg. Van on-
der andere zijn hand verschenen de 
drie deeltjes met oude ansichtkaar-
ten over Aalsmeer. Ook Rooden-
burg kwam min of meer per toeval 
terecht bij zijn totaal aan de hand 
gelopen hobby. Het bijeen brengen 
van het Aalsmeers fotoarchief werd 
zijn levenswerk. Inmiddels bezit hij 
een zeer uitgebreid computer be-
stand waarin het Aalsmeerse beeld-
materiaal en de daarbij behoren-
de tekst is opgeslagen. “Ik spaarde 
vroeger postzegels, en zo kwam ik 
in het bezit van ansichtkaarten van 
Aalsmeer. In 1895 begint Aalsmeer 
vorm te krijgen. Eerst ben ik alles 
gaan opschrijven van wat bewoners 
nog allemaal konden vertellen over 
de kaarten. Er valt nog genoeg te 
ontdekken maar de kennis, de over-
dracht, wordt steeds minder.” Of er 
nog een vierde boekje gaat verschij-
nen, wil Tuning weten. Ondanks dat 
er nog genoeg materiaal voorhan-
den is, laat Roodenburg dat toch 
over aan een volgende generatie. 
“Maar ik houd nooit op met sprok-
kelen. Nog steeds komen er foto’s 
uit familiearchieven.” Zondag 19 de-
cember is er weer een nieuwe Talk 
of the town. Welke gasten Pierre Tu-
ning dan uitnodigt wordt later be-
kend gemaakt.

Janna van Zon

Bondskruis voor C. de Graaff
Veel gezang op Vogelshow
Aalsmeer - De Aalsmeerse Vogel-
vrienden organiseerde vorige week 
hun jaarlijkse nationale tentoonstel-
ling. Maar liefst 357 vogels in vele 
kleuren en soorten lieten hun zang 
horen. Veel bezoekers mochten be-
groet worden en allen hebben met 
interesse de aparte soorten met de 
beoordelingen bekeken, die door er-
kende keurmeesters zijn toegekend. 
Tijdens de opening was de span-
ning groot, welke vogels zouden de 
meeste punten hebben gekregen? 
De heer D. Tijsterman, teamleider 
dier van het Wellantcollege MBO, 
mocht aan de eigenaren van de vo-
gels met het hoogste aantal pun-
ten de prijzen uitreiken. Algemeen 
kampioen zijn geworden: De heer 
A. Molenman met een kanarie van 
93 punten, mevrouw D. Nederhof-
Kleefman met een Bandvink van 93 
punten en de heer I. Teeuwen met 
een Agapornis van 92 punten. De-
ze drie prijswinnaars vond de jury de 
beste in hun categorie. Het Bonds-
kruis is gewonnen door de heer C. 
de Graaff voor de beste vogel van 
de vereniging. Ook een drietal jeugd 
inzenders waren aanwezig en allen 
vielen in de prijzen: Robin van Rijn-
van Maanen met aan kanarie van 90 

punten, Mick van der Jagt met een 
Japanse meeuw van 91 punten en 
Isa van Wezep met grasparkiet van 
88 punten. Alle prijswinnaars ont-
vingen een trofee. Beloond met een 
kampioensprijs zijn verder ook: De 
heer Molenman met een kleurka-
narie van 91 punten, mevrouw J. de 
Berg-Oostdam met een bonte ka-
narie van 89 punten, de heer H. de 
Vries met een kanarie Fiorino van 92 
punten, de heer R. Brune met een 
postuurkanarie van 92 punten, de 
heer C. de Graaff met een zebra-
vink van 92 punten, de heer A. van 
der Jagt met een Japanse meeuw 
van 92 punten, de heer H. Vreken 
met een spitsstaart amadine van 92 
punten, de heer F. van Brussel met 
een gouldamadine van 92 punten, 
de heer L. Koopman met een goul-
damadine van 92 punten, de heer B. 
van Gelder met een grasparkiet van 
91 punten, de heer I. Teeuwen met 
een bont boertje van 90 punten en 
de heer W. Meijer met een diamant-
duif van 91 punten. Het bestuur van 
de Vogelvrienden kijkt terug op een 
geslaagde vogelshow met veel be-
zoekers en veel kwaliteitsvogels. In 
2011 gaat zeker weer een vogel-
show georganiseerd worden.

Gezellige middag in OTT 
met De Marconisten
Aalsmeer - Shantykoor De Mar-
conisten heeft zondag opgetreden 
voor de bewoners van Ons Twee-
de Thuis. Hoewel het koor wat klei-
ner was dan normaal, was de gezel-
ligheid er niet minder om. Voor de 
pauze werden naast bekende ook 
een aantal minder bekende liede-
ren gezongen, maar de bewoners 
genoten toch met volle teugen. Na 
de pauze ging bijna het dak er af en 
naast dat de meeste bewoners vol-
op mee zongen met de liedjes, was 
ook een aantal op de dansvloer te 

vinden samen met hun begeleiders. 
Al met al een heel gezellige middag, 
waarvan zowel de bewoners als de 
koorleden genoten hebben. Er is 
afgesproken om dit volgend jaar 
weer te herhalen. Binnenkort doet 
De Marconisten voor de derde keer 
mee aan het Stayokay-shantyfesti-
val in Grou in Friesland. De twee vo-
rige keren heeft het shantykoor daar 
de eerste prijs gewonnen en uiter-
aard hopen de leden de wisselbe-
ker dit keer definitief naar huis mee 
te mogen nemen.

Mannenkoor in 
Kloosterhof
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Man-
nenkoor Haarlemmermeer verzorgt 
aanstaande maandag 8 november 
een zangavond voor de bewoners 
van zorgcentrum ’t Kloosterhof in de 

Clematisstraat. Om 19.30 uur wordt 
aangevangen. Er gaat ook tijd wor-
den ingeruimd voor de bewoners 
om zelf mee te zingen. Het Inter-
kerkelijk Mannenkoor Haarlemmer-
meer bestaat uit zo’n 50 enthousi-
aste mannen, die wekelijks repete-
ren onder de bezielende leiding van 
Hans van Noord. Regelmatig wordt 
opgetreden in kerken en tehuizen.

Geslaagd herfstconcert Sursum 
Corda en zusterverenigingen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
avond was de dorpskerk in de Ka-
naalstraat het decor van een op-
treden van drie muziekverenigin-
gen. Speciaal uit Brabant waren 
St. Cecilia uit Zegge, en St. Caeci-
lia uit Hoeven naar Aalsmeer geko-
men om hun repertoire ten geho-
re te brengen. St. Cecilia uit Zeg-
ge opende op stemmige wijzen het 
programma met het bekende num-
mer ‘Cent mille Chansons’. De stem-
ming zat er gelijk goed in bij het pu-
bliek dat helaas niet in grote geta-
le was komen opdagen. Het optre-
den werd vervolgd met Fincastle 
Overture, een overture die verhaal-
de over een middeleeuws kasteel. 
Met warme klanken wist St. Cecilia 
de juiste sfeer op te roepen. Na Pa-
sadena van de bekende Nederland-
se componist Jacob de Haan werd 
het geslaagde optreden afgesloten 
met de Parade of Sails, een vrolijke 
mars. Hierna was het podium voor 
St. Caecillia. De fanfare uit Hoeven 
gaat binnenkort op concours en de 
muzikanten waren er op gebrand 
om de try-out goed te laten verlo-
pen. Dat is ze dan ook prima gelukt. 
Na het inspeelwerk ‘David of the 
White Rock’, een bekend werk dat 
ook gespeeld is bij de uitvaart van 
de astronauten van de verongelukte 
Discovery Space Shuttle, brachten 
ze hun (binnenkort) te beoordelen 
werken The land of Wind and Wa-
ter, en The Fields ten gehore. In The 
Fields heeft Jacob de Haan het Ne-
derlandse boerenlandschap in het 
oosten van het land muzikaal be-

schreven. St. Caecillia sloot af met 
een medley van Santana waarin een 
hoofdrol was weggelegd voor de so-
lo-saxofonist die deze taak met ver-
ve waarnam. Na de pauze was het 
de beurt aan het eigen Aalsmeerse 
Sursum Corda. Zij brachten het pu-
bliek weer in de stemming met ‘On a 
Hymnsong of Philip Bliss’, een bijna 
devoot werkje dat de warme klank 
van het orkest goed wist weer te ge-
ven. Daarna volgde alweer van Ja-
cob de Haan zijn nieuwste werk Mi-
nistry of Winds waarin hij zich voor-
stelt dat er een ministerie van blaas-
muziek is die alle mensen weet te 
enthousiasmeren voor blaasmu-
ziek. Sursum vervolgde het optre-
den met het indrukwekkende Rain-
bow Warrior, een stuk dat verhaalt 
over de walvisvaart en de organi-
satie Greenpeace die daar met hun 
schip Rainbow Warrior ten strijde 
trekt. Als laatste werd een medley 
gespeeld van nummers uit de we-
reldberoemde musical Les Miséra-
bles. Hierin een paar prachtige so-
lo’s voor de trompettist. Jammer dat 
het in het stuk hier en daar wat on-
gelijk ging. Als muzikale afsluiter 
van de avond pakten alle muzikan-
ten hun instrument nog, en door el-
kaar staand en zittend speelden zij 
Friends for Life.. Moe maar voldaan 
keerden alle muzikanten en bezoe-
kers huiswaarts. 
De muzikanten van Sursum Corda 
gaan aanstaande vrijdag weer be-
ginnen met repeteren om in decem-
ber een prachtig kerstconcert in de 
burgerzaal te kunnen brengen. 

Op tuinbezoek in België
Aalsmeer - Het echtpaar Van 
Liempt uit Ede heeft jaren gewerkt 
aan een dia serie over tuinen in Bel-
gië en komt hierover op donderdag 
11 november vertellen bij Groei en 
Bloei Aalsmeer. 
Dat er bij onze Zuiderburen zoveel 
moois te zien is, weet menigeen 
niet. Ook struiken, bomen en vaste 

planten in meerdere parken en pri-
vétuinen heeft het echtpaar op fo-
to’s vereeuwigd. 
Een presentatie die een bezoek 
waard is. De Groei en Bloei-avond is 
in het Wellantcollege MBO aan de 
Linnaeuslaan 2 en begint om 20.00 
uur. De toegang is ook voor niet-le-
den gratis.
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Bladcontainers in Hornmeer
Aalsmeer - De straten en wegen 
liggen vol met afgevallen blad. In de 
Hornmeer is het niet anders: De rij-
banen, stoepen en plantsoenen zijn 
bezaaid met blad. Omdat in deze 
wijk veel bomen staan en dat mee-
rendeels Platanen zijn met groot 
blad, is het van belang het blad te 
ruimen. Dat nu kunnen omwonen-
den vanaf heden zelf doen. Giste-
renmiddag heeft wethouder Van der 

Hoeven het goede voorbeeld ge-
geven door een zak met afgevallen 
blad in een speciale open contai-
ner te deponeren. Dat moment vond 
plaats in de Rietgorsstraat. Als de 
‘bak’ van staaldraad eenmaal vol is, 
wordt deze geleegd. Ook in de ver-
derop gelegen Saturnusstraat is een 
dergelijke blad’bak’ neergezet. Een 
en ander gebeurde in samenwer-
king met wijkraad Hornmeer. 

Appartementengebouw Polder- 
meesterplein mooi aangekleed 
Aalsmeer - Ze zijn er best trots op: De bewoners van het appartementen-
complex aan het Poldermeesterplein in Nieuw-Oosteinde wonen in een plant-
rijke omgeving. Dat komt door de mooie, grote woonplanten die in het ge-
bouw zijn geplaatst, geschonken door een planten- en bloemenzaak van het 
winkelplein. In de gangen naar de liften en trappenhuis is het voortaan niet 
‘kil en klinisch’ maar gezellig huiskamerachtig. Ook de buitenplaats tussen de 
woongebouwen in, valt goed in de smaak bij bewoners. In de lente zullen hier 
ongetwijfeld weer allerlei plantjes en bloeiers komen die een lust voor het oog 
zijn. De bewoners zijn tevreden met hun behuizing, maar ook samen schieten 
zij goed op. Zo gaat een aantal wekelijks kaarten in een zaaltje bij het in de 
buurt gelegen pand van de Thuiszorg. 

Wijkraad houdt 
bijeenkomst
Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer 
komt vanavond, donderdag 4 no-
vember, vanaf 19.30 uur bijeen in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Allereerst krijgen de 
bewoners de mogelijkheid om on-
derwerpen in te brengen en te be-
spreken. Daarna volgen de ge-
bruikelijk onderwerpen, zoals het 
nieuws van de politie, groenbeheer 
en riolering. Voor meer informatie 
belt u met Irene Keessen via 324079. 

Begroting 2011 gemeente Aalsmeer

Wel maaltijdvoorziening 
ouderen, wel goedkoper!
Aalsmeer - Tijdens de behandeling 
van de begroting afgelopen dins-
dag 2 november gaf de CDA-frac-
tie aan veel waarde te hechten aan 
een goede maaltijdvoorziening en in 
combinatie met een sociaal contact 
is deze voorziening voor ouderen 
uniek voor Aalsmeer. De kosten zijn 
echter hoog opgelopen en het CDA 
gaf aan het college van harte te on-
dersteunen om een marktconforme 
prijs/kwaliteit te bewerkstelligen. De 
partij gaf aan een voorstel met di-
verse opties te verwachten. Ook AB, 
VVD en PACT gaven aan de maal-
tijdvoorziening niet op te willen hef-
fen, maar dat het goedkoper kan en 
moeten, waren ook zij het eens.

Verkeersdrempels en borden
Binnen de fractie van AB leeft al 
langer het idee om alle onnodige 
verkeersdrempels te verwijderen. 
“Laat dit gebeuren wanneer er re-
gulier onderhoud aan de wegen ge-
pleegd moet worden, zodat dit geen 
extra kosten met zich meebrengt”, 
zo stelde de fractie voor tijdens de 
begrotingsraad afgelopen dinsdag 
2 november. Ook de wildgroei aan 
omgeving vervuilende betonnen 
elementen stelde AB ter discussie. 
Tevens zou het woud van verkeers-
borden eens door een kritisch oog 
moeten worden bekeken. Het colle-
ge is het eens met de drempels en 
de borden, evenals de andere frac-

ties. Wethouder Ad Verburg gaat 
hiermee aan de slag.

Manhattan aan de Plas
Over de eindrapportage in het kader 
van Spoor 2 (bezuinigingen) heeft 
de VVD tijdens de behandeling van 
de begroting afgelopen dinsdag 1 
november dringend verzocht nog 
geen onomkeerbare beslissingen te 
nemen. In ieder geval niet, zolang 
nog niet definitief bekend is wat de 
invloed zal zijn van het gepresen-
teerde regeringsbeleid op de uitke-
ring uit het gemeentefonds. In het 
rapport staan vele voorstellen tot af-
braak van zaken waaraan in de af-
gelopen jaren zorgvuldig is gewerkt 
en gebouwd. “Het liefst zouden we 
helemaal niet snijden in zaken die 
de burgers zo diep raken als wor-
den voorgesteld. Bezint eer ge be-
gint”, aldus de fractie. Op voorhand 
gaf de VVD-fractie aan een aantal 
opmerkingen en vragen te hebben 
die in de komende maanden de re-
vue zeker zullen passeren. Het be-
treft het verkopen van het gemeen-
telijk onroerend goed en hoger bou-
wen. “Dit laatste doet denken aan 
Manhattan aan de plas”.

Zwembad, cultuur, jongeren
De VVD gaf aan in te zien, net als 
AB en het CDA overigens, dat één 
bibliotheek in de gemeente vol-
doende moet kunnen zijn. De frac-

ties willen dan wel een goede, in-
formatie bibliotheek met veel ma-
teriaal voor alle leeftijden. PACT 
is een andere mening toegedaan. 
“De discussie: Wel vestigingen slui-
ten of niet, vinden wij dat een te kil-
le benadering”, aldus de fractie tij-
dens de behandeling van de begro-
ting afgelopen dinsdag 1 november. 
“Dan wordt het leven gereduceerd 
tot een boekhoudkundig vraagstuk.” 
Het lijkt PACT Aalsmeer goed eens 
uit te zoeken welke wijkfuncties er 
allemaal zijn, waaronder de biblio-
theekfunctie en hoe deze functies 
slim gecombineerd kunnen worden. 
Een belangrijk maatschappelijk ef-
fect daarbij is het in de eigen woon-
omgeving kunnen ontmoeten op 
basis van echt gewenste functies.
Over de halvering van de subsi-
die voor het zwembad gaat overi-
gens zeker nog een heftige discus-
sie gevoerd worden, evenals de par-
tijen aangegeven hebben moeite te 
hebben met het voorstel ten aan-
zien van het kunst- en cultuurbe-
leid. Herstructuren in jeugd- en jon-
gerenwerk vinden allen een goe-
de zaak, evenals het onderzoek dat 
verricht gaat worden naar verkap-
te subsidies bij (sport)-verenigin-
gen. Het is nu de taak aan het col-
lege om een gedegen beleidsplan 
met de voorgenomen bezuinigingen 
te gaan realiseren. In het voorjaar is 
de presentatie van deze Lentenota.

Pudongweg en 
Aalsmeerderweg
Rijsenhout - Nog een aanvulling 
op het artikel vorige week over de 
openstelling van de Pudongweg 
naar Rijsenhout. Deze week is open 
voor verkeer naar Rijsenhout en de 
N201 kan opgereden worden, alleen 
richting Aalsmeer. De baan voor 
linksaf naar Schiphol en Hoofddorp 
is nog afgesloten voor verkeer. Van-
af de N201 kunnen automobilisten 
niet meer de Aalsmeerderweg op, 
maar wel zowel links- als rechtsaf. 
En, zolang de fiets- en voetgangers-
brug over de N201 nog niet klaar is 
voor gebruik, steken bij het stoplicht 
regelmatig voetgangers, fietsers en 
brommers over. 

Project Mijnsheerlyckheid 
in Beraad en Raad vanavond
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag was 
een lange vergaderdag voor de he-
ren en dames van de politiek van-
wege de behandeling van de be-
groting. Even rust is er niet bij, want 
vanavond, donderdag 4 november, 
wacht alweer de volgende bijeen-
komst in de raadszaal van het ge-
meentehuis. Het tweewekelijkse Be-
raad en de Raad staan op het pro-
gramma. De avond begint om 20.00 
uur met het Beraad en voorzitter is 
de heer D. van Willegen. Behan-
delstukken op de agenda zijn het 
vaststellen van de najaarsrappor-
tage 2010 en de kredietaanvraag 
voor het bouwen van zorgwonin-
gen in Mijnsheerlyckheid bij win-
kelcentrum Kudelstaart. De behan-
deling van dit onderwerp is gericht 

op het ophogen van het verleende 
krediet voor fase drie en vier van het 
project zorgwoningen. De gemeen-
te hecht er zeer veel waarde aan dat 
de bouwwerkzaamheden zo snel 
mogelijk worden gestart. De scho-
len zijn vorig jaar gesloopt en voor 
het centrum van Kudelstaart is het 
niet wenselijk als het terrein nog 
lang braak ligt. 
ok is er een grote vraag naar de huur 
van zorgwoningen. Verder heeft het 
Ministerie van Volkshuisvesting een 
stimuleringssubsidie van 600.000 
euro aan dit project toegekend. Als 
voorwaarde is gesteld dat de eerste 
paal voor 1 januari 2011 de grond 
in gaat. Om dit mogelijk te maken 
is snelle besluitvorming nodig. Bij 
de vaststelling van het visiedocu-

ment is door de raad een krediet 
van 1.468.302 euro beschikbaar ge-
steld voor fase drie en vier. Om dit 
moment blijken de totale kosten 
1.917.387 euro te bedragen. 
Burgemeester en wethouders vra-
gen de fracties groen licht om een 
extra krediet van 449.085 euro be-
schikbaar te stellen. In het Beraad 
wordt gepraat over het benodig-
de krediet, in de Raad, die later op 
de avond rond 21.15 uur start onder 
voorzitterschap van burgemeester 
Pieter Litjens, vindt besluitvorming 
plaats. De sluiting van de vergader-
avond is gepland rond 21.45 uur.

Politie ruimt 
wietplantage
Aalsmeer - Medewerkers van een 
woningstichting hebben donderdag 
28 oktober rond half tien in de och-
tend een wietplantage aangetrof-
fen in een huis aan de Ophelialaan. 
Ter plaatse gekomen politiemensen 
vonden planten in diverse ruimtes in 
het huis, als ook de voor een wiet-
plantage benodigde apparatuur. De 
bewoonster van het huis is aange-
houden. De planten en de appara-
tuur zijn in beslag genomen.

Hennepplantage 
aangetroffen
Uithoorn - In verschillende ruimtes 
van een pand aan de Chemieweg is 
dinsdagavond 26 oktober een hen-
nepplantage aangetroffen. Werk-
nemers ontdekten de plantage. De 
aangetroffen planten en apparatuur 
zijn in beslag genomen. De politie 
heeft de zaak in onderzoek.

Aalsmeer - VVV Hollands Midden 
beëindigt haar activiteiten per 1 ja-
nuari 2011. Hiermee komt de ves-
tiging in het gemeentehuis te ver-
vallen. De gemeente wil de VVV-
dienstverlening in Aalsmeer voort-
zetten en wel door het oprichten van 
een VVV Agentschap in het cen-
trum. Onder een VVV Agentschap 
valt de plaatsing van een VVV in-
formatiezuil met toeristisch-recre-
atieve informatie, een rek met VVV 
Gastheerschapproducten en ande-
re promotionele producten. De on-
dernemer moet ruimte voor de zuil 
en informatie beschikbaar stellen 
en verkoopt een vastgesteld VVV-
assortiment waaronder VVV Ca-
deaubonnen en Gastheerschappro-
ducten (kaarten, routes en gidsen). 

Het voordeel voor de ondernemer is 
dat dit extra aanloop en inkomsten 
kan opleveren. Bent u een onderne-
mer met een bedrijf in Aalsmeer en 
heeft u interesse in het VVV agent-
schap? Dan kunt u voor 15 no-
vember contact opnemen met An-
ne Marie Dees, beleidsmedewer-
ker toerisme en recreatie bij de ge-
meente Aalsmeer via telefoonnum-
mer: 0297-387678 of per e-mail: an-
nemarie.dees@aalsmeer.nl. Het 
VVV Agentschap wordt organisa-
torisch ondergebracht bij het Am-
sterdam Toerisme en Congres Bu-
reau (ATCB). Zij zullen ook de ge-
sprekken voeren met de geïnteres-
seerde ondernemers en vervolgens 
advies uitbrengen aan de Gemeen-
te Aalsmeer.

Ondernemer gezocht voor VVV 

Ophaaldagen snoeiafval 
in wijken andersom!
Aalsmeer - Helaas is er vorige 
week een fout geslopen in het be-
richt over de ophaaldagen van het 
snoeiafval. De juiste dagen zijn: vrij-
dag 5 november in Aalsmeer West 
en vrijdag 12 november in Aalsmeer 
Oost. De grens tussen de twee ge-
bieden is de provinciale weg, N201. 
Op deze vrijdagen rijden specia-
le wagens van De Meerlanden om 
het (gebundelde) snoeiafval op te 
halen. Dit jaar is er extra aandacht 
voor het zogenaamde overhangen-
de groen op voet- en fietspaden. 

Bewoners zijn namelijk zelf verant-
woordelijk voor het snoeien van dit 
overhangende groen. 
Bij de gemeentelijke servicelijn ko-
men bijvoorbeeld regelmatig mel-
dingen binnen over dit overhangend 
groen van particulieren. Dit over-
hangend groen is lastig voor alle 
voetgangers en fietsers, maar voor-
al voor mensen met kinderwagens, 
ouderen of mindervaliden. Meer in-
formatie over de zogenaamde tak-
kenronde is te vinden op www.
meerlanden.nl.

Aalsmeer - Op maandag 8 novem-
ber wordt begonnen met de uitvoe-
ring van de periodieke reiniging en 
inspectie van een gedeelte van het 
rioolstelsel in Aalsmeer. Het gaat 
hier om de riolen in de woonker-
nen Stommeer, Kudelstaart, Oost-
einde en Industriegebied Hornmeer. 
Het kan zijn dat de werkzaamheden 
enige overlast met zich mee bren-
gen. Vanwege de weersomstandig-
heden kan op voorhand niet gezegd 
worden wanneer welke wijk aan de 
beurt is. De werkzaamheden zullen 
naar verwachting 20 werkdagen in 
beslag nemen. Dat betekent dat vol-
gens planning het werk half decem-
ber afgerond is. De reiniging en in-
spectie is noodzakelijk om een goe-
de afvoer van het afvalwater te (blij-
ven) waarborgen. 
Het kan gebeuren dat er bij de 
werkzaamheden enige overlast op-
treedt. Doordat de riolering met ho-
ge waterdruk wordt gereinigd kan 
het gebeuren dat de binnenriole-
ring wordt leeggezogen (vacuüm) 
of een ogenblik onder druk komt te 
staan. Het eerste veroorzaakt een ri-
oollucht in huis, eenvoudig te ver-
helpen door de kranen even te la-
ten lopen. In het andere geval kan 
water in het toilet of gootsteen wat 

omhoog komen en of gaan borrelen. 
Sluit uit voorzorg uw toiletdeksel en 
zet hier een emmer met water op, dit 
voorkomt dat er vanuit uw toilet wa-
ter op de grond kan komen.
 
Mogelijke verkeershinder 
Doordat bij het reinigen en inspec-
teren van het riool van grote vracht-
auto’s gebruik wordt gemaakt kan 
dit leiden tot enige verkeershinder. 
Wanneer een inspectieput (de put-
ten met de grote ronde deksels) van 
de riolering voor uw inrit ligt kan het 
gebeuren dat deze enige tijd is ge-
blokkeerd. Aan inwoners wordt ge-
vraagd auto’s niet op de aanwezi-
ge inspectieputten te parkeren, zo-
dat deze tijdens de werkzaamheden 
toegankelijk zijn. Wanneer een in-
spectieput zich bevindt op privéter-
rein, wordt deze put toch opgezocht 
en blootgelegd door medewerkers 
van de dienst. 
Na afloop van het reinigen en de in-
spectie wordt het perceel uiteraard 
in goede staat terug gebracht. De 
gemeente vraagt om uw begrip en 
uw medewerking. Wie vragen over 
de reiniging of inspectie heeft, kan 
contact opnemen met de heer W. 
Stolp van de gemeente Aalsmeer 
via 0297-387764.

Reiniging en inspectie rioolstelsel

Inspraakavond Proosdij-Noord
Aalsmeer - Op maandag 8 novem-
ber wordt een informatie- en in-
spraakavond georganiseerd voor 
bewoners van Proosdij-Noord. De 
avond wordt georganiseerd in het 
kader van de planologische proce-
dures ten behoeve van de ontwikke-
ling van het zuidelijk deel van Proos-
dij Noord. 
De bijeenkomst wordt gehouden in 
het Dorpshuis Kudelstaart en begint 
om 20.00 uur. Bewoners kunnen tij-
dens deze avond hun zienswijze ge-
ven op de ruimtelijke procedure. Dit 
kan ook schriftelijk binnen de ter-
mijn dat de plannen ter inzage lig-
gen. Na een inleiding door wethou-
der Gertjan van der Hoeven wor-
den de bewoners geïnformeerd over 
de plannen door stedenbouwkun-

dig bureau SVP en de architect W. 
Stroobach. Er is uiteraard gelegen-
heid voor de bewoners om te rea-
geren op de plannen. Er zijn al twee 
keer eerder plannen gemaakt voor 
dit gebied. Deze twee eerdere plan-
nen van de projectontwikkelaar Gr-
ontmij Real Estate bleken niet haal-
baar in verband met de economi-
sche recessie en de slechte markt 
voor huizen in het duurdere seg-
ment. Dit derde plan van de Gront-
mij gaat uit van huizen in het mid-
densegment en heeft daardoor een 
grotere slaagkans. De welstands-
commissie heeft inmiddels een po-
sitief advies uitgebracht over de 
bouwplannen. De ruimtelijke pro-
cedure start morgen, vrijdag 5 no-
vember.

Voorschools educatief programma
Taallessen in peuterspeelzalen
Aalsmeer - Kinderen van nul tot 
vier jaar met een taalachterstand 
krijgen vanaf 1 januari extra taalles-
sen bij de kinderopvang en peuter-
speelzalen, zodat zij vanaf hun eer-
ste schooldag niet achterlopen bij 
hun klasgenootjes. De onlangs door 
de gemeenteraad van Aalsmeer 
vastgestelde nota ‘Harmonisatie 
voorschoolse voorzieningen 2010-
2013’ maakt het noodzakelijk dat de 
peuterspeelzalen hierop worden in-
gericht. Ook in de reguliere kinder-
opvang verandert het een en ander. 
Om de kwaliteit van voorschoolse 
educatie te verhogen, wordt vanaf 
2011 niet meer gewerkt met vrijwil-
ligers, maar komen twee geschool-
de leidsters les geven. Bovendien 
wordt gewerkt met een educatief 
voorschools programma. Door sub-
sidie van de gemeente wordt de ou-
derbijdrage laag gehouden en ou-
ders van kinderen die voorschoolse 
educatie nodig hebben in de peu-
terspeelzalen krijgen een extra fi-
nanciële tegemoetkoming. De ge-
meente investeert met name in de 
kwaliteit van de peuterspeelza-
len. Het programma dat de peuter-
speelzalen nieuwe stijl gaan aanbie-
den is gericht op specifieke doel-

groepen. Die doelgroepen bestaan 
uit kinderen met een risico op ont-
wikkelingsachterstand en kinderen 
van ouders die geen gebruik kun-
nen maken van de belastingtoeslag 
op grond van de Wet Kinderopvang. 
Het jaar 2011 is een overgangsjaar. 
Dat betekent dat kinderen, die al 
op een peuterspeelzaal zitten, mo-
gen blijven. Ouders van kinderen, 
die op de inschrijflijst staan en die 
niet behoren tot de doelgroep, wor-
den echter geadviseerd op zoek te 
gaan naar een alternatief. Als alter-
natief voor de ouders die niet meer 
in aanmerking komen voor een plek 
op de peuterspeelzaal nieuwe stijl is 
een peutergroep gestart bij de kin-
deropvang voor 2 tot 4 jarigen. De 
gemeente stimuleert de kinderop-
vangorganisaties hun leidsters te 
scholen in het gebruik van een edu-
catief voorschools programma, zo-
dat ook bij deze vorm van kinderop-
vang extra aandacht komt voor kin-
deren met een risico op ontwikke-
lingsachterstand. Meer informatie 
over onder andere het gebruik van 
een voorschools educatief program-
ma en voor wie de ouderbijdrage is 
bedoeld, is te vinden op de website 
van de gemeente www.aalsmeer.nl.

Victor aan de 
wandel gegaan?
Aalsmeer - Zaterdag 30 oktober is 
uit de Sportlaan gele Victor verdwe-
nen vanuit het straatje naar de ten-
nis- en atletiekbaan. Hij lijkt sinds 
zaterdagavond aan de wandel. Erg 
jammer, want Victor dient voor de 
veiligheid van de kinderen in de 
Sportlaan. Alle bewoners zien hem 
dus graag terug waar hij stond, zo-
dat hij aangeeft dat er kinderen bui-
ten spelen. Wil de grappenmaker 
die Victor heeft meegenomen deze 
ook weer terugplaatsen in de Sport-
laan? Hartelijk dank alvast!
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CDA Aalsmeer: “Samen 
creëren we de toekomst”
Aalsmeer - Voor het CDA staat de 
gemeenschap centraal. De fractie 
streeft naar een samenleving waar-
in mensen voor zichzelf en elkaar 
verantwoordelijkheid nemen en met 
elkaar vorm geven aan de samen-
leving. “Samen creëren we de toe-
komst”, is de titel van de algemene 
beschouwingen. Het CDA schrijft in 
dit boekwerk, behorende bij de be-
handeling van de begroting, niet te-
leurgesteld te zijn in de bezuini-
gingsvoorstellen van het college. 
“Als het nodig is, zullen we ingrij-
pende beslissingen niet uit de weg 
gaan.” 
Definitieve keuzes kunnen pas ge-
maakt worden wanneer concrete en 
onderbouwde voorstellen op tafel 
liggen. De boodschap van het CDA 
aan het college in deze: “Onderzoek 
alles, maar behoudt het goede.” Het 
CDA staat achter de intentie om het 
subsidiebeleid voor jeugd- en jon-
gerenwerk aan een fundamente-
le heroverweging te onderwerpen, 

evenals een onderzoek naar de pri-
vatisering van de N201 ondersteund 
wordt en het CDA staat achter het 
voornemen om verkapte subsidies 
vanwege lage huur, opstal, onder-
houd of erfpacht van gymzalen en 
sporthallen. Sluiting van het zwem-
bad is bij het CDA niet aan de orde. 
Het CDA wil verder via een gevari-
eerd en breed kunstaanbod zoveel 
mogelijk mensen bereiken. Dat er 
op cultureel gebied, zowel landelijk 
als in Aalsmeer, moet worden bezui-
nigd, wordt zeer betreurd door het 
CDA. De partij wil het behoud van 
de culturele toegankelijk blijven sti-
muleren, maar daarbij ook de kos-
ten hiervan meer bij de burger en 
het bedrijfsleven leggen. “Het CDA 
daagt kunstenaars uit ook onderne-
mer te zijn.” 
En: “In de samenwerking tussen 
KCA, de Hint, de Werkschuit en de 
bibliotheek kan synergie bereikt 
worden.” Het voornemen om terug 
naar 1 bibliotheek te gaan, doet het 

CDA pijn in het hart, maar de par-
tij ziet in dat gelet op het financiële 
perspectief geen andere optie over-
blijft. Het CDA geeft in de algemene 
beschouwingen verder aan ook nog 
enkele wensen en vragen te heb-
ben. Hoe zit het met overnachtings-
mogelijkheden voor campers op het 
Praamplein? Een locatie voor het te 
water laten van kleine boten, inclu-
sief parkeerruimte voor trailers en 
auto’s, is nog steeds een grote wens 
van het CDA. 
En: Per 1 januari aanstaande sluit 
de VVV haar deuren in het gemeen-
tehuis. “Welke activiteiten ontwik-
kelt het college om hier een waar-
dige vervanger voor te vinden?” Tot 
slot: Over het arkenbeleid wil het 
CDA een publiek debat voeren, het 
vernieuwen van het Raadhuisplein 
hoeft op korte termijn niet aan de 
orde te komen en kan het amen-
dement over een kleinschalige ho-
recagelegenheid in Kudelstaart wel 
uit de bureaula gehaald worden?

VVD Aalsmeer: Zorgen 
over bezuinigingsaanpak
Aalsmeer - Een verantwoord finan-
cieel beleid blijft voor de VVD de 
basis van al het gemeentelijk beleid. 
“Financieel beleid is echter geen 
doel op zich”, zo schrijft de fractie 
in haar algemene beschouwingen. 
De VVD zegt zich zorgen te maken 
over de bezuinigingsaanpak van het 
college. “Het enige doel is bezuini-
gen, zonder aan te geven wat ver-
der de consequenties zijn. Een der-
gelijke aanpak zorgt naast grote on-
rust ook jarenlang voor ontwrich-
ting op sociaal, sportief en cultureel 
vlak. Uitgangspunt voor de VVD is, 
dat Aalsmeer een woonplaats moet 
zijn, waar het goed en gezond wer-
ken en leven is.” In de beschouwin-
gen vraagt het VVD zich af waar de 
uitbreiding blijft van de locaties voor 
kinderopvang, geeft de fractie aan 
de voorziening Tafeltje Dek Je te wil-
len behouden, maar tegen veel la-
gere kosten, wil de VVD zwembad 
De Waterlelie voor de toekomst be-
houden en zegt de partij een voor-
stander te zijn voor de aanleg en het 

behouden van sport- en spelmoge-
lijkheden in de wijken. De VVD geeft 
verder aan voor cultureel onderne-
merschap te zijn, maar instellingen 
dienen niet louter afhankelijk te zijn 
van gemeentesubsidies, en de partij 
wil in ieder geval de hoofdvestiging 
van de bibliotheek in de Marktstraat 
behouden. Over handhaving en vei-
ligheid heeft de VVD een duidelijke 
mening. “Handhaving is een mono-
polie van de overheid en de inwo-
ners van Aalsmeer mogen dan ook 
verwachten dat dit op een juiste en 
eerlijke manier gebeurt. Het kan niet 
zo zijn dat de een straffeloos illegale 
bouwwerken opricht, terwijl de an-
der, die netjes een vergunning aan-
vraagt, datzelfde bouwwerk niet 
mag uitvoeren. Ondanks de goede 
voornemens die verwoord staan in 
de kadernota handhaving en ver-
gunningverlening hoef je maar door 
Aalsmeer te rijden of te varen om te 
kunnen constateren dat er nog wei-
nig van terecht is gekomen.” Voorts 
wil de VVD dat de gemeente verte-

genwoordigd is op zittingen van de 
Raad van State, waarbij handhaving-
zaken van de gemeente Aalsmeer 
aan de orde zijn. “Het maakt een bij-
zondere slechte indruk wanneer de 
gemeente daar niet vertegenwoor-
digd is.” De VVD, die in haar inlei-
ding schrijft dat het huidige colle-
ge niet de voorkeur geniet van de-
ze partij, haalt ook uit naar de be-
stuurders wat betreft de kwaliteit en 
onderhoud van de openbare ruim-
te in Aalsmeer. “Deze laat te wen-
sen over, dit ondanks hogere kos-
ten in vergelijking met andere ge-
meenten.” En: “Als enige partij wilde 
de VVD geen huisvesting van (tij-
delijke) buitenlandse werknemers 
in de woonwijken. Deze woonwij-
ken zijn er niet op ingericht en het 
heeft op meerdere plaatsen een ne-
gatieve invloed op het woongenot. 
De VVD schrijft een voorstander te 
zijn van grootschalige woonvoorzie-
ningen voor arbeidsmigranten bui-
ten de woonwijken, zoals voorzien 
wordt in Greenpark Aalsmeer. 

PACT Aalsmeer ziet toekomst 
met optimisme tegemoet
Aalsmeer - PACT Aalsmeer ziet 
de toekomst - ondanks de donke-
re wolken - met optimisme tege-
moet. “Mensen zijn zo creatief dat 
ze steeds opnieuw zelf oplossin-
gen vinden”, zo schrijft de partij in 
haar algemene beschouwingen. 
PACT Aalsmeer wil dat de overheid 
de kracht, vindingrijkheid en crea-
tiviteit van mensen ondersteunt en 
ruimte geeft. “De sleutel voor veran-
dering ligt bij mensen zelf. De over-
heid sluit daarop aan.” 
Verder is PACT van mening dat de 
gemeente een taak heeft om er-
voor te zorgen dat alle kinderen in 
contact komen met kunst en cul-
tuur, met muzikale vorming en met 
natuur- en milieueducatie. Als het 
gaat om zaken, zoals Tafeltje Dek 
Je, dan hecht PACT zeer aan het 
bereiken van het gewenste maat-
schappelijke effect, in dit geval ou-
deren uit hun isolement halen. De 
gemeente wordt gevraagd eens te 

bekijken of deze vorm daartoe wel 
het meeste bijdraagt en of ande-
re vormen mogelijk meer bereiken. 
Tevens dient de gemeente het ou-
derenbeleid, volgens PACT, zo in te 
richten dat ouderen zo lang moge-
lijk zelfstandig kunnen blijven wo-
nen. Het jeugdsportfonds noemt 
PACT een mooie laagdrempelige or-
ganisatie, die het jongeren moge-
lijk maakt om, als zij dit vanuit ge-
zinssituatie niet kunnen, deel te la-
ten nemen aan sport. “Het is wen-
selijk deze vorm van directe hulp uit 
te breiden naar bijvoorbeeld kunst 
en cultuur en educatie.” De discus-
sie over hoeveel bibliotheekvesti-
gingen Aalsmeer nodig heeft, vindt 
PACT een moeilijke. Daar is de frac-
tie nog niet uit. Wat PACT betreft 
mag wel nagedacht worden over 
het wel of niet in stand houden van 
het buitenbad van zwembad De Wa-
terlelie. PACT gelooft niet in het fa-
beltje dat de bewoners de plantsoe-

nen (deels) gaan bijhouden. “Dit is 
een echte kerntaak van de gemeen-
te. Iets anders is het om via de wij-
ken specifieke acties, zoals zwerf-
vuil opruimen, te organiseren.” Wat 
bezuinigingen betreft denkt PACT 
centjes te verdienen door de open-
bare verlichting op sommige tijden 
een (flink) tandje minder te zetten. 
“Ook goed voor het milieu.” In de 
ogen van PACT moeten wijkraden 
veel meer betrokken worden bij (ge-
bieds)ontwikkelingen, omdat zij nu 
eenmaal de kennis in hebben over 
het functioneren en de samenstel-
ling van een wijk. Verder vindt PACT 
dat de beraads- en raadsvergade-
ringen nog veel te veel naar binnen 
is gericht. “Het echte contact met 
de burger komt onvoldoende uit de 
verf.” Tot slot schrijft de fractie niet 
weg te zullen lopen voor het financi-
ele programma. “Wij willen mede de 
verantwoordelijkheid dragen voor 
-soms ingrijpende- keuzen.” 

Aalsmeer Belangen: “Het is 
tijd voor echte verandering”
Aalsmeer - “De periode van onze-
kerheid, die achter ons ligt, is sinds 
de verkiezingen van 2010 veranderd 
in zekerheid”, zo schrijft Aalsmeer-
se Belangen in haar algemene be-
schouwingen. 
“Zekerheid dat er bezuinigd moet 
worden, zekerheid ook wanneer 
het gaat over de werkwijze van het 
college. Alles waar de fractie van 
Aalsmeerse Belangen als oppositie 
partij de vorige raadsperiode voor 
heeft gestreden, kan in de komen-
de periode bewaarheid worden. Dat 
er nog wat puin geruimd moet wor-
den uit de afgelopen raadsperiode 
is duidelijk, maar niettemin zal het 
nit al te lang duren voordat ook dit 
aan kant is. Het is tijd voor echte 
verandering!” 
AB is wat deze verandering betreft 
bereid om zeer ver te gaan. “En, als 

het moet, nog een stapje verder.” 
Aalsmeerse Belangen zegt het niet 
leuk te vinden om te doen, maar 
wanneer de inkomsten niet vol-
doende zijn, zullen de uitgaven aan-
gepast moten worden. “Het liefst 
zonder de burgers van Aalsmeer ex-
tra te belasten. Door allerlei prijsstij-
gingen gaan de kosten voor het le-
vensonderhoud al genoeg omhoog. 
Het is dus een grote uitdaging voor 
het college en natuurlijk voor de ge-
hele gemeenteraad om de financiën 
op orde te krijgen.” AB zegt er van 
bewust te zijn dat tussen de par-
tijen verschillende ideeën bestaan 
over de vraag waar het beste ge-
kort kan gaan worden. “Bij de een 
zal dat betekenen dat er nog maar 
1 bibliotheek met alleen maar dun-
ne boekjes zal overblijven, de an-
der komt misschien wel met het 

idee om het zwembad te verande-
ren in een 10 meter bad, de volgen-
de zal misschien de watertoren wil-
len halveren en de laatste wil mis-
schien wel reclameborden op de 
toren van het gemeentehuis. Maar 
wat de uitkomst ook mag worden: 
Het is tijd voor echte verandering.” 
De fractie zegt zich tot slot in te zul-
len zetten voor een beter, schoner 
en evenwichtiger Aalsmeer en geeft 
aan uit te kijken naar discussies op 
alle fronten op basis van gelijkheid.” 
De algemene beschouwingen ein-
digen met een raadseltje: Er waren 
eens twee dorpjes, en ze leefden 
nog lang en gelukkig. Zal dit slaan 
op Aalsmeer en Uithoorn, de sa-
menwerking op verschillende fron-
ten tussen deze twee gemeenten, 
die toch beiden zelfstandig willen 
blijven?

Het buitenzwembad sluiten, overgaan tot 1 bibliotheek? AB: Het is tijd voor echte veranderingen.

Sluiting van twee bibliotheken en 1 hoofdvestging houden? PACT is er nog niet uit.

Kwaliteit en onderhoud van het openbaar groen moet beter en goedkoper, vindt de VVD.

De discussie voor vernieuwen van het Raadhuisplein hoeft van het CDA op korte termijn niet aan de orde te komen.
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Restaurant Het Strandpaviljoen 
presenteert wildspecialiteiten
Aalsmeer - Het wordt weer kou-
der en dit betekent dat het weer 
tijd is voor wildgerechten! Vanaf de-
ze week kan weer genoten worden 
van wildspecialiteiten in restaurant 
Het Strandpaviljoen van The Beach. 
Chefkok Edwin Hoogeveen heeft bij 
het samenstellen van de wildspecia-
liteiten dit jaar gekozen voor traditi-
onele wildgerechten met verrassen-
de sauzen. Zo wordt bijvoorbeeld 
een hertenbiefstuk geserveerd met 
een heerlijke jus van truffel en oes-
terzwammen en zijn de traditioneel 
gestoofde konijnenboutjes in een 
wildsaus van rode wijn niet verge-
ten. Verder heeft de chef rekening 
gehouden met diegenen die niet 
uit al het lekkers kunnen kiezen: Zij 

kunnen namelijk kiezen voor een 
proeverij van alle voorgerechten. 
Gastheer van het Strandpaviljoen 
René Linthorst beveelt bij de wild-
specialiteiten een krachtige Corbiè-
res (Château Cabriac) van Jean de 
Cibeins aan. 
“Deze krachtige volle herfstwijn 
past uitstekend bij onze wildspeci-
aliteiten en maakt dat de smaak van 
de gerechten voor 100 procent naar 
voren komt.” Nieuwsgierig gewor-
den? Restaurant ‘Het Strandpavil-
joen’ in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a is dagelijks geopend 
voor lunch en diner. Reserveren is 
gewenst en kan door te bellen met 
0297-347444. Surf voor meer infor-
matie naar www.beach.nl

Greenport Aalsmeer versterkt 
samenwerking sierteeltsector 
Aalsmeer - Greenport Aalsmeer is 
versterkt met een stichting die struc-
tureel werkt aan het uitbouwen van 
de internationale concurrentiepo-
sitie van de hele sierteeltsector. De 
stichting is een uniek samenwer-
kingsverband van provincie Noord-
Holland, zes gemeenten en het be-
drijfsleven op en rond de bloemen-
veiling in Aalsmeer. Zij pakken sa-
men een aantal speerpunten aan, 
zoals ruimte en bereikbaarheid, ar-
beidsmarkt en onderwijs en kennis 
en innovatie. 
De krachtenbundeling resulteert 
dit jaar al in de inzending van Bloo-
min’Holland naar de Floriade 2012 in 
Venlo: een spectaculaire experience 
waarin de Greenport Aalsmeer zich 
presenteert aan de naar verwach-
ting twee miljoen bezoekers. Qua 
bereikbaarheid is er een belangrijke 
stap gezet in de realisatie van een 
ongestoorde vrachtverbinding (OLV 
Greenport) van de bloemenveiling 
in Aalsmeer naar Schiphol met het 
binnenhalen van een subsidie van 
8,3 miljoen euro. 
Door het uitnodigen van alle colle-

ges van B&W met hun raden voor 
een werkbezoek is het draagvlak 
vergroot: meer dan 60 gemeente-
raadsleden van de zes gemeenten 
brachten de afgelopen maanden 
een bezoek aan de sector. Al de-
ze resultaten zijn niet mogelijk zon-
der een sterke krachtenbundeling. 
Met de oprichting van de Stichting 
Greenport Aalsmeer is de krach-
tenbundeling voor de komende ja-
ren nog steviger verankerd. Jaap 
Bond, voorzitter stuurgroep Green-
port Aalsmeer:“Greenport Aalsmeer 
is klaar voor de toekomst. Dit unieke 
en sterke samenwerkingsverband 
is van groot belang voor de Noord-
Hollandse en Nederlandse econo-
mie en voor de internationale con-
currentiepositie. Verbinden en ver-
sterken is het motto. Daarmee mo-
tiveren we bedrijven en overheden 
om te investeren in het internationa-
le centrum voor de sierteelt. In 2010 
is de basis gelegd voor een duurza-
me toekomst. We richten ons op be-
langrijke thema’s als ruimte en be-
reikbaarheid, duurzaamheid en on-
derwijs. Wij zijn er klaar voor!”

Zaterdag 6 november:
Winter Testdag bij de Van 
Kouwen Bedrijven
Aalsmeer - Op zaterdag 6 novem-
ber wordt door Van Kouwen de Na-
tionale Opel Testdag, de Chevro-
let Winter Testdag en de Kia Test-
dag georganiseerd. Alle autobezit-
ters in de regio kunnen tijdens de-
ze dag hun auto laten testen voor de 
winter. Deze test is gratis en kan bij 
elk merk auto worden gedaan. Ook 
zijn er diverse aanbiedingen op win-
terbanden, sneeuwkettingen en na-
vigatiesystemen. 
Daarbij organiseert Van Kouwen 
van donderdag 4 tot en met zon-
dag 7 november in alle vestigingen 
de Open Dagen. Tijdens deze dagen 
is iedereen welkom om vrijblijvend 
de vestigingen binnen te wandelen. 
Bijvoorbeeld de nieuwe Opel vesti-
ging in Hoofddorp, maar ook de Al-
fa Romeo en Kia vestiging in Am-
sterdam Zuidoost is voor veel men-
sen nog onbekend. In Aalsmeer zijn 

de modellen van Kia en Opel te zien 
en kan de Chevrolet rijder nog al-
tijd terecht voor onderhoud. Ver-
meij Uithoorn draagt niet de naam 
Van Kouwen maar doet, als onder-
deel van de Van Kouwen Automo-
tive Groep, ook mee aan deze Open 
Dagen. In Amstelveen en Amster-
dam West worden er Opels en Che-
vrolets onderhouden en verkocht. In 
de showrooms is er tijdens de Open 
Dagen flink voordeel te behalen. Bij 
aankoop van een nieuwe auto vari-
eert het voordeel van 5000 euro bij 
aankoop van een nieuwe Opel Cor-
sa tot een gratis financiering en 
1500 euro extra inruil. En alle kopers 
van een nieuwe auto ontvangen een 
gratis iPad! Reden genoeg om een 
bezoek te brengen aan de Open Da-
gen bij Van Kouwen. Meer informa-
tie en openingstijden zijn te vinden 
op www.vankouwen.nl.

Ledenvergadering TCA
Aalsmeer - Het einde van het jaar 
nadert en dit zijn de maanden waar 
in de begrotingen voor het komen-
de jaar 2011 worden gemaakt. Ui-
teraard kan de TCA begroting voor 
2011 alleen door leden vastgesteld 
worden. Op donderdag 11 novem-
ber wordt in de Legakker in de Turf-
stekerstraat de algemene ledenver-
gadering gehouden. Leden zijn wel-
kom vanaf 16.00 uur. Onderwer-
pen die zeker op de agenda staan 
zijn ondermeer: Continuering van 
het lidmaatschap van de Onderne-
mers Vereniging Aalsmeer (OVA): ja 
of nee? Revitalisering bedrijventer-
rein Hornmeer, wat is de stand van 
zaken? En wat zijn de huidige ont-
wikkelingen op de bedrijventerrei-
nen aan de Witteweg, Molenvliet en 
Hornmeer?

6e Ondernemersborrel
Op maandag 15 november wordt 
voor de zesde maal de Aalsmeerse 

Ondernemersborrel georganiseerd.
De vijf voorgaande edities waren 
een groot succes en een stimulans 
voor de OVA om deze zesde editie 
op touw te zetten. De Ondernemers-
borrel begint om 20.00 uur, is in de 
Crown Business Studio’s aan de Van 
Cleeffkade 15 en aanmelding is ver-
plicht. Gastspreker dit keer is een 
vertegenwoordiger van een sector 
die niet binnen OVA vertegenwoor-
digd is, namelijk Marcel Claessen, 
General Manager van veiling Flora-
Holland Aalsmeer. Marcel Claessen 
zal een indruk geven van de ontwik-
kelingen binnen deze uiterst dyna-
mische branche en de effecten hier-
van op de regionale economie. Aan-
melden kan tot uiterlijk 10 novem-
ber via karin@ctchoffscholte.nl of 
bel op dinsdag of donderdag tussen 
9.30 en 15.00 uur naar 0297-361669. 
Er wordt een bijdrage van 10 euro 
per persoon gevraagd, contant te 
voldoen bij binnenkomst.

Meerbode op berlinerformaat
Aalsmeer - Vanaf januari stappen 
ongeveer 25 huis-aan-huiskranten 
in Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Noord-Brabant over op het berliner-
formaat. Dit meldt commercieel di-
recteur Bert Geefshuijsen van Jans-
sen/Pers in Gennep, met Boesen-
kool Krantendruk in Castricum de 
enige drukkerij in Nederland met 
een berlinerpers. De huis-aan-huis-
bladen die overgaan op berliner-
formaat zijn onder meer Groeiend 
Best, Midden Brabant, Het Klaver-
blad, de Nieuwe Meerbode, de Be-

verwijker en Weekblad voor Deur-
ne/Peelbelangen. De weekbladen 
volgen hiermee het Nederlands 
Dagblad dat vanaf zaterdag als eer-
ste Nederlandse krant verschijnt op 
het nieuwe formaat, dat het midden 
houdt tussen broadsheet en tabloid. 
De Nieuwe Meerbode zal vanaf 
het nieuwe jaar wekelijks geheel in 
kleur verschijnen en de krant kan 
niet meer uit elkaar vallen: Er gaan 
nietjes doorheen.

Bron: ANP

Biertapwedstrijd in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 6 novem-
ber organiseert café Sportzicht 
haar jaarlijkse biertapwedstrijd voor 
de gasten. De wedstrijd in het ca-
fé in de Sportlaan begint om 19.30 
uur en de toegang is gratis. Ieder-
een van 18 jaar en ouder mag deel-
nemen. Biertappen is een ambacht 
dat, naast de juiste opleiding en vol-
doende ervaring, om passie voor het 
product vraagt. 
Passie die verder gaat dan het ope-
nen van een tapkraan en het vol-
schenken van zomaar een glas. Wie 
een perfect pilsje wil schenken, zal 
zich moeten verdiepen in het pro-
duct, de presentatie en het gevoel 
van gastvrijheid. Een combinatie van 
factoren die bij café Sportzicht pri-
ma geregeld is. Het café doet mee 
aan de training ‘Goed Getapt’. Elk 

jaar gaan de uitbaters en hun me-
dewerkers op training. En er ko-
men ieder jaar mistery visitors langs 
om hen te beoordelen. Ben de Koff 
en Aster v/d Bosch behaalde dit 
jaar beide een score van 100 pro-
cent. Ben en Tineke de Koff willen 
ook hun gasten zelf laten ervaren 
wat er nodig is om een goed bier-
tje te schenken. “De biertapwed-
strijd is een leuke aangelegenheid 
om onze stamgasten kennis te la-
ten maken met de uitdagingen van 
het kasteleinsvak”, aldus het echt-
paar. In 2009 tapte Gerdie van Til-
burg het beste biertje. Lukt het haar 
om deze titel opnieuw te bemach-
tigen of gaat een andere stamgast 
er met de titel vandoor? Iedereen is 
welkom op deze gezellige en leerza-
me avond.

Nieuw: Beauty Rituals in 
HealthCity Kudelstaart
Kudelstaart - Schoonheidsspecia-
liste Ilona van Paassen opent aan-
staande zaterdag 6 november haar 
eigen beautysalon en is nog druk 
bezig met de laatste loodjes om de 
ruimte waarin dit gaat plaatsvinden 
klaar te maken. De salon, met veel 
olijfgroen accenten, zoals de mu-
ren, de handdoeken en accessoi-
res, krijgt een frisse uitstraling. De 
kasten zijn donkerbruin, wat qua 
kleur weer mooi combineert met 
het groen. Voordat je door de poort-
jes van Health City aan de Wim Kan 
Dreef 5 naar binnen gaat zit Beau-
ty Rituals aan de rechterzijde. ]“Je 
hoeft dus absoluut geen lid te zijn 
van de sportschool om je lekker 
door mij te laten behandelen”, al-
dus de nieuwbakken eigenaresse. 
Over hoe het idee ontstaan is om 
een eigen salon te beginnen ver-
telt Ilona het volgende: “Eigenlijk is 
het niet zo vanzelfsprekend gegaan. 
Toen ik acht jaar oud was, zijn wij 
met het gezin verhuisd naar Frank-
rijk, ik heb daar eenentwintig jaar 
gewoond en heb daar mijn school, 
studie en verschillend werk gehad. 
Eigenlijk vooral in de tuinbouw, om-
dat mijn ouders een eigen kweke-
rij hebben. Die richting was dan 
ook vrij logisch. Na op verschillende 
plekken in Frankrijk gewerkt te heb-
ben, ben ik zeven jaar geleden naar 
Nederland gekomen. Vanwege mijn 
achtergrond kon ik gemakkelijk een 
baan vinden in de verkoop van plan-
ten, uiteraard export op Frankrijk. 
Later leerde ik mijn huidige vriend 
kennen, die uit Kudelstaart komt. 
Zodoende ben ik uiteindelijk hier 
beland en het bevalt me prima. In-
middels hebben we ook een prach-
tige dochter van twee jaar. Het wer-
ken in de planten en de verandering 
in die markt is me op den duur wat 
tegen gaan staan, dus heb ik me om 
laten scholen. Ik ben recent gestopt 
met mijn fulltime baan in de plan-
tenexport en heb de opleiding van 
schoonheidsspecialiste nagenoeg 
afgerond, vandaar dat ik nu mijn 
droom kan verwezenlijken. Het on-
dernemen is me, door mijn familie 
natuurlijk, niet vreemd. Ook ben ik 
goed thuis in boekhouden, dus ik ga 
alles zelf doen. Het is wel grappig 
om te vertellen dat ik twee jaar in 

Parijs heb gewoond en gewerkt, ik 
deed de boekhouding bij een groot 
make-up bedrijf. Daar is het idee om 
hier ooit iets mee te doen wel gaan 
borrelen. Toen ik in Kudelstaart re-
gelmatig in de sportschool aanwe-
zig was kwam deze kans en het bal-
letje ging rollen om het zo maar te 
zeggen.”

Exclusieve openingskorting 
Beauty Rituals is zowel voor vrou-
wen als mannen, maar ook jonge-
ren tot en met eenentwintig jaar 
kunnen, tegen een gereduceerd ta-
rief, bij de salon terecht. Ilona: “Ik 
ga werken met het merk Exten-
so Skincare, deze complete huid-
verzorgingslijn biedt voor elke leef-
tijd en ieder huidtype volledige pro-
gramma’s hoogwaardige huidver-
zorgingsproducten aan en helpt de 
huid gezond, fit en stralend te hou-
den. Het product is exclusief op de 
markt voor professionele schoon-
heidsspecialisten en ik vind het fijn 
om mee te werken. Ik begin met ze-
ven verschillende behandelingen en 
wil dit stap voor stap gaan uitbrei-
den. Daarbij houd ik rekening met 
de wensen van mijn klanten. In de 
zomer is er een andere behoefte 
voor de huid, dan in de winter die 
nu voor de deur staat. Voor de feest-
dagen heb ik momenteel een leuke 
aanbieding: Het ‘Chocoholic Ritual’. 
Laat je verrassen door deze heerlij-
ke chocolade behandeling. Leuk om 
cadeau te doen, maar nog leuker 
om te krijgen!” Als exclusieve ope-
ningskorting geeft Beauty Rituals 
maar liefst twintig procent korting 
op alle behandelingen in november. 
Ilona werkt op afspraak en is tele-
fonisch bereikbaar via 06-53527348. 
Kijk op de website voor het volledi-
ge overzicht aan behandelingen en 
verdere informatie: www.beautyri-
uals.nl. Nieuwsgierig geworden? Ie-
dereen is zaterdag welkom tijdens 
de opening van 9.00 tot 14.00 uur. 
Het enthousiasme van deze starten-
de onderneemster zal u bevallen. 
Tip: Neem meteen de agenda mee. 
Een lekkere verwenbehandeling kan 
toch geen kwaad tijdens deze som-
bere herfstdagen?! 
 
Door Miranda Gommans

Nu al met het voorjaar bezig zijn
Workshop bollenmand vullen 
bij Bloembollenkwekerij Koster
Aalsmeer - Nu al gezellig bezig zijn 
met het voorjaar, wie wil dat tijdens 
deze gure dagen nou niet? En sinds 
kort kan dat aan de Hoofdweg 152. 
Bloembollenkwekerij en Handel C.B. 
Koster heeft zich daar onlangs ge-
vestigd en is gespecialiseerd in de 
verkoop van vele soorten bloem-
bollen. Uniek is dat ook workshops 
bloembollenmand vullen worden 
georganiseert. Het bedrijf was hier-
voor gevestigd in Langeraar en heeft 
een grote klantenkring opgebouwd, 
mede vanuit de vereniging Groei & 
Bloei. Tuinieren is vooruit denken, 
dus om in het voorjaar te kunnen 
genieten van bloeiende bollen, is 
het nu de tijd om ze te planten. Bij 
Cees Koster kunnen allerlei soorten 
bloembollen gekocht worden, van 
de bekende narcis, tulp, krokus, iris 
of hyacint tot aparte, maar prachti-
ge andere soorten bollen. Ook wor-
den de populaire amaryllisbollen in 
diverse soorten en kleuren te koop 
aangeboden. De kwekerijwinkel is 
van juli tot eind december open en 
je kunt er lekker rondneuzen tussen 
de vele bakken met 180 verschillen-
de soorten. Maar Bloembollenkwe-
kerij Koster is vooral uniek in het or-
ganiseren van workshops bollen-
mand vullen. Je wordt ontvangen 
met koffie of thee en krijgt eerst uit-
leg over bloembollen in het alge-
meen en de kwekerij. Daarna is het 
tijd om zelf aan de slag te gaan. On-
der zijn professionele en enthousi-
aste leiding mag je een mand vullen 
met potgrond en maar liefst 23 ver-
schillende soorten bloembollen, die 
je zelf mag uitkiezen. Dit gaat laag 
voor laag, wat ook wel etagebe-
planting genoemd wordt. Alle bak-
ken met bollen zijn duidelijk genum-
merd, zodat je weet in welke laag ze 
moeten komen en hoeveel stuks je 
nodig hebt. Tevens zijn ze voorzien 
van goede beschrijvingen en foto’s 
hoe de bloemen eruit zien in het 
voorjaar. Bovenop de bollen komen 
een aantal viooltjes, zodat de mand 

ook nu al leuk is om naar te kijken. 
Tussendoor geeft Cees veel tips, zo-
als het prikken van gaatjes in het 
plastic vijf centimeter boven de bo-
dem van de mand, zodat het water 
kan weglopen. En dat je vooral geen 
turfmolm moet gebruiken, maar ge-
wone potgrond. De twee uur duren-
de workshops worden in de maan-
den november en december gege-
ven en op dinsdag en donderdag 
zijn er inloopsessies. Je kunt ook 
met een groep komen, maar dan is 
het handig om van te voren een af-
spraak te maken. Er worden work-
shops gegeven voor allerlei groe-
pen, zoals ouderen, gehandicapten 
of bijvoorbeeld als personeelsuitje. 
Voor slechts 22,50 euro per persoon 
ga je naar huis met een mand met 
zo’n 145 bollen. Vanaf februari tot 
en met mei kun je dan genieten van 
de kleurrijke mand met bollen die je 
zelf hebt uitgekozen. Cees Koster 
verkoopt ook verschillende bollen-
mandpakketten, waarmee je thuis 
zelf aan de slag kunt gaan. Voor 27 
euro inclusief verzendkosten binnen 
Nederland (of 47 euro voor twee 
pakketten) krijg je een bloembollen-
pakket toegestuurd met een uitge-
breide omschrijving hoe je de bollen 
in de mand moet planten. Deze pak-
ketten zijn ook leuk om te geven als 
cadeau of relatiegeschenk. 

Naast verkoop aan particulieren 
teelt Bloembollenkwekerij C.B. Kos-
ter ook voor de handel en ieder jaar 
is hij tijdens de narcissenparade 
eind april met een stand te vinden 
op de Keukenhof. Een druk bedrijf 
dus, waar veel te doen is. 
Cees Koster is momenteel op zoek 
naar enthousiaste scholieren die 
mee komen werken met het plan-
ten van bloembollen. Voor meer in-
formatie of het maken van een af-
spraak kun je kijken op www.bol-
lenmand.nl. 

Door Ilse Zethof

Tukker wint bij 
Sjoelclub 
Aalsmeer - Donderdag 28 okto-
ber heeft sjoelclub Aalsmeer weer 
haar competitie-avond gehouden. 
In de Hoofdklasse won Cock Tuk-
ker met gemiddeld 2881, in de A-
klasse was Marry Verhoeven met 
2752 onverslaanbaar, in de B-klasse 
ging de winst naar Walter Siebeling 
met 2547, in de C-klasse wist Eli-
sa Houweling met 2473 de hoogste 
eer te behalen, in de D-klasse ein-
digde Jan Alderden met 2386 pun-
ten op één, in de E-klasse behaalde 
Adje de Leede met 2198 de meeste 
punten en in de F-klasse won Mir-
jam van den Berg met 2160. De vol-
gende sjoelavond is woensdag 10 
november in het dorpshuis in Ku-
delstaart. De aanvang is 20.00 uur.

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - De volgende speel-
avond houdt buurtvereniging Ons 
Genoegen op dinsdag 9 november 
in Ons Tweede Thuis aan de Horten-
sialaan. Liefhebbers van klaverjas-
sen en rummicuppen zijn van har-
te welkom. 
De kaarten worden verdeeld om 
19.30 uur, de zaal is open vanaf 
19.00 uur. Het klaverjassen tijdens 
de vorige speelavond is gewonnen 
door de heer N. Bekkers met 6267 
punten, gevolgd door de dames M. 
Spaargaren met 5322 en R. Hoek-
man met 5255 punten. Bij het rum-
micuppen bleef mevrouw N. Tuinen 
onverslaanbaar met 30 punten. Op 
twee is mevrouw L. Karemakers ge-
eindigd met 48 punten.
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De ondertekening van de gebiedsuitbreiding van het veilingterrein door burge-
meester Pieter Litjens (links) en general manager van FloraHolland Aalsmeer, 
Marcel Claessen. 

FloraHolland en gemeente 
tekenen voor uitbreiding veiling
Aalsmeer - Namens FloraHolland 
Aalsmeer en het college van bur-
gemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer hebben afge-
lopen week general manager Mar-
cel Claessen en burgemeester Pie-
ter Litjens een realisatieovereen-
komst getekend. Deze overeen-
komst is één van de voorwaarden 
om de door FloraHolland gevraag-
de vrijstelling op basis artikel 19, lid 
1 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening te kunnen verlenen. De eco-
nomische uitvoerbaarheid van het 
plan is hiermee immers zeker ge-
steld. De overeenkomst is een on-
derdeel van het uiteindelijk door de 
gemeenteraad nog te nemen finale 
besluit over de uitbreidingsmoge-

lijkheden van de veiling. Het ruim-
telijk kader én de realisatieovereen-
komst worden later nog door de ge-
meenteraad besproken. De vrijstel-
ling maakt mogelijk dat er veiling-
gerelateerde bedrijvigheid op het 
terrein wordt ontwikkeld. 
Het betreffende gebied gaat om de 
Oostelijke uitbreiding van de Bloe-
menveiling. Dit stuk grond ligt tus-
sen de nieuwe N201 en het huidi-
ge veilingterrein. Door middel van 
het vaststellen van het bijbehoren-
de Beeldkwaliteitsplan en het In-
richtingsplan zal de kwaliteit van de 
uitbreiding van de veiling gewaar-
borgd worden en is ook meteen de 
aansluiting gegarandeerd bij Green-
park Aalsmeer.

Gemeenten tekenen convenant 
‘Energiebesparing bij supermarkten’
Aalsmeer - De gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ou-
der-Amstel en Uithoorn gaan deel-
nemen aan het convenant ‘Energie-
besparing bij supermarkten’. In het 
convenant zijn afspraken opgeno-
men die supermarkten in staat stel-
len om energiebesparende maatre-
gelen gefaseerd in te voeren. Het 
convenant past binnen de doelstel-
ling van het Klimaatakkoord van ge-
meente en Rijk 2007-2011. Door de 
in het convenant vastgelegde gefa-
seerde aanpak kunnen supermark-

ten energiebesparende maatrege-
len op passende momenten in de 
bedrijfsvoering realiseren. Naast 
permanente afdekking van koel- en 
vriesmeubelen gaat het om het ge-
bruik van energiezuinige verlichting, 
isolatie en zuinige koelinstallaties. 
Als alle Nederlandse supermarkten 
de koel- en vriesmeubelen afdek-
ken levert dat een forse energiebe-
sparing op. Een besparing die ver-
gelijkbaar is met het jaarlijkse elek-
triciteitsgebruik van circa 17.000 wo-
ningen.

D66 Tweede Kamerlid op 
avond over duurzaamheid
Aalsmeer - Maandag 8 november 
wordt een avond over duurzaamheid 
georganiseerd voor de inwoners van 
Aalsmeer en Haarlemmermeer in 
de oude verkeerstoren op Schiphol 
Oost (restaurant Wings). Trefwoor-
den: informatief, interactief en infor-
meel! Om 20.00 uur zal D66 Twee-
de Kamerlid Stientje van Veldho-
ven  (duurzaamheid, ontwikkelings-
samenwerking) de aftrap doen met 
een prikkelende inleiding! Daarna 
zal zij in gesprek gaan met D66 wet-
houders Ulla Eurich van Aalsmeer 
en John Nederstigt van Haarlem-
mermeer over hoe zij het belang van 
duurzaamheid in hun gemeenten 
weten over te dragen en over het in-
strumentarium dat zij ter beschik-
king hebben om burgers, onderne-
mers en instanties te faciliteren op 
dit gebied. Na de pauze komt het 
bedrijfsleven aan het woord: Miriam 
Clercx van de MGX Group spreekt 
over duurzaam omzetten van afval-
stoffen in bouwmaterialen en Bart 
van Thienen van Nissan Nederland 
vertelt over de introductie van een 
100% elektrische auto begin 2011. 
Welke kansen zien zij en welke pro-

blemen komen zij tegen. Wat kan 
de politiek doen om duurzame pro-
ducenten te helpen. Zijn er inves-
teringsregelingen voor producen-
ten van duurzame goederen beno-
digd of is het wenselijk wet- en re-
gelgeving aan te passen? Ter afslui-
ting van het thema Duurzaamheid 
zal Marco Witschge vertellen over 
zijn initiatief NL krijgt Nieuwe Ener-
gie. Dit burgerinitiatief heeft inmid-
dels al ruim 44.000 handtekeningen 
verzameld! Marco zal vertellen over 
zijn beweegredenen en de doelen 
die hij hiermee wil bereiken. Aan het 
eind van de avond kunnen vragen 
aan de sprekers worden gesteld en 
wordt afgesloten met een gezellige 
borrel waarbij informeel nagepraat 
kan worden met de gemeenteraads-
leden, de wethouder, bestuursleden 
en gastsprekers. 

Meer informatie over de avond is 
te vinden op www.d66haarlemmer-
meer-aalsmeer.nl. Restaurant Wings 
food & drinks is te vinden op het 
Stationsplein ZW 602 op Schiphol-
Oost en is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer.

In reactie op het persbericht van 
de gemeente dat vorige week in de 
Nieuwe Meerbode stond, wil Eve-
leens van Stevaco BV nog het vol-
gende vermelden: Wij hebben van-
af de aanvang van de bouw van de 
appartementen aan de Grundelweg  
in goed overleg met de gemeente 
Aalsmeer geprobeerd vast te hou-
den aan onze planning. De reden 
voor de vertraging in onze planning 
ligt in het feit dat de sanering van 
het eerste gedeelte van de Grundel-
weg, eerder dit jaar in opdracht van 
de gemeente uitgevoerd, veel langer 
heeft geduurd dan door de gemeen-
te Aalsmeer was gepland. Aanne-
mer PGM Bakker heeft met veel in-
spanning kunnen bewerkstelligen 

dat de vertraging minimaal is ge-
worden. Nogmaals, deze vertraging 
is veroorzaakt door het uitlopen van 
de eerste sanering van de Grun-
delweg, die in opdracht van de ge-
meente door KWS is uitgevoerd. Wij 
vinden het passend u hiervan op de 
hoogte te stellen, omdat in het pers-
bericht van de gemeente Aalsmeer 
(waarschijnlijk onbedoeld) gesug-
gereerd is dat de vertraging aan 
de ontwikkelaar en de aannemer te 
wijten is, hetgeen pertinent onwaar 
is. De winkels zijn en blijven via de 
andere toegangswegen naar het 
Dorp goed bereikbaar!”

S. Eveleens 
Stevaco Vastgoed BV

Planning Grundelweg II
ingezonden

“Genoeg werk aan de winkel”
KvK: Huiselijkheid aan 
de Westeinderplassen
Aalsmeer - KvK Amsterdam heeft 
haar verkenning afgerond voor de 
toekomst van de watersector aan 
de Uiterweg in Aalsmeer. Zij heeft in 
kaart gebracht hoe de ondernemers 
aan de Uiterweg er voor staan en 
welke ambities zij hebben. De ver-
kenning vormt samen met bevindin-
gen van de gemeente Aalsmeer de 
basis voor een nieuwe visie op de 
watersportsector. De KvK werkt mee 
het nieuwe toekomstplan op ver-
zoek van de lokale ondernemersver-
eniging en de gemeente Aalsmeer. 
Eind augustus hebben zij gesproken 
met ruim twintig ondernemers aan 
de Uiterweg. Het profiel van de on-
dervraagden: zij werken allemaal op 
en rond het water, zijn 40+ en kie-
zen bewust voor kleinschaligheid 
met een beperkt aantal werknemers 
en voorzieningenaanbod. Zij verhu-
ren boten, zomerhuisjes, loodsen en 
ligplaatsen voor zomer en winter en 
plegen onderhoud. KvK-adviseur 
Chuw Dan Hu voerde samen met 
collega Wout Grift de verkenning uit. 
Hu: “Wij vonden het opvallend hoe-
zeer de ondernemers aan de Uiter-
weg hart hebben voor de zaak. Zij 
zijn trots op de Westeinderplassen 
en stralen dat uit. Ze werken graag 

met gasten die overigens meestal 
een vaste klantenkring vormen. Het 
gebied noemen ze onderscheidend 
en uniek door de verschillende vaar-
gebieden, het dichtbevolkte achter-
land, de rust en het karakteristie-
ke binnengebied. Kwaliteit in ser-
vice en huiselijkheid drijft hun toe-
komstdenken meer dan schaalver-
groting en winstmarges.” Klinkt al-
lemaal positief, toch noemen de on-
dernemers ook knelpunten: Het toe-
ristisch aanbod in Aalsmeer is be-
perkt. Door ondiepe vaargeulen zijn 
bedrijven slecht bereikbaar en ook 
de handhaving van het vaargedrag 
en de gemeentelijke vergunning-
verlening zijn een probleem. Boven-
dien kunnen door de rode contou-
ren sommige bedrijven niet uitbrei-
den of zijn slecht verkoopbaar. Ge-
noeg werk aan de winkel. 

Hu: “Wij leggen op 10 november on-
ze resultaten voor aan de onderne-
mers. Ook het adviesbureau dat na-
mens de gemeente onderzoek doet, 
presenteert zijn resultaten. Hier-
na kunnen we aan de slag met on-
ze aanbevelingen voor een water-
sector die ook in de toekomst kans-
rijk blijft.”

Start experiment nieuw 
geluidsstelsel Schiphol
Aalsmeer - In aanwezigheid van de 
nieuwe staatssecretaris voor Infra-
structuur en Milieu, Joop Atsma, is 
afgelopen maandag 1 november het 
startsein voor het experiment met 
een nieuw geluidsstelsel Schiphol 
gegeven. In augustus jongstleden 
heeft de Tafel van Alders (het over-
legorgaan over Schiphol van lucht-
vaartpartijen, regionale bestuurders 
en bewonersvertegenwoordigers) 
advies uitgebracht om een experi-
ment uit te voeren dat moet leiden 
tot een eenvoudiger geluidsstelsel. 
Een ruime meerderheid in de Twee-
de Kamer heeft daarvoor in oktober 
groen licht gegeven. Het experiment 
duurt twee jaar en wordt na het eer-
ste en het tweede jaar geëvalueerd. 
De Staatssecretaris heeft de Alders-
tafel Schiphol gevraagd de uitvoe-
ring van het experiment te begelei-
den en te evalueren. Onder leiding 
van oud-minister Hans Alders is met 
steun van bewoners, regionale be-
stuurders en luchtvaartpartijen een 
voorstel voor het nieuwe geluids-
stelsel tot stand gekomen. Doel van 
het nieuwe geluidsstelsel Schiphol 
is de instandhouding van het net-
werk van verbindingen op Schip-
hol. Verder moet het operationeel 
uitvoerbaar en veilig zijn én moet 
het bewoners in de omgeving van 
Schiphol gelijkwaardig of beter be-

schermen. Daarbij moet het niet in-
gewikkeld zijn, en goed uitlegbaar. 
De conclusie van de Alderstafel is 
na veel onderzoek en discussie ei-
genlijk eenvoudig: gebruik het ba-
nenstelsel op Schiphol zo dat het 
minste aantal gehinderden ontstaat 
en doe dat consequent. Dit is dan 
ook de kern van het nieuwe stelsel.
De werking van het nieuwe geluids-
stelsel is gebaseerd op regels die 
voorschriften bevatten over het ge-
bruik van start- en landingsbanen. 
Rekening houdend met de weers-
omstandigheden en de herkomst en 
bestemming van het verkeer wor-
den die banen het meest gebruikt 
die het minste aantal bewoners hin-
der bezorgen. In de praktijk zal dat 
er op neer komen dat zoveel mo-
gelijk gebruik gemaakt wordt van 
de Polderbaan en de Kaagbaan. Bij 
groei zullen de andere banen een 
grotere bijdrage moeten leveren, 
onder meer om kruisend verkeer te 
voorkomen. 
De regels zullen in de wet worden 
verankerd en de naleving ervan zal 
gehandhaafd worden. Tijdens het 
experiment blijft het huidige stelsel 
met grenswaarden in handhavings-
punten van kracht Eind 2012 ma-
ken omwonenden, luchtvaartsector, 
lokale en regionale bestuurders en 
het Rijk de balans op.

Werkzaamheden voor de nieuwe N201

Bovenkerkerweg Amstel-
veen tijdelijk afgesloten
Amstelveen - Vanaf maandag 8 
november 7.00 uur tot en met maan-
dag 15 november 19.00 uur is de 
Bovenkerkerweg te Amstelveen af-
gesloten voor autoverkeer ter hoog-
te van de kruising met de nieuwe 
N201. De afsluiting van de Boven-
kerkerweg gebeurt tussen de num-
mers 127 en 131 A en aan de oost-
kant tussen de nummers 132A en 
134. Fietsers hebben wel doorgang. 
De afsluiting van de Bovenkerker-
weg hier is nodig in het kader van 
de nieuw aan te leggen N201. 
Er wordt asfaltverharding aange-
bracht bij de onderdoorgang die 
hier wordt gerealiseerd onder de 
nieuwe weg. De liggers van de on-
derdoorgang worden geplaatst op 
maandag 15 november met uitloop 
naar 16 november. Daarna geldt er 
een hoogtebeperking van 2,50 me-
ter. Dit is een definitieve situatie.
Ten tijde van het plaatsen van de lig-
gers zijn er verkeersregelaars aan-
wezig om fietsers tijdelijk (kort) te-
gen te houden

Landschapscompensatie
De Bovenkerkerweg Middenker-
kerpolder is verdiept aangelegd; 
de nieuwe N201 zal straks over de-
ze weg lopen. Door deze ongelijk-
vloerse kruising kan het verkeer van 
de Bovenkerkerweg – voornamelijk 
langzaam- en landbouw- verkeer 
– de nieuwe N201 veilig passeren 
én wordt het landschapbeeld niet 
aangetast. De Bovenkerkerpolder 
maakt deel uit van het Groene Hart, 
het veenweidegebied in de Rand-
stad. De nieuwe N201 doorkruist 
de Bovenkerkerpolder en daardoor 
verdwijnen graslanden, water- en 
oeverplanten. Dit wordt gecompen-
seerd.
Aan beide zijden van de nieuwe 
N201 in de Bovenkerkerpolder ko-
men natuurstroken ter compensatie 
van de natuur die verloren gaat. Ten 
noorden van de weg komt een 100 
meter brede zone. Deze zone maakt 
deel uit van het Ontwikkelingsplan 

De Groene AS, die van De Ronde 
Venen naar Spaarnwoude loopt. Ten 
Zuiden van N201, tot de Hollandse 
Dijk, wordt de rest van de natuur-
compensatie gerealiseerd. Behalve 
een natuurwaarde krijgt het gebied 
ook een landschappelijke en een 
recreatieve waarde. Het plan voor-
ziet verder in de benodigde water-
berging. 

Ongelijkvloerse kruising
De gemeenten Amstelveen en Uit-
hoorn en de provincie Noord-Hol-
land leggen de kruising van de 
nieuwe N201 met de Zijdelweg on-
gelijkvloers aan. Er komen daarom 
geen verkeerslichten. De nieuwe 
N201 gaat met een viaduct over de 
Zijdelweg heen. Dit viaduct ligt op 
Amstelveens grondgebied, net ten 
noorden van Uithoorn. Zowel aan de 
noordkant van de nieuwe N201, als 
aan de zuidkant komen op- en afrit-
ten naar de Zijdelweg. De N201 be-
staat ter hoogte van de Zijdelweg uit 
2 x 2 rijstroken. Een ongelijkvloerse 
kruising zorgt voor een betere door-
stroming op de nieuwe N201 en de 
Zijdelweg én is uiteraard ook beter 
voor de verkeersveiligheid.

Geschiedenis
De Bovenkerkerpolder is een laat-
18e-eeuwse polder. Deze polder 
heeft, zoals veel andere polders, 
een strakke klassieke strokenver-
kaveling, met een hoofdontwatering 
in de lengterichting van de polder 
(Ooster- en Westertocht), een Mid-
denweg en haaks daarop de kavel-
sloten. Het zuidelijke deel is nu nog 
vrijwel volledig in agrarisch gebruik 
(grasland ten behoeve van veeteelt). 
De grens van de polder wordt ge-
vormd door enkele meters hoger 
gelegen dijken. 
De belangrijkste dijk in het aan te 
leggen natuurgebied is de Holland-
se Dijk. 
Deze eeuwenoude dijk vormt de 
grens met het stedelijk gebied van 
Uithoorn. 

Nu miniatuur groente- en 
fruitkar van Ben Klein
Aalsmeer - Een Ford Transit en een 
ouderwetse tram heeft Ben Klein 
al in miniatuur gebouwd. Een half 
jaar geleden is de modelbouwer op-
nieuw de hobbyschuur ingegaan 
om weer ‘iets kleins’ te bouwen. Dit 
maal heeft de Aalsmeerder een ori-
ginele DKW groente- en fruitwagen 
uit 1959 in het klein nagemaakt. Tot 
in de details is het vrachtwagentje 
nagebouwd. Zo kunnen alle deuren 
open, kan de driezitsbank uit de bus 
gehaald worden en, zoals gebruike-
lijk vroeger, de groentebak los ge-
koppeld worden van de wagen. “De 
bak werd voorzien van haken, zodat 
deze in de schuur of garage opge-
hangen kon worden. Ik heb er ook 
haken aangemaakt”, vertelt Klein 

trots. Leuk detail ook, de vrachtwa-
gen is voorzien van schokbrekers. 
Van een fotootje heeft de Aalsmeer-
der dit nostalgische vervoermiddel 
nagebouwd. Zijn miniaturen krij-
gen overigens steeds meer bekend-
heid. Zo gaat Klein volgend jaar zijn 
wagens exposeren in de Histori-
sche Tuin en is hij binnenkort een 
hele week dagelijks te zien op TV 
Noord-Holland. De Nieuwe Meer-
bode heeft echter de primeur gekre-
gen van deze Aalsmeerder. Afgelo-
pen maandag 1 november kwam 
Ben Klein zijn groente- en fruitwa-
gen tonen bij de balie. Natuurlijk 
gelijk een foto gemaakt, gegevens 
opgeschreven en vandaag het ver-
haal in de krant!

Werkschuit-cursus Paverpol
Aalsmeer - Donderdag 11 no-
vember om 20.00 tot 22.30 start De 
Werkschuit met een nieuwe cur-
sus paverpol. De kosten zijn 45 eu-
ro exclusief materiaal. Paverpol is 
een milieuvriendelijke textielverhar-
der op waterbasis. Het hecht op elk 
natuurlijk materiaal, zoals textiel, 
leer, hout, papier, steen, beton, gips, 
maar ook styropor (piepschuim) kan 
als basis gegebruikt worden. In de-
ze cursus gaan de deelnemers een 
mooi sfeerlicht maken met een aan-
tal figuurtjes rondom. Er kan geko-
zen worden tussen een windlicht 
wat gedecoreerd kan worden met 
stockinette temidden tussen de fi-
guurtjes. Of een aantal kleine glaas-
jes voor waxinelichtjes waar een 
mooi geheel van gemaakt wordt sa-

men met de figuurtjes. Het kan ook 
geheel in kerstsfeer worden ge-
maakt. Ervaring is niet nodig, het is 
voor iedereen mogelijk een prach-
tig werkstuk te maken. Het beeld is 
na uitharding weerbestendig, het 
kan dus ook buiten staan. Deze cur-
sus bestaat uit 4 lessen. De eerste 
drie lessen zijn 2,5 uur. De vierde les 
is 1,5 uur om de laatste hand aan 
het werkstuk te leggen. Zelf meene-
men: Een schaar, een wit (oud) ge-
wassen t-shirt van katoen en een 
windlicht, accubak of kleine glaas-
jes voor waxinelichtjes. Graag oude 
kleren aan, want paverpol gaat niet 
uit kleren. Voor informatie en/of op-
gave kan gebeld of gemaild worden 
naar Margot Tepas, tel. 0297 340150 
en margot.tepas@printex-int.com.

Vivace geeft jubileumconcert
Aalsmeer - Zaterdagavond 20 no-
vember viert het Aalsmeers Vrou-
wenkoor Vivace haar 25-jarig jubi-
leum met een feestelijk concert in 
de burgerzaal van het gemeente-
huis. Uit het veelzijdige repertoire 
van het koor is gekozen voor Mu-
sical en Operette liederen. De drie 
solisten Toos Cozijn (sopraan), Al-
bert van Ommen (tenor) en Moniek 
Eigenhuis (dwarsfluit) zullen extra 

klank en kleur aan het optreden ge-
ven. Voorts wordt medewerking ver-
leend door Oksana Polman. Zij be-
geleidt koor en solisten op de pia-
no. Voorafgaand aan het concert en 
in de pauze bespeelt Maarten Noor-
dam de piano. Het geheel staat on-
der muzikale leiding van dirigent Ir-
ma Hogenboom-Zethof. Alle be-
schikbare kaarten zijn overigens al 
verkocht!
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Voetbal zaterdag
Aalsmeer gelukkig met 2-1 
overwinning op Haarlem
Aalsmeer - Aalsmeer pakte zater-
dag 3 belangrijke punten door met 
2-1 te winnen, maar mocht Haar-
lem-Kennemerland daar wel dank-
baar voor zijn. 
Een leuke eerste helft werd door 
een domme overtreding net na de 
rust van Aalsmeer zijde een bedroe-
vende tweede helft. Aalsmeer liet 
er vanaf het begin geen gras over 
groeien. Verdedigend weer sterker 
geworden met Burak Sitil en Dave 
Louiszoon in de basis zocht het de 
aanval. Harmen Colijn, dit keer als 
linkshalf opererend, kon mee ten 
aanval trekken. 
Al in de 2e minuut kwam de eerste 
kans. Een voorzet van Harmen Co-
lijn kreeg Peter Neuvel niet goed op 
zijn schoen en verdween naast het 
doel. Een vrije trap van Burak Si-
til in de 14e minuut ging hard, maar 
wel net naast het doel. Uit een diep-
te pass van Harmen Colijn schoot 
Ilker Yildiz in de 16e minuut op de 
paal. Haarlem-Kennemerland was 
in die tussentijd nog niet tot een 
aanvallende actie in staat geweest 
en maakte het de Aalsmeer defen-
sie erg makkelijk. 
Vooral Dave Louiszoon zocht ge-
makkelijk de openingen voor aan-
vallende impulsen. Een inzet van 
Dirk Jan v.d. Meer in de 19e mi-
nuut werd geblokt door Maarten 
Duinmayer. De terugspringende bal 
werd door Dave Louiszoon hard in-
geknald, 1 – 0. Op dat moment een 
verdiende voorsprong. Het spel 
werd in de 30e minuut stilgelegd, 
omdat een toeschouwer op de tri-
bune onwel werd. Twee spelers van 
Aalsmeer sprongen over de omhei-
ning en gaven eerste hulp totdat 
de ambulance kwam. Na 20 minu-
ten begon men weer aan de wed-
strijd. In de 32e minuut was Ilker Yil-
diz dicht bij een doelpunt. De kracht 
ontbreekt momenteel echter om 
het ook af te ronden en de bal ging 
naast. Aalsmeer had moeite om na 

de hervatting weer in het spel te ko-
men. De passes kwamen niet goed 
aan. De tegenstander bleef zich op 
eigen helft verdedigend opstellen, 
dus mocht Aalsmeer komen. In de 
44e minuut speelde Peter Neuvel 
zich vrij en snoeihard verdween zijn 
schot in de rechter beneden hoek, 
2–0, een ideale ruststand. De twee-
de helft verliep anders. Een domme 
overtreding van Dave Louiszoon die 
2 man wilde uitspelen in de 16 me-
ter, pakte verkeerd uit en hij trok 
aan de noodrem. Scheidsrechter 
Chris Maas kon niet anders beslis-
sen dan de bal op de stip te leg-
gen. Op de inzet had Sander Bak-
ker geen kans en zo kwam Haar-
lem-Kennemerland uit het niets 
weer in de wedstrijd, 2–1. Het ver-
trouwen was als bij slag verdwenen. 
Onsamenhangend voetballen, dom-
me trappen naar voren en ieder voor 
zich; dat werd het motto. Haarlem-
Kennemerland maakte hier dank-
baar gebruik van en trok de wed-
strijd naar zich toe. Zelfs doelman 
Sander Bakker maakte een onzeke-
re indruk en er verdween geen goe-
de uittrap van zijn voeten. Fysiek 
werd Haarlem sterker en Aalsmeer 
moest terug. Een enkele keer als 
Aalsmeer doorbrak miste men ge-
woon de kracht om het af te maken. 
De kansen kwamen nu voor Haar-
lem. Een vrije trap in de 59e minuut 
ging koppend net naast. Aalsmeer 
werd bij tijd en wijle weggespeeld 
en de 2–2 hing in de lucht. Sander 
Bakker hield Aalsmeer in de laatste 
minuut nog in de race door een vrije 
trap uit de hoek te halen en mocht 
Aalsmeer opgelucht zijn 3 punten 
koesteren. 
Komende zaterdag 6 november 
speelt Aalsmeer uit tegen Voorland. 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur Sport-
park Voorland, Voorlandpad 10 in 
Amsterdam. 

Jack van Muijden

Schaakcompetitie
AAS 2 wint, AAS 3 verliest
Aalsmeer - Het tweede team van 
schaakclub AAS heeft de eerste 
wedstrijd in de promotieklasse van 
de Leidse schaakbond gewonnen. 
De uitwedstrijd op maandag 25 ok-
tober tegen Philidor 2 werd met 5-3 
gewonnen. 
De overwinning werd binnenge-
haald op de bovenste vier borden. 
Willem Moene en Peter Poncin wis-
ten daar hun tegenstander te ver-
slaan, terwijl Ben de Leur en Wil-
lem Hensbergen een remise wisten 
te behalen. 
Op de onderste borden werd het 
2-2. Daar wisten Olaf Cliteur en 
Boudewijn Eijsvogel remise te ma-
ken, terwijl Rene Jungen met een 
overwinning de nederlaag van Henk 
van Leeuwen teniet deed. De vol-
gende wedstrijd moet AAS 2 het 
opnemen tegen Oegstgeest 2. Dins-
dag 26 oktober was AAS 3 aan de 
beurt om af te trappen voor de eer-
ste uitwedstrijd van het seizoen te-
gen Aphen 2. 
Vorig seizoen werd tegen de zelfde 
tegenstander in de strijd tegen de-
gradatie nog met 7-1 verloren, dus 
de verwachtingen waren al niet erg 
hoog. Na veel gemail toch nog 8 
man op de been kunnen brengen. 
Dirk Goes was zo aardig het laat-

ste vacante bord te bemannen. Paul 
Karis speelde vooruit op bord 1, 
speelde een spannende partij, maar 
moest het punt aan zijn tegenstan-
der laten. 
Met een 1-0 achterstand werd dus 
de wedstrijd aangevangen. Dave 
Looijer toonde weer eens zijn jeug-
dige (12) klasse en liet zijn tegen-
stander al snel het onderspit del-
ven. Dirk Goes wist ook het punt 
voor AAS 3 te scoren. Helaas was 
hiermee de koek aardig op. Sipco 
Schimmel en Henk van Leeuwen 
streden moedig en wisten een re-
mise uit het vuur te slepen. De on-
derste drie borden, Martin van Zaa-
nen, John van der Hoeven en Martin 
Nagtegaal moesten de punten aan 
de tegenstander laten. Eindstand 
5-3. De volgende wedstrijd is we-
derom een uitwedstrijd. Op 25 no-
vember staat Voorschoten 3 klaar 
om te pogen AAS de punten af te 
snoepen. 
AAS schaakt wekelijks op vrijdag-
avond in de Doopsgezinde kerk 
in de Zijdstraat. Training en les 
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 
uur, daarna volgt de competitie tot 
01.00 uur. Informatie: 0297-324459 
of 0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Voetbal poule 3c
RKDES blijft toch winnen
Kudelstaart - Dit weekend stond 
in poule 3c voor RKDES de uitwed-
strijd tegen de Spartaan uit Amster-
dam gepland. RKDES startte zon-
der Robin Spaargaren die om fami-
lie redenen niet aanwezig was. De-
butant Najib Takki nam zijn plaats in 
en deed dit zeer verdienstelijk. Jef-
frey Stravers was genoeg hersteld, 
want hij vervulde weer de linksach-
ter plaats, maar na een goed half 
uur moest hij zich alweer laten ver-
vangen door Koen Lentjes. De Afas/
van Berkel brigade liet zich weer als 
vanouds terugzakken tot de mid-
denlijn loerend op een uitbraak. Dus 
de Spartaan mocht de aanval zoe-
ken, wat de ploeg ook deed, maar 
de DES verdediging zat wederom 
redelijk in elkaar. 
RKDES wist op voorsprong te ko-
men. Via een corner schoot Moun-
hir de bal naar Roald Pothuizen, de 
vervolgens op de keeper schoot. De 
terugspringende bal werd door Mi-
scha van der Scheur in het dak van 
het doel gepoeierd, 0-1. Vlak daar-
na liet Ivo Peters zien dat hij nog 
steeds in een bloedvorm verkeerd, 

want hij tikte een schot onder de lat 
vandaan. In de tweede helft begon 
de Spartaan gelijk weer met druk te 
zetten op het Kudelstaartse verde-
digingsblok, maar met weinig resul-
taat. Edwin van Maris kreeg rechts 
in de zestien de bal en via de stuit 
viel de bal bij de tweede paal bin-
nen, 0-2. 
Tien minuten voor tijd kwam de 
Spartaan toch nog even terug in de 
wedstrijd, een diepte bal werd ver-
keerd beoordeeld door Mischa van 
der Scheur en of hij of de spits van 
de Spartaan frommelde de bal over 
de lijn: 1-2. Dus het bleef span-
nend, zeker toen Ivo Peters zijn eni-
ge foutje maakte en een hoge bal 
los liet waardoor paniek ontstond bij 
het doel, maar het liep voor RKDES 
goed af. 
Vreugde alom toen de scheidsrech-
ter het eindsignaal floot. Komen-
de week speelt RKDES thuis tegen 
Nieuw-West. De wedstrijd begint 
om 14.00 uur op het hoofdveld aan 
de Wim Kandreef. 

Eppo

RKAV betere ploeg, toch 
gelijk tegen Spaarnwoude
Aalsmeer - De drie dik verdiende 
punten kreeg het zeer goed voet-
ballende RKAV afgelopen zondag 
niet mee naar huis. Maar wel was 
er de waardering voor het getoon-
de spel. Spaarwoude werd voor-
al in de eerste helft alle kanten op-
gespeeld. Vanaf het begin was het 
duidelijk dat RKAV niet wilde mee-
werken aan het binnen halen van 
het periodetitel. Het was Bas den 
Daas die het eerste voor gevaar 
zorgde in de Spaarnwoude verde-
diging, maar zijn kopbal ging rake-
lings naast. Spaarnwoude was ge-
waarschuwd. Ook Mishon Bucuklar 
liet van zich horen, met een perfec-
te kopbal probeerde hij de doelman 
van Spaarnwoude uit. De thuisploeg 
moest alle zeilen bij zetten om het 
frank en vrij voetballend RKAV van 
zich af te houden. Het was een wed-
strijd waarbij de trouwe supporters 
soms tot wanhoop gedreven wer-
den. Alleen de afwerking ontbrak, 
voor de rest klopte het allemaal. 
Maar het moest toch een keer ge-
beuren, als je constant het betere 
van het spel hebt komt de beloning 
van zelf. En die kwam er ook. Tien 

minuten in de tweede helft was het 
Barry Springintveld, die de bal van 
achteren aangespeeld kreeg, twee 
tegenstanders om wist te spelen en 
een pass op maat aan Mishon Bu-
cuklar te geven, die op zijn beurt de 
doelman van Spaarwoude kansloos 
liet. De beloning voor het vertoon-
de spel was daar: 0-1. Nog geen 
tien minuten later was er de kans 
om 0-2 te maken, maar de doel-
man van Spaarwoude kon de inzet 
van Eric Jansen tot hoekschop ver-
werken. Een doelpunt zou zeker niet 
misplaatst geweest zijn. Spaarwou-
de liet nu ook meer van zich gelden, 
met in het achterhoofd een feestje, 
kwamen ze iets meer in hun spel, 
maar erg veel stelde het niet voor. 
Maar toch kwam de ploeg op 1-1. 
In de twee en dertigste minuut was 
het toch raak. Een voorzet nam de 
spits van de thuisploeg prachtig aan 
en haalde vernietigend uit: 1-1. Ver-
der liet RKAV het niet komen. 1-1 
Was tevens de eindstand. Zondag 7 
november speelt RKAV thuis tegen 
Geel-Wit om 14.00 uur. 

Theo Nagtegaal.

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
10 november. Klaverjassen en pan-
doeren staan op het programma en 
zowel leden als kaartliefhebbers zijn 
van harte welkom. Er wordt vanaf 
14.00 uur gekaart in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Het kla-
verjassen op 27 oktober is gewon-
nen door Cobie van der Meer met 
5249 punten, gevolgd door Wil ter 
Horst met 5224 en Jan Alderden 
met 5116 punten. Bij het pandoe-
ren behaalde Kees van de Meer 
de hoogste eer met 695 punten, op 
twee en drie zijn Dora Wittebol met 
595 en Tom Verlaan met 585 punten 
geëindigd.

Gerrit wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. 
Mensen die graag willen rummi-
kubben of hartenjagen zijn ook van 
harte welkom. 

Op donderdag 28 oktober is het kla-
verjassen gewonnen door Gerrit van 
der Geest met 5508 punten, gevolgd 
door An Uiterwaal met 5173 punten. 
De hoogste eer bij het jokeren wist 
Jaap Weij met 196 punten te beha-
len en op de tweede plaats is Ge-
rard de wit met 198 punten geëin-
digd.

Quinta en Hans, finalisten van de Eronde.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis
Hans en Quinta winnen
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was er een dartavond in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Ieder-
een was weer van harte welkom om 
een pijltje te komen gooien. Danny 
Zorn won al zijn zeven wedstrijden 
en won zodoende voor het eerst dit 
seizoen, en de tiende keer ooit, de 
speelavond. Zijn tegenstander was 
minder ervaren in het spelen van fi-
nales. Tenminste, wat betreft de fi-
nale in de winnaarronde. John Ka-
ter won in het verleden twee keer de 
Sconeronde, en één keer de Eronde. 
Op de afgelopen speelavond bereik-
te John voor het eerst ooit de fina-
le van de winnaarronde. John ver-
diende, net als Danny, een mooie 
plant voor deze prachtige prestatie. 
Een andere Danny, de Hartog, had 
ook een uitstekende avond. Na een 
mooie overwinningreeks strandde 
hij pas in de halve finale. Ook Rene 
Kruit bereikte de halve finale. Rob 
Broekhof, Tim Maas, Andre van de 
Niet en Co van Dam reikten tot de 
laatste acht. Tim van de Poel stond 
voor het eerst ooit in de finale van de 
Sconeronde. Jeroen van den Helder 
daarentegen werd voor de tweede 
keer op rij tweede. Tim beleefde dus 
een prima primeur. Albert Geleijn en 
Jan Kranendonk bereikten de halve 
finales, terwijl Victor van Schie, Gil-

bert van Eijck, Michel van Galen en 
Rinus Jurka tot de laatste acht reik-
ten. In de finale van de Eronde stond 
voor de tweede keer dit seizoen een 
dame. Met deze prima prestatie ver-
diende zij de Punt op de i Prijs (de 
prijs voor een opmerkelijke presta-
tie). De andere (zelfde) doos cho-
colaatjes ging naar de winnaar van 
de Eronde, Hans Lok. Hans won in 
zijn tweede finale voor het eerst ooit 
de Eronde. De hoogste finish van de 
avond werd gegooid door Tim Maas. 
Hij besloot zijn worp na een singel 
en een tripel 18 op magistrale wij-
ze in de Bull’s Eye. Met een mooie 
grote fles Scone bier werd hij roy-
aal beloond. Ook mocht hij een slin-
ger aan het Mystery Out rad geven. 
Wederom viel de ‘jackpot’ niet. Het 
geld in de Mystery Out pot is onder-
tussen opgelopen naar 57 euro. Dit 
geld kan gewonnen worden door 
een darter die een uitgooi van 90 of 
hoger gooit. Nóg een reden om bij 
de Poel’s Eye te komen darten. De 
deur staat wagenwijd open voor al-
le dartliefhebbers, jong en oud, man 
en vrouw, goed of recreatief. De vol-
gende speelavond is volgende week 
vrijdag 12 november. De inschrijving 
sluit om 19.45 uur, deelname kost 
drie euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. 

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 6 november

AALSMEER
Voorland 1 - Aalsmeer 1  14.30 u
Zandvoort 2 - Aalsmeer 2 11.30 u
Roda’23 2 - Aalsmeer 3 12.00 u
Aalsmeer 4 – Hillegom 3 14.30 u
Aalsmeer 5 – Amstelveen 6 14.30 u
Aalsmeer 6 – Zeeburgia 2 14.30 u
Aalsmeer/RKAV Vet.1 – DRC Vet.1 14.30 u

Dames
G.M’meer DA 3 - Aalsmeer DA.1 13.00 u

R.K.A.V.
RKAV/Aalsmeer Vet.1 – DRC Vet.1 14.30 u
ZSGO/WMS Vet.2 - RKAV Vet.2 12.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – TABA MB.2 12.30 u

Jong Aalsmeer Unitetd
Junioren
J.A.United A1 - Victorie A1 12.00 u
United/DAVO B1 - J.A.United B1 14.00 u
J.A.United B2 – HBOK B1 14.30 u
UNO B1 - J.A.United B3 14.30 u
Concordia C1 - J.A.United C1 13.00 u
J.A.United C2 - Kadoelen C1 12.30 u
J.A.United C3 –H’lem-Kenn’land C2 12.30 u

Pupillen
JOS/Watergr.meer D1-J.A.United D110.30 u
Kon.HFC D4 - J.A.United D2 13.00 u
UNO D2 - J.A.United D3 12.00 u
J.A.United D4 – Overbos D4 10.00 u
J.A.United D5 – RKDES D4 11.15 u
DIOS MD.1 - J.A.United D6 11.00 u
Swift E1 - J.A.United E1 10.15 u
Olympia Haarlem E1 - J.A.United E2 10.00 u
Hoofddorp E5 - J.A.United E3  9.00 u
J.A.United E4 - Pancratius E6 11.00 u
J.A.United E5 – Overbos E5  9.30 u
DSK E4 - J.A.United E6  10.00 u
Zwanenburg E6 - J.A.United E7  9.00 u
J.A.United E8 – UNO E4 11.00 u
J.A.United E9 – Velsen E9  9.30 u
Overbos F1 - J.A.United F1  9.00 u
Hoofddorp F3 - J.A.United F2  9.00 u
DIOS F3 - J.A.United F3 10.00 u
J.A.United F4 – Overbos F4 11.15 u
J.A.United F5 – Pancratius F4  9.00 u
J.A.United F6 – Sp.Martinus F4  9.00 u
Zandvoort F6 - J.A.United F7  9.00 u
J.A.United F8 – DIO F1  9.00 u
DSS F20M - J.A.United F9 13.30 u
J.A.United F10 – Overbos F 13M  9.00 u

Meisjes
J.A.United MC.1 – Waterwijk MC.2 14.30 u
J.A.United MC.2 – Hoofddorp MC.2 12.30 u
J.A.United MD.1 – Volendam MD.2 11.15 u
Hoofddorp MD.2 - J.A.United MD.2 11.30 u
J.A.United ME.1 – Hoofddorp ME.1 11.00 u

RKDES
RKDES D1 - Ouderkerk D2 11.00 u
RKDES D2 – VVC D3 13.00 u
AMVJ D1 - RKDES D3  9.30 u
J.A.United D5 - RKDES D4 11.15 u
RKDES E1 – Buitenveldert E3 11.00 u
AMVJ E1 - RKDES E2 13.15 u
NFC/Brommer E3 - RKDES E3 10.30 u
RKDES E4 – Roda’23 E 12  9.30 u
GeuzenM’meer E7 - RKDES E5  9.00 u
RKDES F1 – DWS F2 11.00 u
RKDES F2 – Bl.Wit.A’dam F2  9.30 u
RKDES F3 – Amstelveen F1  9.30 u

RKDES F4 – DWS F4  9.30 u
Roda’23 F7 - RKDES F5 10.15 u
AMVJ F3 - RKDES F6 10.45 u
RKDES F7 – Legm.vogels F 13 11.00 u
Roda’23 F 15 - RKDES F8 11.30 u
AMVJ F4 - RKDES F9 12.00 u
RKDES F10 – Fortius F3  9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1–Zuidoost United DA.1 13.00 u
Jong Holland MA.1 - RKDES MA.1 14.45 u
Diemen MB.1 - RKDES MB.1  12.30 u
SCW MC.1 - RKDES MC.1 12.30 u
Ouderkerk MD.2 - RKDES MD1 11.15 u
Kadoelen ME.1 – RKDES ME.2 10.00 u

S.C.W.
Roda’23 1 - SCW 1 14.30 u
Overbos 3 - SCW 2 14.30 u
Roda’23 4 - SCW 3 14.30 u
ZOB Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
Beursbengels Vet.1 - SCW Vet.2 12.00 u
SCW Vet.3 - Bl.Wit.A’dam Vet.1 14.30 u

Junioren
SCW A1 – Breukelen A1 14.30 u
HBC B2 - SCW B1 13.00 u
Vogelenzang B1 - SCW B2 11.30 u
De Vecht C1 - SCW C1 11.00 u
SCWC2 – Ankaraspor C1 12.00 u

Pupillen
SCW D1 – Bloemendaal D1 10.30 u
SCW D2 – Ouderkerk D5  9.00 u
DIOS E3 - SCW E1  9.00 u
SCW E2 – VVC E9  9.00 u
SCW E3 – Hoofddorp E 12  9.00 u
DSOV F2 - SCW F1  9.00 u
BSM F4 - SCW F2  9.00 u
SCW F3 – HBC F9  9.00 u
DSS F 19M - SCW F4 12.30 u

Dames en meisjes
De Meer DA.5 - SCW DA.1 15.30 u
SCW MC.1 – RKDES MC.1 12.30 u
SCW MD.1 – GeuzenM.meer MD.1 10.15 u
SCW ME.1 – UNO ME.1  9.00 u
Sloterdijk F4 – SCW MF.1 10.00 u

Zondag 7 november

R.K.A.V.
RKAV 1 – Geel Wit 1 14.00 u
RKAV 2 – Kampong 6 11.30 u
Sloten/Rivalen 2 - RKAV 3 12.00 u
RKAV 4 – De Meer 4 11.30 u
Swift 11 - RKAV 5 13.00 u
RKAV 6 – Ouderkerk 4 14.00 u
AFC 10 - RKAV 7 12.00 u

Dames
RKAV DA.1 – ’T Gooi DA.2 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Nieuw West 1  14.00 u
RKDES 2 – RKAVIC 2  11.00 u
Olympia 2 - RKDES 3  11.30 u
RKDES 4 – Swift 3  12.00 u
RKDES 5 – Legm.vogels 3  14.00 u
Arsenal 5 - RKDES 6  12.30 u
RKDES 7 – Fortius 5  14.00 u

Junioren
Sp.Martinus A1 - RKDES A1  12.00 u
OSV B1 - RKDES B1  11.30 u
DSOV B1 - RKDES B2  12.15 u
RKDES C1 – AFC’34 C1  10.00 u
DWS C5 - RKDES C2  13.00 u

Trainingskamp voor jeugd 
IJsclub De Blauwe Beugel 
Rijsenhout - De traditionele trai-
ningsweek in de herfstvakantie in 
Inzell kon dit jaar helaas voor het 
tweede achtereenvolgende jaar niet 
doorgaan, omdat de ijsbaan in het 
mooie Zuid-Duitse plaatsje com-
pleet vernieuwd en overdekt wordt 
en pas in december weer open gaat 
voor publiek. Als alternatief werd dit 
jaar een trainingskamp van drie da-
gen voor de jongste jeugd van de 
ijsclub georganiseerd in het oosten 
van het land. 
Op woensdag 27 oktober ver-
trok een groep van 15 enthousias-
te jeugdleden en 7 begeleiders en 
trainers naar een prachtige accom-
modatie in Haaksbergen. Een mooie 
omgeving om te moutainbiken, en 
op fietsafstand lag de prachtige 
nieuwe IJsbaan Twente in Ensche-
de. Onder begeleiding van de trai-
ners werd op het ijs intensief ge-
traind op de techniek en werd er ui-
teraard ook, geheel volgens de In-
zell traditie, op de mountainbike ge-

traind en een mooie route gefietst. 
Op de laatste dag, vrijdag 29 okto-
ber, werd het trainingskamp ’s mid-
dags afgesloten met een IJskonij-
nenwedstrijd in Haarlem waar het 
een ware pr-regen werd voor ieder-
een. De wedstrijd over 500 meter 
resulteerde in persoonlijke records 
voor Erik Kramer, Duuk Vermeulen, 
William Koole, Milan van der Vlugt, 
Bas Klarenbeek, Kevin Kooij, Don-
na Vermeulen, Owen Geleijn, Luke 
Kooij, Tristan Geleijn, Gregorie ’t 
Hoen, Gerben Dijl en Yana Bol. Mar-
jolein van der Zwaard 1.24.06 kwam 
helaas ten val. Aansluitend kreeg de 
hongerige groep in het eigen club-
gebouw aan het Konnetlaantje nog 
een heerlijke stapel pannenkoeken 
voorgeschoteld. 
IJsclub De Blauwe Beugel heeft een 
actieve website boordevol (schaats) 
nieuws, uitslagen en algemene in-
formatie over de club en is te raad-
plegen via: http://www.ijsclubde-
blauwebeugel.nl.

Handboogvereniging Target 
succesvol in wintercompetitie
Kudelstaart - In de handboogsport 
is de wintercompetitie weer van 
start gegaan. In deze competitie 
tussen regionale handboogvereni-
gingen worden zeven wedstrijden 
georganiseerd waarvan de hoog-
ste zes meetellen voor het eindre-
sultaat. Per wedstrijd worden twee 
keer 30 pijlen geschoten op een af-
stand van 18 meter, met een maxi-
male score van 300 punten. De der-
de wedstrijd is afgelopen zondag 24 
oktober gehouden bij Handboogver-
eniging Brederode in Haarlem. Deze 
wedstrijden worden strikt volgens 
de richtlijnen van de Handboog-
bond gespeeld, waarbij er wordt uit-

gegaan van exacte tijdslimieten voor 
de schutters door gebruik te maken 
van rode en groene lichten. Voor el-
ke pijl heeft de schutter een aan-
tal seconden. Handboogvereniging 
Target uit Kudelstaart was met zes 
schutters aanwezig op deze compe-
titiedag en wist met mooie resulta-
ten te starten. Enkele schutters be-
haalden zelfs hun beste resultaat 
ooit. Deelnemende schutters voor 
HBV Target waren: Wolfram Lentink 
(215-258, pr), Eric Wijdeman (166-
176), Jos v/h Schip (248-262), Ger-
lof Verdel (265-268, pr), Raynor van 
Engeland (173-174) en Johan Ruhe 
(283, pr-267).

Sjoelavond in De Reede
Rijsenhout - De volgende speel-
avond van Sjoelclub Rijsenhout is op 
donderdag 11 november. Er wordt 
vanaf 20.00 uur gesjoeld in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat. 
Koffie en thee staan vanaf 19.30 uur 
klaar. Zowel leden als liefhebbers 
zijn welkom. Het sjoelen op 28 ok-
tober is in de hoofdklasse gewon-
nen door Dirkjan Baardse met 2013 
punten. 

In klasse A ging de winst naar El-
ly Lanser met 1747 punten, in klas-
se B bleek Nel Joore met 1636 pun-
ten onverslaanbaar, in klasse C wist 
Els van der Linden liefst 1609 pun-
ten bijeen te sjoelen en in de klasse 
D is plaats één ingenomen door Ria 
van Oudheusden met 1523 punten. 
Op twee in alle klassen zijn Jan 
Joore, Til Vermeer, Annelies Ra-
vensbergen, Char Kuite en Martje 
de Graaf geëindigd.
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Allereerste officiële indoor 
beachtoernooi in The Beach 
Aalsmeer - Van 4 tot 9 januari 2011 
vormt The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a het decor voor het aller-
eerste officiële indoor CEV beach-
volleybal Satellite toernooi ter we-
reld. Dit unieke evenement staat ga-
rant voor spektakel met onder meer 
de deelname van de Nederlands- en 
drievoudig Europees kampioenen 
Richard Schuil en Reinder Num-
merdor en de spelers van Beach-
TeamAalsmeer. Het is voor het eerst 
dat er FIVB punten verdiend kun-
nen worden met een indoor beach-
volleybal toernooi en doordat enter-
tainment rondom de wedstrijden is 
toegestaan, is het kijken naar deze 
wedstrijden een belevenis op zich. 
In 1996 organiseerde de indoor 
strandlocatie The Beach ter gele-
genheid van haar opening het eer-
ste indoor Dutch Open Beachvolley-
bal toernooi met deelname van Eu-
ropese topspelers. 
Nu, 15 jaar later, staat er voor het 
eerst in de wereldgeschiedenis, in 
samenwerking met de Nevobo en 
onder auspiciën van de FIVB & CEV 
(Wereld en Europese volleybalbond) 
de eerste Indoor beachvolleybal Sa-
tellite voor heren op het programma 
in The Beach Aalsmeer. Het meer-
daagse Satellite toernooi start op 
dinsdag 4 januari 2011 met landen-

wedstrijden (country quota), waar-
bij per land gestreden wordt voor 
plaatsen in de kwalificatiewedstrij-
den. 
De kwalificatiewedstrijden worden 
gespeeld op woensdag en don-
derdag en het hoofdtoernooi start 
op vrijdag. Op zondag 9 janua-
ri staan de halve finales en finales 
op het programma. De finales wor-
den voorafgegaan door een 4x4 po-
wer challenge door de Nederlandse 
beachvolleybal damestop. Deze eer-
ste indoor Satellite kan volgens de 
CEV president André Meyer de aan-
zet zijn voor een Europese winter-
competitie, welke er voor moet zor-
gen dat de Europese beachvolleybal 
teams ook in de wintermaanden de 
competitie met andere buitenland-
se teams aan kunnen gaan ter voor-
bereiding op de Olympische Spe-
len in Londen in 2012. De organisa-
tie van het toernooi ligt in handen 
van stichting BeachSportService 
welke inmiddels een aantal part-
ners om zich heen verzameld heeft 
in de organisatorische sfeer, waar-
onder The Beach, de Nederlandse 
Volleybalbond (NeVoBo) en Beach-
TeamAalsmeer. 
Surf voor meer informatie en het 
volledige programma naar www.
beach.nl of www.cev.lu.

Duo Ramona Ezink en Solenne Köhler.

Promotie voor twirlsters Ramona, 
Solenne en Selina van SV Omnia 
Aalsmeer - Zaterdag 30 oktober 
nam het preteenteam en een aan-
tal solisten van SV Omnia 2000 deel 
aan de twirlwedstrijd in Sporthal 
de Vlijt in Zevenhoven. Selina Kok 
mocht als eerste de vloer op met het 
onderdeel 1-baton. Zij twirlde een 
fraaie oefening en werd beloond 
met een eerste plaats met 69.5 pun-
ten. Kim Nederstigt eindigde op 0.1 
punt achter Selina met 69.4. In de 
klasse preteen beginner namen Eef-
ke van de Luit en Solenne Köhler 
deel aan dit verplichte onderdeel. 
Solenne twirlde een hele mooie rou-
tine en werd beloond met de eerste 
plaats met maar liefst 71,3 punten! 
Dit houdt in promotie naar de inter-
mediate klasse! Eefke behaalde 64.6 
punten en in de categorie Junior be-
ginner behaalde Imca Pape de der-
de plaats met 65.3 punten. Vervol-
gens stond Selina Kok aan de start 
met het volgende onderdeel: twir-
ling 2-baton, in de categorie Juve-
nile beginner behaalde ze wederom 
een eerste plaats, met 68.6 punten. 
Daarna het onderdeel Duo Twirling, 
in de categorie Juvenile beginner 
behaalde Selina Kok en Kim Neder-
stigt een eerste plaats met 66.4 pun-
ten. In de categorie Preteen begin-
ner lieten Solenne Köhler en Ramo-
na Ezink een hele nette routine zien 
met 0 drops, dat bleek ook goed 
voor promotie met 71.4 punten mo-
gen zij volgend seizoen uitkomen in 
de intermediate klasse! Het duo met 
de zusjes Manon en Lisa van Luling 
behaalde ook een eerste plaats in 
hun categorie Junior beginner, met 
61.6 punten. Vervolgens twirlde Kim 
Nederstigt in de categorie Juveni-
le intermediate een mooie routine, 
met wat nieuwe aanpassingen be-

haalde ze een fraai puntentotaal van 
75.0, goed voor NK plaatsingspun-
ten! In de categorie Basic strut Juve-
nile behaalde Kim Nederstigt goud 
met 8,7 en Selina Kok zilver met 8.0. 
Ramona Ezink wist zich in de cate-
gorie Basic strut Preteen definitief te 
plaatsen voor het NK door op twee 
te eindigen. Het Small team twir-
ling Preteen beginner wist de eerste 
plaats te veroveren met 67.4 punten 
(opnieuw NK plaatsingspunten). Na 
het team was er even pauze en kon-
den de twirlsters zich opmaken voor 
het onderdeel Solo Rhythmic dance 
twirl. Hier werd goud behaald door 
Kim, kregen Selina en Ramona zil-
ver uitgereikt en net naast het ere-
plateau, op vier, eindigden Am-
ber Glebbeek, Solenne en Imca. Als 
laatste onderdeel het small team 
dance twirl met het preteenteam 
mochten zij het opnemen tegen drie 
andere teams. Ze lieten een mooie 
gelijke show zien, en dit werd be-
loond door de jury met de tweede 
plaats met 65.2 punten. Selina Kok 
ging met trainster Valerie Leliveld 
op zondag 31 oktober nog naar de 
22e editie van het lichtstad solisten-
concours in Eindhoven, en wederom 
met een fantastisch resultaat, vier 
gouden medailles! Het seizoen is nu 
afgelopen en met drie promoties in 
één weekend op zak, gaan de twirl-
sters die zich geplaatst hebben op-
maken voor de voorrondes van het 
NK op 12 en 19 december in Pijnac-
ker. Lijkt het je ook leuk om te ko-
men twirlen? Voor meer informatie 
over twirlen kan contact opgeno-
men worden met de Productgroep 
Coördinatoren Sandra Kok of Lin-
da Nederstigt per e-mail: twirlen@
svomnia.nl.

In Achtspan door regen!
Aalsmeer - Ooit in 2006 begonnen 
met een menlesje voor haar koet-
siersbewijs enkelspan en dan een 
paar jaar later gewoon met een 8 
span rijden! Dat deed Tessa Jannink 
uit Kudelstaart afgelopen woens-
dag 27 oktober met haar shetlan-
ders. Ondanks de stromende regen 
zette ze haar voorgenomen plannen 
toch door. Omdat ze zelf maar zes 
shetlanders heeft, leende ze voor 
deze gelegenheid een span bonte 
shetlanders van Evelien de Wit uit 
Aalsmeer, die samen met Lisa en 

Tamara (alle drie actief in de men-
sport) Tessa ook een handje hiel-
pen. Na anderhalf uur pony’s poet-
sen, optuigen en inspannen stonden 
de acht al te trappelen voor haar 
wedstrijdwagen. 
De 22-jarige voor fysiotherapie stu-
derende Tessa is zelf in het bezit van 
de koetsiersbewijzen voor 1 span, 2 
span en 4 span en is behoorlijk fa-
natiek met haar shetlanders. Ze 
start regelmatig met haar vier dap-
perste en snelste shetlanders in de 
wedstrijdsport.

Tessa met haar shetlanders: Tootsie, Pascalle, Saskia, Romey, Tina, Turner, 
Obelix en Maestro en grooms Evelien, Lisa en Tamara.

Zaterdag: dubbelprogramma 
voor handballers FIQAS
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 6 november zijn er weer twee 
top handbalwedstrijden te zien 
in De Bloemhof aan de Hornweg. 
Eerst spelen de dames van FIQAS 
Aalsmeer tegen het Limburgse V&L. 
Deze wedstrijd begint om 18.45 uur. 
Daarna spelen ook de Aalsmeerse 
heren een thuiswedstrijd. Zij staan 
om 20.30 uur tegenover het Drent-
se Kremer/Hurry Up, dat het dit sei-
zoen bijzonder goed doet en der-
de staat (FIQAS Aalsmeer staat op 
plaats zes). Het verschil tussen bei-
de ploegen is echter slechts één 
punt, dus wordt er een spannende 

wedstrijd verwacht: mis het niet! Pu-
bliek is uiteraard van harte welkom.
 
Bekerwedstrijd 
De dames van FIQAS Aalsmeer 
moeten het in de eerste ronde van 
het NHV bekertoernooi opnemen 
tegen T+A/V.O.C. 2, een team dat 
eveneens uitkomt in de Eerste Divi-
sie (en daarin 2e staat met 1 punt 
meer dan FIQAS Aalsmeer). De 
Aalsmeerse dames spelen op dins-
dag 9 november uit in sporthal El-
zenhagen in Amsterdam, waar de 
wedstrijd om 20.00 uur begint. 

Zaalvoetbal voor doven
Heren gaan voor titel
Kudelstaart - Van 6 tot en met 
14 november zullen de beste dove 
zaalvoetballers voor dames en he-
ren strijden om de Europese titel. De 
heren hebben zich in het verleden al 
bewezen goed te kunnen presteren 
op een Europees kampioenschap. 
Op het Europees kampioenschap in 
Moskou werd nog de vierde plaats 
gehaald en het team is er in de tus-
sentijd in de breedte sterker op ge-
worden. De heren hopen na het WK 
in 1996 te Maastricht (tweede) weer 
een medaille kunnen veroveren. De 

dames maken voor het eerst kennis 
met een mondiaal toernooi. 
Door de eindoverwinning op het 
4-landentoernooi in april hebben 
zij er veel vertrouwen in, toen werd 
grootmacht Italië met 9-3 aan de 
kant gezet. 
Dit kunststukje hopen de dames ui-
teraard te herhalen. In het heren-
team voetbalt Dave van Maris uit 
Kudelstaart. Heel benieuwd of hij 
met zijn ploeg een titel weet te ver-
overen. Meer informatie is te vinden 
op www.kndsb.nl.

Verdienstelijk weekeind 
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Een aantal zwemmers 
vierden nog herfstvakantie, ande-
ren hadden wel trek in een wed-
strijd. Daarbij was de IJsselcup wel 
een aantrekkelijk aanbod. Min-
stens twee keer een vrijeslagaf-
stand zwemmen en behoor je dan 
tot de snelsten van je leeftijdsgroep, 
dan zwem je ook nog de finale om 
(geld)prijzen. Zo’n 75 procent van 
de Oceanus zwemmers mocht aan-
treden in de finale en dat leverde 
hen leuke prijzen op. Cash geld-
prijzen voor de winnaar en waar-
debonnen voor de zwemstand in de 
hal van het zwembad voor de num-
mer twee en drie. Daarnaast voor al-
le deelnemers een herinneringstas-
je. Met een geldprijs gingen Dennis 
Weening, Bart Sommeling, Rick de 
Mercado, Tamara Grove en Vincent 
Moolhuijsen naar huis. Waarde-
bonnen zijn gewonnen door Lianne 

Bouwmeester, Fabienne Vork, Maxi-
me van den Heuvel, Carmen Ros-
kam en Thomas Verouden. De meest 
in het oog springende tijd werd ge-
zwommen door Martijn de Mercado 
op de 200 vrij. Vorige week zwom hij 
nog 2.19, nu werd het 2.13.95, waar-
mee hij zich direct kandidaat stelde 
voor een NK estafetteplek. Ook Fer-
nando Moolhuijsen zwom zich met 
twee nieuwe NK limieten flink in de 
kijker. Er waren nieuwe clubrecords 
voor Lianne Bouwmeester (25 vrij), 
Dennis Weening (25 en 50 vrij) en 
Tamara Grove (50 vrij). Alleen al in 
deze wedstrijd werden 25 individu-
ele N(J)K limieten behaald. Een dag 
later gingen Rick de Mercado, Ta-
mara Grove en Wessel de Jong naar 
Amersfoort voor een limietwedstrijd. 
Ze kwamen alledrie met twee NK li-
mieten thuis! Wessel maakte vooral 
indruk met 2.26.82 op de 200 wissel.

SCW-voetbalplaatjes sparen
Rijsenhout - Met trots meldt het 
bestuur van voetbalvereniging SCW 
dat zij erin geslaagd is een spaar-
actie van voetbalplaatjes op te zet-
ten, waarin alle SCW-spelers cen-
traal staan. 
Deze spaaractie is onder andere bij 
DSOV in Vijfhuizen gehouden en is 
zeer geslaagd geweest. Doel van 
deze spaaractie is enerzijds SCW 
de dorpsclub actief op de kaart te 
houden en anderzijds een zodani-
ge opbrengst te bereiken, waardoor 
er namens SCW geld geschonken 
kan worden aan een goed doel met 
als thema ‘oud en jong’. Voor de ou-
deren in Rijsenhout wordt rondom 
kerst een verrassing voorbereid en 
voor de jongeren zal de speelplaats 
op het SCW-terrein uitgebreid wor-
den. De startdatum van de Spaar-

actie staat gepland op zaterdag 11 
december. Op deze dag wordt met 
een aantal feestelijkheden voor jong 
en oud de spaaractie van een offi-
cieel startschot voorzien. Vòòr die 
tijd zal nog veel werk verzet moe-
ten worden, zoals het nemen en re-
gistreren van individuele foto’s van 
alle SCW’ers (ruim 250 foto’s), het 
inpakken van de plaatjes in zakjes 
door vrijwilligers en het zoeken naar 
sponsors die bereid zijn deze actie 
te ondersteunen en daarvoor onder 
andere uitgenodigd worden tijdens 
de feestelijke start van deze actie en 
vermeld zullen worden in het ver-
zamelboek van onze SCW-voetbal-
plaatjes. Uiteindelijk zal de spaarac-
tie dertien weken duren met als doel 
alle uitgegeven spaaralbums volle-
dig volgeplakt te krijgen.

Bingo-avond BV 
De Pomp
Aalsmeer - Na de zeer gezelli-
ge kinderbingo in de herfstvakan-
tie is het op woensdag 10 novem-
ber weer tijd voor de grote mensen 
bingo. Buurtvereniging De Pomp is 
vanaf 20.00 uur actief met het oh, zo 
leuke bingospel. 
Er worden 10 rondes gespeeld en 
halverwege is er de superronde met 

AVA-atleten bij Corus Cross
Aalsmeer - Op zondag 31 oktober 
is het nieuwe Corus cross seizoen 
van start gegaan, deze eerste cross, 
in een serie van totaal acht lopen, 
ging van start op Wheelerplanet in 
Spaarwoude. 
De organisatie had een afwisselend 
parcours uitgezet met stukken as-
falt, bos, gras, modder en een heus 
wasbord. De lichte regenval, in de 
nacht en ochtend maakte er een 
echte cross van. De jongste jeugd 
liep een ronde van 1 kilometer en de 
oudere jeugd drie rondes van in to-
taal 10 kilometer. Om 10.30 uur gin-
gen Tim van der Vlies, Gregory en 
Graeme ’t Hoen en Naomi Verhoef 
van Atletiekvereniging Aalsmeer 
van start in de klasse tot en met 10 
jaar. Ze hadden er zin in en enthou-
siast werd een stevig tempo ingezet. 
De atleten liepen vrijwel de gehe-
le race, nog net niet hand in hand, 
voorin de groep om op het laatste 
rechte stuk nog even af te sprin-
ten, Tim kwam als negende over 
de finish in 4.44 minuten, Gregory 
werd tiende in 4.47, Naomi als derde 
meisje in 4.49 en Greame, de jong-
ste, als twaalfde in 4.51 minuten. 
Al met al prestaties waar je mee 
thuis kan komen. Om 11.50 uur ging 

de 10 kilometer van start. AVA was 
goed vertegenwoordigd met liefst 
zeven lopers waaronder twee debu-
tanten. In de kop van de wedstrijd 
blies Erwin Metselaar zijn partijtje 
mee wat resulteerde in een uitste-
kende derde plek, bij mannen V40, 
in 40.28 minuten. John ’t Hoen was 
samen met André Colijn aan het 
strijden om de eer in de mannen 
V45 klasse, de laatste ronde maak-
te John het verschil, hij finishte als 
zevende in 43.19, André werd acht-
ste in 44.05. 
Debutant Winfried Falk kwam als 
tiende binnen, in een uitstekende 
tijd van 44.44, op gepaste afstand 
werd Dick Verhoef elfde in 45.33. 
Ruud Revers mag toch wel de nes-
tor van AVA genoemd worden. Hij 
heeft het crossen bijna uitgevon-
den. Ruud liep een gedegen race en 
kwam als achtste in 48.13 over de 
streep. 
De andere debutant was Alexander 
Barendsen. Hij ging de strijd aan 
op deze voor hem nieuwe instabie-
le ondergrond, liet zich niet gek ma-
ken door anderen en liep zo te zien 
soepel zijn race, hij kwam als 32e 
over de meet in 54.20 en kan terug-
kijken op een prima debuut.

Handbal
Eerste internationale ronde 
BeNeLux Liga gespeeld
Aalsmeer - De BeNeLiga is dit sei-
zoen, met de komst van vier Luxem-
burgse teams, uitgebreid tot de Be-
NeLux Liga en bestaat uit twaalf 
ploegen, die verdeeld zijn over twee 
poules van zes. FIQAS Aalsmeer is 
ingedeeld in poule 2, samen met 
Kras/Volendam, de Belgische ploe-
gen HC Atomix en Achilles Bocholt 
en HC Berchem en HB Dudelange 
uit Luxemburg. Evenals voorgaan-
de jaren tellen de resultaten van 
wedstrijden tegen de andere Ne-
derlandse deelnemers, dus naast 
Kras/Volendam ook Pals groep/E&O 
en Eurotech/Bevo uit poule 1, ook 
mee. Dat heeft FIQAS Aalsmeer tot 
nu toe vier punten opgeleverd (door 
winst op E&O en Bevo). Het afgelo-
pen weekend zijn de eerste interna-
tionale ontmoetingen geweest, tus-
sen de Belgische en de Luxemburg-
se clubs en die hebben de stand in 
de poules behoorlijk op de kop ge-
zet. Vooral HC Berchem deed goede 
zaken in poule 2 door beide duels te 
winnen (en dus 6 punten te verdie-
nen), want internationale overwin-
ningen leveren drie punten op. FI-
QAS Aalsmeer staat nu op de vier-
de plaats. Het volgende internatio-
nale speelweekend is op 18/19 de-
cember, wanneer de Luxemburg-
se ploegen uit poule 2 twee keer in 
Nederland spelen en de Nederland-
se ploegen uit poule 1 naar Luxem-
burg afreizen. In het derde en laat-
ste internationale speelweekend 
treffen de Nederlandse en Belgi-
sche teams elkaar op 5 en 6 februari 
2011. In poule 1 gaan de beide Bel-
gische deelnemers aan de leiding.

Dames hadden punt verdiend
Na het winnen van de eerste perio-
detitel, was de druk voor de dames 
van FIQAS Aalsmeer wel een beetje 
van de ketel voor de zware uitwed-
strijd bij Bentelo. Al wilde de ploeg 

natuurlijk wel graag de koppositie 
handhaven. Het werd een bijzon-
der spannende wedstrijd in een vol-
le hal met een geweldige ambian-
ce, die de Aalsmeerse dames uitein-
delijk pas in de slotminuut verloren. 
Vanaf het begin waren de ploegen 
aan elkaar gewaagd, al had FIQAS 
Aalsmeer de pech het deze wed-
strijd zonder een aantal basisspeel-
sters te moeten doen. Hun vervang-
sters deden het echter ook uitste-
kend en zo ontspon zich een prach-
tige strijd. Bij rust waren de ploegen 
nog in evenwicht: 11-11. Na de pau-
ze ging het in eerste instantie nog 
even gelijk op. Tot cirkelspeelster 
Priscilla Bergman na tien minuten 
een rode kaart kreeg (drie keer twee 
minuten). Volgens trainer/caoch 
Menno de Klerk waren zeker twee 
van de drie tijdstraffen niet terecht, 
maar zijn ploeg was hierna wel de 
balans even kwijt, zeker in de verde-
diging. Het gaf Bentelo de kans om 
op voorsprong te komen en zij wis-
ten een gaatje te slaan van vier pun-
ten. FIQAS Aalsmeer knokte zich op 
karakter terug in de wedstrijd en 
wist het verschil te verkleinen tot 
één punt (21-20) met nog slechts 
een minuut speeltijd op de klok. In 
de laatste aanval ging de bal ech-
ter via de binnenkant van de paal uit 
het doel van Bentelo, dat in de te-
genaanval wél wist te scoren en zo 
de winst pakte: 22-20. De Klerk was 
achteraf wel tevreden over het spel, 
maar uiteraard wat minder over de 
uitslag. “Die meiden hebben heel 
goed gespeeld, ook de invalsters: ze 
hebben het stuk voor stuk goed ge-
daan. Bentelo was dan fysiek mis-
schien sterker, wij waren handbal-
technisch de betere ploeg. Het is 
dan ook jammer dat zo’n wedstrijd 
in de laatste minuut verloren gaat, 
een gelijkspel was zeker verdiend 
geweest.” 

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 8 novem-
ber houdt buurtvereniging Allen 
Weerbaar voor leden en liefhebbers 
een speelavond. Klaverjassen en jo-
keren staan op het programma. 
De speelavond is in buurthuis ‘t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
en begint om 20.00 uur. Kaarters 

worden verzocht om uiterlijk 19.45 
uur aanwezig te zijn. 
Het klaverjassen tijdens de vori-
ge speelavond is gewonnen door 
de heer M. van der Vaart met 5662 
punten, gevolgd door de heren J. 
Wessels met 5402 en G. Presser met 
5233 punten. 
Bij het jokeren wist mevrouw E. 
Schuit de hoogste eer te behalen 
met 349 punten en op twee is me-
vrouw R. van Schaik geëindigd met 
402 punten.

twee grote hoofdprijzen, een ex-
treem goed gevulde boodschap-
penmand en nog een prachtige 
prijs. Nieuwsgierig? Iedereen is van 
harte welkom in de Sportlaan 86 in 
’t Baken, het verenigingsgebouw 
naast de kerk. Op maandag 15 no-
vember is er gelegenheid om te 
gaan klaverjassen, hartenjagen en 
sjoelen. Ook dan wordt er weer ge-
speeld vanaf 20.00 uur, zelfde loca-
tie. Telefonische informatie kan ver-
kregen worden bij Caroline Ramp, 
tel.nr. 0297-344107.
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Sinterklaas is onderweg!
Aalsmeer - Het is alweer novem-
ber, de wintertijd is ingegaan. Nog 
maar even en dan zijn sinterklaas 
en zijn pieten in Nederland. Altijd 
een gezellige tijd, een eeuwenlange 
traditie. Ook in 2010 komt de goed-
heiligman met zijn pieten een be-
zoek brengen aan Aalsmeer. Op za-
terdag 13 november om 14.00 uur 
komt het gezelschap in Aalsmeer 
aan, zoals gebruikelijk per stoom-
boot over de Ringvaart en wordt af-
gemeerd langs de tuin bij het Zorg-
centrum. De hoofdpiet heeft aange-
geven dat er extra pieten meevaren 
met de boot. Dit omdat de gemeen-
te afgelopen jaar zoveel nieuwe kin-
deren er bij heeft gekregen. Hij ver-
wacht dan ook dat de nieuwe be-
woners uit alle wijken allemaal ko-
men om de sint of één van de pie-
ten een handje te geven. Na de aan-
komst bij het zorgcentrum (ingang 
Kanaalstraat) gaan sinterklaas en 
de ruim 35 pieten wandelend via 
de Kanaalstraat richting het Molen-
plein. De Pepernotenmolenfabriek 
staat hier volop te draaien om pie-
ten te voorzien van vele kilo’s peper-
noten, immers niet alles wordt uit 
Spanje meegenomen. Na dit bezoek 

gaan de sint en zijn pieten naar het 
gemeentehuis alwaar de burger-
meester de goedheiligman officieel 
zal verwelkomen. Natuurlijk zijn alle 
kinderen welkom in het gemeente-
huis. Sinterklaas heeft aangegeven 
dat de pieten het hele jaar al bezig 
zijn met het oefenen van liedjes en 
met allemaal verschillende instru-
menten en dansjes. De pieten willen 
hun kunsten graag aan alle kinde-
ren laten zien in het gemeentehuis. 
Ook dit jaar heeft sinterklaas een ei-
gen website. 
Op www.sinterklaasinaalsmeer.nl 
is van alles na te lezen, staan lied-
jes om te oefenen en er kunnen 
verschillende kleurplaten gemaakt 
worden. Zelfs een heus sinterklaas 
en pieten journaal staat op deze si-
te, met een Aalsmeerse Dieuwer-
tje! Elke dag een nieuw filmpje met 
de laatste tips en nieuwtjes over de 
pieten en de sint. Het gezelschap 
is nu onderweg met de stoomboot 
vanuit Spanje. 
Op de site is de reis te volgen. En 
vergeet niet, volgende week zater-
dag 13 november rond 14.00 uur ar-
riveren sinterklaas en zijn pieten in 
het centrum van Aalsmeer. 

Aalsmeer - In de herfstvakantie waren er een heleboel dingen te doen bij 
Binding Oost. De jeugd kon komen om een herfststukje te maken met een 
prachtige orchidee er in. En er zijn heel wat records verbroken op de Wii-mid-
dag. Met een gezellige groep tieners werd patat gegeten met een broodje 
knakworst en er is film gekeken in de Binding bios! De nieuwe maandkalen-
der van november is weer online, dus wie zin heeft om ook eens naar de Bin-
ding bios te gaan, kan kijken op de site www.debinding.nl.

Herfstvakantie bij Binding OostEerste blok JeugdSportPas
Aalsmeer - Met de start van het 
schooljaar is ook de JeugdSport-
Pas van start gegaan. Het school-
jaar is wederom verdeeld in vier 
JeugdSportPas blokken, waar ver-
schillende sportverenigingen kinde-
ren de mogelijkheid geven om aan 
hun sport te proeven. Het eerste 
blok staat op het punt van beginnen 
en er is nog een mogelijkheid om 
te in te schrijven voor twirlen, Kore-
aans karate en handbal. De kosten 
per sport zijn 5 euro. Alle kinderen 

uit de gemeente Aalsmeer hebben 
de kans om deel te nemen aan de 
JeugdSportPas. Alle schoolgaande 
kinderen in de groepen 3 tot en met 
8 in Aalsmeer en Kudelstaart heb-
ben via school het rooster ontvan-
gen. Sinds het huidige schooljaar is 
het alleen mogelijk om je digitaal in 
te schrijven voor een sport, dus niet 
meer via de welbekende strookjes 
via de school. Voor meer informatie 
en inschrijven, kijk op www.sport-
servicehaarlemmermeer.nl.

Jeugdhandbal
Fiqas C1 wint van VOC
Aalsmeer - De Aalsmeerse meiden 
van Fiqas hadden afgelopen zater-
dag VOC 2 op het programma staan. 
VOC altijd een moeilijke en een zeer 
gedreven ploeg uit Amsterdam. 
Maar de meiden hadden er zin in. 
Aanvallend ging de bal goed rond 
en er werden mooie acties gemaakt. 
Een prachtige break tussen Lynn 
van de Polder en Fabienne Vork 
werd goed afgemaakt! Rose Koehler 
maakte het de aanval van VOC knap 
lastig door prima te storen in het 
midden. Samantha Postma stond 
haar ‘mannetje’ op de hoek. Ook 
Vita Samson stond prima te verde-

digen op de rechterhoek. Demi de 
Groot had weer prachtige acties 
vanaf de opbouw en maakte deze 
prima af. 
Na de rust gingen de meiden van Fi-
qas prima door waardoor de meiden 
van VOC bijna geen kansen meer 
kregen. Marjolein van Aalst stond 
prima te keepen. 
Fallon Hooijman scoorde een paar 
keer snoeihard vanaf de tweede lijn. 
Anouk Stevens, de benjamin van 
de groep, wist ook de keepster van 
VOC te passeren. De meiden van Fi-
qas Aalsmeer C1 wonnen uiteinde-
lijk overtuigend met 15-3 van VOC2.

Geslaagde pompoenenspeurtocht 
voor kinderen in het Centrum
Aalsmeer - De nieuwe marketing-
commissie van de Winkeliers Ver-
eniging Aalsmeer Centrum is al een 
jaar actief. Geprobeerd wordt om 
meer acties voor klanten op poten 
te zetten en het dorp aantrekkelij-
ker te maken voor klanten. Natuur-
lijk wordt ook aan de kleine klanten 
gedacht. Afgelopen zaterdag was 
een pompoenenspeurtocht uitge-
zet ter ere van Halloween. Het weer 
werkte mee en de speurtocht was 
voor veel kinderen een leuke activi-
teit om de herfstvakantie af te slui-
ten. In de etalages van zestien win-
kels stonden uitgeholde pompoe-
nen met lichtjes. De naam van de 

winkel moest genoteerd worden op 
het oranje deelnameformulier. Tus-
sen 13.00 en 15.00 liepen 75 kinde-
ren (en ook heel veel ouders) met 
een oranje briefje door het cen-
trum op zoek naar de pompoenen. 
Terug bij de Halloweenkraam lag 
voor alle deelnemertjes een zak-
je Halloweensnoep klaar. Aan het 
einde van de middag werd de eer-
ste winnaar verblijd. Het overheerlij-
ke Halloweentaartje van Ab Muller 
is gewonnen door de 5-jarige Bruno 
Kooij uit Aalsmeer. Hij kon deze lek-
kernij dezelfde zaterdagmiddag nog 
ophalen. De overige prijswinnaars 
krijgen deze week bericht. 

De Brug op kunstkijkles
Aalsmeer - Leerlingen uit groep 7 
van basisschool De Brug zijn afge-
lopen dinsdag voor een kunstkijkles 
in Het Oude Raadhuis geweest. De 
tentoonstelling, met eigenzinni-
ge schilderijen van Outsiderkunst, 
sprak direct tot de verbeelding van 
de kinderen die er spontaan met 
teksten en tekeningen op reageer-
den. 
Naïeve en outsiders, maar ook kin-
deren scheppen verrassende beel-
den die het resultaat zijn van de vrij-
heid van de maker. Zij zijn de vrije 
vogels van de kunst. Favoriet bij de 
kinderen van De Brug zijn de zeer 
gedetailleerde grote pentekeningen 
van de Fransman Jean-Pierre Na-
dau. Op jonge leeftijd ervaart hij vi-
sioenen van een ‘krioelende stad’ 
en op de middelbare school was hij 
zeer teruggetrokken. Nadou werkt 

in de grote afzondering op het plat-
teland van Frankrijk aan metersgro-
te pentekeningen. Zijn wereld be-
staat uit tekens, symbolen en vor-
men uit allerlei culturen, opgediept 
uit een soort droomwereld en alles 
dicht aaneen geweven tot een orga-
nisch geheel. 
Op één van zijn werken is een we-
zen omgeven door vlinders afge-
beeld, hetgeen tot filosofische be-
spiegelingen van de kinderen heeft 
geleid. Net als Nadou, die uitslui-
tend met pen en inkt werkt, kregen 
de leerlingen de opdracht om zijn 
tekenstijl met een speciale teken-
pen aan het werk te gaan. De fraaie 
resultaten daarvan zijn vanaf 12 de-
cember op de Kinderkunstzolder te 
zien. Voor kunstkijklessen kan con-
tact opgenomen worden met kcain-
fo@kpnplanet.nl.

Handbalcompetitie jeugd
DSOV zware dobber voor RKDES
Kudelstaart - Voor het eerst dit sei-
zoen speelde RKDES C1 afgelopen 
zaterdag weer een thuiswedstrijd in 
de Proosdijhal. De wedstrijd voor-
af liep wat uit waardoor het team 
van een extra warming-up kon ge-
nieten. De eerste minuten was RK-
DES voortdurend bij het doelge-
bied van de tegenpartij te vinden. 
Er werd goed rond gespeeld en bij 
enkele doorbraakpogingen werden 
een aantal corners behaald, ech-
ter zonder het gewenste resultaat. 
Plots kreeg DSOV een onverwachte 
kans door het onderscheppen van 
de bal. In een mum van tijd bereikte 
zij het doelgebied van de thuisploeg 
en raak was de bal. Dit liet RKDES 
niet op zich zitten. Vol goede moed 
ging ze weer op weg. Het doelge-
richt rondspelen werd hervat waar-
na Megan haar kans benut zag en 
de bal langs de vingertips van de 
DSOV keepster in het doel gooide. 
De strijd ging in alle hevigheid ver-
der. Er werd gelijkwaardig geknokt 
voor het verkrijgen van de bal. On-
danks dat Verouska als een leeuwin 
stond te keepen en capriolen uit-
haalde wat niet mis zou staan in Cir-
cus de Soleil, bezat DSOV een muur 
van vlees en bloed. Daarnaast cre-

eerde hun snelle spel plots paniek-
handbal aan de zijde van RKDES. 
Er werd niet goed gekeken waar-
door er te gehaast met de bal werd 
omgesprongen, wat weer tot onno-
dig balverlies leidde. Ook het ver-
krijgen van penalties bood jammer 
genoeg geen sulaas. Gelukkig ver-
kleinde Thamar in de laatste minuut 
van de eerste helft de achterstand 
naar 2-3. De, in de rust, verkregen 
peptalk van coach Aart had niet het 
gewenste effect. RKDES verloor een 
beetje de grip op het spel, want de 
bal werd geregeld door de gast-
ploeg onderschept. Onderging DS-
OV een doorbraak presteerde RK-
DES het zelfs om niet als team de-
ze doorbraak te onderscheppen. Het 
leek wel alsof het spel voor hun te 
snel werd gespeeld. Met nog enke-
le minuten op het scorebord onder-
ging de thuisploeg plots een meta-
morfose. De durf om op het doel te 
gooien werd door Jennifer bewaar-
heid en door Megan aangegrepen 
om met enkele harde knallers bin-
nen de laatste minuten een poging 
te wagen. Maar jammergenoeg had 
DSOV de lat in haar voordeel. Met 
3-8 op de teller klonk uiteindelijk 
het eindsignaal.

Jong Aalmeer United E1/E3 
verslaat E-Top Haarlem 
Aalsmeer - Door de vakantie peri-
kelen kreeg Jong Aalsmeer de uit-
nodigen te oefenen tegen de E-Top 
van Haarlem/Kennermerland E00. 
Met de E1 en de E3 vertrokken be-
geleiders en trainers richting Haar-
lem voor dit spektakel. Ondanks de 
belofte werd het helaas geen stadi-
on van Haarlem, maar het veld er-
naast maar dat deed niet af aan de 
beleving. De eerste wedstrijd speel-
de de E1, aangevuld met Bart en 
Steijn van de E3, tegen Haarlem. 
Na vijf minuten viel de 0-1 voor 
Aalsmeer en tien minuten stond de 
0-2 al op het scorebord. Haarlem 
kwam terug en maakte er 1-2 van. 
JAU liet zich echter niet van de wijs 
brengen en de diesel kwam flink 
opgang. De 1-3 werd gemaakt door 
Coen en door een mooie goal van 
Arthur ging Aalsmeer de rust in met 
een 1-4 voorsprong. 

De tweede helft moest de E3 aan de 
bak, aangevuld met Thomas, Arthur 
en Vincent. 
De jongens van de E3 waren maxi-
maal gemotiveerd om de voor-
sprong te verdedigen. Al snel viel 
de 1-5 door Justin opgevolgd door 
een knap doelpunt van Roy met een 
afstandsschot: 1-6. Na vijf minu-
ten was het wederom Justin die de 
1-7 maakte na heel mooi voorberei-
dend werk van Rick. Haarlem kwam 
nog iets terug tot 2-7, maar het was 
Aalsmeer die de wedstrijd leid-
de. In het laatste deel van de wed-
strijd ging de stand snel omhoog 
met goals van Justin (2-8), Roy (2-
9) en de verdiende 2-10 van Rick die 
aanvallend heel veel voorbereidend 
werk had verzet. 
Tenslotte maakte Arthur er nog 
2-11 van. Prima gespeeld door deze 
Aalsmeerse voetbaltalentjes.

Veel remises voor schaakster 
Cheryl Looijer op WK
Aalsmeer - De tweede dag van het 
WK schaken is voor de Aalsmeerse 
Cheryl Looijer best goed verlopen. 
In ronde acht ontmoette de jeugdige 
schaakster een meisje uit Mongolië. 
Cheryl wist hier remise uit te halen. 
In ronde negen was een Duitse haar 
tegenstander Cheryl speelde prima, 
de Duitse kon nooit echt een voor-
deel halen. Na ruim twee uur bood 
zij remise aan en Cheryl besloot dit 
te accepteren. De voorlaatste ron-
de, ronde tien, was tegen een Hon-
gaarse en deze wedstrijd was heel 
spannend. Cheryl drukte haar te-
genstandster in de verdediging. De 
Hongaarse liet Cheryl het initiatief 
nemen. Om een doorbraak te force-

ren ging Cheryl aan de wandel met 
haar g-pion, maar deze keuze werd 
haar uiteindelijk fataal. Ze verloor, 
maar evengoed een hele mooie par-
tij van ruim vier uur. De laatste ron-
de had Cheryl een tegenstandster 
uit Amerika. De Amerikaanse kon 
geen plan vinden om door te breken 
en bood na bijna drie uur spelen re-
mise aan. Cheryl besloot dit aan-
bod te accepteren. Uiteindelijk be-
haalde zij in dit toernooi vijf punten, 
een halfje onder het vooraf gestelde 
doel van 50 procent score. In ieder 
geval is Cheryl een prachtige erva-
ring rijker. Meer informatie is te vin-
den op www.aas.leisb.org of kijk op 
www.schaakbond.nl.




