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Vaststellen beleid 2009 
met programmabegroting
Aalsmeer - Liefst 162 pagina’s telt 
de programmabegroting van de ge-
meente Aalsmeer en vandaag, don-
derdag 6 november, is vanmiddag 
om twee uur het ‘startschot’ gege-
ven voor de behandeling er van. De 
begroting van de gemeente vertelt 
wat Aalsmeer volgend jaar wel of 
niet gaat doen, waar speciale aan-
dacht en geld aan besteed gaat 
worden en een blik wordt gegeven 
in de (financiële) toekomst. De frac-
ties wordt tijdens de begrotingsraad 
de mogelijkheid gegeven middels 
hun algemene beschouwingen (zie 
elders in deze krant) hun wensen 
en kritiek te uiten en door moties 
of amendementen een investering 
of aandachtspunt af te dwingen. 
2009 Wordt voor de gemeente het 
jaar van ‘in control’ komen. Er gaat 
geïnvesteerd worden in de interne 

bedrijfsvoering. “Het is wenselijk 
om binnen de organisatie, scherper 
dan voorheen, prioriteiten te stel-
len en om met het bestuur en ma-
nagement gezamenlijk een leer- en 
verandertraject in te zetten. De be-
drijfsvoering binnen de gemeente is 
de afgelopen jaar steeds meer on-
der druk komen te staan. Er is een 
spanningsveld ontstaan tussen het 
ambitieniveau, beleidsniveau, fi-
nanciële middelen en de ambtelij-
ke capaciteit”, zo heeft het college 
vastgesteld samen met accountant 
Ernst & Young. 

Jeugdbeleid en veiligheid
De begroting voor 2009 van de ge-
meente is overigens structureel slui-
tend en bestaat uit een programma 
waarin naast extra geld voor be-
staand beleid ook geld beschikbaar 

is voor nieuw beleid. “De wens om 
geld in te zetten voor nieuw beleid, 
maakt het proces van ombuigingen 
echter onomkeerbaar”, aldus het 
college verder dat aangeeft de pro-
grammabegroting een weloverwo-
gen keuze te vinden tussen oud en 
nieuw beleid. Thema’s in 2009 wor-
den jeugdbeleid, veiligheid, green-
port, waterplan, samenwerking met 
Uithoorn, E-dienstverlening en, al 
genoemd, interne bedrijfsvoering. 
De burgers krijgen buiten de jaar-
lijkse inflatiecorrectie te maken met 
verhogingen van het OZB-tarief en 
het rioolrecht. Volgende week zal in 
deze krant blijken of de fracties zich 
geheel konden vinden in het door 
de gemeente voorgestelde beleid 
voor 2009 of dat zij sommige gel-
den liever anders besteed zien gaan 
worden. Wordt vervolgd…

Compensatievergoeding voor 
ontbreken van elektriciteit!
Aalsmeer - Enige weken geleden 
luidde de Nieuwe Meerbode middels 
een artikel de noodklok over de vele 
stroomstoringen op bedrijventerrein 
Hornmeer en in de wijk Hornmeer. 
Na regelmatig enkele korte onder-
brekingen, was de maat vol op vrij-
dag 3 oktober en de volgende dag, 
zaterdag 4 oktober. Bedrijven en in-
woners zaten respectievelijk twee-
enhalf en ruim vier uur zonder elek-
triciteit. Geen licht, computers die 
zwart bleven, ijskasten die begon-
nen te ontdooien en noem maar op. 
Ter compensatie een bakje koffie of 
thee zetten, was er natuurlijk ook 
niet bij. Uiteraard was deze ergernis 
bij bedrijven en inwoners ook de ge-
meente ter ore gekomen. De klach-
tenlijn kreeg vele boze telefoontjes 
te verwerken. Tijdens een raadsver-

gadering deelde burgemeester Pie-
ter Litjens mede dat om opheldering 
gevraagd zou worden bij stroomle-
verancier Nuon.  De storing vrijdag 
kwam door een menselijke fout. Er 
was een kabel doorgefreesd. De dag 
er na lag het ontbreken van elektri-
citeit aan een kapotte hoofdkabel 
naar het tramsformatorhuisje. Deze 
is vervangen. De noodklok luiden en 
de inbreng van de gemeente heeft 
er, lijkt wel, toe geleid dat stroom-
storingen sindsdien niet meer voor-
gekomen zijn in de Hornmeer. Af-
kloppen, maar er is de grond inge-
doken én de stroomleverancier doet 
boete voor de storing(en) middels 
een geldelijke compensatie. Van-
wege de onderbreking van de elek-
triciteitslevering krijgt de Nieuwe 
Meerbode een compensatievergoe-

ding! In een brief laat Continuo Net-
beheer weten dat er 195 euro aan 
compensatie, staat voor een storing 
van twee tot acht, uur rechtstreeks 
op de rekening van de krant ge-
stort gaat worden. De Netbeheer-
der laat tot slot weten dat storingen 
helaas niet altijd te voorkomen zijn. 
“Wij doen ons uiterste best om deze 
zoveel mogelijk te beperken en om 
onze klanten hierover op een juiste 
manier te informeren.” De brief ein-
digt met: “Storingen in de levering 
van elektriciteit of gas kunnen ge-
meld worden via het Nationaal Sto-
ringsnummer gas en stroom: 0800-
9009.” Op de site www.continuon.nl 
kan overigens meer informatie ge-
vonden worden over storingen en 
over compensatieregelingen! 

Kippen met ‘toefjes’ en 
trotse duiven bij AKPV
Aalsmeer - De jaarlijkse, grote ten-
toonstelling hield de vereniging van 
Aalsmeerse Konijnen en Pluimvee 
Vrienden afgelopen weekend. Pu-
bliek werd uitgenodigd om te ko-
men kijken naar kippen, hoenders, 
duiven, konijnen en cavia’s en met 
name zaterdag is hier door jong en 
oud flink gehoor aan gegeven. Ge-
lachen om en bewonderend geke-
ken is er naar de zwarte kippen met 
de witte ‘toefjes’ op het hoofd en 
naar de trotse duiven met de borst 
fier vooruit. En vast en zeker dat me-
nigeen heeft overwogen een konijn 

aan te schaffen na het zien van de 
prachtige, gevlekte zwart-witte en 
bruin-witte konijnen, alhoewel bij 
het zien van de echt grote exem-
plaren kwam waarschijnlijk de twij-
fel… De dieren leken niet onder de 
indruk van alle aandacht, leken het 
juist wel leuk te vinden en dat was 
wederzijds! 
In totaal waren 307 dieren te zien en 
alle zijn gekeurd door ervaren keur-
meesters. Op briefjes bij de kooien 
waren de beoordelingen van de ju-
ry te lezen. Elders in deze krant de 
winnaars van dit jaar.

Sinterklaas komt 
volgende week!
Aalsmeer - Vanuit een warm Ma-
drid heeft sinterklaas laten weten 
dat hij volgende week zaterdag 15 
november met zijn pakjesboot in 
Aalsmeer wil aankomen. Als alles 
goed gaat tijdens de lange reis van-
uit Spanje verwacht de sint met zijn 
pieten om 14.00 uur zijn boot aan 
te kunnen leggen bij Zorgcentrum 
Aelsmeer in het centrum. De goed-
heiligman hoopt dat alle kinderen 
met hun ouders hem daar sprin-
gend en zingend zullen opwachten.
Als sinterklaas voet aan wal heeft 
gezet wordt hij door de Zijdstraat 
geleid naar het Molenplein. Bij de 
korenmolen De Leeuw, die voor sin-
terklaas wordt omgedoopt tot Pe-
pernotenmolen, delen pieten bal-
lonnen uit. Op het Molenplein wor-
den die ballonnen losgelaten. Sin-
terklaas zal volgend jaar een ca-
deau geven aan degene van wie de 
ballon het verst is gekomen. Na het 
oplaten van de ballonnen gaan de 
sint en zijn pieten in optocht ver-
der naar het gemeentehuis. Bur-
gemeester Pieter Litjens zal de sint 
daar ontvangen en hem de sleutel 
van de gemeente geven. Kinderen 
kunnen daar natuurlijk ook hun te-
kening aan de sint geven en mogen 
voor de goedheiligman optreden en 
zingen. 

0251-674433

BEZORGER GEZOCHT
Oosteinderweg 421-593 (even & oneven)

+ stukje Legmeerdijk 3 t/m 95
Zéér goede verdienste
+ nieuwjaarskaartjes

Alex Limburg, Robert Roodenburg en Harry Brockhoff openen de nieuwe oversteekplaats voor voetgangers over de 
Legmeerdijk in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente Aalsmeer en de gemeente Uithoorn.

Voetgangersoversteek bij 
Flora op de Legmeerdijk
Aalsmeer - Op dinsdag 4 novem-
ber heeft FloraHolland Aalsmeer op 
de Legmeerdijk een oversteekplaats 
voor voetgangers in gebruik geno-
men. Tussen de locaties Centrum 
en Zuid is met stoplichten een ex-
tra voetgangersvoorziening gecre-
eerd. Hierdoor wordt het oversteken 
van de Legmeerdijk voor voetgan-
gers aanzienlijk veiliger. De opening 
werd verricht door Alex Limburg 
(manager Facility Management bij 
FloraHolland Aalsmeer), Robert 
Roodenburg (directeur Vereniging 
voor Groothandelaren in Bloemkwe-
kerijprodukten) en Harry Brockhoff 
(bestuur Vereniging van Eigena-
ren VBA-Zuid). Ook aanwezig wa-
ren vertegenwoordigers van de ge-
meente Aalsmeer en Uithoorn.

Samenwerking
Bij de opening roemde Alex Lim-
burg de samenwerking tussen Flo-
raHolland Aalsmeer, de Stadsre-

gio Amsterdam, VVE VBA-Zuid, ge-
meenten Uithoorn en Aalsmeer en 
provincie Noord-Holland. Voor de 
oversteek is subsidie verleend door 
de Stadsregio Amsterdam. Volgens 
de Stadsregio Amsterdam sluit het 
project aan op de doelstellingen in 
het Regionaal Verkeer & Vervoer-
plan (RVVP): verbetering van veilig-
heid en bereikbaarheid van open-
baar vervoer.

Veiligheidscampagne
Met de opening van de oversteek-
plaats voor voetgangers is een nieu-
we stap gezet in de veiligheids-
campagne ‘Onze marktplaats: vei-
lig op de veiling’ van FloraHolland 
Aalsmeer. Hierin wordt benadrukt 
dat de veiling en gebruikers van 
de marktplaats gezamenlijk verant-
woordelijk zijn voor veiligheid. Flo-
raHolland Aalsmeer neemt verschil-
lende maatregelen om ervoor te zor-
gen dat veilingterrein en –gebou-

Politie lost enkele schoten 
bij inbraak in supermarkt
Kudelstaart - Surveillerende agen-
ten hebben in de nacht van donder-
dag 30 oktober enkele schoten ge-
lost bij de ontdekking van een in-
braak in een supermarkt aan de 
Einsteinstraat in Kudelstaart. De 
verdachten wisten aan de politie 
te ontkomen. Omstreeks 03.45 uur 
ontdekten agenten dat er in een 
supermarkt licht brandde en dat er 
vermoedelijk werd ingebroken. Bij 
het pand zagen ze een auto staan, 
die er bij het zien van de agenten 
vrijwel direct vandoor ging. Eén van 
de agenten loste een schot op het 
voertuig. Daarop stelden ze een on-
derzoek in bij de supermarkt. Enkele 
mannen bevonden zich in het pand 

en werden door de politie vanaf de 
straatzijde aangeroepen om hen aan 
te kunnen houden. Zij voldeden niet 
aan de sommaties waarop twee keer 
is geschoten. De verdachten vlucht-
ten via een andere uitgang het pand 
uit. Zij werden niet meer aangetrof-
fen en het is onbekend of zij zijn ge-
raakt. De recherche van district Zuid 
heeft de zaak in onderzoek. Foren-
sisch rechercheurs onderzoeken de 
plaats van het incident.
De politie houdt sinds enige tijd ex-
tra toezicht in de vroege ochtend-
uren om inbraken en overvallen op 
bedrijven tegen te gaan en hopelijk 
natuurlijk om de daders ervan aan 
te houden.

Geen sprake 
misdrijf bij 
overlijden
De Kwakel - De vrouw die 
maandag 27 oktober is om-
gekomen bij een brand in een 
appartementencomplex aan 
de Drechtdijk in De Kwakel, 
is overleden ten gevolge van 
de brand. Forensisch onder-
zoek wijst uit dat er bij haar 
overlijden geen sprake is ge-
weest van een misdrijf. Het 
slachtoffer was een 41-jarige 
inwoonster van de gemeente 
De Kwakel. Naar de oorzaak 
van de brand is nog een on-
derzoek gaande.

wen voortaan nog veiliger te gebrui-
ken zijn. De komende maanden ligt 
de nadruk op verkeersveiligheid. In 
de loop van 2009 komen naast ver-
keersveiligheid ook andere vormen 
van veiligheid aan bod.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

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

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

www.meerbode.nl

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

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

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

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

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

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

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

je bruin. Ze heeft een witte bef en witte pootjes.
- Legmeerdijk t.h.v de Bachlaan, in Aalsmeer, een zwart/witte 

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

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

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

ter met wit befje witte neus en witte teentjes.
- Helling th.v. nr. 38 in Aalsmeer, vrij kleine rode kat met witte 

bef. 
- Mijnsherenweg t.h.v nr. 24b in Kudelstaart, zwarte kat met wit-

te poten en bef.
- Rietwijkeroordweg t.h.v nr. 17 in Aalsmeer, ongecastreerde ka-

ter. Zijn rug is rood en buik is wit.
 

Voor allerarmsten in Oost-Europa
Voedselactie Dorcas in 
zes supermarkten!
Aalsmeer - Op vrijdag 7 en za-
terdag 8 november is de Nationa-
le Voedselactie bij zes supermark-
ten. Bij de Albert Heijn-winkels in 
Kudelstaart en op het Drie Kolom-
menplein worden inzamelingen ge-
houden, evenals in de C1000 aan 
de Ophelialaan, de Hoogvliet in de 
Hornmeer en op de Aalsmeerder-
weg. Bij de Co-op in Rijsenhout al-
leen op 8 november.  Elk jaar weer 
is deze geweldige inzamelingsactie 

voor de allerarmsten in Oost-Euro-
pa. Voor de kerst gaan er circa twin-
tig trucks naar Oekraïne, Moldavië, 
Roemenië, Rusland, Albanië gevuld 
met pakketten en kleding. 

Giften voor het transport zijn van 
harte welkom op Giro 2500 o.v.v. 
NVA 2008 ten name van Dorcas 
Hulp Nederland. Voor verdere  in-
lichtingen: tel. 0297- 323520 of kijk 
op www.Dorcas.nl.

ANBO zo dood als een pier?
ANBO Aalsmeer zo dood als een 
pier? Om de dooie dood niet! An-
ders dan het geschorste bestuur 
wilde doen geloven, dat het afge-
lopen is met de afdeling, kunnen 
we u mededelen dat er een interim 
bestuur is aangesteld. Dit bestuur 
neemt de lopende taken waar. 
Ook de Dukdalf zal blijven verschij-
nen als mededelingen blad voor 

de leden, aan het december num-
mer wordt door een nieuwe redac-
tie hard gewerkt. 
De vele leden, die de ANBO trouw 
zijn gebleven, zullen er samen voor 
gaan zorgen dat de oude luister 
zal worden hersteld. Nieuwe leden 
zijn van harte welkom. Secretari-
aat ANBO, Zwarteweg 15, 1431 VH 
Aalsmeer, tel.0297-327922.  

ingezonden

Poes Donna is 
weer thuis!
Kudelstaart - “Heel blij zijn wij dat 
onze kat Donna vrijdag weer terug 
is. Door de foto die jullie afgelopen 
donderdag in de Nieuwe Meerbo-
de hadden geplaatst, werd zij her-
kend. Zij heeft drie weken bij een 
kwekerij in De Kwakel rond gehan-
gen, vanwaar zij werd meegenomen 
door een kweker op de Legmeer-
dijk. Daar werd zij goed verzorgt en 
werd weer wat dikker. Deze mensen 
herkenden de foto en hebben de 
Dierenbescherming gebeld. Donna 
hebben we meteen opgehaald, ze 
heeft nu een kokertje om met adres.
Onze dankt is groot”, aldus de fa-
milie Rekelhof uit Kudelstaart. De 
Nieuwe Meerbode is uiteraard ook 
blij dat ze heeft kunnen helpen en 
dat de oproep resultaat heeft ge-
had!

Oecumenisch Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 12 no-
vember wordt van 19.15 tot 19.45 
uur een Oecumenisch Avondgebed 
gehouden in de kapel van ’t Kloos-
terhof aan de Clematisstraat 16. Do-
minee T. Prins zal een korte over-
denking houden naar aanleiding 
van het jaarthema ‘De zeven werken 
van barmhartigheid’. 
Elke maand wordt één van de zeven 
werken in de overdenking uitge-
licht. Op 12 november is dat ‘De zie-
ken bezoeken’. Werken van barm-
hartigheid zijn daden van christe-
lijke naastenliefde. Het zijn werken 

die uit liefde tot de naaste en uit lief-
de tot God verricht worden, en daar-
om ook wel ‘liefdewerken’ worden 
genoemd. Om welke hulp het gaat? 
Jezus is heel concreet: “Want Ik had 
honger en jullie hebben me te eten 
gegeven, Ik had dorst en jullie heb-
ben me te drinken gegeven, Ik was 
vreemdeling en jullie hebben me 
opgenomen. Ik was naakt en jullie 
hebben me gekleed, Ik was ziek en 
jullie hebben naar me omgezien, Ik 
zat in de gevangenis en jullie kwa-
men naar me toe.’’ Iedereen is van 
harte uitgenodigd.

Wie en waar is mijn baas?
Aalsmeer - Wie en waar is het baasje van de afgelopen week op de Stom-
meerkade gevonden kater? Het dier is donker, cypers van kleur en is heel lief 
en aanhankelijk. Wie de kat herkent, wordt verzocht contact op te nemen met 
de Dierenbescherming Aalsmeer, tel. 0297-343618 .

Papier-actie in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijdagavond 8 no-
vember haalt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart het oud papier op. 
Inwoners worden verzocht na 18.00 
uur het papier aan de weg zetten op 
die plaatsen waar ook de vuilcon-
tainers verzameld dienen te wor-
den. Met de opbrengst van het ou-
de papier steunt de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart direct of indi-
rect alle Kudelstaartse sportvereni-
gingen. Dus, verzamel het papier 
voor de eerste vrijdagavond van de 
maand. In verband met Sint Nico-
laas is het oud papier ophalen in de 
maand december verschoven van 5 
naar 12 december.

Vrijwilligers in het zonnetje
Dag van de mantelzorg met 
gevarieerd programma
De Kwakel - Maandag 10 novem-
ber zijn mantelzorgers uit Aalsmeer 
en Uithoorn van 14.00 tot 17.00 uur 
van harte welkom in Amstelhof He-
althclub aan de Noordammerweg. 
Het thema van de jaarlijkse Dag 
van de Mantelzorg is ‘Mantelzorg is 
Topsport’ en Steunpunt Mantelzorg 
Amstelring biedt mantelzorgers een 
actief en gevarieerd programma. Er 
zijn enkele workshops, zoals Dyna-
mic Yoga en Chi-Kung, een lachme-
ditatie wordt gegeven en de vrij-
willigers kunnen darten of kaarten. 
Schaatser Gianni Romme schuift om 
15.30 uur aan bij een hapje en een 
drankje en vanaf 16.00 uur is er een 
vragenuurtje met de wethouders 
Monique Outshoorn van Uithoorn 
en Jaap Overbeek van Aalsmeer.
Al jaren organiseert Steunpunt 

Mantelzorg op de dag van de man-
telzorg een evenement om mantel-
zorgers in het zonnetje te zetten. 
Steunpunt Mantelzorg wil zorg dra-
gen voor ondersteuning van mantel-
zorgers in de regio, zodat zij in staat 
zijn de zorg aan hun naaste te verle-
nen zolang zij dit kunnen en wensen. 
Steunpunt Mantelzorg biedt onder-
steuning, advies, informatie en ver-
vangende mantelzorg aan mantel-
zorgers van mensen met een func-
tiebeperking, chronisch zieken, de-
menterenden en terminale patiën-
ten in de regio Amstelland en Meer-
landen. Mantelzorgers die meer wil-
len weten over de Dag van de Man-
telzorg kunnen mailen of bellen met 
het Steunpunt Mantelzorg Amstel-
ring: e-mail steunpuntmantelzorg@
amstelring.nl of 0900-1866.

 

Zondag 
9 november

 
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met 
Arno Post. Scholenkerkdienst. 
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart om 10u. 
Spreker: Bram Flippo. Crèche voor 
de kleinsten en speciaal program-
ma voor oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. ds. A. 
Jansen.   

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. br. Jan Broere 
jr. Scholendienst. Extra collecte voor 
Mother Mercy House. Oppas voor 
kinderen aanwezig.
 
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. R. Speel-
man, Almere. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophe-
lialaan. 10u. ds. J. van Popering. 
Oogstdienst. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. A.J. Fraanje, 
Oosterwijk (Leerdam). 18.30u. 10R-
dienst. 
Oost: 10u. ds. C.G. Graafland.  

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. A. Snoek, Oosterwolde. 
18.30u. ds. A. van Vuuren. 

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Dienst om 10u. ds K. Muller. 16.30u. 
ds. T.A. Viezee, Krommenie. 

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
 
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. Om 17u. 
in Zorgcentrum Kloosterhof viering 
met dominee. Zaterdag om 17u. in 
Kloosterhof woordcomm. viering 
met N. Kuiper. Zondag 10.30u. in 
Karmelkerk gezinsviering met dia-
ken Snoek. Mmv De Mirakeltjes. 
Rijsenhout: geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. dienst met ds. R.H.F. Praam-
sma, Heilig Avondmaal.

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

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen dienst. Zondag euch.
viering om 10.30u. met H. Post. Mmv 
dames- + herenkoor. 
Dinsdag 11/11 woorddienst 18.30u. 
met A. Blonk. Sint Maarten/ op-
tocht. 

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

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

Bijbelstudies
Stichting Begra Aalsmeer: maan-
dag 10 november. 20u. gebouw He-
liomare, Zwarteweg 98. ds. Evang. 
Arie-Jan Mulder.  

Week van de 
Chronische zieken!
Amstelveen - Van 9 november tot 
en met 15 november is het de week 
van de chronisch zieken. Om deze 
actieweek te ondersteunen heeft 
ziekenhuis Amstelland de stand van 
het infocentrum ingericht met on-
der andere voorlichtingsmateriaal 
over leven met medicijnen en hulp-
middelen. Het Infocentrum bevindt 
zich in de centrale hal van het zie-
kenhuis en is te bereiken onder te-
lefoonnummer 020-3474190 of op-
emailadres infocentrum@zha.nl
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Debuut band Jacky’s Farm 
zondag in café Joppe
Aalsmeer - De nieuwe coverband 
Jacky’s Farm maakt zondag 9 no-
vember haar debuut in café Jop-
pe in de Wetringstraat. De zes mu-
ziekanten maken funky soul muziek 
waarbij je echt niet stil kan blijven 
zitten of staan.
Toetsenist Ferry Heemskerk uit Lan-
geraar liep al een tijdje met het idee 
rond om een soulband op te richten. 
Met zangeres Jacqueline Kuperus 
had hij al een tijdje in een jazzband-
je gezeten en het kriebelde om wat 
stevigers op de planken te zetten. 
Met gitarist Johannus Schuitenma-
ker, drummer René van  Dijk, bassist 
Rolf Ubbink en Emiel van der Lin-
den op potten en pannen richtten zij 
Jacky´s Farm op.  Jacky’ s Farm staat 
voor vrijheid en is de naam van de 
zangeres. De vrijheid en improvisa-

tie is ook wat de bandleden zo mooi 
vinden aan deze muziek. Bij soul 
is er ruimte voor eigen inbreng en 
het werkt daarmee ook aanstekelijk 
voor het publiek. De Hammond or-
gel van Ferry maakt deze band ook 
extra karakteristiek met een echte 
oude soul sound van the seventies.
Het repertoire is uiteenlopend van 
onbekende soulklassiekers van Al 
Green, Curtis Mayfield tot bekende 
artiesten van nu zoals, Amy Wine-
house en Joss Stone.
Jacky’s farm bestaat nu ruim een 
jaar en is er klaar voor om de podia 
te bestormen. Als eerste is café Jop-
pe aan de beurt en natuurlijk ben jij 
er bij! Het optreden begint om on-
geveer 19.00 uur en zal tot uiterlijk 
22.00 uur duren. De toegang is zo-
als altijd gratis!

Rietveld onder kroonluchter
Aalsmeerderbrug -  Onder een 
forse kroonluchter verzorgde de 
Aalsmeerse band Rietveld afgelo-
pen zaterdag 1 november een con-
cert in De Walrus. Het eetcafé aan 
de Aalsmeerderdijk was voor het 
optreden van de vijfmansformatie 
goed gevuld. Mutje aan mutje ston-
den de veelal Aalsmeerders, maar 
het ‘krap staan’ onthield het publiek 
niet om mee te swingen op de pak-
kende en vrolijk makende folk- en 
rockmuziek. Om half één werd de 

laatste noot gebracht, maar de be-
zoekers hadden zin in meer. “Spe-
len” werd geroepen en met nog 
een heel dansbaar, instrumentaal 
lied werd hier gehoor aan gegeven. 
Band en publiek waren na afloop te-
vreden: Het was een gezellige avond 
met een leuk optreden. 
Rietveld bestaat uit zanger en gi-
tarist Hans Millenaar, bassist Toine 
Visser, accordeonist Gerrit Biesheu-
vel, fiddler Leen Mulder en drummer 
Hans Rietveld.

Vrijdag kussentjesavond 
met live-muziek in N201
Aalsmeer - Tussen al het gitaarge-
weld door is het altijd weer fijn als 
er wat rustiger bands optreden in de 
N201.  Kussentjesavond dus vrijdag 
7 november in het jongerencentrum 
aan de Zwarteweg. Voor degenen 
die het concept nog niet kennen: 
met kussentjesavond ligt de zaal 
van de N201 bezaaid met  kleed-
jes, kussentjes en bankjes, en kun 
je lekker onderuit gezakt genieten 
van mooie muziek. Ook is het licht 
extra sfeervol. 
Deze avond treden de alternatieve 
pop/rock band Teague en de post-
rock band All Shall be Well op. Te-
ague valt op met mooie, ontspan-

nen maar verassende ritmes en me-
lodieën en is aangevuld met het bij-
zonder prettige stemgeluid van zan-
geres Kim een bijzonder fijn band-
je om naar te luisteren. All Shall be 
Well is een muzikale band zonder 
zang, maar mèt vj’s Pablo Dias and 
Vitor Peixoto die zorgen voor mooie 
visuals op groot scherm die het op-
treden een extra dimensie geven. 
Vrijdag dus weer een lekker ont-
spannen sfeer in de N201! De zaal 
is open om 21.00 uur en de entree 
is gratis. Als je je eigen kussentje 
meeneemt krijg je bovendien 2 gra-
tis muntjes. Meer info over de bands 
is te vinden op www.n201.nl.

Muziek/Film/Toneel
7 en 8 november:
* Toneelvereniging De Rijzenspelers 
brengt 3 eenakters in dorpshuis De 
Reede, Schouwstraat, Rijsenhout. 
Voorstellingen vrijdag en zaterdag 
om 20.15u.
Vrijdag 7 november:
* Piano-gala in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 20.30u.
* Night Fever-party voor 25+ers in 
Bon Ami, Dreef vanaf 21.30u.
* Feest bij VVA in kantine, Dreef met 
dj Edwin.
* Kussentjesavond met live optre-
dens van bands Teague en All Shall 
be Well in N201, Zwarteweg. Open 
vanaf 21u.
* Jubileumconcert Davanti in RK. 
kerk Kudelstaart. Vanaf 20.15u.
* Dancefoundation met Lennart 
Bader in bovenzaal Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 22u.
Zaterdag 8 november:
* Eighties party met dj Wouter K in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 21u.
* Première-avond ‘Wat een planeet’ 
door toneelvereniging Kudelstaart 
in Dorpshuis. Aanvang: 20u. Ook 
op 15, 21, 22 en 29 november. Op 
woensdag 12 november voorstelling 
voor ouderen vanaf 14u.
* Cabaret van Dennis Kivit ‘Durf’ in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 9 november:
* Trio Les Voyageurs in Oud Katho-
lieke kerk, Oosteinderweg 394. Aan-
vang: 15.30u.
* Luisterconcert door Amerikaanse 
muzikanten Stacey Earle en Mark 
Stuart in bovenzaal Oude Veiling, 
Marktstraat. Aanvang: 15u.
* Salsa-party in The Beach, Oostein-
derweg, 19.30-23.30u.
* Band Jacky’s Farm live in café Jop-
pe, Weteringstraat, 19-22u.

Exposities
Tot en met 23 november:
* Expositie met schilderijen van Ca-
rel Visser en Klaas Gubbels en ob-
jecten van Sjoerd Buisman in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Gratis te be-
zichtigen iedere donderdag tot en 
met zondag 14-17u.
* Op kinderkunstzolder in Oude 
Raadhuis expositie ‘Liefde voor de 
letter’.
Vanaf 28 september:
* Expositie met werken van Dirk An-
nokkee, Paul Mühlbauer, Edo Kaaij 
en Frtis Vogel in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg 1. Open zaterdag 
en zondag 13-17u. 
November:
* Expositie Aalsmeerder Mladen Ci-
cek in Dorpshuis Kudelstaart.
Zaterdag 8 november:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Iedere zaterdag 
van 11.00 tot 16u.

Diversen
Donderdag 6 november:
* Iedere donderdag inloop voor tie-
ners op zolder Binding in Zijdstraat 
van 15.30 tot 17u.
* Bon Ami aan Dreef open voor 
jeugd vanaf 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Sjoelen in De Reede, Schouw-

straat, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Speelavond en vergadering BV Al-
len Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 19.45u.
* Dia-lezing over Andalusië bij Groei 
en Bloei in Wellantcollege, Linnaeu-
slaan vanaf 20u.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u. 
Kaarten op 13 nov. v/a 20u.
Vrijdag 7 november:
* Amigas op Bindingzolder, ingang 
Haya van Somerenstraat. Marok-
kaanse kookworkshop.
* Iedere vrijdag en dinsdag inloop 
voor tieners op Bindingzolder, Haya 
van Somerenstraat in Kudelstaart 
van 14 tot 18u.
* Vluchtheuvel, Aalsmeerderweg 
753 in Rijsenhout open, 17-01u. Ook 
iedere woensdag open 19-23u.
* Competitie-avond bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Kienen bij Supportersver. in Dorps-
huis Kudelstaart v/a 20.30u.
Zaterdag 8 november:
* Speelgoedbeurs bij BV Hornmeer 
in buurthuis Roerdomplaan. Ver-
koop 10.30-12.30u.
* Money darts in sportcafé Proosdij-
hal, Kudelstaart v/a 20u.
Zondag 9 november:
* Vogelbeurs bij De Rijzenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje in Rij-
senhout, 9.30-11.30u.
Dinsdag 11 november:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t 
Baken, Sportlaan v/a 10u.
* Speelavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
* Speelavond Ons Genoegen in ge-
bouw Ons Tweede Thuis, Hortensia-
laan 55. Zaal open 19.30u.
* Sint Maarten-optocht in Rijsen-
hout. Start 19u. bij Werf mmv. drum-
fanfare Melomanie.
 Woensdag 12 november:
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat, zijdstraat Bilderdammerweg 
vanaf 10u.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
beratraat vanaf 14u.
* Koekjesbakken voor basisschool-
jeugd-groepen 3-5 op bij Binding 
Boven, Zijdstraat, 15.30-17u.
* Florimex-baanloop bij AVA in 
Sportlaan vanaf 20u.
* Bingofeest bij BV De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan v/a 20u.
Donderdag 13 november:
* Klaverjassen, jokeren en biljar-
ten voor ouderen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.

Vergaderingen
Donderdag 6 november:
* Begrotingsraad en raadsvergade-
ring in gemeentehuis v/a 14u.
Maandag 10 november:
* Informatieavond voor eigenaren 
van monumenten in mijnzaal van 
Bloemenlust in The Beach, Oostein-
derweg. Vanaf 19.30u.
Woensdag 12 november:
* Inloop v/a 19.30u. en vergadering 
v/a 20u. Dorpsraad Kudelstaart in 
Dorpshuis.
Donderdag 13 november:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.

Pianogala en cabaret van 
Dennis Kivit in Bacchus
Aalsmeer - Het programma van het 
pianogala in Bacchus zit hartstik-
ke vol! Dat betekent dat op vrijdag 
7 november het culturele café in de 
Gerberastraat ook vol zit. Vol met pi-
anoliefhebbers. Bijzonder dit jaar is 
dat er op het kleine podium tweede 
piano’s staan waarop gespeeld gaat 
worden. De organisatie heeft dit jaar 
weer veel enthousiast talent gevon-
den dat ervoor gaat zorgen dat het 
publiek zeer diverse muzieksoorten 
voorgeschoteld krijgt. Net als vorig 
jaar zal het Aalsmeers Jazz Kwar-
tet de avond afsluiten. De zaal gaat 
open om 20.00 uur en het pianogala 
begint om ongeveer 20.30 uur.

Cabaret ‘Durf’
De volgende dag, zaterdag 8 no-
vember, brengt zanger, gitarist en 
songwriter Dennis Kivit zijn pro-
gramma ‘Durf’ in cultureel café Bac-
chus. Dennis Kivit studeerde aan 
het Hilversum’s conservatorium en 
de Kleinkunst academie. Hij kreeg 
zangles van onder andere Mark 
Murphy en Deborah Brown, won de 
Swing Society Award en geeft mo-
menteel zelf les aan het Utrechts 
conservatorium. Hij speelde in Les 
Miserables, Cats en de a capella 
groep Montezuma’s Revenge. Vorig 

jaar toerde hij met zijn theatervoor-
stelling Zing The Beatles! -2 en mo-
menteel is hij bezig met de voorbe-
reiding van zijn nieuwe cd ‘A better 
man’ die tussen het werk van Amos 
Lee en John Mayer in zit. 19 Novem-
ber presenteert hij deze cd in the-
ater Het Oude Raadhuis te Hoofd-
dorp tijdens zijn voorstelling ‘Durf’. 
De voorstelling in Bacchus in de 
Gerberastraat begint om 21.30 uur, 
de zaal is open vanaf 21.00 uur, en 
de toegang is uw gift.

Agenda november
Zaterdag 15 november: Jazz door 
Amina Figarova Quintet. Amina Fi-
garova is zonder twijfel een van de 
meest productieve jazz-componis-
ten en de meest getalenteerd jazz-
pianiste in Europa.
Vrijdag 21 november: Wijnproeverij.
Zaterdag 22 november: Cabaret 
door Nina en Daniel. Tweemaal ca-
baret van Hollandse bodem op één 
avond. Kaarten zijn te bestellen via 
de site van Bacchus.
Zaterdag 29 november: Film In Bru-
ges. Misdaaddrama met Colin Far-
rell over de twee huurmoordenaars 
Ray en Ken, die van hun baas naar 
Brugge moeten om een nieuwe klus 
te klaren.

AGENDA

Veiling voor Karmelkerk
Aalsmeer - Zaterdag 15 november 
staat de jaarlijkse kerkeveiling weer 
op het programma in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Dit jaar-
lijkse gebeuren zal ook dit maal ge-
leid worden door de wel bekende 
veilingmeester Willem Klijn uit De 
Kwakel. 
Hij zal meer dan 250 prachtige ka-
vels onder de aandacht brengen 
van de kopers. Dit jaar wordt er ge-

veild voor de herinrichting van de 
kerk aan de Stommeerweg. De ka-
vels, welke verkocht gaan worden, 
zijn aangeboden door de plaatse-
lijke middenstand, particulieren en 
bedrijven. Heeft u zin in een leuke 
avond met voor iedere portemonnee 
wat wils? Dan moet u deze datum 
vrijhouden in uw agenda. De veiling 
begint om 20.15 uur en de toegang 
en koffie zijn gratis.

Kienavond bij 
Supportersclub
Kudelstaart - Aanstaande don-
derdagavond 6 november organi-
seert de Supporters Vereniging Ku-
delstaart een kienavond met vele 
mooie prijzen. Veertig fantastische 
prijzen liggen te wachten op een 
nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn 

kienblaadje vol heeft, mag als eer-
ste een keuze maken uit de vijf fan-
tastische prijzen die in elke ronde te 
winnen zijn. Na vier ronden komt er 
een pauze om even te genieten van 
een kopje koffie of een drankje. Als 
de acht ronden gespeeld zijn komt 
de knaller van deze avond, een su-
perprijs met een waarde van onge-
veer 125 euro. Het kienen is in het 
dorpshuis en begint om 20.30 uur

Dancefoundation, Wouter K. 
en folkmuziek in Oude Veiling
Aalsmeer - Komende vrijdag 7 no-
vember is het weer tijd voor een 
nieuwe editie van Dancefoundation 
Live. De maandelijkse clubavond vol 
dance en house muziek vindt plaats 
in de bovenzaal ‘grand ballroom’ van 
de Oude Veiling in de Marktstraat, 
iedere eerste vrijdag van de maand. 
Aanstaande vrijdag nemen Di Lici-
ouz en Nista plaats achter de draai-
tafels. De avond begint voortaan om 
22.00 uur, waarbij de zaal al een half 
uur eerder open is. Dancefounda-
tion is de radioshow van Lennart 
Bader. Het programma wordt iede-
re vrijdagavond uitgezonden op Ra-
dio Aalsmeer vanaf 20.00 uur. Naast 
Lennart Bader bestaat het vaste DJ 
team uit Di Liciouz (Dennis Beun-
der) en Jay Matthias (Jurriaan van 
Nimwegen). 

Dj’s Liciouz en Nista
Aangezien Lennart en Jurriaan in 
het buitenland zijn voor opnames 
voor Dancefoundation.tv, krijgt Di 
Liciouz deze avond versterking van 
gast-dj Nista uit Kudelstaart. Voor 
Nista is het niet de eerste keer dat 
hij in de Oude Veiling achter de 
draaitafels plaatsneemt. Tijdens de 
oktober editie liet hij zich als gast-dj 
al van zijn beste muzikale kant ho-
ren. Ook Di Liciouz is geen onbe-
kende meer in Aalsmeer en omge-
ving. Naast zijn wekelijkse radiopro-
gramma Groove Session op vrijdag-
avond op Radio Aalsmeer, is Dennis 
zeer regelmatig achter de draaita-
fels te vinden in trendy uitgaansge-
legenheid XO in Haarlem. Hij maakt 
hier onderdeel uit van het vaste dj-
team. Di Liciouz weet met zijn groo-
vy sound het publiek telkens weer in 
beweging te krijgen. 
Dancefoundation Live op vrijdag 7 
november wordt aangeboden door 
Dancefoundation en de Oude Vei-
ling en is gratis toegankelijk. De zaal 
is open vanaf 21.30 uur. 

Jaren tachtigfeest
Herbeleef de jaren tachtig op za-
terdag 8 november met dj Wou-
ter K in de Oude Veiling. De boven-
zaal wordt ingericht als tijdmachine 
en brengt de bezoekers terug naar 
1984. Wouter K van Radio Veroni-
ca draait plaatjes uit het gouden de-
cennium van de Popmuziek. Break-
dancers zullen op de dansvloer hun 
kunsten laten zien en de hele avond 
zullen er verassingen uit de jaren 
tachtig voorbij komen. Waar was jij 
in 1984? Ruitjesbroeken, Madonna, 
Rubics Cubus, leren stropdas, Rick 
Asley, kruisraketten, Atari, wuppies, 
Rur en Live Aid. Het feest worden 
georganiseerd door Martijn Tol van 
Color Paradise en Joran van Liempt.  
Op 29 november presenteert het 
tweetal een dance-avond met een 
optreden van tenorsaxofonist Hans 
Dulfer met band. Tickets in de voor-
verkoop à 10 euro aan de bar van 
De Oude Veiling in de Marktstraat of 
op de websites: DeOudeVeiling.nl, 
ColorParadise.nl of EasyTicket.nl

Stacey Early en Mark Stuart
Op zondag 9 november is vervol-
gens in de bovenzaal van De Ou-
de Veiling live-muziek te zien en te 
horen. Het luisterconcert wordt ver-
zorgd door de Amerikaanse muzi-
kanten Stacey Earle en Mark Stuart, 
woonachtig in Tennessee. Het twee-
tal vormt al vele jaren een heel suc-
cesvol duo. Stacey schrijft en zingt, 
in navolging van haar grote broer 
Steve Earle prachtige liedjes en sa-
men met Mark, een begenadigd 
(blues)gitarist zijn ze een akoesti-
sche belevenis om niet te missen. 
Genre: folk, acoustic, Americana. 
Het concert begint om 15.00 uur. 
Vooraf kaarten reserveren voor Sta-
cey Earle en Mark Stuart kan aan de 
bar in De Oude Veiling in de Mark-
staat 19. Informatie: tel. 0297-368378 
of kijk op www.deoudeveiling.nl.

Salsaparty in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 9 novem-
ber wordt in The Beach de maan-
delijkse Salsa Party gehouden. Voor 
zowel de beginnende als gevorder-
de danser zal deze keer dj Piëdro de 
draaitafel bedienen. Swingende Sal-
sa, zwoele Bachata en vrolijke Me-
rengue muziek zijn zijn specialiteit. 
De avond start om 19.30 uur en om 
23.30 uur wordt de laatste dans in-
gezet. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. 
De kans is groot dat tijdens de Salsa 
Party de ‘passie van het salsa dan-
sen’ ontdekt wordt. En dan? Voor 
deze mensen worden er salsa cur-
sussen georganiseerd onder leiding 
van professionele dansleraren van 
Salsa.nl. Kom een keer langs op de 
cursusavonden in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247 op de maan-
dagavond.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

Vic Firth-drumstokken: 

nieuw: klassieke 
gitaarhoezen  16,50

 10,-
ElkE zATErdAG GITAArSnArEn AAnbIEdInG

blijvend
verlaagd
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Door het lint
Aalsmeer - Ze worden steeds pe-
danter die wethouders. Zoals vorige 
week donderdag in de raadsverga-
dering. Er lagen belangrijke stukken 
op tafel; onder andere ging het over 
een al jarenlang slepend onderwerp, 
zo’n heen-en-weer gedoe. Het ging 
over een bepaalde plek op een jacht-
haven waar, als de raad toestemming 
zou geven, er achter het zogenoem-
de lint gewoond mocht worden. Al ja-
renlang geldt in Aalsmeer het besluit 
dat er absoluut niet gewoond mag 
worden achter de bestaande bebou-
wing van woonhuizen, dat lint dus. 
Na zo een besluit is het vervolgens 
van belang dat het besluit wordt ge-
handhaafd door de gemeente. Ver-
volgens blijkt in de praktijk dat er niet 
zo goed op gelet wordt of jarenlang 
helemaal niet. Het gevolg van de on-
oplettendheid van de gemeente is 
dat er zat creatieve Aalsmeerders 
zijn die, door de lakse houding van 
de gemeente, hun gang gaan. Na-
tuurlijk is daardoor een illegale op-
bloei om achter het lint te gaan wo-
nen, ontstaan. Donderdag ging het 
over zoiets. Het bleek duidelijk dat 
er in de bouwaanvragen ook woon-
mogelijkheden de bedoeling zouden 
zijn. Eigenlijk worden de raadsleden 
met een ‘kloppend’ voorstel waarin 
een niet kloppende dikke adder on-
der het gras zit, voor de gek gehou-
den: “Ach”, denk ik dan, “zo stom zijn 
ze niet!”.

Zo stom bleek de ‘meerderheid’. CDA 
en PACT, de twee vrijdozen in de co-
alitie van drie, wel te zijn. De partij die 
eveneens in de coalitie thuishoort, 
de VVD, had de voor-de-gek hou-
derij, evenals AB, wél door. Met na-
me de VVD-man Willem Spaargaren 
zat het nogal dwars dat er nauwelijks 
naar zijn betoog geluisterd werd. Wil-
lem werd zelfs écht boos, onder an-
dere door het feit dat zijn argumen-
ten botweg genegeerd werden door 
PACT en CDA. Ik verdenk het CDA 
ervan dat een en ander riekt naar een 
vorm van belangen-verstrengeling en 
dat PACT wel mee moet gaan in het 
kielzog van het CDA, bijvoorbeeld is 
daar hun PACT-wethouder Ronald 
Fransen die dit item in zijn portefeuil-
le heeft. Op vragen van de VVD had 
wethouder Ronald het lef om te zeg-
gen dat hij daar geen antwoord op 
gaf... Dat kán gewoon niet wáár zijn. 
De gemeenteraad heeft het recht 
van vragen stellen; terecht.

Met een nipte winst van twee stem-
men is dit voorstel er door gedrukt 
door het CDA en PACT. De betrok-
kene is de lachende derde en gaat 
er met een vette kluif vandoor. Jawel, 
dit is democratie. Maar desondanks 
niet helder. Een ooit afgesproken be-
leid is waardeloos geworden. Plotse-
ling kunnen de bewoners van ach-
ter het lint op de Uiterweg, maar ook 
op de Oosteinderweg, gaan juichen. 
Dit besluit schept een precedent. Il-
legale bewoners van onder andere 
woonarken, zouden in principe opge-
lucht adem kunnen halen en massaal 
een woonvergunning gaan ophalen. 
Mits later blijkt dat er in de bewuste 
jachthaven toch niet gewoond gaat 
worden, maar dat lijkt me een twij-
felachtige opmerking van mezelf. Er 
zitten enkele sukkels in de gemeen-
teraad die de boel van eieren maken. 
Vaak gaat dat ten koste van financi-
ele blunders, of zoals nu: ja zeggen 
op een voorstel waarvan je weet dat 
je tegen een eerder genomen besluit 
in gaat. Ik begrijp het misschien niet 
meer zo goed. Zoals ik al opmerk-
te, zitten er nog teveel sukkels in de 
raad die notabene door ú gekozen 
zijn. Een aantal amateurs buigt zich 
over zaken waarvan ze geen kaas 
hebben gegeten waardoor er steeds 
weer ‘gevolgen van dien’ zijn. Voorts 
begrijpt PACT kennelijk nog steeds 
niet wat dualisme is en lijkt de coa-
litie een probleem te zijn. Het is tijd 
om samen te bezinnen en een poos-
je de hei op te gaan om elkaar en de 
gang van zaken beter te begrijpen.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

‘Aanvraag voor 
woningaanpassing 
na jaar afgewezen’
Aalsmeer - De verhuizing van het 
Loket Wonen, Welzijn & Zorg van 
de Thijsselaan naar het gemeente-
huis, zou een efficiëntere behande-
ling van zaken betekenen. “Om de-
ze dienstverlening naar de inwoners 
nog beter te kunnen uitvoeren”, zo 
verklaarde de gemeente de sluiting 
van het speciale loket. 
De heer Brandt, woonachtig in de 
Cyclamenstraat, hoopt van harte dat 
er een verbeterslag kan worden ge-
maakt. Hij en zijn vrouw dienden vo-

Opening door Litjens 
Theater en 
muziek tijdens 
Ouderendag 
Aalsmeer - Voor de Ouderendag 
Aalsmeer-Kudelstaart, op vrijdag 21 
november in het gemeentehuis,  zijn 
nog kaarten te koop. 
Ze kosten 10 euro en zijn aan te 
schaffen bij Plantage boekhandel, 
Zorgcentrum Aelsmeer, ‘t Klooster-
hof, Tabakshop Ridder & Co, An-
nemieke’s Kramerie en Slijterij 
Gall&Gall Kudelstaart. 
Op het programma van de jaarlijk-
se Ouderendag is onder meer alle 
ruimte voor gezellig samenzijn met 
een hapje en drankje, een brood-
maaltijd, muziek, theater en bingo. 
Burgemeester Litjens opent de Ou-
derendag. De deuren van het raad-
huis gaan open om 14.15 uur en de 
dag zal eindigen om 20.45 uur. 

Aalsmeer - “Volgens bijgaande 
foto leiden meerdere wegen naar 
Aalsmeer”, aldus Claudia Hooge-
veen in een mailtje afgelopen dins-
dag naar de redactie. Ze fotogra-
feerde het bord met bewegwijzering 
voor fietsers op de Vrouwenakker-

se brug, aan de kant van Vrouwen-
akker. Inderdaad gaan je wenkbrau-
wen er van omhoog. Via de Noord-
Zuidroute naar Aalsmeer is 4 km, ok, 
dat is aannemelijk. En via de tegen-
overgestelde richting is het dus ook 
4 km fietsen? “Je moet dan via De 

Welke kant naar Aalsmeer?! Hoef...”, verbaast Claudia zich.  Fout-
je van de heren en dames borden-
beletteraars? Leuk om een keuze te 
hebben? Antwoord onbekend. In 
elk geval adviseert de Meerbode als 
u niet de toeristische route wilt fiet-
sen, gewoon via de Noord-Zuidrou-
te richting Aalsmeer te gaan, vanaf 
de Vrouwenakkersebrug.

Aalsmeer - Voorafgaande aan het 
Beraad werd donderdag 30 okto-
ber eerst een korte raadsvergade-
ring gehouden vanwege het ge-
geven dat de AB-fractie een nieu-
we fractieassistent in haar midden 
heeft in de persoon van de heer R. 
Kraan. Hij legde een verklaring af en 
kon daarna officieel aan de slag. In 
het Beraad werden de hamerstuk-
ken “Initiatiefvoorstel inzake veror-
dening evaluatiegesprekken bur-
gemeester en raad”, “Experiment 
Stemmen in een willekeurig stem-
lokaal” en “Initiatiefvoorstel forma-
tieuitbreiding griffie” aan de orde 
gesteld en later op de avond vond 
een positieve besluitvorming plaats. 
De behandeling van het onderwerp 
artikel 19 lid 1 WRO voor het bou-
wen van een loods met een inpan-
dig bedrijfswoning aan de Uiterweg 
282 stond voor de derde keer op de 
agenda en zorgde ook dit keer voor 
veel gespreksstof. De VVD-fractie 
had uitgebreid speurwerk verricht 
en alles wees er op dat een eerder 
uitgebracht advies van de bezwaar-
schriftencommissie gebaseerd was 
op onvolledige informatie die deze 
commissie had ontvangen. Boven-
dien druist het voorstel in tegen een 
raadsbesluit om “achter het lint” te 
bouwen. Ook de fractie van AB is te-
genstander. De PACT-fractie diende, 
met steun van de CDA-fractie een 
amendement in waarin het voor-
gestelde besluit nog werd aange-
vuld met de tekst: het bouwplan van 
oprichten van een bedrijfsgebouw 
met een inpandige bedrijfswoning 
op het perceel 282a wordt positief 
benaderd onder de voorwaarde dat 
met dit besluit alle verdere aanspra-
ken van de eigenaar/rechthebben-
de op enige vorm van planologisch 
overgangsrecht voor wat betreft het 
wonen achter het lint van de Uiter-
weg komen te vervallen. Zowel het 
amendement als het besluit werden 
later op de avond met elf tegen acht 
stemmen aangenomen. VVD en AB 
waren tegen en PACT en CDA voor. 
.

Behandelstukken
De behandeling van de vaststelling 
Middellangetermijnvisie 2025, Visie 
Greenport Aalsmeer vond in twee-
de termijn plaats en de CDA-fractie 
vond de kritiek op leefbaarheid niet 
terecht. Volgens deze fractie is dit 
juist de rode draad. Duurzaamheid 
en leefbaarheid zijn in het stuk juist 
gegarandeerd. PACT is de mening 
toegedaan dat sierteelt een belang-
rijke rol moet blijven spelen, maar 
vreest dat de mobiliteit alsmaar zal 
stijgen. Het is een regiovisie en de 
grootste gemene deler zal gezocht 
moeten worden. Alle vervoer komt 
in Aalsmeer en hoe is de leefbaar-

heid te waarborgen? Wethouder 
Berry Nijmeijer gaf aan dat mobili-
teit één van de grootste zorgen is. 
Er loopt een onderzoek naar ‘Onge-
stoord Logistiek Vervoer’. De VVD-
fractie onderschrijft het belang voor 
de economie en is de mening toe-
gedaan dat leefbaarheid mooi be-
noemd wordt. De AB-fractie geef 
aan dat de leefbaarheid al behoor-
lijk onder druk staat. De visie con-
stateert veel knelpunten maar er is 
geen oplossing aangedragen in de 
visie. Wat gaat het kosten en wie 
gaat het betalen? De ontwikkelin-
gen in de regio baart de fractie ook 
zorgen. “Is er eigenlijk wel draagvlak 
voor binnen de sector”, zo vraagt AB 
zich af. Het gepresenteerde Water-
plan kreeg veel lof toegezwaaid van 
alle fracties en zij waren het roerend 
met elkaar eens dat communicatie 
het sleutelwoord moet zijn de ko-
mende jaren. Voor het plan is erg 
veel draagvlak bij alle participanten 
en wat de fracties betreft hoeft een 
onderzoek om de Westeinderplas-
sen en het Oosteinderpoeltje te iso-
leren niet gehouden te worden. Dit 
moet open blijven zodat de water-
sporters er gebruik van kunnen blij-
ven maken. De zeven aangedragen 
thema’s: verbetering grondwaterbe-
heersing in de Hornmeer en verbe-
tering van watergangen en vervan-
ging duikerknelpunten, aanpak wa-
terkwaliteit in de Westeinderplas-
sen en de Bovenlanden, aanleg na-
tuurvriendelijke oevers in de woon-
wijken en in de Westeinderplassen, 
aanpak blauwalgoverlast, verbete-
ring afvalwaterketen en baggeren in 
de polder en de boezem en bagger-
verwerking worden door alle frac-
ties nog eens benoemd. In de ver-
gadering van 13 november vindt be-
sluitvorming plaats, Het Waterplan 
wordt een onderliggend stuk bij de 
behandeling van de  Gebiedsvisie 
Aalsmeer. 

Lijnbaangebied
Het behandelstuk wijziging visiedo-
cument en extra krediet Lijnbaan-
gebied geeft de VVD-fractie aanlei-
ding om op te merken dat de ver-
dichting van het aantal apparte-
menten, van 298 naar 333, ook be-
tekent dat de parkeerbalans gewij-
zigd dient te worden en dat geldt 
ook voor de hoeveelheid groen. 
Verder wil deze fractie weten hoe 
de stand van zaken is met betrek-
king tot de grondeigenaar en met 
het gasvulpunt langs de N201. Wet-
houder Berry Nijmeijer geeft aan dat 
91 appartementen in de prijsklasse 
tussen 115 duizend en 180 duizend 
euro (prijspeil 2007) vallen. Nabij de 
kerk is een behoorlijke ruimte be-
schikbaar als groenvoorziening. De 
onderhandelingen met de grondei-

genaar lopen nog en er wordt nog 
steeds gehoopt op een minzame 
oplossing. Met betrekking tot het 
gasvulpunt zijn de rapporten klaar 
en in een préadvies van de regio-
brandweer wordt aangegeven dat er 
geen belemmeringen meer zijn voor 
het college om een risicoafweging 
te maken nu de toevoer wordt te-
ruggebracht van 1.000 kubieke me-
ter naar 500 kubieke meter. De AB-
fractie maakt zich bezorgd over de 
dichtheid van de bebouwing en wil 
graag weten of de 91 appartemen-
ten ook het predikaat maatschap-
pelijk gebonden meekrijgen. Wet-
houder Berry Nijmeijer geeft aan dat 
alle inrichtingsplannen door hulp-
diensten zijn bekeken en akkoord 
bevonden en dat hij zich zal blijven 
inzetten bij onderhandelingen met 
woningcorporaties om maatschap-
pelijk gebondenheid mee te nemen 
bij de toewijzing. De CDA-fractie 
spreekt de hoop uit dat onteigening 
van de grondeigenaar niet nodig zal 
zijn en verder wordt opgemerkt op 
dat er geen trapveldje voor de jeugd 
vanaf zes jaar is opgenomen in het 
visiedocument. De PACT-fractie 
vindt het in beginsel een sympathiek 
voorstel: starterswoningen, groen 
en parkeernorm. Volgens wethou-
der Berry Nijmeijer moet de kwali-
teit aan alle standaardeisen voldoen 
en elke woningcorporatie heeft een 
andere benadering. De behandeling 
van de tweede termijn vindt op don-
derdag 13 november plaats. 

Greenpark Aalsmeer
De AB-fractie heeft met verbazing 
kennis genomen van het voorstel 
Greenpark Aalsmeer om wederom 
geld beschikbaar te stellen. Er is al 
55 miljoen euro in geïnvesteerd en 
de fractie ziet hier niets van terug. 
Volgens wethouder Berry Nijmeijer 
is het bedrag geen 55 miljoen eu-
ro maar opgewaardeerd van 42 naar 
43 miljoen euro. De CDA-fractie 
vond het oorspronkelijk voorstel on-
begrijpelijk, maar na ontvangst van 
de achterliggende stukken werd die 
mening terug gedraaid. De PACT-
fractie vindt het een logische stap 
“in de volgorde der dingen” en ook 
de VVD-fractie liet het woord on-
begrijpelijk vallen maar toen er een 
toelichting op kwam kon deze frac-
tie er mee instemmen. De behande-
ling van de tweede termijn vindt op 
donderdag 13 november plaats.
De nog openstaande motie van de 
PACT-fractie met betrekking tot het 
wegwerken van de wachtlijsten voor 
buitenschoolse opvang, waarin het 
college verzocht wordt om uiterlijk 
1 januari 2009 plannen te presente-
ren om dit per 1 augustus 2009 ef-
fectief te laten zijn, werd raadsbreed 
gesteund.

Beraad en raadsvergadering in vogelvlucht

Vrees fracties over stijgende 
mobiliteit in Aalsmeer e.o.

rig jaar op 19 november een aan-
vraag in voor een traplift. Deze aan-
passing is nodig voor mevrouw 
Brandt. Naar boven kan zij niet 
meer, dus moet ze noodgedwon-
gen beneden slapen. “Nadat de ge-
meente verschillende beslissings-
termijnen had overtreden, kregen 
we uiteindelijk op 18 oktober dit 
jaar de mededeling dat onze aan-
vraag werd afgewezen”, aldus een 
teleurgestelde Brandt. 
Dat de aanvraag niet is goedge-
keurd is een beslissing op zich, 
waar een aantal redenen aan ten 
grondslag ligt. “Maar los daarvan”, 
zo zegt Brandt, “vinden wij dat het 
véél te lang geduurd heeft voordat 
wij over de afwijzing zijn ingelicht!”  

Kudelstaart - Van 13 tot en met 25 
november organiseren alle water-
schappen in Nederland verkiezin-
gen. Voor het eerst via een lijsten-
stelsel, waarbij ook politieke partij-
en mee kunnen doen. Kudelstaar-
ter Hermen de Graaf is voor het 
CDA kandidaat bestuurslid voor 
het hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht. ,,Veilig, betaalbaar 
en duurzaam. Dat is kort samenge-
vat de essentie van het zeer gede-
gen programma van het CDA. Dat 
programma draagt ook oplossingen 
aan voor specifieke deelgebieden 
en is opgesteld met kandidaten, die 
veel kennis en motivatie hebben’’, 
aldus De Graaf.
Waterschappen en hoogheemraad-
schappen zijn misschien niet zo be-
kend als de landelijke overheid, pro-
vincies en gemeenten. Maar belang-
rijk zijn ze wel. ,,Daarom is het juist 
heel goed, dat partijen nu mee kun-
nen doen aan de bestuursverkiezin-
gen. De waterschappen zijn verant-
woordelijk voor veiligheid, voldoen-
de water en schoon water. En dat 
wordt steeds belangrijker. Door de 
verandering van het klimaat, de stij-
ging van de zeespiegel en de da-
ling van de bodem. En het gaat ook 
niet alleen om het teveel aan water, 
maar ook om tekorten. De verstede-
lijking - lees verharding - neemt toe, 
regenwater komt daardoor in het ri-
ool terecht en niet in het grondwa-
ter. Dat is slecht voor het milieu. Al-
leen al daarom is het essentieel, dat 
er voor het waterbeheer een specia-
le overheid is, in de vorm van water-
schappen. Het is het oudste demo-
cratische overheidsorgaan van ons 
land en al ontstaan in de 12e eeuw. 
Dat moeten we koesteren, maar ook 
eigentijds invullen’’, vindt De Graaf 
(52).

‘Uitgebalanceerd programma’
De zorgvuldigheid en de kennis 
waarmee het CDA voor Amstel, 
Gooi en Vecht een verkiezingspro-
gramma opstelde vindt De Graaf il-
lustratief. ,,Er is een algemene CDA-
visie, die is doorvertaald naar het re-
gionale programma. Sámen met de 
kandidaat bestuursleden, inclusief 
de visie op specifieke problemen en 
projecten in de deelgebieden. Daar-
in gaat het CDA veel verder dan 
andere partijen. Voorbeelden? Het 
CDA vindt, dat voordat agrariërs en 

bewoners in de Ronde Hoep een 
maatschappelijk probleem als op-
vang bij een overstroming moeten 
oplossen, eerst de technische mo-
gelijkheden goed moeten worden 
onderzocht. En als er dan een aan-
wijzing als opvanggebied voor een 
teveel aan water komt, moeten zij 
financieel worden gecompenseerd. 
Een complex probleem in de polder 
Groot Mijdrecht Noord, waarin een 
deel van de bodem daalt, moet door 
het hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht met veel objectiever 
feitenmateriaal worden aangepakt. 
Met een grotere betrokkenheid van 
alle partijen en daarbij gaat zorg-
vuldigheid voor snelheid. Als derde 
voorbeeld van het gebiedsgerich-
te programma noem ik de hogere 
prioriteit, die zowel het hoogheem-
raadschap Amstel, Gooi en Vecht 
als het waterschap Rijnland moeten 
toekennen aan verbetering van het 
gietwater in de regio Aalsmeer.”

Inhoudelijke kennis
Volgens de Kudelstaarter, die de 9e 
plaats inneemt op de kandidaten-
lijst van het CDA in Amstel, Gooi en 
Vecht, sprong lijsttrekker Wim Zwa-
nenburg tijdens de lijsttrekkersde-
batten voorafgaand aan de verkie-
zingen met zijn inhoudelijke ken-
nis ver boven de andere kandida-
ten uit. ,,Ik spreek natuurlijk voor ei-
gen parochie, maar dat hoorde ik 
ook van tegenstanders. En ik denk, 
dat dit voor de hele lijst van kandi-
daten geldt. We hebben een hele 
mooie afvaardiging vanuit het he-
le gebied, met zeer betrokken kan-
didaten. Met heldere motto’s. Zoals 
alle dijken sterk genoeg. Droge voe-
ten en schoon water gegarandeerd. 
Meer opvang voor meer water. Dui-
delijke tarieven en een klantgerichte 
uitvoering. Dat is waar het CDA voor 
staat in het hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht.’’ Het volle-
dige programma en alle informatie 
over de komende verkiezingen is te 
lezen via www.agv.cda.nl. 

Alle stemgerechtigden ontvan-
gen per post een uniek stembiljet 
en kunnen dit ingevuld ook weer 
per post retourneren. ,,Kiezers hoe-
ven niet eens naar een stemlokaal. 
Maak gebruik van uw rechten en 
kies verstandig. Wat mij betreft dus 
CDA”, aldus De Graaf.

Verkiezingslijst met regionale spreiding
Kudelstaarter Hermen de Graaf 
voor CDA kandidaat waterschap 

Aalsmeerderweg volgende 
week vijf dagen dicht!
Aalsmeer - Vanaf volgende week 
donderdag 13 november 7.00 uur 
in de ochtend tot en met maandag 
17 november zeven ‘s avonds is de 
Aalsmeerderweg  ter hoogte van de 
nieuwe N201 (tussen nummers 143 

en 133 en 144 en134) afgesloten. In 
deze periode (inclusief zaterdag en 
zondag) wordt een tijdelijke omleg-
ging van de weg gerealiseerd. In de 
rijbaan wordt een duikerconstruc-
tie aangelegd en ter hoogte van de 

te realiseren tijdelijke omlegging 
wordt de weg geasfalteerd. 
Om deze werkzaamheden aaneen-
gesloten en veilig te kunnen uitvoe-
ren is het nodig om de Aalsmeer-
derweg af te sluiten voor (gemoto-
riseerd) verkeer. Een omleidingrou-
te wordt ingesteld via de Oostein-
derweg en de Hornweg. Het bus-
verkeer (lijn 171) wordt omgeleid via 
de Middenweg, Hornweg en de Ma-
chineweg. 
Bestemmingsverkeer kan doorrij-
den tot de afsluiting. De Aalsmeer-
derweg is afgesloten ter hoogte van 
nummer136-141. Fietsers en voet-
gangers worden ter plekke proviso-
risch langs de werkzaamheden ge-
leid.

Streek - TNS NIPO heeft voor het 
Bureau Free Publicity een onder-
zoek uitgevoerd onder Nederlan-
ders van 18 jaar en ouder. 
Het doel van het onderzoek was om 
te achterhalen in hoeverre Neder-
landers het belangrijk vinden dat in-
formatie van de overheid in huis-
aan-huisbladen te vinden is. Het on-
derzoek is via de computer uitge-
voerd. Er zijn 550 Nederlanders on-
dervraagd. Deze groep responden-
ten is afkomstig uit TNS NIPOba-
se. Dit is een database met 200.000 
respondenten. Het veldwerk heeft 
plaatsgevonden van 25 tot en met 
30 juni dit jaar. 
De resultaten zijn herwogen op ge-
slacht, leeftijd, gezinsgrootte en 
Nielsen-indeling naar de juiste lan-
delijke verhoudingen. 
Dit maakt dat de steekproef op deze 
variabelen representatief is voor de 

Nederlandse bevolking van 18 jaar 
en ouder. Hierna worden de resul-
taten van het onderzoek beschre-
ven. Allereerst wordt duidelijk hoe 
belangrijk Nederlanders het vin-
den dat overheidsinformatie terug 
te vinden is in huis-aan-huisbladen. 
Vervolgens wordt duidelijk welke in-
formatie men het belangrijkst vindt 
in een huis-aan-huisblad en wel-
ke informatie minder belangrijk is. 
Uit de grafiek blijkt dat het meren-
deel van de Nederlanders vindt dat 
overheidsinformatie te vinden moet 
zijn in huis-aan-huisbladen. In to-
taal is 89 procent (45% zeker en 
44% misschien) van de Nederlan-
ders van mening dat deze informatie 
in huis-aan-huisbladen thuishoort. 
Een op de tien (11 procent) Neder-
landers vindt het minder belangrijk 
dat overheidsinformatie in een huis-
aan-huisblad te vinden is.

‘Overheidsinformatie hoort 
in huis-aan-huis bladen’

Dorpsraad Kudelstaart vergadert
Kudelstaart - Op woensdag 12 no-
vember vergadert de Dorpsraad in 
het dorpshuis in Kudelstaart. Er zul-
len weer de nodige belangrijke pun-
ten voor het dorp de revue passe-
ren. Onder andere gaat gesproken 
worden over de nieuwbouw en de 
verplaatsing van al die mensen door 
en om Kudelstaart. Ook recreatie 
staat op de agenda. De vergadering 
is openbaar, dus mocht u dit eens 
willen meemaken, komt u dan eens 
kijken, ook de politiek en politie 
zijn aanwezig. De Dorpsraad hoort 
graag de suggesties en/of ergernis-

sen van Kudelstaarters. De vergade-
ring begint om 20.00 uur en wordt 
voorafgegaan door een inloop-half-
uurtje voor vragen en/of suggesties 
vanuit de gemeenschap van 19.30 
tot 20.00 uur. 

Ook is de Dorpsraad op zoek naar 
nieuwe, enthousiaste leden die zich 
willen inzetten voor Kudelstaart. In-
formatie bij voorzitter Robert Uyten-
bogaardt, tel. 06-53153252 of secre-
taris Ria Boon, tel. 0297-328169. E-
mailen kan natuurlijk ook: dorps-
raadkudelstaart@hotmail.com.



pagina 10 Nieuwe Meerbode - 6 november 2008

Aalsmeer - Als nazorgmaatregel 
van een incident op Schiphol-Oost 
afgelopen zomer, heeft het hoog-
heemraadschap van Rijnland recen-
telijk de waterkwaliteit, waterbodem 
en een aantal vissen in de Ring-
vaart laten onderzoeken. Dit onder-
zoek toont aan dat de kwaliteit van 
het water en de waterbodem gerin-
ge vervuiling vertonen. 
De onderzochte vissen bevatten 
echter een aanmerkelijk hogere con-
centratie PFOS (perfluorooctaansul-
fonaat) dan voor het incident. PFOS 
is een stof die in hoge concentraties 
schadelijk kan zijn voor het milieu. 
De voedsel en waren autoriteit be-
oordeelt momenteel, op verzoek van 
het hoogheemraadschap, de moge-
lijke risico’s van de hoge concen-
tratie. De resultaten hiervan wor-
den eind volgende week verwacht. 
Tot die tijd adviseert het hoogheem-

raadschap van Rijnland om geen vis 
uit de ringvaart (vanaf Aalsmeer tot 
Halfweg) te consumeren.
 
Achtergrond 
Op Schiphol-Oost is afgelopen zo-
mer in een hangar van de KLM 
spontaan een sprinklerinstallatie 
afgegaan. Hierbij kwam veel blus-
schuim vrij. Dit blusschuim bevatte 
PFOS. Het met PFOS vervuilde water 
is grotendeels opgevangen in bas-
sins en voor een deel in sterk ver-
dunde concentratie in de Ringvaart 
geloosd. 
De toegestane concentraties hier-
voor zijn destijds berekend door de 
Waterdienst (Rijksdienst voor wa-
ter). Het betreft de Ringvaart van-
af Aalsmeer richting Noordzee. De 
Ringvaart werd om die reden de ge-
hele zomer extra doorgespoeld met 
water.

Rijnland: Eet uit voorzorg 
geen vissen uit Ringvaart!

ingezonden
Voorstellen in Waterplan gaan 
averechts effect geven
Hierbij geef ik mijn visie op water-
plan Aalsmeer. Ik zal onderbouwen 
waarom ik het op onderdelen een 
slecht plan vind. 
Om het een en ander te verduidelij-
ken ga ik ruim tien jaar terug. Bag-
geraars werden door de Gemeen-
te het gebied aangewezen nabij de 
doorvaart Kleine Brug aan de kant 
van de Kleine Poel. Het was blijk-
baar goede grond, want er werd zo-
veel gebaggerd in het gebied, dat 
iemand de opmerking maakte “de 
schoeiingen daar moeten wel bijna 
omvallen.” Wat was het gevolg; De 
Grote Poel heeft z’n afwatering rich-
ting ringvaart. Door de grotere diep-
te bij doorvaart Kleine Brug kon het 
afwatering door de Kleine Brug nog 
gemakkelijker dan door de sloot 
bij de Stommeerweg. Met ande-
re woorden doordat de afwatering 
van de Grote Poel gemakkelijker z’n 
weg vond door de doorvaart Klei-
ne Brug nam de druk van het water 
van de Grote Poel op de sloot Stom-
meerweg af. Wat was het gevolg het 
jaar erop; de bagger bij Het Bon-
te Schort kwam boven water uit en 
de stankoverlast werd onverdraag-
lijk. Er was geen goede doorstro-
ming door de verminderde water-
druk van de Grote Poel. Nu denk ik 
dat bovenstaande wat bij de Stom-
meerweg is voltrokken ook gaat ge-

beuren bij de Uiterweg  als het Wa-
terplan wordt uitgevoerd. Dus nog 
veel meer stank en binnen de kort-
ste keer bagger boven het waterop-
pervlak uit. Wat wil nu het Water-
plan;  verbreding van de Uiterweg-
sloot tot een 4 meter om de door-
stroming van de sloot te vergro-
ten. Ik denk dat 4 meter ongeveer 
de breedte is van de Stommeerweg 
sloot, dus echt geen garantie voor 
een betere doorstroming en afna-
me van stank. Nee het gaat om de 
hoeveelheid te verwerken water, de 
druk op de sloot. En wat is men nu 
van plan. Parallel aan de Uiterweg 
in de Kleine Poel  natuurvriendelijke 
oevers aanleggen. Als er iets is wat 
de doorstroming van water tegen-
houd zijn wel rietbonken. Boven-
dien is het juist plezierig om op de 
Plas te kijken vanaf de Uiterweg en 
het is vervelend om achter ‘milieu-
vriendelijke oevers’ te komen (ach-
ter de geraniums). Dus geen milieu-
vriendelijke oevers parallel aan de 
Uiterweg, want dan krijgen we het-
zelfde scenario als bij de Stommeer-
weg te weinig waterdruk voor een 
goede doorstroming van de Uiter-
wegsloot. Wat dan wel. In plaats van 
milieuvriendelijke oevers baggeren 
parallel aan de Uiterweg. Aan de 
westkant van de Kleine Poel is het 
ontzettend ondiep. En al die bagger 

Aalsmeer - De regio Amstelland-
Meerlanden gaat controleren en 
handhaven op ‘open’ koel- en vries-
meubelen in supermarkten. Het 
energieverbruik van supermarkten 
is de laatste jaren fors toegenomen. 
Ondanks toezeggingen levert de 
branche onvoldoende inspanning 
om een redelijke energiebesparing 
te halen. Daarom gaan de gemeen-
ten in de regio Amstelland-Meer-
landen de supermarkten verplichten 
om hun koel- en vriesvakken af te 
dekken. “Iedereen zal zijn bijdrage 
moeten leveren om energie te be-
sparen, dat is een eerste stap naar 
een steeds duurzamere samenle-
ving”, aldus wethouder Fransen.
In het kader van het regionale pro-
ject ‘Energiebesparing bij super-
markten’ worden binnenkort al-
le supermarkten in Aalsmeer, Am-
stelveen, Diemen, Ouder-Amstel en 
Uithoorn gecontroleerd. De nadruk 
ligt op energiebesparing. Het wet-
telijk kader wordt geboden door de 
Wet milieubeheer. De Wet milieube-
heer verplicht bedrijven om energie-
besparende maatregelen te nemen 
als die zich binnen vijf jaar terug-
verdienen. Binnen dit project wordt 
voornamelijk gekeken naar energie-
besparing die door afdekking van 
koel- en vriesmeubelen kan wor-
den gerealiseerd. De toegenomen 
energiebehoefte van de supermark-
tenbranche komt namelijk groten-
deels voort uit een toename van het 
aantal koel- en vriesmeubelen (ruim 
zestig procent van het elektriciteits-
verbruik komt voor rekening van 
koelen en vriezen). Dit project vindt 
plaats in navolging van een soortge-
lijk project dat in 2007 heeft plaats-

gevonden in Amsterdam en de regio 
IJmond. De meeste supermarkten 
gebruiken zogenaamde ‘open’ koel- 
en vriesmeubelen. Door gebruik te 
maken van gesloten systemen kun-
nen de supermarkten 40 tot 50 pro-
cent van de koelenergie besparen. 
Als de maatregel in heel Nederland 
zou worden toegepast dan is de be-
sparing vergelijkbaar met het ener-
gieverbruik van een stad als Gronin-
gen. 

Voedsel en Waren Autoriteit 
Afdekking zorgt niet alleen voor een 
forse energiebesparing. Met deze 
maatregel zal de temperatuur van 
de producten in de koeling minder 
snel boven de in de Warenwet voor-
geschreven norm komen. De Voed-
sel en Waren Autoriteit, die dit con-
troleert, heeft afgelopen jaren vast-
gesteld dat de producten bij een 
deel van de verkooppunten niet vol-
doen aan de juiste bewaartempera-
tuur. Door alle koelmeubelen van af-
dekking te voorzien kan de Neder-
landse supermarktbranche met z’n 
ca 5.000 vestigingen jaarlijks mini-
maal 40 miljoen euro aan elektri-
citeitskosten besparen. De inves-
tering bedraagt ongeveer 150 mil-
joen, maar kan door het bedrijfsle-
ven gefaseerd worden uitgevoerd. 
Door gebruik te maken van de be-
lastingmaatregel ‘Energie Investe-
ringsAftrek’ (EIA) kan de investe-
ring met nog eens 14 procent gere-
duceerd worden. Voor eventuele in-
lichtingen over dit project kan men 
terecht bij de heer F.R. Kroese van 
de afdeling Vergunningen en hand-
having van de gemeente Aalsmeer, 
tel. 0297-387645.

“Eerste stap naar duurzamere samenleving”

Project energiebesparing 
in supermarkten in regio

Inwoners berekenen online hun 
recht op inkomensondersteuning
Aalsmeer - Inwoners van Aalsmeer 
kunnen nu ook via www.aalsmeer.nl 
berekenen of zij in aanmerking ko-
men voor gemeentelijke voorzienin-
gen zoals bijzondere bijstand, lang-
durigheidstoeslag, collectieve ziek-
tekostenverzekering, gehandicap-
tenparkeerkaart, kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen of een 
bijdrage voor chronisch zieken, ge-
handicapten en ouderen. Daarvoor 
is een banner op de startpagina van 
de website gezet.
De gemeente Aalsmeer heeft zich 
aangesloten bij Berekenuwrecht. Via 
de website www.berekenuwrecht.nl 
konden inwoners van Aalsmeer al 
langer berekenen of zij recht heb-
ben op landelijke regelingen zo-
als huurtoeslag, zorgtoeslag of een 
studietoelage. Vanaf heden kan dus 
ook het recht op gemeentelijke ver-
goedingen worden berekend. Bere-
kenuwrecht is een initiatief van de 
landelijke organisaties Stimulansz 

en het Nationaal Instituut voor Bud-
getvoorlichting (Nibud).
De gemeente hoopt op deze manier 
het niet-gebruik van voorzieningen 
tegen te gaan. Uit diverse onder-
zoeken blijkt dat Nederlanders veel 
geld op de plank laten liggen, ter-
wijl zij er wel recht op hebben. On-
bekendheid met de regelingen, in-
gewikkelde aanvraagprocedures, 
maar ook schaamte en trots spelen 
daarbij een rol. Berekenuwrecht is 
te vinden op www.aalmeer.nl en klik 
op de banner. 
Er moeten vragen worden beant-
woord over onder andere de gezins-
samenstelling, het inkomen en het 
vermogen. Het programma bere-
kent vervolgens het eventuele recht 
op de vergoeding. De gebruiker kan 
het eindrapport uitprinten en bij-
sluiten bij een aanvraagformulier of 
het rapport meenemen bij een ge-
sprek met een medewerker van de 
gemeente.

Aalsmeer - De CDA-fractie maak-
te donderdagavond 30 oktober ge-
bruik van de rondvraag om vragen 
te stellen over de waterproblemen in 
de Ophelialaan. 
In 2006 zijn hier al vragen over ge-
steld door de fracties van AB en 
VVD en hierbij zijn toezeggingen 
gedaan over de waterproblematiek 
in de tuinen. Volgens de fractie is er 

de laatste zes maanden geen con-
tact geweest en de CDA-fractie riep 
het college op om met de bewoners 
te gaan praten en met oplossingen 
te komen. Volgens wethouder Ber-
ry Nijmeijer speelt de problematiek 
al vanaf 1985. Tot aan de zomerva-
kantie is er wel degelijk contact ge-
weest en ook nog na de zomerva-
kantie is met een bewoner gespro-

Wateroverlast Ophelialaan 
stijgt raad tot aan lippen

Actualiseren 
Woonvisie 
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
is bezig haar Woonvisie te actuali-
seren. De geactualiseerde versie zal 
ingaan op onderwerpen als leef-
baarheid, woningbehoefte van ver-
schillende doelgroepen, woonruim-
teverdeling enzovoort. Het College 
van Burgemeester en Wethouders 
heeft nu ingestemd met het concept 
van de nieuwe visie. In de periode 
22 oktober tot en met 1 december 
ligt het concept van de nieuwe vi-
sie ter inzage op het gemeente huis. 
In deze periode kunnen belangheb-
benden hun zienswijze op het stuk 
geven aan Burgemeester en Wet-
houders.

Overleg over 
personeel 2 
gemeenten
Aalsmeer - Burgemeester en Wet-
houders van Aalsmeer hebben be-
sloten voor het overleg met de vak-
bonden samen met Uithoorn een 
Bijzonder Georganiseerd Overleg in 
het leven te roepen. In dit gezamen-
lijke overleg wordt tussen werkge-
vers en werknemers overleg ge-
pleegd en besluiten genomen over 
de gevolgen voor het personeel in 
verband met de nieuwe Gemeen-
schappelijke regeling voor Werk en 
Inkomen, Wmo en Woz-belastingen. 
B en W hebben vastgesteld dat bij 
de nieuwe gezamenlijke organisatie 
de (secundaire) arbeidsvoorwaar-
den van Uithoorn worden toege-
past. Uit een onderzoek is gebleken 
dat de (secundaire) arbeidsvoor-
waarden van Aalsmeer en Uithoorn 
vrijwel hetzelfde zijn, maar die van 
Uithoorn licht beter zijn.

Vijf woningen 
op terrein Koek
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben besloten ten be-
hoeve van de ontwikkeling van het 
terrein van voormalig Houthandel 
Koek aan de Kudelstaartseweg een 
wijzigingsplan vast te stellen. Het 
plan wijzigingsplan “Bouwlocatie 
Kudelstaartseweg, tussen 150a en 
152” beoogt de bouw mogelijk te 
maken van maximaal vijf woningen 
ontsloten door een openbare weg. 
Hiervoor is eveneens een besluit om 
Hogere Grenswaarde genomen. De 
besluiten worden gepubliceerd en 
ter inzage gelegd. Tegen het wijzi-
gingsplan kan gedurende de inza-
getermijn beroep worden ingesteld 
bij de Raad van State.  

Overeenkomst provincie en gemeente

Hoogwaardig openbaar 
vervoer op oude N201
Aalsmeer - B&W van Aalsmeer 
hebben besloten om een samen-
werkingsovereenkomst met de Pro-
vincie Noord-Holland te sluiten voor 
het maken van een Voorlopig Ont-
werp voor de herinrichting van het 
huidige N201 tracé. Dit kan pas ge-
beuren als de N201 is verlegd. On-
derdeel daarvan is de realisering van 
een Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
verbinding. Deze valt onder verant-
woordelijkheid van de Provincie, de 
overige herinrichting onder die van 
de Gemeente. De uitvoering van de-
ze herinrichtingen kan niet los van 

elkaar plaatsvinden, ook is het wen-
selijk dat een integraal ontwerp 
wordt gemaakt. Het voorstel is om 
onder aansturing van het ontwik-
kelingsbedrijf &2=1 een Voorlopig 
Ontwerp voor de totale herinrich-
ting te maken, op basis waarvan be-
trouwbare kostenramingen kunnen 
worden gemaakt. De samenwer-
kingsovereenkomst is bedoeld om 
de afspraken over en weer vast te 
leggen. Over het vervolg ná het ge-
reedkomen van het Voorlopig Ont-
werp moeten nog nadere afspraken 
worden gemaakt.

ken en het wachten is op een col-
legevoorstel. Volgens de CDA-frac-
tie horen de bewoners dat al zo lang 
en de fractie vraagt nog voor de be-
grotingsraad (6 november) met een 
voorstel te komen. Als dit te snel is 
dan per 1 december. 
Wethouder Berry Nijmeijer: “Als dit 
absolute prioriteit bij de raad heeft, 
dan hoor ik dat graag, dan wordt er 
aan gewerkt en dan zal alles daar 
voor moeten wijken.” De vier frac-
ties waren eensgezind in hun me-
ning: “Kom uiterlijk 1 december 
aanstaande met een oplossing.”

gaat richting Uiterwegsloot. Door te 
baggeren met baggerboten achter 
de Uiterweg vang je twee vliegen in 
een klap. De kosten zijn een frac-
tie van de kosten om de Uiterweg-
sloot te baggeren (met vrachtauto’s 
de bagger afvoeren naar Wilnis) en 
meer diepte geeft meer waterdruk 
en dus een betere doorstroming. 
En waar met de bagger heen? Er is 
geen bagger probleem, er is eerder 
een tekort. Door de inklinking van 
de bodem zullen de veendijken ver-
stevigd moeten worden (verhoogd/
verbreed), zie de dijkverschuiving 
in Wilnis. Conclusie: Dat de voor-
stellen van het Waterplan miljoenen 
euro belastinggeld kosten, is nog tot 
daar aan toe, maar als het dan geen 
of juist een averechts effect heeft 
gaat een sloot te ver.

Jan Tas, Uiterweg 131a,
1431AD Aalsmeer.

Aalsmeer - Verspreidnet, de huis-
aan-huis-bezorger van de Nieuwe 
Meerbode, is naarstig op zoek naar 
lopers die op donderdag dé krant 
die je pakt in brievenbussen wil du-
wen op de Oosteinderweg en/of op 
een deel van de Legmeerdijk. Op de 
Oosteinderweg gaat het om een be-
zorger voor het gedeelte van de-
ze lintweg van de nummers 421 tot 
593, aan beide kanten. Op de Leg-
meerdijk moeten bewoners van de 
nummers 3 tot en met 95 momen-
teel wekelijks de Nieuwe Meerbo-
de missen en zij roepen een ‘bijver-

diener’ op om de taak van bezorger 
op zich te nemen. Er wacht de be-
zorgers een zeer goede bijverdien-
ste, gezellige contacten met buurt-
genoten levert het gratis op, en oud 
en nieuw staat voor de deur en dit 
betekent aanbellen, met een kaartje 
gelukkig nieuwjaar wensen en veel-
al een leuke geldbijdrage krijgen 
voor het bezorgen van het meest 
gelezen huis-aan-huis weekblad in 
Aalsmeer! Lijkt het u/jou wat? Neem 
dan contact op met Verspreidnet via 
telefoon 0251-674433 of email in-
fo@verspreidnet.nl

Meerbode zoekt bezorgers!

Volle kerk voor Hartsnaar
Aalsmeer - Een volle Lijnbaankerk 
trok het concert met thema Hart-
snaar afgelopen vrijdag 31 oktober. 
De muziek werd gebracht door Jan-
nie du Toit op zang en Christa Steyn 
achter de piano. 

Het tweetal begeleidde tevens drie 
muzikanten, allen afkomstig uit Afri-

ka. Zowel gewone als geestelijke lie-
deren stonden op het programma. 

De opbrengst van het concert gaat 
naar Afrika en is voor het project 
Care Center in KwaNdebele. In dit 
centrum ontvangen aidsslachtof-
fers hulp, evenals arme gezinnen en 
weeskinderen.

Aalsmeer - Zondag 9 november 
concerteert een bijzonder trio van 
viool (Peter Brunt), klarinet (Lars 
Wouters van den Oudenweijer) en 
piano (Hans Eijsackers) in de Oud-
Katholieke Kerk, met een bijzonder 
programma. 
Drie veelvuldig  reizende Nederland-
se musici kregen het idee om samen 
een muzikaal avontuur aan te gaan 
en ten gehore te  brengen, vandaar 
de naam: Les Voyageurs. De drie 
musici behoeven geen uitgebreide 
introductie. Peter Brunt won op het 
Nationaal Vioolconcours in 1981 de 
hoofdprijs en werd op verschillen-
de buitenlandse concoursen onder-
scheiden. Hij is hoofdvakdocent aan 
de conservatoria van Den Haag en 
Amsterdam.
Klarinettist Lars Wouters van den 
Oudenweijer behaalde eerste prij-
zen bij diverse concoursen, zoals het 
Nationale Concours van de Stich-
ting Jong Muziektalent Nederland, 
het internationale TV-concours Jeu-
nes Solistes van de RTBF in Brussel 
en tweemaal het Prinses Christina 
Concours, waar hij ook de Gaude-
amus- en Residentieorkestprijs ont-

ving. Lars is als hoofdvakdocent kla-
rinet verbonden aan het Brabants 
Conservatorium te Tilburg.
Pianist Hans Eijsackers was winnaar 
van de Rotterdamse Piano Drie-
daagse, het Prinses Christinacon-
cours en het Europees Pianocon-
cours in Luxemburg, waar hij in de 
finale het tweede pianoconcert van 
Rachmaninow vertolkte. Naast zijn 
werk als docent aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag treedt 
hij veelvuldig op als solist, kamer-
musicus en liedbegeleider. 

Nederlandse bodem
Het programma belooft een aange-
name reis te worden met een vleug-
je Armeense folklore, Frans thea-
ter, Hongaars temperament, Ween-
se romantiek én muziek van Neder-
landse bodem, wat betekent: com-
posities van Katsjatoerian, Milhaud, 
Schubert, Bartók en Keuris. Het 
KCA-concert in de Oud-Katholieke 
kerk aan de Oosteinderweg 394 be-
gint aanstaande zondagmiddag om 
half vier. Losse kaarten à 10 euro 
zijn te reserveren bij Nico de Groot, 
tel. 0297-324160. 

KCA-klassiek zondag met 
Trio Les Voyageurs

Leimuiden - Op zaterdag 8 novem-
ber organiseert het Meccano Gilde 
Nederland een verenigings-bijeen-
komst in Het Kruispunt aan de Dr. 
Stapeneastraat 34. De bijeenkomst 
is van 11.00 tot 15.00 uur toeganke-
lijk voor publiek. De toegang is gra-
tis. De modellen die getoond wor-
den zijn door leden gebouwd. Een 
aantal worden radiografisch be-
diend, maar er zijn ook statische 
creaties die de moeite waard zijn om 
gezien te worden. Nieuwe en ge-
bruikte Meccano-onderdelen wor-
den aan de man gebracht door een 
aantal semi-handelaren.  Meccano 
is al meer dan 100 jaar een begrip 
in de speelgoedwereld. Menig va-
der en grootvader hebben er in hun 
jeugd mee gespeeld. Sterker nog, 
een heleboel huidige grootvaders 
zijn er weer dagelijks mee aan het 
stoeien. Het Meccano Gilde Neder-
land heeft circa 600 leden waarvan 
het merendeel inmiddels grootvader 

is. De vereniging voor metaalcon-
structie modelbouw organiseert elk 
jaar zo’n tien bijeenkomsten. Naast 
deze bijeenkomsten is het Gilde 
eveneens vertegenwoordigt op een 
aantal jaarlijkse evenementen, zo-
als het modelbouwevenement in de 
Zeelandhallen te Goes en op model-
beurzen in Dordrecht en Zaandam. 
Tevens wordt het Gilde regelmatig 
benaderd om een bijdrage te leve-
ren aan een plaatselijke of landelij-
ke tentoonstelling. 
Een Gilde-lid krijgt voor z’n contri-
butiegeld eens in de drie maanden 
een clubblad en toegang tot alle 
Gilde bijeenkomsten. Tijdens die bij-
eenkomsten kan het onderdelen as-
sortiment tegen redelijke prijzen uit-
gebreid worden en ideeën cq. ken-
nis opgedaan worden voor het uit-
oefenen van deze hobby. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met H. Verhoef, tel. 0297- 
326234.

Meccano in Leimuiden
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Computercursussen 50+ers 
Aalsmeer - De Stichting Welzijn 
Ouderen Aalsmeer start, bij vol-
doende belangstelling, op zowel 
dinsdagochtend 11 om 11.00 uur 
als donderdagochtend 13 novem-
ber om  9.15 uur een groep Kennis-
maken met de computer. Deze cur-
sus is bedoeld voor mensen die wei-
nig of niets weten van de computer. 
Stap voor stap worden de cursisten 
wegwijs gemaakt in deze fascine-
rende wereld. Naast de klassikale 
uitleg zullen de cursisten vooral zelf 
(onder begeleiding van de docen-
te) gebruik leren maken van de ver-
schillende toepassingsmogelijkhe-
den van de computer. Het doel van 
deze cursus is: de cursist een goe-
de indruk te geven wat er zoal mo-
gelijk is met een computer. Onder 
andere wordt aandacht besteed aan 
besturingsprogramma Windows, het 
tekstverwerkingsprogramma Word 
en kort komen bewerken van fo-

to’s en andere mogelijkheden met 
de computer aan de orde. De cur-
sus bestaat uit acht wekelijkse les-
sen van anderhalf uur en kost 105 
euro, exclusief lesboek. De cursus-
groep gaat bestaan uit maximaal 
tien personen.
Verder start op woensdag 12 no-
vember om 9.15 uur een cursus Di-
gitaalfFoto bewerken, kosten 95 eu-
ro, en om 11.00 uur een cursus In-
ternet, kosten 115 euro. Deze beide 
cursussen bestaan uit zes wekelijk-
se lessen. Op papier zijn beiden vol, 
maar u  kunt infomeren of er een 
plek is vrijgekomen in verband met 
annulering. Alle cursussen worden 
gehouden in gebouw Seringenhorst 
aan de Parklaan 26a. Voor informa-
tie en/of opgave kan gebeld wor-
den met de Stichting Welzijn Ou-
deren Aalsmeer: tel. 0297-344094. 
Meer weten over de SWOA? Kijk op 
www.swoaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Het kan niet missen. 
Voor het keukenraam van het huis 
van Lenie van de Meer hangen de 
foto’s van een trotse zwemster Mir-
jam de Koning, zij behaalde zilver en 
goud bij de paralympics. Het mee-
genomen souvenir uit Peking, de 
naam Lenie, geschreven in Chinese 
lettertekens, hangt bij de voordeur. 
Lenie van der Meer is ondermeer 
de trainster van Mirjam de Koning,  
maar tijdens ons gesprek wordt mij 
duidelijk dat dit slechts één van de 
vele dingen is die zij doet. Naast het 
uitgebreide sportieve leven zet Le-
nie van der Meer zich ook in voor 
ouderen die extra zorg behoeven. Al 
22 jaar werkt zij mee aan het project 
Alarmering opgezet door Els Hen-
drikse van Stichting Welzijn Oude-
ren Aalsmeer (SWOA). “Er zijn nogal 
wat mensen in Aalsmeer die gebruik 
moeten maken van een alarmkast-
je. Deze mensen kunnen zich op-
geven bij de SWOA. Eén van de ve-
le vrijwilligers komt dan thuis langs 
en aan de hand van een vraagge-
sprek wordt bekeken of het appa-
raat geplaatst kan worden en wie 
in geval van nood komt helpen. De 
mensen die zich aanmelden moe-
ten zelf drie per telefoon bereikba-
re vrijwilligers zoeken. Zodra de na-
men bekend zijn, worden de tele-
foonnummers in het alarmkastje 
geprogrammeerd, zodat men in ge-
val van nood altijd iemand kan be-
reiken. Op deze manier kunnen ve-
le zorgbehoevende ouderen en ook 

jongere mensen op een veilige ma-
nier veel langer in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen. Dat is niet 
alleen voor henzelf maar ook voor 
de familie een prettig gevoel. Voor 
dit werk zijn heel veel vrijwilligers 
nodig en ik kan alleen maar zeggen;  
Het is zo dankbaar om te doen!”

Sport bevordert sociale denken
Een leven zonder sport is voor Le-
nie ondenkbaar. “Het is zo heerlijk 
om kinderen en volwassenen be-
zig te zien met sport. In sport kun 
je zoveel van je energie kwijt. Je ziet 
dat kinderen in teamverband veel 
voor elkaar over hebben. Dat socia-
le gedrag komt de maatschappij ten 
goede. Toen de kinderen nog klein 
waren, kwam ik via mijn zoon (in 
Aalsmeer bekend als Mike Multi), 
die lid was van de drumband, terecht 
bij TVA (Turn Vereniging Aalsmeer). 
Ik ben daar les gaan geven aan de 
majorettes later de twirlmeiden ge-
noemd. Wij naaiden alle kleding zelf, 
gingen mee naar de optredens. En 
weet wat je nu zo leuk is, die meiden 
van toen geven nu zelf les bij Om-
nia. Ik kan daar toch zo van genie-
ten.” Lenie heeft iets met water. “Ik 
heb het van kinds af aan het heer-
lijk gevonden om te zwemmen. Ik 
kon ook goed en hard zwemmen, 
maar wedstrijden waren er nog niet 
bij. Dat kwam pas veel later.” Eerst 
waren er de lessen die zij gaf in het 
Oosterbad. Na een behoorlijk por-
tie persoonlijk leed, een tijd waar-

in het zwemmen niet aan de orde 
was, werd het Lenie nog eens extra 
duidelijk hoe zeer zij het water mis-
te. “Op een gegeven moment zei ik 
tegen mijn zoon Mike; Ach breng jij 
mij even naar de Waterlelie want van 
dat thuis zitten word ik gek. Het was 
zo heerlijk om in het water te liggen, 
ik voelde mij weer mens worden.”
Zwemmen en Oceanus zijn voor 
Lenie van der Meer onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Vanaf 1991 
ging er letterlijk een wereld voor Le-
nie open. Op aandringen van der-
den ging zij zich meer bezig houden 
met gericht trainen. “Ik had geen 
idee dat ouderen in wedstrijdver-
band konden zwemmen.” Vooral het 
open water zwemmen bleek favo-
riet. In 2000 was zij één van de ze-
venduizend deelnemers die in Mün-
chen meededen aan de vijf kilome-
ter open water race en vanaf die tijd 
reist zij de hele wereld over om mee 
te kunnen doen aan de openwater 
zwemwedstrijden. In 2004 kwam zij 
terecht in Nieuw Zeeland en eiste 
van de vierduizend deelnemers een 
tweede plaats op. “Normaal ga ik 
alleen voor de wedstrijden op pad, 
maar in Nieuw Zeeland ben ik drie 
weken geweest. Ik ben een echte 
Farregatter, ik wil nooit weg uit mijn 
geboortedorp, maar stel dat het zou 
moeten dan koos ik voor Nieuw 
Zeeland, wat een prachtig land.” 
Iedere dag  is Lenie van der Meer in 
het zwembad De Waterlelie te vin-
den. Daar leerde zij alweer zoveel 

jaren geleden Gerda Stokkel ken-
nen. “Gerda was mijn trainings-
maatje, door haar ben ik terecht ge-
komen bij de training voor kinderen 
en jongeren met een handicap. Ger-
da is zelf gehandicapt en zij beleef-
de zoveel vreugde aan het zwem-
men dat zij bedacht: ‘Wat goed is 
voor mijn lijf, telt vast ook voor an-
deren’. Zij heeft mij gevraagd om te 
komen assisteren. Ik heb de wed-
strijdzwemmers onder mijn hoe-
de genomen. Wat ik mij als eerste 
moest voorstellen was hoe het is 
om zonder armen of benen te moe-
ten zwemmen. Ik leef mij zoveel mo-
gelijk in en spelenderwijs heb ik de 
zwemmers geleerd hoe zij zich op 
een voor hen geschikte manier door 
het water kunnen bewegen. Het is 
een kwestie van grenzen verleggen 
en technisch kijken. Je moet iets dat 
er niet is vervangen voor dat wat 
wel tot de mogelijkheden behoort. 
Dat is een enorme uitdaging, maar 
er valt zoveel uit te halen. Ik heb ze 
zien binnenkomen hoor, verlegen in 
elkaar gedoken, moet je nu eens kij-
ken. Het zijn allemaal zelfstandige 
wezens geworden, met een groot 
gevoel van eigenwaarde” Twee van 
haar pupillen trainen in de Natio-
nale Ploeg. Verder bemoeit Lenie 
zich met de regiotraining waar ta-
lentvolle zwemmers extra begelei-
ding krijgen. En zij heeft zelfs de ou-
ders die hun kroost komen brengen 
zover gekregen om ook een duik 
in het diepe te nemen. “Tja, je kunt 
wel lekker in de kantine gaan zit-
ten, maar mee zwemmen is eigenlijk 
veel leuker. Zwemmen is niet leef-
tijdgebonden. Ik heb in Nieuw Zee-
land een man van honderd jaar op 
het startblok zien staan.” Lenie van 
der Meer is gelukkig met alle vrij-
willigers die haar werk ondersteu-
nen en met het zwembad De Water-
lelie. “Altijd als ik er om vraag wordt 
er ruimte voor ons gemaakt. Dat is 
echt uniek te noemen. Wij kunnen 
niets beginnen zonder vrijwilligers 
en ook niet zonder sponsors maar 
wat zouden wij zonder een zwem-
bad zijn? Het zwembad en de vrij-
willigers zijn er gelukkig.” 
Want als er ooit eens een tijd komt 
dat Lenie van der Meer haar schone 
taak moet neerleggen, dan heeft zij 
gezorgd voor gedegen vervanging.

“Nadat jij mij hebt gebeld voor de-
ze rubriek, ben ik eens gaan naden-
ken: Waarom doe ik dit eigenlijk en 
hoe lang? Ik kwam tot de ontdek-
king dat ik mijn leven lang bezig 
ben met vrijwilligerswerk. Ik denk 
dat je zo geboren wordt. Mijn leven 
bestaat uit dingen doen voor men-
sen.” Wie meer wil weten over het 
werk van Lenie van der Meer en 
kennis wil maken met haar talent-
volle pupillen kan kijken naar de uit-
gebreide informatieve website Meer 
Armslag Aalsmeer. 

Janna van Zon

Van boer 
tot vreugdtot vreugdtot vreugd

Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in 
2008 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar elke twee 
weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerderij. Moni-
que van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en vrijwil-
liger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de activitei-
ten, de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Over het hek ‘gekwakt’
Aalsmeer - De kinderboerderij biedt 
opvang aan konijnen en cavia’s tij-
dens de vakantie, en hiervan wordt 
gretig gebruik gemaakt. Afgelopen 
zomer moesten zelfs een fl ink aantal 
mensen teleurgesteld worden, maar 
er zijn een aantal adressen bekend 
waar men eveneens met het dier te-
recht kan. Gelukkig weten ook heel 
veel mensen de kinderboerderij te 
vinden als zij, door omstandighe-
den, afstand moeten of willen doen 
van hun huisdier. Meestal gaat het 
om dieren, waar door de kinderen 
niet meer naar om wordt gekeken, 
een verhuizing of een allergie. Boe-
renvreugd vangt niet alle diersoor-
ten op, van bijvoorbeeld wilde die-
ren als egels, jonge vogeltjes, hazen, 
door een roofvogel aangevallen duif 
hebben de medewerkers geen ver-
stand. Gelukkig is er wel een uitge-
breid bestand van adressen bekend 
waar mensen naartoe gestuurd kun-
nen worden met deze dieren. Ook 
knagers kleiner dan een cavia wor-
den doorverwezen (de poezen lus-
ten ze ook graag), en dat geldt ook 
voor landbouwhuisdieren als geiten, 
schapen, varkens, e.d.  De kinder-
boerderij heeft wel ruimte voor een 
aantal konijnen en cavia’s, en ook 
kan een eend, een kip of een enkele 
haan wel geplaatst worden.
Het is echter wel verstandig even 
te bellen om te vragen of er plaats 
is. Op sommige momenten zitten de 
hokken vol en kan Boerenvreugd er 
echt niets meer bij hebben. Ook zijn 
er een aantal regels die de kinder-
boerderij hanteert: zo moet een dier 
gezond zijn. Conditie, ogen, oren, 
tanden worden gecontroleerd, of 
de onderkant schoon is, of het dier 
geen uitwendige parasieten als lui-
zen heeft en de vacht er glad en 
glanzend uitziet. Dit is noodzakelijk 
om te voorkomen dat er ziektes bin-
nen gehaald worden op de boerde-
rij. Daarnaast wordt gevraagd aan 
de eigenaar een afstandsverklaring 
te tekenen waarmee hij of zij het 
dier overdraagt aan de kinderboer-

derij en er wordt een vrijwillige fi -
nanciële bijdrage gevraagd voor de 
eerste zorgkosten. Afstandsdieren 
blijven ook niet op de boerderij, er 
wordt altijd geprobeerd de dieren 
weer van een nieuw thuis te voor-
zien.
Jammer genoeg lukt dat niet al-
tijd; dat kan te maken hebben met 
het karakter van een dier (een bij-
ter is geen blijver) maar zeker ook 
de leeftijd speelt een rol. Jonge die-
ren zijn snel onder de pannen, ou-
dere dieren gaan nu eenmaal snel-
ler dood. Ieder dier krijgt een kans, 
maar omdat de ruimte, zoals gezegd 
beperkt is, moet Boerenvreugd wel 
eens dieren weg brengen naar een 
handelaar.
Hierin zijn de medewerkers altijd 
heel eerlijk, op die manier weet men 
precies waar men aan toe is.
En staat dit idee hen tegen, dan 
heeft Boerenvreugd adresbestan-
den en kunnen mensen worden 
doorverwezen. Een andere zaak 
wordt het, als er dieren over het hek 
worden gedumpt. De medewerkers 
vinden wel eens konijnen, kippen, 
hanen, ooit is er zelfs een geit over 
het hek gezet.
Al deze dieren, die zonder pardon 
bij de kinderboerderij ‘neergekwakt’ 
worden, gaan rechtstreeks naar de 
handelaar. En wat die ermee doet, 
weet de kinderboerderij ook niet 
met zekerheid te zeggen. Het ad-
vies aan iedereen is altijd: denk heel 
goed na voordat je een dier aan-
schaft en reken er op dat je er voor 
een aantal jaren verantwoordelijk 
voor bent. Verwacht niet dat kleine 
kinderen die verantwoordelijkheid 
kunnen dragen en neem dan ook 
nooit een beestje in huis omdat het 
zo leuk is voor de kinderen. Wilt u 
meer informatie over de aanschaf 
van een konijn, cavia of ander kin-
derboerderij dier, neem dan contact 
op met de beheerders van Boeren-
vreugd via 0297-345902.

Monique van der Linden

Dokter Nijland bedankt!
Aalsmeer - Ik wil langs deze weg 
dokter Nijland van de Stommeer-
weg hartelijk bedanken voor zijn 
hulp afgelopen donderdag 30 ok-
tober. Ik werk in de nabij gelegen 
bloemenkiosk van Duo Plant op het 
Aalsmeerse Raadhuisplein, schuin 
tegenover dokter Nijland. Ik kreeg 
op mijn werkplek een glazen vaas op 
mijn duim, wat een grote wond ver-
oorzaakte met heel veel bloed erbij. 
Mijn eerste reactie was, gauw ver-
vanging regelen in de winkel. Toen 
gauw een telefoontje plegen naar 
dokter Nijland die schuin tegen-
over de bloemenkiosk zit, om hem 
te raadplegen. De assistente van de 
dokter zei dat ik direct kon komen. 
Even wachten op mijn vervangster, 
die er heel snel was, en toen snel 
naar dokter Nijland. Ik werd door de 
assistente meteen naar een behan-
delkamer gebracht. Zij heeft even 
gekeken en constateerde dat het 
wel gehecht moest worden, het was 
een diepe wond.
Dokter Nijland was inmiddels klaar 
met een andere patiënt, en kwam 
door de behandelkamer lopen waar 
ik zat. Hij liep mij gewoon voorbij, 
zei niets en liep door naar de balie 
waar zijn drie assistentes zaten. Die 
dames legden de dokter uit waar 
ik voor kwam en of hij even wilde 
kijken, waarop de dokter bot ant-

woordde, luid en duidelijk te horen 
door mij en mijn zus die er ook bij 
was, dat hij zijn eigen patiënten had, 
en zij (ik dus) maar naar mijn eigen 
huisarts moeset gaan. Want ik heb 
mijn eigen patiënten! Daar zit je dan 
met een doek om je duim, het bloed 
stroomt uit de wond, en dan hoor je 
een dokter gewoon zeggen dat je 
kunt ver(t)rekken. Vervolgens roept 
hij een nieuwe patiënt en loopt mij 
weer zonder iets te zeggen gewoon 
voorbij. Is dit normaal voor een huis-
arts, mensen die gewond zijn ge-
woon weigeren te helpen? Al zat 
zijn wachtkamer vol, had ik ook best 
achteraan willen sluiten, maar er zat 
op dat moment maar één patiënt in 
de wachtkamer, dus dat kon ook het 
probleem niet zijn. Daarna hebben 
de assistentes mijn eigen huisarts 
voor mij gebeld dat ik er aan kwam. 
Nog een geluk dat mijn zus erbij 
was, want zelf autorijden lukte ook 
niet. Daar aangekomen werd ik heel 
snel geholpen door huisarts Ben 
Ginsel. Hij heeft het keurig gehecht 
en nam ook gewoon de tijd voor een 
patiënt, zo kan het dus ook.
Dus bij deze dokter Nijland, reu-
ze bedankt voor het in de kou laten 
staan van een patiënt.

Erna Vlasman-van den Broeck, 
Hortensialaan 20, De Kwakel.

ingezonden

Kaarten en marathon bij 
buurtvereniging Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 13 no-
vember organiseert buurtvereni-
ging Oostend een speelavond voor 
liefhebbers.Het kaarten begint om 
20.00 uur in buurthuis ’t Middel-
punt in de Wilhelminastraat. Kof-
fi e en thee staan klaar vanaf 19.30 
uur. Alvast een notitie in de agen-
da waard: Het marathonkaarten is 
op zaterdag 22 november, ook in 
gebouw het Middelpunt. Aanvang 
van de marathon is 14.00 uur en de 
kosten bedragen, inclusief buffet, 
12,50 euro per persoon. Opgeven 

kan bij mevrouw van der Stroom, 
tel. 0297324072 of via het contact-
formulier op de website http://www.
bvoostend.come2me.nl. Het kaar-
ten op 30 oktober is gewonnen door 
T. van der Made met 5573 punten. 
Op twee is C.W. Kooy geëindigd met 
5335 punten, op drie R. Buskermo-
len met 5012 punten, op vier H. van 
Bemmelen met 4891 punten en op 
vijf J. Bleeker met 4880 punten. De 
poedelprijs was voor J. de Nooy en 
de marsenprijs kreeg de heer M. 
van der Vaart mee naar huis.

Stamppotavond Rode 
Kruis jongeren vet gaaf! 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
heeft de jeugd en jongerengroep 
van het Rode Kruis Aalsmeer een 
stamppotavond georganiseerd voor 
ouderen en mensen van Ons Twee-
de Thuis. De jeugd en jongeren-
groep van het Rode Kruis Aalsmeer, 
die alweer een jaar of drie bestaat, 
had het plan opgevat om samen met 
Ons Tweede Thuis een stamppot-
avond te organiseren. De opzet was 
dat de bewoners van Ons Tweede 
Thuis zouden meehelpen met het 
voorbereiden van de stamppotten 
die door de Rode Kruis jongeren ge-
kookt zouden worden en door gas-
ten van het Rode Kruis en bewoners 
van het OTT van de locatie aan de 
Hortensialaan zouden worden ge-
nuttigd. Om 15.00 uur kwam de 
groep jongeren, bepakt en bezakt 
met de aardappelen, de boerenkool 
en de zuurkool, bijeen in de locatie 
aan de Hortensialaan en konden de 
voorbereidingen beginnen. De be-
woners namen het schillen van de 
kilo’s aardappelen voor hun reke-
ning en die waren in no-time ge-
schild omdat er mensen, die vroeger 
thuis uit een groot gezin kwamen, 
het nog niet verleerd waren. De gas-
ten van het Rode Kruis waren men-
sen die regelmatig deelnemen aan 
het Rolstoelwandelproject en een 
aantal vrijwilligers, de zgn. rolstoel-
duwers. In totaal waren er van het 
Rode Kruis zeven gasten en zeven 
vrijwilligers aanwezig plus natuurlijk 

de jongerengroep van zes personen. 
Daarnaast zaten nog eens twaalf 
personen van Ons Tweede Thuis 
aan tafel, zodat er voor een groep 
van 32 man gekookt moest worden. 
Terwijl de jongerengroep, onder-
steund door mensen van het OTT, 
aan het koken was geslagen kwa-
men de gasten van het Rode Kruis, 
gezeten in rolstoelen en nat van de 
regen, binnen. Meteen werd er een 
drankje voor hen geserveerd, zodat 
ze wat konden opwarmen. Trots en 
enthousiast hielpen de mensen van 
het OTT mee om de drankjes te ser-
veren en de sfeer was uitermate ge-
zellig en ontspannen. Toen de door 
de jongeren, in grote pannen ge-
maakte boerenkool en zuurkool als-
mede de superlekkere rookworsten, 
die slagerij Ron Steen had gespon-
sord, op tafel kwamen werd het tijd 
om de kookkunst van de stamppot-
koks te proeven. En die bleek van 
zeer goede kwaliteit en smaak te zijn 
hetgeen ook bleek uit het feit dat al-
le pannen nagenoeg leeg waren en 
de koks van bijna iedereen compli-
mentjes kregen. Tijdens het leeg-
ruimen van de tafels werd nog een 
kopje koffi e gezet alvorens de Rode 
Kruis gasten weer in hun rolstoel, 
door de regen, naar huis gereden 
werden. Al met al was de stamppot-
avond, die voor het eerst georgani-
seerd werd, een heel groot succes 
en iedereen vond dat dit zeker voor 
herhaling vatbaar zou zijn.

Vrijwilligers voor het voetlicht
Lenie van der Meer: Mijn leven bestaat 
uit dingen doen voor mensen”
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Opbrengst ruim 25.000 euro!
Goede sfeer op bazaar 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - De voorbereiding op de 
bazaar van de Doopsgezinde Ge-
meente verliep anders dan andere 
jaren. Vrijdag 24 oktober overleed 
geheel onverwacht Rob van Dam, 
sinds jaar en dag een trouw en bij-
zonder gewaardeerd vrijwilliger op 
de bazaar. De afscheidsdienst van 
hem was woensdagmiddag 29 ok-
tober in het kerkgebouw van de 
Doopsgezinde Gemeente. Vele ba-
zaarmedewerkers waren bij deze in-
drukwekkende, maar droeve bijeen-
komst aanwezig. Hierna moest ech-
ter de knop omgezet worden om 
alsnog de bazaar op zaterdag goed 
mogelijk te maken. Er was immers 
een dag minder tijd, en velen zaten 
nog vol van verdrietige gedachten. 
Maar dan blijkt ook de extra waar-
de van een hechte gemeenschap. 
Nelleke de Graaf, staflid: “Spontaan 
werd door velen extra hulp aange-
boden, waarvan we dankbaar ge-
bruik hebben gemaakt. De dagen 
tot de bazaar zaten vol tegenstrij-
dige gevoelens, maar desalniette-
min verliep alles in goede harmonie 
volgens het geïmproviseerde sche-
ma. Vrijdagavond 31 oktober zag de 
kerk er als vanouds uit, klaar voor 
de aftrap.”

Verlotingen scoren
Zaterdag 1 november werd een 
goede bazaar. De stemming in de 
organisatie was minder uitbundig 
dan normaal, maar daar zullen de 
bezoekers weinig van gemerkt heb-
ben. Nelleke de Graaf: “Ik vond het 
een relaxte bazaar met een goede 

opbrengst. Het was gezellig druk, 
maar zeker niet te druk. De sfeer is 
ook erg belangrijk.” Jaap van Leeu-
wen, staflid: “Het is toch nog een 
schitterende dag geworden, waar 
velen van genoten hebben. Eén me-
vrouw ervaart de bazaar als een ge-
zellige reünie: “Als je hier ieder jaar 
komt, dan kom je altijd weer vele 
bekenden tegen, vertelde ze.” Ve-
len hebben hun steentje bijgedra-
gen aan het welslagen van de ba-
zaar. De bruto-opbrengst van 25.500 
euro is slechts 500 euro minder dan 
vorig jaar. 
De grote activiteiten brachten allen 
iets minder op, maar daar stond te-
genover dat de diverse verlotingen 
beter scoorden. Jan Ran won de reis 
voor twee personen naar Brugge, 
Anja Hofman mag met twee perso-
nen met de Stenaline naar London. 
26 Personen worden verblijd met 
een tocht met de Westeinderrond-
vaart en Aagje Piet mag zelf een 
dag varen op de Westeinderplassen. 
Laure Rolleman was het beste bij de 
voelzakjes voor kinderen en Gerda 
Kilian deed het het beste bij de vol-
wassenen. 
Er zijn nog vele andere mooie prijzen 
gewonnen. Alle prijswinnaars heb-
ben hier ondertussen bericht van 
ontvangen. Na aftrek van de kosten, 
gaat 50 procent van de opbrengst 
naar een zevental goede doelen. De 
overige 50 procent kan goed ge-
bruikt worden door de boekhouder 
van de Doopsgezinde Gemeente. In 
2009 is de bazaar op zaterdag 7 no-
vember.

Wil en Jan emigreren naar Canada
Opheffingsuitverkoop bij 
Tak Teak in de Zijdstraat
Aalsmeer - Zo’n anderhalf jaar ge-
leden openden Will en Jan op za-
terdag 5 mei 2007 onder de naam 
Tak Teak in de Zijdstraat in het 
pand waar voorheen P.A. vd Anc-
ker Schoenmode was gevestigd 
hun winkel in koloniale sfeermeu-
belen, exclusieve verlichting en een 
breed assortiment aan mooie origi-
nele bijpassende accessoires uit In-
donesië. Sindsdien zijn zij er in ge-
slaagd een behoorlijk groot klanten-
bestand op te bouwen en dat is niet 
zo verwonderlijk als je de winkel, de 
showroom achter en de sfeervolle 
zolder bezocht hebt. Boekenkasten, 
bureaus, cd-kasten, computer- en 
televisiekasten, dressoirs, eettafels, 
hoekkasten, ladekasten, salontafels, 
schilderijen, stoelen en vitrinekas-
ten, het is allemaal terug te vinden 
bij Tak Teak, maar niet lang meer. 
Will en Jan gaan aan het einde van 
dit jaar de winkel weer sluiten want 
zij hebben besloten hun werkzame 
leven voort te zetten in Canada. Dat 
betekent dat de ramen van het pand 
in de Zijstraat voorzien zijn van de 
tekst opheffing en het betekent te-
vens dat winkel, showroom en ma-
gazijn leeg gemaakt moeten wor-
den. Met het oog op de naderende 
feestdagen is het wellicht aan te ra-
den om een dezer dagen eens bin-
nen te stappen en eens rond te kij-
ken, want er is voor elke beurs wel 
iets te vinden. In verband met het 
vertrek geldt momenteel een kor-
ting van twintig procent en dat is de 
dure maanden toch mooi meegeno-
men. Over meegenomen gesproken, 
het logo van Tak Teak gaat ook mee 
naar hun nieuwe woonomgeving in 
de Canadese Rocky Mountains.

Service Centre
Canada is een onmetelijk land met 
een weergaloze natuur en begin dit 
jaar is Jan afgereisd naar Skookum-
chuck in het oosten van de Koot-
anay regio van de provincie Colum-
bia langs de snelweg British Co-
lumbia 93/95 om de papierwin-

kel in orde te maken. Op de kaart 
is het nieuwe woonadres te vinden 
iets ten noorden van Cranbook BC 
en een stukje zuidelijk van het Yo-
ho National Park waar de ingang 
waar de allermooiste bergroute ligt: 
de Icefield Parkway. Om een indruk 
te geven: Skookumchuck ligt circa 
negenhonderd kilometer en oos-
ten van Vancouver en circa 350 ki-
lometer ten zuidwesten van Calgary. 
Skookumchuck betekent “sterk wa-
ter” en effectief betekent het in het 
Chinookjargon”grote stroomversnel-
lingen”. Het is een toeristisch gebied 
en Will en Jan gaan in hun nieuwe 
omgeving aan de slag in “Skookum-
chuck Service Centre” met hun res-
taurant. Verder hebben zij ruimte op 
een zogenaamde campingground 
voor zes campers en daarvoor zijn 
diverse faciliteiten aangelegd. Ver-
der is er een postkantoor gevestigd 
en verder exploiteren zij ook nog 
een benzinestation. Het logo van 
Tak Teak zien we terug bij het pand 
maar nu met het opschrift “Skook-
umchuck’s Rustic Wood Products”. 
Kortom een heel scala aan activi-
teiten en zowel Will als Jan verheu-
gen zich op hun nieuwe uitdaging 
in een omgeving waar het in de zo-
mer goed vissen en kanoën is en in 
de winter goed skiën. Rust, vrijheid 
en ruimte zijn woorden die regelma-
tig vallen. Meer informatie, waaron-
der vele foto’s, is te vinden op de si-
te www.skookumchuckcentre.spa-
ces.live.com. Voorlopig zijn Will en 
Jan nog in Aalsmeer te vinden bij 
Tak Teak op het adres Zijdstraat 81. 
Rond de Kerstdagen gaat de deur 
daar dicht en uiteraard spreken zij 
de hoop uit dat zij voor die tijd nog 
vele bezoekers mogen begroeten 
tijdens deopheffingsuitverkoop De 
openingstijden zijn: dinsdag tot en 
met donderdag van 10.00 tot 18.00 
uur, vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Het telefoonnummer van Tak Teak is 
097-752632 en meer informatie is te 
vinden op www.takteak.com.

Mini-RAI bij Nieuwendijk
Aalsmeer - Dit jaar is er geen groot-
schalige BedrijfswagenRAI in Am-
sterdam. Wél organiseert Renault 
Nieuwendijk een mini-bedrijfswa-
genRAI. Deze vindt plaats van 6 tot 
en met 15 november in het Business 
Center van de dealer te Aalsmeer 
aan de Zwarteweg 93.
Zoals vaak op de RAI is er een pri-
meur: de nieuwe Kangoo Express 
Compact, een milieuvriendelijke al-

leskunner. Comfortabel, wendbaar 
en de schoonste en zuinigste in zijn  
klasse. Bezoekers kunnen uiteraard 
de meest recente uitvoeringen van 
de populaire Trafic, Master, en Kan-
goo Express bekijken en last but not 
least profiteren van fikse kortingen 
en vlijmscherpe leasetarieven die 
alleen tijdens deze tien-daagse mi-
ni-RAI gelden. Voor meer informatie 
kijk op www.renault-nieuwendijk.nl.

Biertapwedstrijd in Sportzicht
Aalsmeer - Donderdagavond 30 
oktober werd de stamkroeg bier-
tapwedstrijd tijdens de horeaweek 
gehouden. Café Sportzicht deed 
hieraan mee. De stamgasten kon-
den zelf plaats nemen achter de tap. 
Dertien  deelnemers gingen de strijd 
met elkaar aan. 
Na drie rondes werd Alderd Leeg-
water kampioen biertapper 2008.  In 
de eerste ronde tapten de deelne-
mers twee fluitjes. Tijdens de twee-
de ronde moesten al de deelne-
mers nog een keer hun tapkunsten 
laten zien, maar om het wat lasti-
ger te maken werd er nu een fluitje 
en een vaasje getapt. Na deze twee 
rondes gingen de beste zes deelne-
mers door naar de finale. De jury let-
te behalve op de dikte en de kwali-
teit van de schuimkraag ook op de 

klantvriendelijkheid van de deelne-
mers en het tapritueel. Leonie van 
der Ende en Herman Koenen van de 
Amstel brouwerijen vormden de ju-
ry. De deelnemers deden erg hun 
best. Het was dan ook een lastige 
taak om een winnaar aan te wij-
zen. Uiteindelijk ging de eerste prijs 
naar Alderd Leegwater. Julian Soe-
de werd tweede. Tuimel, de titelver-
dediger, werd ondanks zijn speciale 
performance toch derde. 
De medewerkers van Café Sport-
zicht en de juryleden hebben on-
derling ook een tapronde gedaan. 
Zo voelde zij zelf ook de spanning 
van de biertapwedsrtijd. De eerste 
plaats ging naar Tineke de Koff, de 
tweede plaats naar Remona Mulder 
en de derde plaats naar Aster van 
den Bosch.

Oud Aalsmeer in onbekende werken
‘Een schilderachtig dorp’ 
rolt van de persen 
Aalsmeer - Vorige week ging bij 
drukkerij Cocu het boek ‘Een schil-
derachtig dorp: oud Aalsmeer in on-
bekende werken’ in druk. Met z’n 
harde cover en 200 pagina’s is dit 
het dikste full colour boek dat Cocu 
ooit heeft gedrukt. 
Bovendien is het voor het eerst (in 
ieder geval in de provincie Noord-
Holland) dat een soortgelijk boek, 
uit werken van meer dan honderd 
kunstenaars en uit meer dan hon-
derd privécollecties werd samenge-
steld. In die zin is dit weer een nieu-
we primeur voor de stichting Oud 
Aalsmeer die het boek uitgeeft. Het 
wordt dan ook een van de hoogte-
punten in het veertigste levensjaar 
van de stichting.

Provinciale presentatie
Aalsmeer is de eerste plaats in 
Noord-Holland die op zo’n brede 
manier in z’n geheel in beeld wordt 
gebracht. 
En dat ook nog eens in werken die 
niet eerder (zo) werden gepubli-
ceerd. Vanwege dat unieke karak-
ter voor de provincie Noord-Holland 
(en mogelijk zelfs voor heel Neder-
land) wordt het eerste exemplaar 
van het boek op maandag 24 no-
vember door auteur Jan Willem de 
Wijn, voorzitter van de stichting Oud 
Aalsmeer overhandigd aan Cees de 
Graaff, directeur Kunst en Cultuur 
Noord-Holland en Cultureel Erfgoed 
Noord-Holland. 
Het tweede exemplaar krijgt bur-
gemeester Pieter Litjens uit han-
den van coauteur Jan Ran. De stich-
ting Oud Aalsmeer nodigt voor de 
presentatiebijeenkomst alle kun-
stenaars en eigenaren van opge-
nomen werken uit. En de gemeen-
te Aalsmeer heeft voor deze speci-
ale Aalsmeerbrede gelegenheid de 
Burgerzaal in het raadhuis ter be-
schikking gesteld.

De 500 voorbij
Op het moment van sluiting van de 
voorintekening voor ‘Een schilder-
achtig dorp’ was de teller de 500 be-
stelde exemplaren gepasseerd. De 
kopers van het boek krijgen een bo-
nus, want in plaats van de 200 aan-
gekondigde kleurrijke kunstwerken, 
staan er maar liefst 278 afgebeeld in 
het boek. Volgende week volgt een 
mededeling over de momenten en 
locaties waar(op) voorintekenaars 
de door hen bestelde boeken kun-
nen afhalen voor 45 euro het stuk. 
De stichting Oud Aalsmeer streeft 
ernaar om de Aalsmeerse boek-
handels vrijwel direct na de presen-
tatie, dus ruim op tijd voor Sinter-
klaas en Kerstfeest te bevoorraden 
met dit boek dat in geen Aalsmeers 
huis mag ontbreken. De oplage is 
beperkt, dus belangstellenden die 
niet vooraf hebben ingetekend, 
wordt aangeraden om niet te lang te 
wachten met de aanschaf. In de win-
kels gaat het boek 49,50 euro kos-
ten. De opbrengsten van het boek 
worden door Oud Aalsmeer onder 
meer aangewend voor restauratie 
van de boerderij ‘Dahlia Maarse’ op 
Uiterweg 32, het onderkomen van 
de stichting. 

Expositie van werken
Aansluitend op de presentatie van 
‘Een schilderachtig dorp’ op maan-
dag 24 november door de stich-
ting Oud Aalsmeer, zal de stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) 
een expositie organiseren in het Ou-
de Raadhuis. De basis voor die ten-
toonstelling wordt gevormd door 
een selectie van 278 werken die in 
het boek worden opgenomen. Deze 
expositie, die op 29 november door 
burgemeester Litjens wordt ge-
opend, is een nieuwe uiting van de 
samenwerking tussen beide stich-
tingen. 

De eerste pagina’s van ‘Een schilderachtig dorp’ rollen van de persen bij Druk-
kerij Cocu. Ze worden bekeken door van links naar rechts auteurs Jan Willem 
de Wijn en Jan Ran, drukker Robbert Duyshart en vormgever Ruben Schrama. 
Op de voorgrond staan al stapels gedrukte pagina’s. Foto Dennis.

Gezellige rookruimte bij Vleghaar
Aalsmeer - Sinds de invoer van het 
rookverbod in horecazaken per 1 
juli creëren steeds meer café’s en 
grandcafé’s aparte rookruimten om 
de bezoekers de gelegenheid te ge-
ven gezellig binnen een sigaretje of 
sigaartje te roken zonder daarbij de 
andere gasten lastig te vallen. Veel-
al wordt nog naar buiten gegaan, 
maar nu de koude wintermaanden 
haar intrede doen wordt het steeds 
voller in de rookruimten. 
Ook Vleghaar op de hoek Chry-
santenstraat met de Weteringstraat 
heeft een oplossing gezocht om ook 
rokers te kunnen blijven bedienen. 
De zaak is sinds enkele weken in 
tweeën gesplitst door een glazen 

wand. Er is een gezellige en kleu-
rige rookruimte ingericht met knus-
se zitjes. Door de glazen wand heb-
ben zowel rokers als niet-rokers 
zicht op de hele zaak en voelen al-
len zich betrokken. De wand is ove-
rigens totaal inklapbaar. Bij feesten 
en partijen kan de ruimte van Vleg-
haar daardoor ook voor één geheel 
worden. Er kan dan natuurlijk niet 
gerookt worden. Zin in een borrel 
of een lunch met een rokertje er bij 
of niet? Vleghaar nodigt u/jou uit 
om eens een kijkje te komen ne-
men in de hippe lounge rokersruim-
te of plaats te nemen aan één der 
tafels in het rookvrije gedeelte van 
het bedrijf.

Workshop Glas & Servies
Hoofddorp - Op donderdag 20 no-
vember organiseert kringloopwinkel 
De Meerwinkel vanaf 10.00 uur een 
creatieve workshops ‘Glas & Servies 
pimpen’. Tijdens de workshops wor-
den vazen, glazen, borden en ander 
servies- en glasgoed volledig om-
getoverd met behulp van verschil-
lende technieken zoals met eigen 
gemaakte interieurstickers. Mensen 
kunnen zelf servies van huis meene-
men, maar De Meerwinkel zorgt dat 

er deze dag ook voldoende glas- en 
serviesgoed aanwezig is die tegen 
een klein prijsje gekocht kunnen 
worden. Inschrijven voor de work-
shops kan via het aanmeldformu-
lier dat op te halen is in De Meer-
winkel of te downloaden op www.
meerwinkel.nl. De kosten voor deel-
name aan een workshop zijn 5 eu-
ro. Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar, dus snel inschrijven is 
aan te raden.
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Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
9 november weer een vogelbeurs in 
het gebouw van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje. Be-
langstellenden zijn welkom tussen 
9.30 en 13.30 uur. Voor 50 eurocent 
kunnen bezoekers naar binnen, kin-
deren onder de tien met begeleiding 
hebben gratis entree. 
De Rijsenvogel heeft weer be-
trouwbare handelaren uitgenodigd 
met een grote variatie aan tropi-

sche vogels en diverse soorten gro-
te en kleine parkieten. Ook bieden 
de leden van de vereniging vogels 
te koop aan. Ook niet leden mogen 
hun vogels te koop aanbieden op 
deze beurs.  Ondervindt u proble-
men met het kweken van vogels of 
wilt u ook met deze hobby begin-
nen? Dan kunt u altijd terecht bij 
de leden van de vereniging. Op de 
beurs kunnen bezoekers bovendien 
terecht voor diverse soorten vogel-
voer en vogelaccessoires.

Kaarten nu te koop!
Live-muziek tijdens Oud en 
Nieuw feest in Oude Veiling
Aalsmeer - Zanger en entertainer 
Chris Bosse en de band Ten Beers 
After komen optreden tijdens het 
grootse oud en nieuw-feest in De 
Oude Veiling in de Marktstraat. Om 
22.30 uur gaat op oudejaarsavond 
De Oude Veiling open. Rond elf uur 
zal Chris Bosse de microfoon ter 
hand nemen. Hij brengt in het dan 
nog oude jaar de mooie nummers 
zoals You never walk alone en My 
Way, Bloed zweet en tranen en Ge-
orgia ten gehore. Zijn optreden zal 
tot 24.00 uur duren. 
Op het moment van de jaarwisseling 

toost hij met alle gasten met cham-
pagne op het nieuwe jaar. Uiteraard 
zal er buiten vuurwerk te bewonde-
ren zijn.
Rond half één betreedt Ten Beers Af-
ter het podium en barst het nieuw-
jaarsfeest los tot in de kleine uur-
tjes. Natuurlijk worden de gasten 
getrakteerd op een glas champag-
ne, oliebollen en bitterballen. Toe-
gangskaarten à 15 euro zijn te koop 
aan de bar van De Oude Veiling in 
de Marktstraat 19. Wees er snel bij, 
want vol is vol. Voor meer informa-
tie: www.deoudeveiling.nl.

Prinswisseling bij De Pretpeurders
Carnavalsfeest bij RKDES
Kudelstaart - Traditioneel start het 
carnavalsseizoen op de elfde van de 
elfde en dit gaat vaak gepaard met 
een gezellig feest. Voor C.V. De Pret-
peurders start het nieuwe carnavals-
seizoen op zaterdag 15 november. 
De Pretpeurders vieren dit uiteraard 
ook met een groot feest, maar ook 
enkele officiële plichtplegingen, die 
horen bij de opening van het carna-
valsseizoen, staan op het program-
ma. De Pretpeurders zullen het the-
ma van het carnaval 2009 bekend-
maken, de tweejaarlijkse prinswis-
seling vindt plaats en ook de jeugd-

prins en jeugdprinses wisselen. 
Iedereen uit Kudelstaart en omstre-
ken is van harte uitgenodigd om de 
feestelijke start van het nieuwe car-
navalsseizoen bij te wonen bij RK-
DES aan de Wim Kandreef. Mu-
ziek wordt deze avond verzorgd 
door PingWing Drive-in Show. Het 
elfde van de elfde feest begint om 
20.11 uur. Kaarten zijn te koop aan 
de deur voor 5 euro per stuk. Be-
kijk ook eens de website: www.pret-
peurders.nl, of wordt vrienden van 
De Pretpeurders op carnavalku-
delstaart.hyves.nl.

De bekendmaking van het carnavalsthema 2008, Een Cool Carnaval. 
Foto: F. van Maurik.

Cd-opname vrijdag tijdens 
jubileumconcert Davanti
Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dag 7 november geeft Davanti in 
de RK Kerk in Kudelstaart een con-
cert. Het vijftien leden tellende mu-
zikaal succesvolle vrouwenensem-
ble bestaat deze maand vijftien jaar 
en trakteert daarom op een con-
cert. Davanti brengt onder andere 
vier verrassende en boeiende stuk-
ken van de Hongaarse componist 
Zoltan Kodály ten gehore. Het he-
le programma wordt grotendeels a-
capella gezongen. Alleen het klas-
sieke ‘Vier Gesänge’ van Brahms zal 
begeleidt worden door twee hoorns 
en een harp. 
Tijdens de liederen uit de ‘Song of 

Survival’ zal Davanti een stemmen-
orkest vormen. Het gaat hier om ar-
rangementen van bekende orkest 
stukken die door twee vrouwen in 
een interneringskamp op Suma-
tra gemaakt zijn voor vier stemmig 
vrouwenkoor.  Het concert begint 
om 20.15 uur. De entree bedraagt 
7.50 euro. Tijdens het concert wordt 
een live cd opgenomen. Toegangs-
kaarten en de cd kunnen besteld 
worden via www.davanti.nl
Op 16 november vanaf 15.00 uur 
geeft Davanti een benefietconcert 
in de St Joseph kerk in Haarlem. 
Voor meer informatie: P. v/d Berg, 
tel.0297-322298.

Mooie en lelijke foto’s van Kudelstaart
Doe mee aan ‘Dit vind ik!’ 
Kudelstaart - Na genoeg iedereen 
heeft tegenwoordig de beschikking 
over een digitale fotocamera en bij-
na iedereen kan foto’s maken, zelfs 
met een telefoon! En daarom is het 
heel makkelijk om mee te doen aan 
Dit Vind Ik! Naar aanleiding van fo-
to’s van Aalsmeer van Monic Per-
soon wordt een fotoproject geor-
ganiseerd in de praktijk voor Fy-
siotherapie in Kudelstaart. Wat vin-
den inwoners van Kudelstaart ei-
genlijk van hun eigen woonomge-
ving? Wat vinden zij mooi aan hun 
dorp en wat vinden ze uitgespro-
ken lelijk? Aan deelnemers wordt 
gevraagd om twee foto’s te ma-
ken. Eén van wat men typische Ku-
delstaartse schoonheid vindt en één 
wat men typisch Kudelstaartse le-
lijkheid vindt. 
De laatste appelbomen op het dijkje 
achter de kerk, de verlichte kassen 
‘s avonds, de straten van de nieuw-
ste nieuwbouwwijk, de bankjes bij 
de sporthal, het uitzicht vanaf de 
loswal: overal is inspiratie te vinden. 
Kijk eens met andere ogen naar je 
eigen omgeving als je naar de su-
permarkt fietst, als je thuiskomt uit je 
werk of zo maar een ommetje maakt.  
Als iedereen twee foto’s maakt, ont-

staat er een prachtig beeld van wat 
mooi en lelijk wordt gevonden. De 
foto’s kunnen worden gemaild naar 
ditvindik@live.nl. Je mag ook meer 
foto’s per persoon mailen. En na-
tuurlijk mogen ook mensen buiten 
Kudelstaart mee doen, als de foto’s 
maar in Kudelstaart zelf gemaakt 
zijn. Van alle inzendingen zal van-
af eind november een tentoonstel-
ling worden gemaakt in de praktijk 
voor Fysiotherapie in Kudelstaart 
aan de Kudelstaartseweg. Zo wordt 
gezamenlijk een beeldverhaal ge-
maakt van het dorp Kudelstaart met 
haar mooie en lelijke plekken. Wel-
licht dat de foto’s nog een inspira-
tiebron kunnen vormen voor inrich-
tingsplannen van het dorp in de toe-
komst!? 
Een deskundige jury zal worden ge-
vraagd een top drie van meest inte-
ressante foto’s van zowel de lelijke 
als de mooie plekken. Bij de foto’s 
zullen geen namen worden vermeld. 
De tentoonstelling zal op werkda-
gen te bezoeken zijn van 8.00 tot 
18. 00 uur, dinsdag en donderdag 
zelfs tot 20.00 uur. Dit Vind Ik is een 
initiatief van fotografe Monic Per-
soon en beeldend kunstenaar Fem-
ke Kempkes.

Concerten Amstel Gospel 
Choir in Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 9 november 
verzorgt het swingende Amstel Gos-
pel Choir uit Uithoorn twee concer-
ten in de Thamerkerk te Uithoorn 
met als titel ‘Anytime you need a 
friend’. Het Amstel Gospel Choir be-
staat uit vijftien zeer enthousiaste 
zangers en zangeressen en staat 
onder leiding van dirigente Frances 

Dekker. Het koor brengt een aan-
tal nieuwe, maar ook vertrouwde 
gospelnummers ten gehore in een 
sfeervolle en intieme ambiance. De 
concerten zijn om 14.30 uur en om 
19.30 uur. Kaarten kosten 10 euro 
per stuk en zijn te bestellen via de 
website www.amstelgospel.nl. Ook 
zijn kaarten aan de deur te koop.

Trots van Aalsmeer party 
vrijdag in kantine VVA
Aalsmeer - De kaartverkoop gaat 
hard, maar er zijn nog steeds kaar-
ten te koop voor het feest der fees-
ten bij Voetbalvereniging Aalsmeer. 
Komende vrijdag 7 november orga-
niseert de Trots van Aalsmeer, het 
zevende seniorenelftal van VVA, een 
groots feest met maar liefst twee 
dj’s, een fotobord, een slideshow van 
alle sponsoren én voor elke bezoe-
ker twee gratis drankjes! In mei be-
gon een klein groepje van Aalsmeer 
7, het team met de mooiste voetbal-
website van het land, www.trotsva-
naalsmeer.nl, met het maken van 
plannen voor een groots feest. Het 
zou een feest moeten worden voor 
een ieder die trots is op Aalsmeer. 
Een feest waar nog weken, zelfs 
maanden lang over nagepraat zal 
gaan worden.
De Silveren Draeck, de kantine van 
V.V.Aalsmeer, doet dienst als ‘feest-
tent’ en heeft, met het oog op eer-
dere feesten na bijvoorbeeld het 
AA-sloopwerken Sixentoernooi of 
het  alom bekende Bedrijventoer-
nooi, een goede reputatie op het ge-
bied van gezelligheid.

Run op kaarten
Eén van de organisatoren, Eric Rijk-
mans, is blij met de getoonde be-
langstelling tot nu toe: “Als je hoort 
hoeveel teams al kaarten hebben 
gekocht, dan kan het niet anders 
dan dat het een superfeest wordt. 
Afgelopen weekend verkocht ik 
weer een hele berg kaarten en was 
ik zelfs even bang dat ik tekort zou 
komen voor alle belangstellenden. 
Eigenlijk is er tot nu toe maar één 
wolkje aan de feesthorizon te zien 
en dat is dat we de volgende dag al-
weer heel vroeg moeten voetballen!” 
Ook Robbert-Jan van Duijn, de ont-
werper van de flyer van het feest, is 
nauw betrokken bij de verkoop van 
de kaarten: “We hadden allemaal 
een stapeltje van zo’n vijftig kaarten 
om te verkopen, maar ik denk dat ik 
het daar niet mee ga halen. Ik ben 
net terug van twee weken reizen, 

maar toen ik thuis mijn email open-
de, ben ik eerst een flinke tijd bezig 
geweest met het beantwoorden van 
verzoeken om kaartjes.”

Herhaling?
De vraag die bij de vijf organisato-
ren, maar vast ook bij alle bezoekers 
nu al leeft, is of er vaker een Trots 
van Aalsmeerfeest georganiseerd 
gaat worden. 
Technisch manager van De Trots, 
Bart van Duijn: “Als het aan mij ligt, 
wordt dit soort feesten niet meer 
gegeven. Ok, er is nog niks aan de 
hand, maar ik zie het al gebeuren: 
zaterdag op het veld zijn ze vast niet 
vooruit te branden. Ik weet dat Steve 
Banks, leider van het team en orga-
nisator van het feest, blij is met al-
le mensen die ons team nu zo goed 
leren kennen, maar ik had liever ge-
zien dat de mensen rond ons veld 
zouden staan, om ons aan te moe-
digen bijvoorbeeld.” Op de vraag of 
Van Duijn zelf dan wel deel uit zal 
gaan maken van de feestvreug-
de aanstaande vrijdagavond, ant-
woordt hij allerminst verrassend: 
“Natuurlijk ben ik van de par-
tij! Zonder mij immers geen feest, 
maar ik ga er wel vanuit dat de spe-
lers hun verantwoordelijkheid ne-
men en na een aantal glazen ap-
pelsap vroeg onder de wol kruipen.” 
Ondanks de ongekende animo, zijn 
er overigens nog kaarten te koop. 
Aan de deur, maar ook van tevoren. 
Het is aan te raden van tevoren toe-
gangskaarten te kopen in verband 
met de te verwachte drukte. Kaar-
ten zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar via de website van de organi-
satoren, www.trotsvanaalsmeer.nl, 
maar ook door te emailen naar in-
fo@trotsvanaalsmeer.nl. Verder is 
er komende donderdagavond nog 
de kans om kaarten te kopen bij lei-
der Steve Banks, in de kantine van 
V.V.Aalsmeer. De prijs van de toe-
gangskaarten bedraagt 5 euro en 
daarbij inbegrepen zijn twee con-
sumpties. 

Gezellige avond in ‘Ouwe’ 
met shantykoor De Brulboeien
Aalsmeer - Het was afgelopen za-
terdag 1 november de eerste keer 
dat De Brulboeien in de nieuwe ver-
sterkte formatie optraden in de bo-
venzaal van De Oude Veiling. Na 
de open repetitie op  24 september 
hebben zich liefst zes nieuwe le-
den gemeld en bovendien hebben 
de accordeonisten Gonny Schel-
lingerhout en Cor Trommel er twee 
enthousiaste collega’s bij: Cor-
ry van der Neut en Ben van Wan-
delen. Het was een uitdaging om 
met deze nieuwe groep een min 
of meer avondvullend programma 
te verzorgen. Het publiek was jam-
mer genoeg niet echt in grote geta-
le op komen dagen.  Maar het gemis 
aan kwantiteit werd gaandeweg de 
avond ruimschoots gecompenseerd 
door de kwaliteit van de aanwezi-
gen in de vorm van de enthousias-
te reacties en de mate van meezin-
gen van de bekende refreinen. Het 

programma was in drie onderde-
len  opgedeeld. Bekende Hollandse 
liedjes zoals De klok van Arnemui-
den, het altijd ontroerende Ketelbin-
kie,  De Sluizen van IJmuiden en Op 
de woelige baren werden afgewis-
seld met Engelse shanties als Rol-
ling Home, de Mingulay Boatsong 
en Good bye, my lover, goodbye. 
Daar tussendoor werden Molly Ma-
lone en The Wild Rover ten geho-
re gebracht met als solist Cor Fili-
us, zichzelf begeleidend op de La-
gerfoon. Voor de eerste keer werd 
ook Junge komm bald wieder ge-
zongen, dus het was een aardig in-
ternationaal repertoire. De avond 
werd besloten met het bekende po-
pulaire lied De Woonboot, als solist 
gezongen in onvervalst Amsterdams 
door Nol Heijsteeg. Gezien en ge-
hoord de reacties was deze gezelli-
ge avond voor koorleden en publiek 
zeker de moeite waard.  

Opnames jubileum cd 
mannenkoor Con Amore
Aalsmeer - Maandag 3 en dinsdag 
4 november was Aalsmeers Man-
nenkoor Con Amore op locatie in de 
Ned.Herv. Dorpskerk te Leimuiden 
voor de cd-opname van het jubile-
umconcert van maart. 
Ruim tachtig mannen en een twin-
tigtal begeleiders zullen in twee op-
name sessies het jubileumprogram-
ma opnemen en daarvan de cd 
branden. 
De dorpskerk van Leimuiden is ge-
kozen omdat deze kerk een rusti-
ge ligging en een mooie akoestiek 
heeft en qua grootte heel geschikt 
is voor de opname. Er is een ruim-

te vol kabels en microfoons en een 
koortribune. 
Aan de cd werken muzikanten ach-
ter de piano, slagwerk, contrabas, 
dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon-
kwartet mee, evenals een accorde-
on ensemble en natuurlijk is solis-
te Carine van den Brule (sopraan) 
van de partij. 
Deze samenstelling moet leiden tot 
de ultieme poging om een mooi re-
sultaat neer te zetten. De nieuwe cd 
moet de bekroning worden op de 
viering van het vijftig jarig bestaan 
van Aalsmeers mannenkoor Con 
Amore.
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Gerard Zelen met zijn tweede boek ‘Dansen in applaus’.

Tweede boek Gerard Zelen
Wonderlijke gebeurtenissen 
in ‘Dansen in applaus’ 
Aalsmeer - Het is schrijver Gerard 
Zelen uit Aalsmeer wederom ge-
lukt een boek uit te geven: ‘Dansen 
in applaus’. Het is dit keer een heel 
vrolijk en verrassend boek gewor-
den en niet in de laatste plaats door 
de fantastische tekeningen van Lisa 
Brandenburg uit Amstelveen.  “Het 
leek wel een kruisbestuiving tussen 
mijn vijf verhalen en de fabelachtige 
figuren die Lisa Brandenburg teken-
de. De verhalen worden er nog meer 
door opgetild tot sprookjesachtige 
hoogte”, aldus een zeer trotse schrij-
ver. Het uitgeven van een boek is 
best moeilijk en een groot avontuur, 
maar gelukkig vond Gerard een be-
vlogen uitgever op zijn pad, die lie-
ver tien boeken maakt met zijn hart, 
dan honderd met zijn portemon-
nee. Uitgever F&N Eigen Beheer uit 
Amsterdam bracht Gerard Zelen in 
contact met kinderboekenschrijfster 
Gerrie Huiberts en dat maakte de 
cirkel rond. De vijf verhalen heeft zij 
op meesterlijke wijze geredigeerd. 
“Het was een cadeautje om met zul-
ke bevlogen vakmensen te mogen 
en kunnen werken”, aldus de schrij-
ver. Wat drijft schrijver Gerard Zelen, 
om buiten zijn toch al drukke baan 
als mede-eigenaar van het schil-
dersbedrijf G&G, zoiets tot stand te 

brengen. “Passie! Dat is het tover-
woord. Een enorme drijfveer om on-
uitputtelijk vanuit de eigen fantasie 
tot verhalen te komen en deze uit 
te geven.”
‘Dansen in Applaus’ vertelt een ont-
roerend liefdesverhaal tussen een 
hoge hak en een zwerversschoen, 
een zoektocht naar een hart van 
marsepein, een koning voor een wel 
heel bijzondere spiegel, een olifant 
als dirigent en tenslotte een kleurrij-
ke voorstelling in een bomvolle cir-
cuspiste. Dit alles en nog veel meer 
wonderlijke gebeurtenissen staan 
geschreven in dit boek van Gerard 
Zelen, dat overigens al voor de of-
ficiële presentatie aan zijn tweede 
druk toe is. 
Volgens de lezers is het een ‘knuf-
felbaar’ boek voor iedereen van 
jong tot oud! Een mooi cadeau voor 
de feestdagen. Met veel trots pre-
senteert Gerard Zelen zijn tweede 
boek ‘Dansen in applaus’ op zater-
dag 15 november om 14.00 uur in 
de Plantage Boekhandel  in de Zijd-
straat 12. Uiteraard bent u van har-
te welkom. Gerard Zelen zal zijn 
boek ‘Dansen in applaus’ die mid-
dag signeren. Ook kan kennis ge-
maakt worden met de illustrator Li-
sa Brandenburg.

Nominatie fotostudio Enjoy 
voor de DIPP Award 2008
Uithoorn - Ingrid van Heteren van 
Enjoy Fotografie heeft met succes 
meegedaan aan de DIPP Award 
contest 2008. Deze wedstrijd is een 
onderdeel van de stichting Dutch 
Institute of Professional Photograp-
hy, gehouden onder de 90-tal le-
den/fotografen. 
Er waren twee categorieën: Por-
tret en Bruidsfotografie en Publici-
teitsfotografie en vrij werk. In beide 
categorieën had Ingrid ingestuurd, 
maar heeft tezamen met vijf ande-
re fotografen in de categorie Portret 
een nominatie ontvangen. Er moes-
ten vier beelden ingestuurd worden 
om mee te dingen voor de Award. 
De vier foto’s worden afzonderlijk 
van elkaar, met punten per foto, be-
oordeeld. De punten van de vier fo-
to’s per fotograaf worden bij elkaar 
opgeteld en zo ontstaan de nomi-
naties. Uiteindelijk is er een bron-
zen, zilveren en natuurlijk een gou-
den Award te winnen. Op de ein-
dejaarsbijeenkomst in Garderen op 

zondag 9 november worden de win-
naars bekend gemaakt. Diegene die 
de gouden Award wint in één van 
de twee categorieën en de meeste 
punten behaald wordt eind van het 
jaar uitgezonden om mee te doen 
aan een Live Portrait Contest in 
Duitsland. Kortom, het beloofd een 
spannende avond te worden!

Bruidsalbumwedstrijd!
Voor het eerst zal Ingrid van He-
teren verder ook meedoen aan de 
bruidsalbumwedstrijd en wel met 
een ‘mannen’ bruidspaar! Alles wat 
er in een trouwalbum hoort te zitten 
zit erin verwerkt: stoer, romantisch, 
stijlvol, eenvoud, maar bovenal lief-
de! En dat is net als bij een traditio-
neel bruidspaar het allerbelangrijkst 
wat volgens Ingrid een goed bruid-
salbum moet uitstralen! Wie be-
nieuwd is naar het fotowerk wat In-
grid van Heteren kan een kijkje ne-
men op haar website www.fotostu-
dioenjoy.nl.

Culinaire en muzikale avond 20 november

Kaarten Aalsmeerse Wandel 
Gangen Diner nu te koop!

De avond begint om 18.00 uur met 
een Kir Royal als aperitief bij The Fif-
ties. Daarna steken de deelnemers 
over naar De Oude Veiling voor het 
voorgerecht. Vervolgens geeft Het 
Wapen van Aalsmeer de keuze voor 
twee hoofdgerechten. Na een over-
heerlijk hoofdgerecht wandelen de 
deelnemers verder naar ’t Holland 
Huys waar het nagerecht wacht. 
Tot slot staat bij café Joppe koffie 
met likeur klaar. Bij café De Praam 
kan op elk gewenst moment langs 
gegaan worden. Op deze donder-
dag 20 november wordt namelijk de 
nieuwe Beaujolais primeur gepre-
senteerd. Elke deelnemer kan bij De 
Praam tot 21.30 uur een glas wijn 
komen drinken. 

Muziek
Tijdens de dinerroute spelen in de 
deelnemende horecagelegenhe-
den jazz- en bluesbands. In De Ou-
de Veiling speelt de Jake Walker 
band. De uit New York afkomstige 
Walker is in deze formatie behalve 
naamgever ook gitarist en zanger. 
De viermansformatie brengt blues, 
soul, New Orleans funk en andere 
Amerikaanse rootsmuziek. In Het 
Wapen van Aalsmeer laat de Twel-
ve Bar Blues Band van zich horen. 
De formatie wordt gezien als de ver-

rassing van de Nederlandse blues. 
Onder aanvoering van Kees Dusink 
op gitaar en Jan J. Scherpenzeel op 
zang en harmonica weet de band 
bij ieder optreden de ultieme blues-
sfeer op te roepen zoals je in een 
kroeg in Chicago of New Orleans 
zou verwachten. In ’t Holland Huys 
speelt de band Daisy’s Dukes, een 
driemans powerblues formatie. De-
ze band speelt zoals ze zelf graag 
zeggen: ‘Blues with a twist’, niet 
de standaard blues die je van een 
bluesband zou verwachten, maar 
een mix van ruige rock en blues met 
een eigen (stevig) karakter. De Dai-
sy’s Dukes putten uit een schat aan 
muzikale ervaring en blind vertrou-
wen op hun jarenlange samenspel. 
Een hecht trio dat strak, dynamisch 
en op unieke wijze de blues verkon-
digt. 

Kaarten
Om van de dinerroute met live mu-
ziek te kunnen genieten, dient voor-
af een kaart gekocht te worden. De-
ze kaarten à € 27,50, waar het menu 
ook op afgedrukt is,  zijn te koop bij 
De Oude Veiling en Het Wapen van 
Aalsmeer. Er zijn 250 kaarten be-
schikbaar voor de avond. Kijk voor 
meer informatie op: www.aalsmeer-
centrum.nl. 

Aalsmeer - Donderdagavond 20 november staat het centrum van 
Aalsmeer in het teken van lekker eten en goede blues- en jazzmu-
ziek tijdens het Aalsmeerse Wandelgangen Diner. Bij dit nieuwe eve-
nement lopen deelnemers een culinaire route langs zes verschillen-
de horecagelegenheden, waar live-muziek klinkt. De deelnemende 
horecagelegenheden zijn The Fifties, De Oude Veiling, de Praam, Het 
Wapen van Aalsmeer, ’t Holland Huys en Joppe.

De band Daisy’s Dukes speelt tijdens het Aalsmeerse Wandel Gangen Diner 
in ’t Holland Huys.

Mikado voorzieningen 
klaar voor iedereen
Aalsmeer - In de nieuwe wijk Oos-
teinde is met ingang van augustus 
de prachtige accommodatie de Mi-
kado gestart met allerlei activitei-
ten, zoals basisonderwijs voor een, 
binnenkort, drietal scholen (uitein-
delijk met maar liefst 46 lokalen!),  
kinderopvang, gymnastiekonder-
wijs, verenigingsactiviteiten en in 
de loop van deze maand wordt ook 
nog de bibliotheek geopend. Zoals 
de gemeenteraad destijds besloten 
heeft bij de verlening van het Mi-
kado-krediet, is het ook de bedoe-
ling om op een zo breed mogelijke 
manier voor alle inwoners van de-
ze wijk (en daarbuiten uiteraard) 
mogelijkheden te scheppen om ge-
bruik te kunnen maken van de bre-
de school met wijkgerichte func-
tie. Daarom is er een aparte ver-
gaderruimte gebouwd, een gro-
te ontvangstruimte (de foyer) inclu-
sief een uitgebreide keuken en een 
multifunctionele ruimte, dat over-
dag gebruikt wordt als speellokaal. 
De vergaderruimte, direct naast de 
gymzaal gelegen, is te huur voor 
het organiseren van kleine verga-
deringen. De multifunctionele ruim-
te kan voor alle soorten van activi-
teiten worden gebruikt: zowel spor-
tieve en recreatieve, daar er een pri-
ma sportvloer aanwezig is. Maar er 
kunnen ook grote bijeenkomsten in 
worden gehouden, daar de zaal met 
de grootte van een gymzaal van 21 

bij 11 meter helemaal omgetoverd 
kan worden met een geheel andere 
entourage. Wanneer er vloerbedek-
king wordt gelegd, stoelen en tafels 
worden geplaatst ontstaat er al een 
geheel andere sfeer. Alle attributen 
zijn te huur en men kan dan zelf aan 
de gang voor wat betreft de invul-
ling hiervan. Er is een vast podium 
in deze zaal en dit wordt binnenkort 
aangevuld met een goede podium-
verlichting en een geluidsinstalla-
tie voor de gehele zaal. Binnenkort 
zullen er ook verduisteringsmoge-
lijkheden bij de ramen worden aan-
gebracht.De foyer gaat ook heel ge-
zellig ingericht worden en de keu-
ken faciliteiten zijn nu reeds klaar 
voor gebruik.
Veel van deze extra attributen en in-
ventaris konden worden gefinan-
cierd uit een door het betreffende 
Ministerie verleende bijdrage, dat 
bedoeld is om het multifunctionele 
gebruik van dit soort van accommo-
daties te bevorderen. De gemeente 
en de ESA (de exploitant-beheerder 
van de Mikado) hebben deze subsi-
die destijds aangevraagd en het Mi-
nisterie heeft hier positief op gerea-
geerd. Iedereen, die belangstelling 
heeft voor de huur van deze zaal en 
ruimten en extra voorzieningen, kan 
overdag contact opnemen met de 
beheerders/conciërges Fred of Pe-
ter. Het telefoonnummer van de Mi-
kado is 0297-363711 of 369623.

Stuntverkoop sportkleding 
bij Amstelhof Health Club
Uithoorn - Op vrijdag 7 en zater-
dag 8 november organiseert Inter-
sport DUO wederom een stuntver-
koop bij Amstelhof Health Club aan 
de Noorddammerweg 30. Tijdens 
deze stuntverkoop wordt een enor-
me partij sportkleding en –artike-
len aan met kortingen die oplopen 
tot maar liefst 70 procent. Het ver-
koop-assortiment bestaat uit win-
terjacks, sweaters, truien, pants, fit-
nesskleding, runningkleding, ski-
broeken, ski-pully’s, kindersportkle-

ding, tassen, moonboots, mutsen, 
sjaals, handschoenen, hockeysticks, 
squashrackets en badmintonrac-
kets. Wederom heef Intersport Duo 
beslag weten te leggen op een 
monsterpartij O’Neill kleding, welke 
aangeboden wordt met minimaal 50 
procent korting.
Iedereen is van harte welkom op vrij-
dag 7 november van 14.00 tot 21.00 
uur en op zaterdag 8 november van 
10.00 tot 15.00 uur. De stuntverkoop 
is gratis toegankelijk voor iedereen.

Wellantcollege Westplas Mavo 
heeft nieuwe directeur
Aalsmeer - Per 1 november is de 
heer René Elbersen (47) begonnen 
als directeur van de mavo-vestiging  
van het Wellantcollege in de Men-
singlaan. Hij volgt daarmee de heer 
Piet Visch op, die binnen Wellant-
college een andere functie heeft ge-
kregen. 
De heer Elbersen is in 1985 zijn on-
derwijsloopbaan begonnen als do-
cent Duits en Nederlands, eerst 
bij St. Hubertus Vakschool in Am-
sterdam en daarna bij de Middel-
bare Hotelschool in Amsterdam. Bij 
de Middelbare Hotelschool heeft 
hij vervolgens diverse leidingge-
vende functies vervuld. Sinds 2007 
is hij directielid VMBO bij het ROC 
van Amsterdam. Daar gaf hij leiding 
aan drie VMBO-vestigingen van het 
ROC. De heer Elbersen is zeer ver-
trouwd met Aalsmeer en omgeving. 
Hij woont hier al gedurende een 
groot aantal jaren. 

Top-mavo voor regio
René  Elbersen is trots leiding te 
mogen geven aan de school aan de 
Mensinglaan in Aalsmeer. De heer 
Elbersen: “Eén van de doelstellin-
gen van de Westplas is leerlingen zo 
goed mogelijk voor te bereiden op 
een overstap naar het MBO of een 

HAVO-opleiding. Mede hierom is 
de naam van de school met ingang 
van dit jaar weer ‘Westplas Mavo’ 
geworden.  Deze vertrouwde naam 
geeft meer aan wat de ambities van 
de school zijn en heeft een grotere 
herkenbaarheid voor leerlingen en 
ouders in Aalsmeer en omgeving. 
Vorig schooljaar stapten bijna veer-
tig leerlingen over van de Westplas 
naar verschillende Havo-scholen in 
de omgeving. De gedegen aanpak 
levert al jaren goede examenresul-
taten op en een groot aantal leerlin-
gen dat zonder problemen de Havo 
doorloopt. Wij zijn trots op de stevi-
ge basis die we bij de leerlingen leg-
gen op de Westplas Mavo.” 

Nieuwbouw 
Een andere kans ziet René Elber-
sen in de aanstaande nieuwbouw 
op de bestaande locatie. Het voor-
lopig ontwerp en een plan van ei-
sen is door de huisvestingsgroep 
opgesteld en door een architect uit-
gewerkt. Het ziet er veelbelovend 
uit. “De uitbreiding van het huidi-
ge gebouw met 1100 vierkante me-
ter biedt uitstekende mogelijkheden 
eigentijds onderwijs te verzorgen in 
de éénentwintigste eeuw”, aldus de 
enthousiaste vestigingsdirecteur.

Notaris Geert Labordus 
nu ook lid van de WVAC
Aalsmeer - Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum (WVAC) heeft 
weer een nieuw lid mogen verwelko-
men. Notaris Geert Labordus, sinds 
kort gevestigd aan de Schoolstraat 
5a, heeft zich aangesloten en draagt 
daarmee ook bij aan de activiteiten 
van en belangenbehartiging door de 
WVAC. Notariskantoor Geert Labor-
dus is sinds dit voorjaar als nieuwe 
notaris gevestigd in de Schoolstraat 
5a in het Centrum. Geert Lambordus 
werd afgelopen week verwelkomd 
binnen de vereniging. Uit handen 
van bestuurslid Ria Bouwman ont-
ving hij een vrolijk boeket.
Lid zijn van de WVAC heeft diver-
se voordelen voor ondernemers. Zo 
worden de leden regelmatig geïn-
formeerd via onder meer de nieuws-

flits, maken ze deel uit van de geza-
menlijke pr-uitingen en krijgen ze 
tijdens de vier grote markten in het 
centrum een gratis kraam. Daar-
naast dragen de leden bij aan de 
belangenbehartiging die plaatsvindt 
vanuit het bestuur.  Het ledenaan-
tal van de WVAC gaat richting de 
60 leden. Het WVAC-bestuur is er 
vast van overtuigd dat gezamenlijke 
initiatieven de beste manier zijn om 
het centrum nieuw leven in te bla-
zen. Hoe groter de draagkracht van 
de winkeliersvereniging, hoe meer 
het mogelijk is om het Dorp een sti-
mulans te geven. Dit zal dan ook het 
streven van de WVAC blijven. Voor 
meer informatie en nieuws over het 
Aalsmeer Centrum:www.aalsmeer-
centrum.nl.

WVAC-secretaris Ria Bouwman (links) overhandigt bloemen aan Geert Labor-
dus van het gelijknamige Notariskantoor.

Groen is goed, ook bij 
Annemieke’s Kramerie
Aalsmeer - Groen is goed. De eco-
trend is een belangrijke inspiratie-
bron voor de huidige designgenera-
tie. De Jar Tops, ontworpen door Jor-
re van Ast, zijn hier een goed voor-
beeld van. De Jar Tops van  Roy-
al VKB bestaat uit een serie kunst-
stof deksels waardoor tachtig pro-
cent van alle glazen potten (mos-
terd, pindakaas of conserven) uit 
winkels over de hele wereld herge-
bruikt kunnen worden. 
Door Jar Tops te gebruiken wor-
den de glazen ‘huis-tuin-en-keu-
ken potten omgetoverd tot een ca-
caostrooier, suikerpot, melkkan, pe-
per- en zoutsel en een olie- en azijn-

set. Zonder de Jar Tops verdwijnen 
de potten meestal in de glasbak. Jar 
Tops zijn vervaardigd uit hoogwaar-
dig kunststof, geschikt voor magne-
tron en vaatwasmachine, verkrijg-
baar in cypress green en per vijf 
stuks verpakt. Begrijpelijk dat de-
ze milieuvriendelijke sluiter tijdens 
de Dutch Design Week een award 
heeft gewonnen in de categorie 
duurzaamheid en ecologie. Geïnte-
resseerd in de Jar Tops? 
Annemieke’s Kramerie aan de Ma-
chineweg 3 heeft ze in de winkel en 
vertelt u/jou er graag meer over. Te-
lefonisch is de Kramerie bereikbaar 
via 0297-385281.
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Zonnebloem op Spaanse toer
Aalsmeer - Al voor het vierde jaar 
op rij hebben in totaal 125 oude-
re gasten van de Zonnebloem een 
fantastisch diner genoten in het be-
drijfsrestaurant van KPMG in Am-
stelveen op vrijdag 31 oktober jl. Het 
thema van de avond was Spanje. 
Het diner werd aangeboden in het 
kader van ‘Make a Difference Day’, 
een tweedaags evenement waarbij 
tienduizenden Nederlanders kennis 
maken met vrijwilligerswerk. De or-
ganisatoren hadden  ‘Make a Dif-
ference Day’ (MaDD) omgedoopt 
tot ‘Make a Dinner Day’. De gas-
ten van de Zonnebloemafdelingen 
Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, 
Ouderkerk en Duivendrecht waren 
uitgenodigd. De avond werd ge-
opend door de loco-burgemeester 
van Aalsmeer, de heer Jaap Over-
beek. Ook de nieuwe voorzitter 
van de landelijke vereniging Zon-
nebloem (met 40.000 vrijwilligers) 
Marleen Barth gaf acte de présence 
en roemde de samenwerking tus-

sen de deelnemende bedrijven en 
de Zonnebloem. 
Op zaterdag 1 november waren de 
gasten uit de afdelingen Amstel-
veen en Uithoorn aan de beurt. Op 
beide avonden werden de gasten 
onthaald met een cocktail. Vervol-
gens werd een drie-gangen-diner 
geserveerd –geheel in Spaanse stijl 
- dat met een wijntje of een glaasje 
fris werd begeleid.  Het diner werd 
omlijst met muziek van een Spaan-
se groep en echte flamencodanse-
ressen. De bediening van de avond 
was geheel in handen van mede-
werkers van KPMG;  ook de gast-
heren en -vrouwen, die aan elke ta-
fel zaten, kwamen uit de deelne-
mende bedrijven. Aan de voorberei-
ding en uitvoering van beide avon-
den hebben in totaal  zo’n 80 vrijwil-
ligers van KPMG/Sodexho en circa 
30 vrijwilligers van De Zonnebloem 
meegedaan. De beide avonden wer-
den geheel bekostigd door de deel-
nemende bedrijven. 

Lezing op 12 november
Chronisch zieken vaak baat 
bij klassieke homeopathie
Aalsmeer - Dit jaar wordt de lande-
lijke ‘Week van de Chronisch Zieken 
2008’ gehouden van 7 tot 13 no-
vember. In het kader hiervan geven 
de twee Aalsmeerse klassiek ho-
meopaten Bert Vreeken en Catinka 
Rabbers-Dekker een lezing over de 
gunstige effecten van een klassiek 
homeopathische behandeling voor 
mensen met een chronische ziek-
te. “Voor veel mensen is het nog on-
bekend dat een klassiek homeopaat 
juist voor chronisch zieken veel kan 

Sjoelavond in 
‘t Middelpunt 
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
6 november, staat weer een gezel-
lige sjoelavond op het programma 
van buurthuis ’t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. 
De stenen worden om 20.00 uur ter 
hand genomen, inschrijven kan van-
af 19.30 uur.  Het sjoelen in groep 
één is op 23 oktober gewonnen 
door mevrouw T. van der Maden 
met gemiddeld 128,6. In groep twee 
was de hoogste eer voor de heer 
H. van der Stroom met gemiddeld 
124,1, in groep drie voor de heer J. 
de Nooij met 113,0 en in groep vier 
voor de heer H. Pothuizen met ge-
middeld 106,9.

Hoe is het met uw conditie gesteld?

Fittest voor senioren bij 
de SWOA in Bloemhof
Aalsmeer - Op maandag 24 no-
vember wordt tussen 9.00 tot 11.30 
uur in de sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg de halfjaarlijkse fittest 
gehouden voor senioren van 55 jaar 
en ouder. 
De testen vinden plaats in blokken 
van een half uur. Onder leiding van 
een team van trainers (MBvO) art-
sen en begeleiders wordt door mid-
del van testen de conditie gemeten. 
Het gaat om onder andere metin-
gen van bloeddruk, Body Mass In-
dex, armkracht, beenkracht, balans 
en wandeltraining.
De uitslag met een advies ontvan-
gen de deelnemers ter plaatse. 
De kosten zijn laag, 6 euro per per-
soon. Dat het niet alleen goed is 
om eens te kijken hoe uw condi-
tie is maar dat het ook preventief is, 

blijkt uit het feit dat er in april en-
kele deelnemers een verwijsbrief-
je voor hun eigen huisarts hebben 
meegekregen omdat er hoge bloed-
druk, dan wel hartritme stoornissen 
tijdens de test door de daar aanwe-
zige artsen werd geconstateerd.
De deelnemers die in april voor de 
eerste keer hebben meegedaan krij-
gen allen een uitnodiging om op-
nieuw deel te nemen aan de test om 
zo hun testresultaten eens te ver-
gelijken. 
Heeft u nog nooit eerder deelgeno-
men en lijkt het u ook eens leuk om 
mee te doen? 
Dan kunt u zich nu opgeven, zo-
dat u ook voor april volgend jaar 
een uitnodiging kunt verwachten. U 
kunt zich opgeven bij de SWOA, tel: 
344094 tijdens kantooruren.

Interkerkelijk koor zoekt bassen
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer zoekt versterking bij de 
bassen. Het koor bestaat inmiddels 
acht jaar en treedt op in kerken, ou-
derentehuizen en tijdens korenda-
gen. Vanaf de oprichting staat het 
koor onder leiding van de heer An-
dré Keessen. 
Het koor heeft nu zestig leden, maar 
dat mogen er best zeventig wor-
den. De leeftijd van de zangers en 
zangeressen varieert van 20 tot 80 
jaar, dus iedereen is welkom! Elke 
dinsdagavond repeteert het koor 
van 20.00 tot 22.00 uur in buurthuis 

Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 
Overwegend Nederlandstalige lie-
deren staan op het repertoire van 
het Interkerkelijk Koor Aalsmeer.
In de maand december zingt het 
koor in zorgcentrum Aelsmeer, in de 
Manderhof te Uithoorn en op Kerst-
avond in Ter Aar. 
Heeft u altijd al willen zingen? Kom 
het dan vier weken proberen, om 
sfeer te proeven en een gezelli-
ge avond te hebben. Vooral man-
nen zijn overigens van harte wel-
kom. Voor inlichtingen: D. Bonhof 
van Dijk, tel: 0297-327160.

Het Interkerkelijk koor Aalsmeer. Foto Pieter Harting.

Amnesty International schrijft 
naar Algerije en Saudie-Arabië
Aalsmeer - De Algerijnse mensen-
rechtenadvocaat Amine Sidhoum is 
in april dit jaar veroordeeld tot zes 
maanden voorwaardelijke gevange-
nisstraf en een boete van ruim 300 
dollar. Sidhoum is bekend om zijn 
werk tegen marteling en oneerlijke 
processen van terrorismeverdach-
ten. De aanklacht is gerelateerd aan 
een krantenartikel uit 2004 waar-
in hij kritiek gaf op de dertig maan-
den gevangenisstraf van zijn cliënt 
zonder enig proces. Zowel Sidhoum 
als de eisende partij zijn in beroep 
gegaan. Amnesty gelooft dat de 
zaak politiek gemotiveerd is en be-
doeld om te voorkomen dat hij zijn 
werk als mensenrechtenverdediger 
voortzet. Amnesty uit bij de Alge-
rijnse autoriteiten haar zorgen over 
de veroordeling van Sidhoum en 
vraagt hen alle aanklachten tegen 
hem in te trekken. Siti Zainab Binti 
Duhri Rupa zit sinds 1999 in Saudie-
Arabië gevangen, vermoedelijk om-
dat zij de moord op haar werkgever 
destijds heeft ‘bekend’. Tijdens haar 
arrestatie vermoedde de politie dat 
ze leed aan een geestelijke stoor-
nis. Ze kreeg geen begeleiding noch 
een advocaat tijdens haar proces. 
Amnesty International voert sinds 
1999 actie voor omzetting van haar 
straf. De organisatie wees de Saudi-
Arabische autoriteiten op een reso-
lutie van de mensenrechtencommis-
sie van de Verenigde Naties, waarin 
staat dat de doodstraf niet mag wor-
den opgelegd wanneer iemand lijdt 
aan een geestelijke stoornis. Am-
nesty vreest dat Siti Zainab het ri-

sico loopt geëxecuteerd te worden. 
Amnesty dringt er bij de autoriteiten 
van Saudi-Arabië op aan dat er om-
zetting van haar doodstraf plaats-
vindt. Wilt u ook schrijven ? Amne-
sty  Aalsmeer stuurt iedere maand 
twee voorbeeldbrieven en twee 
luchtpostvellen naar de schrijfabon-
nees. Dit kost 18 euro per jaar voor 
porti- en kopiekosten. Het is onge-
veer een half uurtje werk, en het 
helpt écht! De werkgroep krijgt re-
gelmatig berichten van mensen die 
gesterkt zijn door de bemoeienis-
sen van Amnesty. Wie wat wil doen 
voor Amnesty, zoals brieven schrij-
ven, kan contact opnemen met voor 
Rijsenhout, Jannet Gercama, tel. 
320199 en voor Aalsmeer, Annelies 
Kramer, tel. 327775.

Enter the mystery...
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag 
7 november wordt  er in het Dorps-
huis een Christelijke avond georga-
niseerd. 
Het is een laagdrempelige avond 
waarin het geloof door middel van 
muziek, toneel, film en dans wordt 
uitgelegd. Iedereen is welkom, of je 
nu jong of oud bent.

De organisatie gelooft dat het een 
onwijs gave avond gaat worden. De 
aanvang is  20.00 en de zaal gaat 
open om 19.30. Het adres is Ku-
delstaartseweg 239. De toegang is 
gratis.

Demonstratie trimmen en 
vachtverzorging bij Faunaland
Kudelstaart - Op zaterdag 8 novem-
ber wordt bij Faunaland Kudelstaart 
in het winkelcentrum een demon-
stratie trimmen en vachtverzorging 
gegeven. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn 
bazen en bazinnen met hun hond 
of kat welkom. Er wordt voorlichting 
gegeven over het onderhoud van de 
vacht van de dieren en bezoekers 
krijgen advies over welke borstel 
het best geschikt is voor welk ras en 
welke vacht. Faunaland Kudelstaart 
heeft in haar assortiment verzor-
gingsproducten voor honden en 
katten van Jean Peau. Met de pro-
ducten Jean Peau kunnen huisdie-
ren zelfs iedere dag gewassen wor-
den. Het zijn makkelijke, kwalitatief 
hoogwaardige en puur natuurlijke 
producten, dus ook goed voor het 
milieu. De shampoos ontvetten de 

huid niet en zijn PH neutraal. Om-
dat iedere hond of kat een andere 
vacht heeft, is er voor ieder ras een 
eigen shampoo ontwikkeld. Naast 
shampoos heeft Jean Peau crèmes, 
sprays en oliën voor de complete 
verzorging van de huisdieren. Ook 
voor de oren en ogen zijn er speci-
ale verzorgingsproducten, die zowel 
reinigen als verzorgen. 
Faunaland Kudelstaart nodigen 
hond- en kateigenaren uit zater-
dag advies in te komen winnen. Tij-
dens de open dag wordt ook aan-
dacht besteed aan problemen met 
de huid, maag of darmen. Als ex-
traatje tot slot worden deze zater-
dag gratis de nagels van de huis-
dieren geknipt. Met Faunaland Ku-
delstaart houdt u uw hond en kat 
zeker in topconditie!

Geluksmaatjesfeest voor cliënten 
en vrijwilligers Amstelring
Amstelveen - Het Steunpunt Man-
telzorg Amstelring is door het Oran-
je Fonds benaderd met de vraag of 
zij een aantal maatjeskoppels kon-
den aanmelden voor een ‘geluks-
maatjesfeest’ dat wordt georgani-
seerd op zaterdag 8 november  in 
Utrecht. 
Het Steunpunt heeft veertien kop-
pels (vrijwilligers en cliënten) aan-
gemeld. 
Zij mogen naar het feest komen en 
zullen, per persoon, een cheque ter 
waarde van 400 euro ontvangen, te 
besteden aan een cursus naar keu-
ze uit het cursusboekje wat zij ook 
aangeboden krijgen. 
Het wordt een feest met actieve 

workshops, een optreden van een 
bekende Nederlandse zanger en 
Prinses Maxima, beschermvrouwe 
van het Oranje Fonds, zal bij de ope-
ning aanwezig zijn.
Het Steunpunt Mantelzorg is uiter-
aard heel trots dat al  alle aange-
melde koppels zijn geselecteerd en 
deze dag in het zonnetje gezet gaan 
worden. 
De koppels zijn aangemeld, maar 
niet naar het feest kunnen gaan, 
krijgen wel een cheque. 

“Een fantastische actie van het 
Oranje Fonds”, aldus de medewer-
kers van het Steunpunt Mantelzorg 
Amstelring. 

doen”, aldus Bert en Catinka. Tij-
dens de lezing zullen zij uitleggen 
wat het doel is van een klassiek ho-
meopathische behandeling en wat 
ervan verwacht mag worden. On-
der de term ‘chronische ziekten’ val-
len veel aandoeningen, bijvoorbeeld 
diabetes en de auto-immuunziekten 
als reumatoïde artritis, de ziekte van 
Crohn en colitis ulcerosa. Ook be-
paalde oogaandoeningen behoren 
tot deze groep. 
Hierbij kan gedacht worden aan 
bijvoorbeeld glaucoom en macu-
la-degeneratie. Mentaal emotione-
le aandoeningen, zoals bijvoorbeeld 
ADHD, dwangneurosen, straatvrees 
en eetstoornissen, behoren ook tot 
de chronische ziekten. Al deze aan-
doeningen kunnen met behulp van 
klassieke homeopathie worden be-
handeld. 
De lezing is op woensdag 12  no-
vember van 10.00 tot 12.00 uur en 
wordt gehouden in de praktijk van 
Catinka aan de Wilgenlaan 14. De 
lezing is gratis, wel vragen Bert en 
Catinka of u zich van te voren wil 
opgeven. 
Dat kan telefonisch bij Bert, tel. 
0297-342202 of bij Catinka, tel. 
0297-363848. Mailen kan ook naar 
info@catinka.nl. Voor meer informa-
tie kan gekeken worden op www.
catinka.nl. 
Voor meer informatie over de ‘Week 
van de Chronisch Zieken 2008’ is 
www.chronischziek.nl de site.

Computerhulp 55+ in Meander
Aalsmeer - Dit najaar organiseert 
Computerhulp 55+ weer diverse 
informatiebijeenkomsten in wijk-
steunpunt Meander in de Clematis-
straat. Dinsdagmiddag 18 novem-
ber is het onderwerp ‘digitaal fotoal-
bum’ aan de beurt. Het digitaal ma-
ken van een echt fotoalbum met de 
foto’s op uw computer en het be-
stellen via internet van afgedrukte 
foto’s of complete fotoboeken.

Dinsdagmiddag 25 november wordt 
het navigatiesysteem TomTom ge-
demonstreerd en nader uitgelegd.
Voor het bijwonen van deze bijeen-
komsten dient u zich wel van te vo-
ren op te geven, het aantal plaatsen 
is beperkt. 
Deze bijeenkomsten zijn van 14:00 
tot 16:00 uur en kosten zijn 5 euro 
inclusief koffie of thee.
Informatie en aanmelden: SWOA, 

Rijzenspelers verrassen 
met eenakters ‘kiezen’
Rijsenhout - Zaterdagavond 1 no-
vember was de première van de 
themavoorstelling ‘Kiezen’ gespeeld 
door de Rijsenhoutse toneelvereni-
ging. Er werden 3 eenakters van 
verschillend allooi gespeeld. Ver-
rassende stukkeuze, grote variatie 
en prima spel waarbij de vereniging 
eens te meer laat zien veel kwaliteit 
in huis te hebben. De hand van Pe-
tra Daalman was in de stukken goed 
terug te zien waardoor de diversi-
teit van de stukken toch één geheel 
werd. De avond werd daarnaast ge-
lardeerd met prachtige zang van 
Mariska van Leeuwen.
Voor de pauze werd het publiek 
getrakteerd op het absurdistische 
stuk ‘Op Volle Zee’ van de in Polen 
zeer bekende auteur Slawomir Mro-
zek. In een fraai decor waarin een 
prachtig vlot stond zaten 3 mannen 
die schipbreuk hadden geleden. Ze 
hadden honger en stonden voor een 
moeilijke keuze één van hen op te 
eten. Mooi en ingetogen spel waar-
bij de drie zeer aan elkaar gewaagd 
waren. Knappe dialogen en haast 
filosofische gedachten waarbij het 
publiek ademloos zat te kijken. 
Daarna moest het publiek 180 gra-
den schakelen bij de korte eenak-
ter ‘Sneldaten’. Modern zoeken naar 
je juiste partner. Wat staat je eigen-

lijk te wachten als je je voor zo’n da-
tingavond opgeeft. Drie type man-
nen werden overtuigend neergezet 
waarbij ook de dame die de keuze 
moest maken prima tegenspel gaf. 
Het decor was minimalistisch maar 
juist daarom knap bedacht. In de 
pauze had het publiek genoeg stof 
om over na te denken om daarna 
getrakteerd te worden op ‘Het ka-
mertje’ van de bekende kinderboe-
kenschrijver Jacques Vriens. Vriens, 
zelf jarenlang werkzaam geweest in 
het onderwijs, heeft een rake een-
akter geschreven over de beleve-
nissen in een teamkamer. Een script 
kan echter nog zo knap geschreven 
zijn maar zonder spel komt het niet 
over op het publiek. Bij deze eenak-
ter bewezen de Rijzenspelers ook 
dit gedeelte prima te beheersen. 
Vlot spel, overtuigende karakters 
en mooie scènes met emotie spat-
ten van het podium af. Het slotak-
koord met zang maakte de avond 
compleet.
De Rijzenspelers spelen ‘Kiezen’ 
nog op twee avonden: aanstaande 
vrijdag 7 en zaterdag 8 november. Er 
zijn nog kaarten verkrijgbaar via re-
serveren@rijzenspelers.nl of telefo-
nisch: 0297-327840. Plaats van op-
treden is dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat 15.

Fraaie konijnen, cavia’s en 
sierduiven bij de AKPV
Aalsmeer - De tentoonstelling van 
de 65-jarige Aalsmeers Konijnen- 
en PluimveeVrienden bij tuincen-
trum en dierenspeciaalzaak Ran-
zijn is een groot succes gewor-
den. Mede door de ideale ruimte is 
de keuring van de 307 dieren heel 
goed verlopen. De opening is ver-
richt door de Aalsmeerse wethouder 
Berry Nijmeijer. Er zijn veel bezoe-
kers langs de kooien gegaan en met 
name op zaterdag wist jong en oud 
de weg naar Ranzijn goed te vinden. 
De vereniging kan in ieder geval te-
rugkijken op en gezellige en goed 
verlopen tentoonstelling. Voor aan-
vang van de tentoonstelling zijn alle 
dieren gekeurd door een deskundi-
ge jury. Het fraaiste konijn, een Ha-
vanna, was van de heer J. van An-
keren uit Mijdrecht. Ook de fraai-
ste op een na, een ivoorkleurige Sa-
tijn, kwam van deze fokker. Het bes-

te konijn van een jeugdlid (tot en 
met 16 jaar), een Klein Zilver, kwam 
van Marcel Wijfje uit Nieuwkoop. 
De mooiste cavia, een rode Borstel-
haar, van Inge v.d. Goot uit Abbenes 
met op de tweede plaats een zwarte 
Gladhaar van de heer C. de Wage-
naar uit Rijnsaterwoude. Het fraaiste 
hoen, een Lakenvelder hen, van de 
heer D. Rijkens uit Woerden. Op de 
tweede plaats een Hollandse Kuif-
hoen van de heer van Nek uit Ede. 
Bij de dwerghoenders was de bes-
te een zilverpatrijs Hollandse Kriel 
van de heer C. v.d. Sijs uit Alphen a/
d Rijn. Op een na de beste een zil-
verpel Groninger Meeuwkriel van 
de Combinatie BeVo uit Kudelstaart. 
De mooiste sierduif was een Brun-
ner Kropper van de heer J. Diele-
man uit Amstelveen en als tweede 
de heer J. van Vliet uit Aalsmeer met 
een zwarte Romein.
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
AB
Mengeling van humor & kunst
Aalsmeer - Naar de mening van AB werd de win-
ter van 2007/2008 gekenmerkt door donkere wol-
ken boven Aalsmeer vanwege verwachte tekorten 
bij PUK Kudelstaart en de reconstructie van het 
Praamplein.

KPMG moest opheldering brengen in deze koude, grijze 
dagen. Toen, met enige moeite, het rapport openbaar op 
tafel lag, werd onmiddellijk duidelijk welke puinhoop het 
vorige college had achtergelaten. AB heeft betere ramin-
gen en controle op projecten geëist. Toch heeft het colle-
ge nog steeds niet goed begrepen wat goed onderbouw-
de voorstellen inhouden en welke informatie de raad no-
dig heeft om goed en afgewogen tot besluiten te komen. 
Helaas is ook bij het voorstel voor de noodlokalen voor 
Mikado weer het nodige fout gegaan. En ondanks het 
feit dat het budget voor de reconstructie van het Praam-
plein met miljoenen euro’s wordt overschreden, heeft het 
college niet de moeite genomen om alternatieven te on-
derzoeken en AB vindt dat een onbegrijpelijke en on-
wenselijke gang van zaken.

Argumenten beter wegen
Het is de burger vaak niet allemaal meer uit te leggen. 
AB probeert keer op keer om het college en de ande-
re fracties te wijzen op de door hen verkeerd gehanteer-
de volgorde in procedures, de onverantwoorde fi nancië-
le risico’s die soms worden genomen en de besluiten die 
niet op voldragen raadsvoorstellen worden gebaseerd. 
Jammer dat niet altijd naar de AB-argumenten wordt ge-
luisterd, die immers ook gestoeld zijn op kennis en prak-
tijkervaring. AB hoopt in het komende jaar meer begre-
pen te worden en spreekt de hoop uit dat hun argumen-
ten beter worden gewogen in plaats van dat deze louter 
en alleen om partijpolitieke redenen worden afgewezen. 
Of is alles een theater van de lach met niet serieus te ne-
men verhalen? Maken we overal een geintje van? Is al-
les een grap en spelen we een spel? Vergokken wij het 
belastinggeld van onze burgers? Halen wij de schouders 
op als we weer een paar miljoen kwijt zijn of onnodig te 
veel hebben uitgegeven aan projecten met een bodem-
loze put? Storten we ons zonder enig schaamrood op 
de kaken in nieuwe avonturen en drinken na afl oop van 
weer een verkeerd genomen besluit een glaasje? Wat 
AB betreft zeker niet! AB is er voor de Aalsmeerse bur-
ger en komt op voor hun belangen en waakt over de ge-
meentelijke uitgaven en het belastinggeld dat door de 
burger is opgebracht. Integer genomen besluiten op ba-
sis van kennis, argumenten en ervaring moeten wat AB 
betreft voorop staan. AB kijkt in de algemene beschou-
wingen met enige humor en spot terug op het afgelopen 
jaar. Dit jaar geen uitgebreide teksten want de visie van 
AB op Aalsmeer en haar toekomst heeft de fractie in de 
vorige algemene beschouwingen al zo prachtig beschre-
ven, vandaar de mengeling van humor en kunst waarbij 
de vier portefeuillehouders in de schijnwerpers zijn ge-
zet door Coq Scheltens. Uitdrukkingen als “Hup Pieterr” 
en “Dankjewel voor het blommetje” verwijzen naar wet-
houder Pieter Litjens. Wethouder Jaap Overbeek moet 
het onder andere doen met “Jaap mag het misschien 
wat korter” en “Wat is Mikado toch eigenlijk een moei-
lijk spelletje”. Wethouder Ronald Fransen mag het doen 
met “Wat meetpunten, waar meetpunten” en “Hellepie! 

Ik weet niet maar we vragen het na”. Tenslotte nog wet-
houder Berry Nijmeijer: “Weet je dat ik nog een put in de 
aanbieding heb? Maar dat ding is wel bodemloos” en “Ik 
ben gek geworden van Green & kaktussen! Bah!”

Betere samenwerking
Was 2008 louter kommer en kwel? Wat AB betreft niet en 
waren er best wat lichtpuntjes. Onder druk van de vol-
tallige raad gaan in Kudelstaart de eerste starterswonin-
gen met maatschappelijk gebonden eigendom gebouwd 
worden. Samen met het CDA heeft AB er voor kunnen 
zorgen dat RKAV het broodnodige nieuwe trainingsveld 
kreeg. De burgemeester is druk doende met het op gang 
brengen van de noodzakelijke reorganisatie en de eerste 
resultaten daarvan worden zichtbaar. De VVD presen-
teerde een initiatiefvoorstel duurzame energie dat he-
laas oneigenlijk werd afgeserveerd door haar coalitie-
partners. Maar het initiatief verdient wat AB betreft een 
compliment. PACT organiseerde diverse “politieke ca-
fés” die de politiek dichter bij de burger kunnen bren-
gen. Ondanks het feit dat de bijeenkomsten bijna uitslui-
tend door de eigen achterban worden bezocht, vindt AB 
dit een lovenswaardig initiatief dat een breder publiek 
verdient. Tenslotte slaagde de fractie van AB er in om het 
woningbouwbeleid opnieuw op de agenda te krijgen. AB 
spreekt de hoop uit dat het komende jaar alles echt be-
ter zal gaan, zowel in de samenwerking met het college 
als met de collegepartijen.

AB kijkt uit naar de debatten over het Aalsmeerse 
volkshuisvestingsbeleid, het Aalsmeerse verkeers- 
en vervoersplan en de Aalsmeerse Gebiedsvisie. 
AB kan niet wachten om het Klimaatbeleid en het 
Jeugd- en Jongerenbeleid nu echt te gaan invullen. 
Niet alleen meer woorden op papier, maar nu ook 
daden. AB zal al het mogelijke doen om het beste 
te bereiken voor de gemeente Aalsmeer.  

CDA
“Morgen begint vandaag”.

Aalsmeer -  Met het landelijk thema “Morgen be-
gint Vandaag” wordt het traject bedoeld, waarbij 
de leden van het CDA de agenda van de toekomst 
bepalen en met diezelfde titel wil de CDA-fractie 
Aalsmeer aansluiten bij het landelijk thema.

Het laatste jaar voorafgaande aan de verkiezingen in 
2010 zal de fractie zich tot het uiterste inspannen om 
de plannen die in de steigers staan, samen met de co-
alitiegenoten PACT en VVD te realiseren en de basis te 
leggen voor nieuwe plannen. Uiteraard zal de fractie de 
controlerende functie, vanuit goed rentmeesterschap 
gestalte geven. 

“Benutten wat je hebt”
De effecten van de financiële crisis en de gevolgen 
voor de economie zullen Aalsmeer niet voorbij gaan. 
Maar zoals in het verleden zo vaak is gebleken: iede-
re crisis biedt nieuwe kansen. Gecombineerd met de 
vele sterke eigenschappen die kenmerkend zijn voor 
Aalsmeer zal ook de Aalsmeerse economie versterkt 
uit de strijd komen. Historisch gezien is de Aalsmeer-
se economie getroffen door meerdere gedwongen eco-
nomische koerswijzigingen. Hierbij moet gedacht wor-
den aan het verdwijnen van het vele water en daarmee 
de visserij. Na het lucratieve winnen van turf ontston-
den boerderijen en fruittelers. Via de aardbeien en de 
buxuscultuur ontstond de trekheestercultuur, gevolgd 
door in kas gekweekte bloemen en planten. Aalsmeer 
groeide uit tot het bloemendorp van Europa, met de we-
reldwijde merknaam AALSMEER. De in Aalsmeer ge-
starte export van sierteeltproducten kon fl oreren dank-
zij het eveneens in Aalsmeer ontwikkelde bloemenvei-
lingsysteem. De grootste veiling ter wereld staat nog 
steeds in Aalsmeer. Grootschalige productiebedrijven 
en exporthuizen zijn inmiddels in en rond de veiling ge-
vestigd waarbij Greenpark en Greenport Aalsmeer een 
sleutelrol moeten gaan vervullen. Maar de kleinscha-
lige kwekerijen zijn bijna allemaal verdwenen. Echter 
de nieuwe kansen dienen zich al aan. Talloze kweke-
rijen die aan het water lagen vormen een nieuwe we-
reld van jachthavens. Daarnaast herbergt Aalsmeer een 
aantal unieke jachtenbouwers. De economische uitda-
ging van Aalsmeer ligt in het benutten van de water-
sportmogelijkheden en de recreatie in een watergebied 
dat bij veel watersportliefhebbers onbekend is. In het 
Aalsmeerse wapen staat de leus “Houden wat je hebt”. 

De CDA-fractie zou dit willen veranderen in “Benutten 
wat je hebt!” Of “ Morgen begint Vandaag”, zo gaat het 
in Aalsmeer al eeuwen.

Enkele aandachtspunten
In de beschouwingen vraagt de CDA-fractie wie er al-
lemaal betrokken zijn bij het jeugdbeleid en wie heeft 
daarin welke verantwoordelijkheid. Raddraaiers in een 
hanggroep moeten direct aangepakt worden en stel 
ouders aansprakelijk voor het (wan)gedrag van hun 
kinderen. De CDA-fractie is voorstander van een per-
manente uitbreiding van jongerenaccommodaties en 
het project “bus” is daarbij geen optie. Verder vraagt 
de fractie om zo snel mogelijk met uitgewerkte plan-
nen te komen voor de maatschappelijke stages (in 2011 
een verplicht onderdeel voor leerlingen van middelbare 
scholen). Met betrekking tot het ouderenbeleid zal de 
CDA-fractie zich blijven inzetten voor de zwakkeren in 
de samenleving. Verder vraagt de fractie aandacht voor 
een campagne om mensen bewust te maken dat men 
als vrijwilliger niet alleen vrije tijd investeert maar dat 
men er ook veel voor terug krijgt. Om een verantwoord 
gemeentelijk monumentenbeleid te kunnen voeren is 
een beperkt subsidiebudget gewenst en de CDA-fractie 
stelt voor de wegbezuinigde subsidie in ere te herstel-
len en een budget van tienduizend euro op te nemen. 
Op het gebied van handhaving en veiligheid vraagt de 
fractie of de burger van Aalsmeer iets heeft gemerkt 
van de beleidsstukken en nota’s die zijn verschenen of 
is er alleen sprake van papieren tijgers? Op het gebied 
van het arkenbeleid vraagt de fractie meer duidelijk-
heid en bij kamerverhuur pleit de fractie nogmaals voor 
medewerking om naar een menswaardig onderkomen 
voor medelanders te komen.
 
Ten aanzien van Schiphol vraagt de CDA-fractie in 
te zetten op omgevingsbeleid zoals bijvoorbeeld 
beperking van de toename van hinder. De fractie 
staat bij rentmeesterschap voor een degelijk fi -
nancieel beleid en is voorstander om het begro-
tingsoverschot toe te voegen aan de reserve om 
eventuele schokken op te vangen. De CDA-fractie 
vindt het reëel om de OZB ook komend jaar weer 
met de infl atiecorrectie te laten stijgen.
De verhoging is geraamd op 2,75 procent, inclu-
sief de 1 procent extra heffi ng en de fractie reali-
seert zich dat Aalsmeer in vergelijking met omrin-
gende gemeenten bij de allerhoogste behoort en 
acht daarom, buiten de infl atiecorrectie, verdere 
stijging in de toekomst onverantwoord.

VVD
“Gemeente zou weer jongerenraad
moeten opzetten”.
Aalsmeer - Opgroeien in Aalsmeer, zorgen voor el-
kaar, vrije tijd, handhaving en veiligheid, bereik-
baarheid en mobiliteit, duurzame leefomgeving, 
wonen en ruimtelijke indeling, de B.V. Aalsmeer, 
dialoog burger en bestuur, bestuur in ontwikkeling 
en natuurlijk fi nanciën.

Over al deze onderwerpen geeft de VVD Aalsmeer haar 
mening in de algemene beschouwingen. Zo vindt de 
VVD dat de ingezette weg van voor- en vroeg schoolse 
educatie moet worden voortgezet en niet door rijksbe-
zuinigingen mag worden afgebroken. En kinderopvang 
heeft volop, en al vele jaren, de aandacht bij deze frac-
tie. De VVD is van mening dat de opvang geregeld dient 
te worden door beroepskrachten en de gemeente heeft 
de taak dit te faciliteren. Verder betreurt de VVD het dat 
Aalsmeer geen jongerenraad meer heeft. De fractie is 
van mening dat er vanuit de gemeente initiatief geno-
men moet worden weer een jongerenraad op te zetten. 
“Naast een bescheiden fi nanciële ondersteuning zou er, 
net als aan de wijkraden, een opbouwwerker toegewe-
zen kunnen worden.” Over de wet inburgering is de VVD 
niet helemaal te spreken. De wet heeft op dit moment 
nog niet het gewenste resultaat. “De VVD is nog steeds 
van mening dat om een goede integratie mogelijk te ma-
ken, deelname verplicht gesteld moet worden. Vrijwilli-
gers noemt de fractie in haar beschouwingen de smeer-
olie voor verenigingen, maar ook de extra’s die scholen 
en bibliotheken bieden. De VVD pleit voor het breder in-
voeren van een soort ‘vrijwilligersverplichting’ zoals die 
al bij sommige sportverenigingen bestaat: Als je kind//
jijzelf ergens spoort/aan culturele vorming doet, wordt 
van je verwacht dat je iets voor je vereniging terugdoet. 
“Dit zou eventueel in de komende sportnota kunnen 
worden meegenomen.” 

Groeimogelijkheden recreatie
“Op het gebied van recreatie en toerisme heeft Aalsmeer 
nog groeimogelijkheden”, vervolgt de VVD in haar be-
schouwingen. Voor het surfeiland is een plan van aanpak 
aangenomen en in 2009 wordt begonnen met het weg-
werken van achterstallig onderhoud. De VVD denkt dat 
een boulevard tussen de 1e Mensinglaan en de waterto-
ren de recreatie kan bevorderen. En om meer passanten 
naar het Dorp te halen, vindt de fractie dat het water be-
ter bij het Dorp betrokken moet worden door de aanleg 
van passantenhavens en het creëren van camperplaat-
sen. “Een passantenhaven in het centrum kan een be-
langrijke en noodzakelijke impuls zijn voor het Aalsmeer-
se centrum.” Sporten in de vrije tijd acht de VVD van 

groot belang. De fractie is een voorstander van het sti-
muleren van sportinitiatieven voor iedereen, van jong tot 
oud. Daarnaast is de partij een voorstander van het re-
aliseren en behouden van speel- en sportvoorzieningen, 
inclusief trapveldjes, in zowel bestaande als in de nieu-
we wijken. Wat handhaving betreft ziet de VVD uit naar 
een spoedige invulling en uitvoering van de langver-
wachte nota over huisvesting buitenlandse werknemers. 
“Dit blijkt één van de onderwerpen die de Aalsmeerse 
inwoners (sommigen dagelijks) bezighouden. De VVD 
is als enige partij tegen huisvesting van (tijdelijke) bui-
tenlandse werknemers in de woonwijken. De woonwij-
ken zijn hier niet op ingedeeld en het heeft op een groei-
end aantal plaatsen een negatieve invloed, zoals bijvoor-
beeld een overschot aan te parkeren auto’s en afval-
zakken. Een aantal voorvallen in het (recente) verleden 
sterkt ons in die mening.” 

Rotonde Oosteinderweg
De omgelegde N201, de Noordvork met de zevensprong 
en de aangepaste Middenweg gaat er toe bijdragen dat 
het toekomstige verkeer vlotter afgehandeld kan wor-
den, meent de VVD. De fractie wil verder wel dat er na-
gedacht wordt over de aanleg van een rotonde ter hoog-
te van de Oosteinderweg en de Dorpsstraat op het mo-
ment dat de omgelegde N201 in functie komt. “Ook een 
mogelijkheid is om de Oosteinderweg, met in het ver-
lengde van de Van Cleeffkade, een voorrangspositie te 
geven op de dan inmiddels afgewaardeerde oude N201. 
Dit om het oude wensbeeld van het beter aaneenhech-
ten van het dorpscentrum met het nu te ontwikkelen 
Lijnbaangebied gestalte te geven.” Voor de Oosteinder-
weg, stelt de VVD verder, zal nagedacht moeten wor-
den over parkeren op eigen terrein. “De afgelopen ja-
ren is het bijna onmogelijk geworden om veilig gebruik 
te maken van het trottoir.” Ook wil de VVD weten wan-
neer gestart wordt met de bouw van een busstation na-
bij de Zwarteweg. Wat betreft het Schipholbeleid neemt 
de VVD Aalsmeer afstand van de landelijke VVD-visie. 
“Wij ervaren de laatste voorstellen van de Alderstafel 
als haast catastrofaal voor Aalsmeer, het lijkt alsof wet- 
en regelgeving aangepast worden aan de luchthaven in 
plaats van andersom.” 

Communicatie en OZB-tarief
Tot slot onderstreept de VVD in haar algemene beschou-
wingen nogmaals het belang van goede communica-
tie met inwoners. “Het is meer dan duur klinkende bur-
gerparticipatie of interactieve beleidsvorming. Het be-
treft ook en met name voorlichting en het beantwoorden 

van telefoon en brieven. Het gewone dagelijkse 
mensenwerk dus.” Wat de fi nanciën betreft acht de 
VVD de voorgenomen stijging van de OZB-tarieven 
geen goed idee. “Gezien het feit dat de afgelopen 
maanden de huizenprijzen alleen maar gedaald 
zijn en een groot aantal inwoners waarschijnlijk in 
hun inkomen geen enkele infl atiecorrectie zullen 
krijgen, ligt een verhoging van de tarieven niet voor 
de hand. Ook het bedrijfsleven wordt al met gro-
te kostenstijgingen geconfronteerd. De VVD vreest 
dat een hoger OZB-tarief in deze periode van drei-
gende neergaande economie wel eens de beruch-
te druppel zou kunnen worden.”

PACT
“PACT heeft grote zorg over
achteruitgang thuiszorg”.

Aalsmeer - De geluiden van PACT over het zittende 
college en wat al gerealiseerd is, zijn nogal positief. 
Uiteraard is het verlanglijstje van deze partij niet 
leeg maar de loftrompet schalt luid over de voor-
bije periode met constateringen als “eindelijk weer 
perspectief” en een “fi nancieel solider beleid”. Aan-
dachtspunten voor PACT zijn een betere gezond-
heidszorg, een plan voor het behoud van natuur in 
Aalsmeer, fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmi-
granten en een stop op verstedelijking. 

De ‘algemene beschouwingen’ van PACT zijn uitge-
smeerd over 14 pagina’s. Overwegend positieve geluiden 
en die optimistische insteek spreekt ook al uit de PACT-
slogan ‘Aalsmeer wordt socialer en groener’. “Maar...”, zo 
zegt de combinatie-partij van D66, GroenLinks en de 
PvdA, “we zijn er nog niet.” Er is nog wel het een en ander 
te wensen voor de collegepartij èn er zijn ontwikkelingen 
waarover grote zorgen zijn.

Meer samenwerking Uithoorn
PACT vindt dat de gemeente Aalsmeer af moet van ex-
terne inhuur van werknemers. Uit nood gebeurt dit om-
dat werken bij de lokale overheid blijkbaar niet in trek is. 
Daarnaast krijgt diezelfde overheid er steeds meer taken 
bij. PACT vindt dat de gemeente met het inhuren van ex-
ternen kansen mist om zelf ervaring en kennis op te doen 
en in eigen huis te houden.

De partij is dan ook voorstander van schaalvergroting in 
de vorm van intergemeentelijke samenwerking met Uit-
hoorn. De progressieve combinatie zal een uitbreiding 
van de samenwerking ondersteunen.

Oosteinde stiefkind sportgebied
Deelname aan de samenleving is een van de pijlers van 
de partij, naast duurzaamheid en democratie’. Deze pijlers 
sluiten weer aan bij ‘samen plannen maken’ een vaakge-
strooide kreet van het zittende college. PACT waardeert 
alle inspanningen van ieder die op welke manier dan ook 
bijdraagt aan een sociale samenleving. Blijkbaar zetten 
toch minder mensen zich daarvoor in. “Jammer dat min-
der mensen bereid zijn vrijwilligerswerk te doen.” PACT 
vindt ook dat er meer speelruimte moet komen. “Nieuw-
Oosteinde is het stiefkind wat sportaccommodaties be-
treft. Daar moet echt een inhaalslag komen.” 

Marktwerking zorg verkeerd
Terwijl landelijk steeds hardere woorden vallen over jon-
geren die ernstige overlast veroorzaken, wil PACT voor 
Aalsmeer een subtielere aanpak. Het beleid ‘bedreigen 
- oppakken - vervolgen’ gaat de partij veel te ver. Lie-
ver preventieve maatregelen en een snelle komst van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin. “Liever vandaag dan mor-
gen, dit centrum, waar ouders en kinderen effectief hulp 
krijgen zonder te verdwalen in een bureaucratische hulp-
verlening.” Aandacht voor de jeugd dus, maar ook voor 
ouderen, waar de partij van zegt dat het beleid rond de 
voorzieningen voor deze groep ‘ouderwets’ is. 
“Huisvesting, zorg, vrije tijd en vervoer moet veel beter 
op elkaar worden afgestemd.” PACT maakt zich trouwens 
grote zorgen over de achteruitgang in de thuiszorg. 
“Marktwerking in de zorgsector is in onze ogen het ver-
keerde instrument. Hulpbehoevende worden de dupe van 
deze verkapte bezuinigingsmaatregel van het kabinet.” 
De partij pleit voor een grondige evaluatie van de nieuwe 
regels en wil uitgezocht hebben hoe de kwaliteit van het 
huidige zorgaanbod eigenlijk wordt ervaren. PACT hoopt 
ook dat het aanbod gezondheidszorg in Nieuw-Oostein-
de beter wordt dan het nu is: onder de maat. “Met de 
bouw van het nieuwe winkelcentrum wordt deze lacune 
hopelijk snel weggewerkt.” 

Laatste driehoek groen laten
PACT is een partij die voor ‘groen’ gaat en dat stelt zij ook 
in de beschouwingen. Zij wijst daarbij ook naar de reac-
ties van inwoners op de Gebiedsvisie. “Verdere verstede-
lijking in Aalsmeer is geen optie. Bij het dorpse karakter 
past het niet élk geschikt plekje vol te bouwen of hoger te 
bouwen.” De partij wil de laatste onbebouwde ‘driehoek’ 
die nog over is aan de noordkant van nieuwbouwwijk 
Nieuw-Oosteinde voor natuur en recreatie benutten. 
PACT vindt dat de tijd rijp is voor een Natuurbeheerplan. 
Naast de nodige aandacht voor de Gebiedsvisie en het 
Waterplan mag Aalsmeer haar natuur wel eens in de 
schijnwerpers plaatsen. Althans, de bescherming en het 
behoud ervan. Want meer aanbod op toeristisch en re-
creatief vlak hoeft niet. “Economische groei mag nooit ten 
koste gaan van de natuur.” Daarom ook wil de partij dat 
Aalsmeer altijd waakzaam blijft op Luchthaven Schiphol 
en zijn groeistuipen. De ruimtelijke reservering voor een 
2e Kaagbaan baart de partij veel zorgen. Evenals de ‘ge-
ruchten’ over de vertraging van de N201-omlegging. “Dit 
zal Aalsmeer op vele terreinen hard raken.” 

Meer luisteren naar inwoners
Zorg is er over de huisvesting van arbeidsmigranten uit 
het buitenland, met name Oost-Europeanen. “Streng 
handhaven op misstanden op gebied van ‘ophokken’ van 
zoveel mogelijk mensen is prima. Geen onveilige en on-
menselijke situaties”, zo vindt de partij. “Maar we ver-
wachten van het college ook dat er voortvarend wordt 
gewerkt aan het beschikbaar stellen van locaties voor 
grootschalige en fatsoenlijke huisvesting van buitenland-
se werknemers.” 

Blij is de partij tot slot met het verstandige bankie-
ren (in deze tijd!) van Aalsmeer. Een fi nanciële buf-
fer moet tegenvallende rijksuitkeringen opvangen 
zonder dat dit ten koste gaat van uitvoering van be-
langrijke plannen. 
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Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 verder 
in degradatienood
Aalsmeer - Bloemenlust 1 speelde 
een cruciale wedstrijd in de strijd te-
gen degradatie. Tegen directe con-
current De Voleweijckers 1 werden 
in De Bloemhof met 5-5 de punten 
nog gedeeld, maar bij de return in 
Amsterdam was het resultaat te-
leurstellender met een 7-3 neder-
laag. Het lag zeker niet aan Hervé 
Pategnies die heel knap twee wed-
strijden wist te winnen. Ook Bart 
Spaargaren droeg zijn steentje bij 
met één overwinning. Samen kon-
den Hervé en Bart in het dubbel-
spel aan het eind van de games net 
het verschil niet maken (12-10, 11-
7, 12-10). Johan Berk speelde zeker 
niet slecht, maar kwam mede door 
de lange en slopende rally’s aan het 
eind steeds net te kort. Twee partij-
en verloor hij op het nippertje in een 
beslissende vijfde game en één par-
tij ging in een zeer spannende vier-
de game met 20-18 naar zijn tegen-
stander.

Goed resultaat Bloemenlust 2
Bloemenlust 2 blijft goed meedoen 
in de top van hun vijfde klasse pou-
le. Als tweede op de ranglijst werd 
met 6-4 gewonnen van de nummer 
drie, Tempo Team 9. Met vier partij-
en in de maximale vijf games, waar-
van er drie werden gewonnen, en 
de overige zes in vier games, was 
het een zeer spannende ontmoe-
ting. Ton de Hollander verloor zijn 
eerste twee wedstrijden zeer nipt, 
maar kon gelukkig in zijn laatste 
wedstrijd wat terug doen. Na een 1-
2 achterstand in games pakte hij de 
vierde (11-7) en vijfde game (11-8). 
Wim v.d. Aardweg bleef twee keer 
een tegenstander net voor, de eer-
ste wedstrijd besliste hij in de vijf-
de game met 12-10 en de tweede in 
de vierde game met 13-11. Ook Ti-
neke Nap was goed voor 2 punten, 
waarvan vooral de eerste zwaar be-
vochten was (8-11, 11-7, 11-9, 12-
14, 11-8). Het zesde en winnende 
punt werd gescoord door eendrach-
tige samenwerking van Ton en Wim 
in het dubbelspel.

Domper na euforie Team 3
Na de verrassende 10-0 winst vo-
rige week bij de nummer twee Rij-
senhout 4, moest Bloemenlust 3 nu 

op bezoek bij de koploper AGT 3. 
Zonder de sterkste speler Zjimmy 
Kusztykiewicz zat er deze keer he-
laas geen stunt in. In de eerste par-
tij won Mees v.d. Broeck nog de eer-
ste game en bleef de volgend twee 
games goed bij, maar in de vierde 
game moest hij zich gewonnen ge-
ven (10-12, 11-8, 11-9, 11-2). Willem 
Visser hield de hoop op een goed re-
sultaat nog wel levend door de vol-
gende partij te winnen, maar naar 
later bleek zou het daar helaas bij 
blijven. Mees, Willem en ook invaller 
Dirk Piet konden tot aan 7-1 geen 
vuist meer maken, inclusief het dub-
belspel door Mees en Willem. In de 
laatste twee partijen waren er nog 
wel degelijk winstkansen, maar de-
ze keer zat het de Aalsmeerders net 
even niet genoeg mee. Mees Moest 
na een 2-0 voorsprong in games 
en winstkansen in de derde game, 
toch toestaan dat zijn tegenstander 
langszij kwam en de partij in de vijf-
de game besliste (15-17, 9-11, 11-9, 
11-6, 11-9). 
Eenzelfde scenario speelde zich af in 
de laatste partij van de avond, waar-
in Willem op een tweede Bloemen-
lust-punt af leek te stevenen, maar 
zich uiteindelijk in de vijfde game 
met 11-8 gewonnen moest geven. 
Na de euforie van vorige week nu 
toch een beetje een domper met 
een 9-1 nederlaag.  

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 8 november

AALSMEER
Aalsmeer 1 – EDO 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – JOS/Watergr.meer 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – WV-HEDW 6 14.30 u
Aalsmeer 4 – WV-HEDW 7 14.30 u
Swift 10 - Aalsmeer 6 15.00 u
Amstelland United 2 - Aalsmeer 7 12.30 u
Arsenal 4 - Aalsmeer 8 14.30 u
Aalsmeer Vet.1 – Geel Wit Vet.1 14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – ZOB A1 11.30 u
Zandvoort A2 - Aalsmeer A2 11.00 u
Aalsmeer C1 – Amstelveen C2 12.00 u
Bloemendaal C3 - Aalsmeer C2 11.15 u

Pupillen
Voorland D1 - Aalsmeer D1 11.00 u
Aalsmeer D2 – RKAV D2 10.00 u
VSV E1 - Aalsmeer E1 10.00 u
Amstelveen E2 - Aalsmeer E2  9.00 u
Aalsmeer E3 – RKAV E3   9.00 u
Aalsmeer E4 – DWS E6   9.00 u
Aalsmeer F1 - Amstelland United F1   9.00 u
AMVJ F1 - Aalsmeer F2 11.00 u
Geuzen/Mid.meer F3 - Aalsmeer F3   9.00 u
Roda’23 F6 - Aalsmeer F4 9.00 u

Dames
RKDES DA.1 - Aalsmeer DA.1 13.00 u

R.K.A.V.
Vlug en Vaardig 5 - RKAV 2 14.30 u
KJSB Vet.1 - RKAV Vet.1 14.30 u
RKAV Vet.2 – Nita Vet.1 14.00 u

Junioren
RKAV C1 – Argon C2 14.30 u
VVC C2 - RKAV C2 14.30 u
RKAV C3 – HBC C4 13.00 u

Pupillen
VVC D2 - RKAV D1 11.30 u
Aalsmeer D2 - RKAV D2 10.00 u
RKAV D3 – Geel Wit MD.1 11.30 u
Diemen E2 - RKAV E1 11.30 u
Diemen E3 - RKAV E2 11.30 u
Aalsmeer E3 - RKAV E3   9.00 u
RKAV E4 – Amstelveen E4 11.30 u
Buitenboys E13 - RKAV E5 11.00 u
RKAV E6 – Legm.vogels E 11 11.30 u
RKAV F1 – KDO F1 10.15 u
Bijlmer F2 - RKAV F2   8.30 u
RKAV F3 – Geuzen/Mid.meer F2   9.00 u
RKAV F4 – AMVJ F2   9.00 u
Sp.Martinus F8 - RKAV F5  9.00 u

Meisjes
RKAV MC.1 – Buitenveldert MC.4 10.00 u
RKAV MD.1 – Hoofddorp MD.2 10.15 u
RKAV MD.2 – Hoofddorp MD.1 11.30 u
RKAV ME.1 – AS’80 E 17 10.15 u
RKAV ME.2 – Sp.Martinus E 11 11.30 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Hoofddorp D6 - RKDES D1 11.00 u
Ouderkerk D3 - RKDES D2 9.00 u
RKDES D3 – Onze Gazellen D4 13.00 u
RKDES E1 – DWS E2 11.00 u
Amstelveen E3 - RKDES E3 10.15 u
Abcoude E6 - RKDES E4 13.00 u
Tos Actief E5 - RKDES E6  9.30 u
Arsenal F1 - RKDES F1   9.00 u
SCW F2 - RKDES F2 10.00 u
RKDES F3 – Amstelland United F6   9.30 u
RKDES F4 – AFC F7 11.00 u

Roda’23 F9 - RKDES F5   9.00 u
SVOW F1 - RKDES F6 10.00 u
Kickers F4 - RKDES F7   9.00 u
KDO F4 - RKDES F8 12.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Aalsmeer DA.1 13.00 u
RKDES MA.1 – CSW MA.1 11.00 u
Roda’23 MB.1 - RKDES MB.1 14.30 u
Purmerend MC.1 - RKDES MC.1 12.30 u
CSW MC.1 - RKDES MC.2 13.30 u

S.C.W.
Overbos 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 2 – Zwanenburg 2 14.30 u
Ouderkerk 2 - SCW 3 12.00 u
DVVA 4 - SCW 4   9.45 u
SCW Vet.1 – Kon.HFC Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Arsenal Vet.2 14.30 u
Bloemendaal Vet.2 - SCW Vet.3 15.00 u

Junioren
Hillegom B2 - SCW B1 13.00 u
DSOV C1 - SCW C1 13.00 u
Hoofddorp C7 - SCW C2 12.30 u
Pupillen
AFC D7 - SCW D1 12.15 u
NFC/Brommer D2 - SCW D2 10.00 u
JOS/Watergr.meer E2 - SCW E1 10.30 u
Geinburgia E2 - SCW E2 10.00 u
SCW E3 – Geuzen/Mid.meer E5  9.00 u
SCW F1 – Legm.vogels F5 10.15 u
SCW F2 – RKDES F2 10.00 u
Nw.Sloten F5 - SCW F3   9.00 u
VVC F 13 - SCW F4   9.00 u
SCW F5 – Alkmania MP 6  9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Buitenveldert DA.5 12.45 u
SCW MB.1 – Zandvoort MB.1 10.00 u
SCW MD.1 – Zandvoort MD.1 10.15 u
SCW ME.1 – Overbos ME.1 10.00 u
SCW MF.1 – Buitenveldert MF.1  9.00 u

Zondag 9 november

R.K.A.V.
HBC 1 - RKAV 1 14.30 u
Swift 3 - RKAV 2 13.00 u
RAP 3 - RKAV 3 12.00 u
Ouderkerk 3 - RKAV 4 14.00 u
DIOS 9 - RKAV 5 11.00 u
Pancratius 7 - RKAV 6 11.30 u

Junioren
RKAV A1 – WV-HEDW A1 11.30 u
RKAV A2 – Roda’23 A5   9.30 u
Kon.HFC B3 - RKAV B1 14.30 u

Dames
Buitenveldert DA.7 - RKAV DA.1 12.15 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Legm.vogels 1 14.00 u
RKDES 2  - Legm.vogels 2 11.00 u
Bloemendaal 3 - RKDES 3 11.00 u
RKDES 4 – Amstelland United 4 12.00 u
RKAVIC 3 - RKDES 5 11.30 u
Roda’23 4 - RKDES 6 11.15 u
Ouderkerk 4 - RKDES 7 12.00 u
WV-HEDW 12 - RKDES 8 14.30 u

Junioren
RKDES A1 – Weesp A2 12.00 u
Legm.vogels B2 - RKDES B1 10.00 u
RKDES B2 – AFC B4 10.00 u
AS’80 C1 - RKDES C1 11.30 u
RKDES C2 – Sloterdijk C2 10.00 u
RKDES C3 – Legm.vogels C4 12.00 u

Jan Berk, Mr. 26 in halve finale Sconeronde.

Competitie in Dorpshuis Kudelstaart
Oude tijden herleven bij 
dartclub Poel’s Eye
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
herleefden oude bij de dartclub 
Poel’s Eye in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Het deelnemeraantal van 
77 was weer ouderwets hoog. On-
der deze deelnemers waren ook en-
kele ‘verloren zonen’. 
Rob Poland, Job van Rijsse en Ro-
bert Donicie waren na enige tijd af-
wezigheid weer opgedoken. Job 
kon zijn rentree helaas geen luister 
bijzetten met klinkende overwinnin-
gen. Robert daarentegen bereikte 
knap de kwartfinale van de Scon-
eronde. Rob presteerde ook uitste-
kend, hij bereikte de laatste 16 in 
de winnaarronde. Rob, Job en Ro-
bert zijn darters van het eerste uur. 
Zij waren zeven jaar geleden al ac-
tief  tijdens het eerste seizoen van 
de Poel’s Eye. 
Zij waren op de afgelopen speel-
avond niet de enige aanwezigen 
die er toen ook al waren. Ook Floor 
van Zanten (kampioene bij de da-
mes), Ireen van Graas (derde), Lin-
da Offerman, Marieke van Zanten, 
Jeroen van den Helder (kampioen), 
Bak (2de), Huib Gootjes (8ste), Pe-
ter van de Laarse (9de), (overigens 
werd Rob Poland 10de), Jan Berk, 
Michel van Galen, Wilco van Det, 
Danny Zorn, Leen van der Berg, 
Mario Engel, Jan Bruinsma, Rem-
co Maarse, Rob Braam en Christop-
her Brouwer waren er toentertijd al 
bij. Eigenlijk ontbreken in dit rijtje 
Ronald Baars (4de), Remo Twaalf-
hoven (7de), Tim Maas, Johan Sie-
beling, John Buis, Rinus Jurka en 
Piet van Overbruggen, maar zij wa-
ren door bittere pech de afgelopen 
speelavond afwezig. 
Ook Bianca Gootjes (2de bij de da-
mes), Pieter Langelaan, Thomas de 
Ridder en Emiel Albers behoorden 
toen tot de actieve darters. 
De eerste drie genoemden nemen 
tegenwoordig de organisatie op de 
speelavonden onder handen, sa-
men met de toen al aanwezige Ro-
nald Hirs. Emiel is nog steeds van 
onschatbare waarde als vrijwilliger. 
Affijn, even terug naar de afgelopen 
speelavond. 
Van de darters van het eerste uur 
was ook Jan Berk opvallend goed 
bezig. Deze sympathieke darter 
heeft al 7 jaar als bijnaam Mr. 26. 

Nog altijd is hij blij met een score 
van 26, maar dan alleen met één pijl 
in de 1, 5 en 20. Tussen al juichmo-
menten door bereikte hij knap de 
halve finale van de Sconeronde.  
Resultaten van de Sconeronde van-
af de kwartfinales: Jan Berk wint 
van Jan van Zanten, Michel Kuiper 
van Alex Adema, Wijnand Kool van 
Robert Donicie, Barry Zander van 
Albert Geleijn. Halve finale; Michel 
wint van Mr. 26, Wijnand van Barry. 
Finale; Wijnand wint.
In de winnaarronde waren Bak en 
Danny Zorn de beste vertegenwoor-
digers van ‘de oude garde’. Na zijn 
finaleplaats van de vorige speel-
avond bereikte Bak nu de kwartfi-
nale. Danny Zorn draaide de zaken 
om, hij bereikte nu de finale. Helaas 
volgde hij wel het voorbeeld van Bak 
van de vorige keer, ook Danny ver-
loor de finale. 
Resultaten vanaf de kwartfinales: 
Stefan Pouw wint van Bak, Nick van 
der Linden van Roy de Jong, Steffan 
Kokkeling van Gerard Klijn, Dan-
ny van Gert Jan van de Wolf. Hal-
ve finale: Nick wint van Stefan, Dan-
ny van Steffan. Finale: Nick van der 
Linden wint van Danny.

Verheugende komst 
Linda en Jolanda 
Bij de dames was Linda Offerman 
de ‘teruggekeerde verloren dochter’. 
Twee seizoenen lang was zij vaste 
gast, hierna werd zij vijf jaar uit het 
oog verloren. 
Ook Jolanda Heysteeg was voor het 
eerst dit seizoen aanwezig. Zij reik-
te tegelijk knap tot de finale, maar 
verloor jammerlijk van de dame met 
verreweg de meeste ervaring bij de 
Poel’s Eye; Ireen van Graas. Halve fi-
nale: Jolanda wint van Moniek Goe-
man, Ireen van Dini Kranandonk. Fi-
nale: Ireen wint van Jolanda. Uiter-
aard beperkt het aantal vaste klan-
ten zich niet tot de darters van het 
eerste uur. Later zijn er nog veel 
(zeer) regelmatig komende darters 
bijgekomen. Bij de Poel’s Eye is ie-
dereen dan ook van harte welkom. 
De volgende speelavond is volgen-
de week vrijdag 14 november. 
De inschrijving sluit om 19.45 uur, 
deelname kost drie euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar.

Zwemcompetitie
Vier overwinningen Oceanus 
Aalsmeer - Zondag 2 november 
was een drukke dag voor de zwem-
mers van Oceanus. In Amsterdam 
werden voor het eerst de kring-es-
tafette-kampioenschappen georga-
niseerd. Daarvoor was een flinke 
ploeg op de been gebracht met mi-
nioren, junioren en senioren. Geluk-
kig heeft Oceanus een brede ploeg, 
want van de junioren en jeugd-
zwemmers waren er 14 actief bij een 
andere wedstrijd in Amsterdam en 
van de senioren 2 bij een lange af-
stand wedstrijd in Bodegraven. Met 
een beetje schuiven werden alle 
plekken opgevuld. Bij de estafette-
kampioenschappen werd de meis-
jes/dames ploeg knap derde, de 
jongens/heren zelfs tweede. Daarbij 
hadden de jongens minioren (Bart 
Sommeling, Sander Kirillova, Ruben 
Griffioen, Rick de Mercado en Yves-
Maurice Vork) een groot aandeel, 
want zij wonnen alledrie de estafet-
tes in hun leeftijdsgroep. De vier-
de overwinning was voor de rugslag 
dames (Kirsten Smit, Robin Mees-
ter, Eveline Wegman en Wyke Nieu-
wenhuizen). Tweede plaatsen waren 
er voor de rugslagheren en de vlin-
derslag dames, derde voor de heren 
vrijeslag en wisselslag, de jongens 
junioren schoolslag, de meisjes ju-
nioren vlinderslag en de dameswis-
selslag. Persoonlijke records gelden 
helaas alleen voor startzwemmers, 
maar het leverde er toch negen op: 
Twee keer voor Dennis Reijnders en 
één voor Robin Hofman, Martijn de 
Mercado, Rick de Mercado, Michel-
le Meulenbroek, Bart Sommeling, 
Max Wegbrans en Eveline Wegman.
De veertien zwemmers die deelna-
men aan de jeugdwedstrijd in Am-
sterdam zwommen over het alge-
meen heel goed. Zij behaalden 
34 persoonlijke records en brach-
ten prachtige tijden op het score-
bord. Voor Nils Mollema waren er 
drie clubrecords: eerst als start-

zwemmer en later op de persoon-
lijke 100 vrij verbeterde hij de oude 
toptijd van Tristan Kroon (56.73 uit 
1995) via 55.61 naar 55.47 en op de 
100 rug was hij met 1.04.00 sneller 
dan Patrick van Marissing in 1997. 
Jeffrey Reijnders zwom op de 100 
vrij naar 1.00.31 en dat was een rui-
me verbetering van zijn persoonlij-
ke record en van het clubrecord van 
Erik-Jan van Zijverden uit 2002. Net 
even sneller was Vincent Moolhuij-
sen, die met 59.50 voor het eerst de 
minuut-grens doorbrak. Vier per-
soonlijke records waren er voor Isa-
belle Grootes (50 en 100 vrij, 100 rug 
(est) en 100 rug persoonlijk), Chan-
tal Grove (100 vrij, 100 rug, 100 vlin-
der en 100 school estafette), Tamara 
Grove (100 vrij, 50 en 100 rug en 100 
vlinder), Nikki van der Hoorn (100 
vrij, 50 en 100 rug en 100 vlinder), 
Nils Mollema (2 x 100 vrij, 100 rug 
en 100 vlinder) en Istvan Spaarga-
ren (100 vrij, 100 rug, 50 en 100 vlin-
der). Robin Pagano Mirani nam voor 
het eerst deel aan een wedstrijd en 
maakte gelijk indruk: onder de 1.10 
op de 100 vrij: 1.07.72. Nikki van der 
Hoorn zwom voor het eerst offici-
eel onder de 1.02 op diezelfde af-
stand en zit ook daar vlak bij de NK 
limiet.
In Bodegraven kwam Ivor Mollema 
aan de start voor de 200 wissel en 
800 vrij. Op beide afstanden bleef 
hij iets boven zijn persoonlijke re-
cords. Danique Gielen startte op de 
800 vrij en verbeterde haar beste tijd 
van begin dit jaar met een halve se-
conde.
Komend weekeind is de hele wed-
strijdzwemploeg van Oceanus aan-
wezig bij de clubkampioenschap-
pen die op vrijdagavond en zondag-
middag worden verzwommen. Tus-
sendoor gaat op zaterdag nog een 
groep zwemmers naar Nieuwerkerk 
aan de IJssel om deel te nemen aan 
de IJsselcup. 

Dennis Reijnders, twee persoonlijke 
records.

Isabelle Grootes, vier persoonlijke re-
cords.

Autorally
Wevers en Van Weeren pakken 
zesde zege in Hengelo
Aalsmeer - De Conrad Euregio 
Rally van het afgelopen weekein-
de was de seizoensafsluiter voor de 
equipe Erik Wevers en Jalmar van 
Weeren. De Markelöer wist de Con-
rad Euregio Rally, de achtste en 
laatste wedstrijd van het Rallycli-
nic Dutch Open, voor de vijfde keer 
op zijn naam te schrijven. Voor Jal-
mar van Weeren, de Aalsmeerse na-
vigator van de Twent, was het een 
kroon op een nagenoeg perfect sei-
zoen. De zege in de Euregio Rally 
zorgt ervoor dat de teller van We-
vers en Van Weeren op zes zeges uit 
zes mogelijke resultaten komt. “Een 
mooie manier om het seizoen af te 
sluiten”, aldus een tevreden Equipe 
Wevers en van Weeren, die de ze-
ge zeker niet zonder slag of stoot 
kregen. Op de spekgladde en drijf-
natte openingsdag van de Conrad 
Euregio Rally kreeg Wevers weer-
stand van teamgenoot René Kuipers 
en de jonge Peter van Merksteijn 
Jr.  In de stromende regen ontspon 
zich een prachtige strijd tussen de 
twee Ford Focus equipes met Kui-
pers op slagafstand in de rol van 
achtervolger. Toen Peter van Merk-
steijn Jr een klein foutje maakte in 

de spekgladde omstandigheden en 
doorschoot, sloegen Wevers en Van 
Weeren hard toe. Van 2 seconden 
werd de voorsprong vergroot naar 
14 seconden. Aan het einde van 
de eerste etappe bedroeg de voor-
sprong op Van Merksteijn Jr zelfs 22 
seconden. Teamgenoot René Kui-
pers profiteerde van het foutje van 
Van Merksteijn en schoof, sterk rij-
dend met de Subaru Impreza WRC, 
door naar positie twee op 16 secon-
den. “Het is enorm glad en verrader-
lijk”, meldde Van Weeren na de eer-
ste etappe. De volgende dag  van de 
Conrad Euregio Rally speelde zich 
af onder een waterig herfstzonnetje. 
Erik Wevers schoot op de, opnieuw 
met duizenden toeschouwers om-
zoomde, klassementsproef van het 
industrieterrein Twentekanaal Zuid 
door en ramde een hek. 
Ondanks wat schade aan het spat-
bord van de Focus liet Wevers als-
nog een tweede tijd noteren. Terwijl 
Peter van Merksteijn Jr alles pro-
beerde om zijn achterstand in te lo-
pen, namen Wevers en Van Weeren 
in het vervolg van de rally nauwe-
lijks nog risico. En dat leverde op-
nieuw een zege op. 

Eef winnaar 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  Klaverjassen, jokeren 
en ook biljarten staan op het pro-
gramma. Afgelopen donderdag is 
het klaverjassen gewonnen door  
Eef van  Mourik met 5578 punten, 
gevolgd door  Gerrit van der Geest 
met 5285 punten. Derde werd  Henk 
Wichen met 5266 punten en vier-
de  Daan Sandee met 4878 pun-
ten. Bij het jokeren  eindigde Annie  
Spring in ‘t Veld op de eerste plaats 
met 123 punten, tweede werd Janny 
Noordam met 157 punten.

Zaterdag ‘money-darts’-toernooi 
in sportcafé de Proosdijhal
Kudelstaart - Op zaterdag 30 au-
gustus is gestart met een nieuw 
toernooicircuit darts voor senioren 
vanaf 16 jaar in sportcafé de Proos-
dijhal. Na alweer een jaar geleden 
komt organisator Pim Weberink met 
een nieuwe reeks toernooien dat 
moet leiden tot een Grande-Finale 
Prijzenfestijn op 20 december als af-
sluiting. I
n deze regio, met veel darters, is 
daar wel ruimte voor op de zater-
dagavond. Er zijn nog drie van de 
acht plaatsingstoernooien en wel op 
8 en 22 november en 13 december. 
Het eerstvolgend vijfde toernooi is 
aanstaande zaterdag 8 november, 
aanvang 20.00 uur.
Het finaletoernooi is met de eerste 
16 van de plaatsingslijst. Men dient 
wel aan vier van de acht toernooi-
en te hebben deelgenomen om in 
de finale te kunnen staan. Het mini-
mum prijzengeld voor de finale staat 
vast, is 550 euro, maar dit kan groei-
en naar een hoger bedrag wanneer 
er meer deelnemers komen dan be-
groot is. 
Er wordt altijd gestart met een pou-
lesysteem. Er zijn punten te verdie-
nen in elke gewonnen ronde, en 
zelfs in de verliezerronde. De hoog-
ste finish van elk toernooi krijgt 
ook een punt extra. Deze algemene 
hoogste finish staat momenteel op 
160 punten voor Nick Dekker.
De organisatie hoopt dat er weer ve-
len de weg naar sportcafé de Proos-
dijhal weten te vinden om zich te 

plaatsen voor de finale. 
Op elk toernooi zijn leuke prijzen te 
winnen. Op het vijfde toernooi van 
15 oktober waren er maar zes deel-
nemers. Er werd wel fel gestreden 
door de dame en heren om de bes-
te plaatsen.
Eerste werd Gerard Klijn, tweede 
Barry Zander, derde Jan Berk en 
Rob Struiksma. Barry had de hoog-
ste finish van 112 punten. Eén partij 
schoot er uit, de finale over de best 
of 11 legs. Gerard nam al snel een 4-
0 voorsprong op Barry, maar kon dit 
niet doorzetten. Barry kwam langszij 
tot 4-4, daarna pakte Gerard de ne-
gende leg. Barry kwam weer langs-
zij naar 5-5. 
De finale leg werd uiteindelijk ge-
wonnen door Gerard, in een 13 dar-
ter. Iedereen werd bedankt voor zijn 
aanwezigheid en de prijswinnaars 
ginggen naar huis met een mooie 
bos gele rozen. Er zijn vijf 180-ers 
gegooid. 
De volledige uitslag en puntenlijst 
ligt ter inzage op het eerstvolgend 
moneydarts plaatsingstoernooi op 
8 november. Deelname kost 3 eu-
ro per persoon. De organisatie is in 
handen van uitbater Joep v. Gastel 
en toernooideskundige Pim Webe-
rink. 
Voor informatie kan gebeld worden 
met 0297-327823 of 06-24504321 of 
zie de poster in de Proosdijhal. Heeft 
u iets te melden? 
Dit kan op: www.w.hermanns2@
kpnplanet.nl.
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Zaalvoetbalcompetitie
Monsterscore voor Nieuwendijk 
Aalsmeer - De zaalvoetballers van 
Renault Nieuwendijk traden afgelo-
pen vrijdagavond in een goed ge-
vulde Proosdijhal te Kudelstaart aan 
voor een confrontatie met het on-
bekende SIZO uit Haarlem. Voor de 
eerste keer dit seizoen was de vol-
tallige selectie fit en aanwezig. Dat 
betekende dus met de terug van va-
kantie gekeerde keeper Fred Maar-
se in het doel en de bijna volledig 
herstelde Kees Eveleens natuurlijk 
in de basis. 
Met vier wissels op de bank be-
loofde de vliegende start een hoog 
tempo en veel spectaculaire aan-
vallen. Tegenstander SIZO werd 
dan ook volledig onder de voet ge-
lopen. Mark van Leeuwen had de 
eer de score met een mooi schot 
uit de tweede lijn te openen en de-
ze routinier bleek later ook de laat-
ste treffer voor zijn rekening te ne-
men. Dat was de vijftiende! Halver-
wege de wedstrijd stond de teller 
al op tien met aan de andere kant 
één tegendoelpunt. Mooie combi-

naties, afstandsschoten en knap-
pe individuele acties, waarbij Kees 
Eveleens een gooi deed naar het 
mooiste doelpunt van de avond 
met zijn inmiddels bekende ´achter 
het standbeen door de benen van 
de verdediger doelpunt´, deden de 
score flink oplopen en het publiek 
genoot dan ook van de inspannin-
gen van de plaatselijke koploper. De 
tweede helft stond in het teken van 
mooi, mooier, mooist en vrijwel al-
le Renaultjes kwamen in scorings-
positie en rondden al dan niet doel-
treffend af. Dat er dan wat verslap-
ping optreedt is de veteranen ver-
geven en bovendien ook leuker voor 
het geplaagde SIZO dat uiteindelijk, 
met goedvinden van de Renault ver-
dediging, ook nog vijf keer mocht 
scoren. Eindstand 15–5. Een mooie 
zaalvoetbalavond waardig. Komen-
de vrijdag om 20.00 uur treden de 
mannen van Renault Nieuwendijk 
weer aan in de Proosdijhal, dus voor 
de supporters weer iets om naar uit 
te kijken.

Landelijke schaakcompetitie
AAS 1 verslaat WSC 
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft in de twee-
de ronde van de landelijke schaak-
competitie ook de tweede overwin-
ning behaald. De thuiswedstrijd te-
gen de Westlandse Schaak Combi-
natie werd met 5-3 gewonnen. AAS 
1 staat hierdoor op de twee plaats 
in klasse 2C, met een half bordpunt 
achterstand op de Kennemer Com-
binatie. Marc Trimp opende de sco-
re. Om niet in het nadeel te geraken 
moest er enig kunst- en vliegwerk 
aan te pas komen, de zetherhaling 
die hij moest toestaan was daarvan 
het resultaat. Daarna was het even 
wachten op de volgende uitslagen, 
pas tegen de tijdnoodfase vielen de 
volgende beslissingen. Leon Koster 
zat erg in tijdnood, maar in deze fa-
se overspeelde hij zijn tegenstander. 
Toen het duidelijk was dat Leon de 
40e zet ging halen betekende dit de 
voorsprong voor AAS. Henk Noord-
hoek breidde de voorsprong uit. In 
de opening leek hij al een stuk te 
winnen, maar dit resulteerde slechts 
in een structureel voordeel. Nadat 
Henk zijn stukken hergroepeert had 
kon hij wederom het initiatief naar 
zich toe trekken om ditmaal de partij 
definitief te beslissen. Redmar Dam-
sma verkreeg met rustige middelen 
een paar kleine voordeeltjes, die hij 
geleidelijk aan uitbreidde. Daarna 
kwam er een tactisch kleinigheid-
je aan te pas om de Azen op 3,5-0,5 
te zetten. De volgende solide remi-
se van Paul Schrama was voldoen-

de om de Azen op 4-1 te zetten. De 
vraag was alleen nog wel of de vol-
le overwinning erin zat. De WSC-ers 
kwamen gevaarlijk terug. AJ Kees-
sen werd verrast door een sterk 
stukoffer waarna alles in zijn stelling 
bleek te hangen, iets wat twee pi-
onnen kostte. Er was nog een klein 
beetje compensatie maar de zwart-
speler liet zich de kaas niet meer 
van het brood eten. 
De stand werd 4-3 doordat Jef-
frey van Vliet zijn moeilijke stelling 
niet meer kon houden. Vlak voor de 
tijdscontrole leek het er nog goed 
uit te zien maar een moment van 
onoplettendheid was voldoende om 
de spanning optimaal terug te bren-
gen in de wedstrijd. De druk kwam 
te liggen bij Jasper van Eijk, die een 
gunstig eindspel had bereikt van 
twee torens tegen een dame. Jasper 
had een gevaarlijke vrijpion die hij 
naar de overkant bracht, waarna en-
kele nauwkeurige zetten voldoende 
waren om wit ook de laatste kansen 
te ontnemen.
 Schaakclub AAS schaakt van begin 
september tot eind mei op de vrij-
dagavond in het Clubhuis van AAS 
in De Binding in de Zijdstraat. Trai-
ning en les wordt gegeven van 19.00 
tot 20.00 uur, daarna start de com-
petitie tot 01.00 uur. Voor meer in-
formatie: AJ Keessen (competitie-
leider), tel. 0297-324459 of Henk 
Noordhoek (secretaris), tel. 0297-
268954. Homepage: http://www.
aas.leisb.org.

Zaalvoetbalcompetitie
Sensatie in de Bloemhof bij 
Roda’23 tegen Scagha’66 
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de KNVB Eredivisie is op 
vrijdagavond 31 oktober voortge-
zet met de zesde speelronde van 
dit seizoen. Roda’23 speelde thuis 
in sporthal de Bloemhof tegen Sca-
gha’66 uit Schagen. Bij de rust leid-
de de bezoekers nog met 1-3 en 
halverwege de tweede helft gaf het 
scorebord diezefde stand aan van 
1-3. Roda’23 bracht in de resteren-
de gedeelte van het tweede bedrijf 
een daverend offensief en wist vier 
maal te scoren. Sensatie dus in de 
Aalsmeerse sporthal vooral omdat 
de laatste twee goals vielen in de 
laatste minuut.

Snelle voorsprong
Coach Herman Koehler verscheen 
vrijdagavond in de Bloemhof met de 
volgende opstelling: doelman Rei-
nier Elias, Dennis Bos, Arno Maar-
se, Ramon Essed, Sebastiaan van 
Zijl, Henk Kras, Leon van Delft, Pa-
trick Lokken, Vernon Essed en re-
serve doelman Jan-Willem Tas. Af-
wezig was Pascal Hoogland. In de 
openingsfase namen de bezoekers 
uit Schagen een snelle voorsprong: 
0-1. Nadat er kansen waren ge-
weest voor Patrick Lokken en Ver-
non Essed lukte het Roda’23 om in 
de dertiende minuut voor de gelijk-
maker te zorgen. 
Het was Patrick Lokken die aange-
speeld werd door Dennis Bos en 
knap via links uit de draai afrond-
de: 1-1. Toch zou Roda’23 de rust 
ingaan met een achterstand. Eerst 
was het Lex Ploeger die de 1-2 liet 
aantekenen. Daarna raakte Scag-
ha’66 de paal en zag het publiek 
een kans van Vernon Essed die nét 
naast ging. 
In de slotminuut vergrootte Scag-
ha’66 de voorsprong via een doel-
punt van Laurens van Vliet: 1-3. 
Deze 1-3 ruststand bleef tot ver in 
de tweede helft op het scorebord 
staan. Een assist van Sebastiaan 
van Zijl bereikte in de twaalfde mi-
nuut Vernon Essed maar de kans 
was te dicht op de keeper van Sca-
gha’66 en dus net te moeilijk. Aan 
de andere kant moest doelman Rei-
nier Elias reddend optreden zoals 
wel vaker gebeurde in dit duel. De 
aansluitings streffer kwam vijf mi-
nuten voor het einde. Leon van Delft 
werd aangespeeld, notabene door 
een tegenstander, en omdat hij de 
bal niet kwijt moest hij zelf door-
gaan.

Coach Herman Koehler wil promo-
veren naar topdivisie.

Hogeschool zaalvoetbal
Na een daverende rush verklein-
de Van Delft de achterstand tot 2-
3. Roda’23 was terug in de wed-
strijd. Even later, een vrije trap van 
Patrick Lokken werd miraculeus 
van de lijn gekeerd en een combi-
natie tussen Vernon Essed en Le-
on van Delft ging nét over de goal. 
Na de zesde overtreding van Scag-
ha’66 kreeg Roda’23 een tien-meter 
trap maar de kiezelharde inzet van 
Lokken werd gekeerd door de doel-
man. In de slotfase kon het thuispu-
bliek volop juichen. Twee minuten 
voor tijd zorgde Sebastiaan van Zijl 
voor de 3-3 gelijkmaker. Roda’23 
wilde meer en kréég meer. Een ho-
ge-school combinatie tussen Pa-
trick Lokken en Vernon Essed werd 
door laatstgenoemde magnifiek af-
gerond. De bal verdween vanuit een 
lastige hoek met en wippertje over 
de keeper onderkant kant lat in het 
doel: 4-3. Twee seconden voor tijd 
kreeg Roda’23 nog een penalty om-
dat Sebastiaan van Zijl onderuit was 
gehaald en het buitenkansje werd 
onberispelijk door Ramon Essed in-
geschoten, eindstand: 5-3. Door de 
overwinning staat Roda’23 voor het 
eerst dit seizoen in het “linkerrijtje”. 
Op vrijdag 7 november volgt de uit-
wedstrijd in en bij Urk.
Uitslagen van vrijdag 31 okto-
ber: Dynamo Lelystad – Volendam:  
7-2. Hoekje/Toyota Oldenzaal - FC 
Marlene 1-8. Roda 23 - Scagha’66   
5-3. FC Sedap - Avanti/Autoschade 
Posthuma 6-6. Urk/ Tamek Groep - 
WMC/Timeless 3-6. Veerhuys/Des-
ko 2 – Drienerlo 3-2. 

ZABO-zaalvoetbal
Monsterzege voor Mantel
Aalsmeer - Op zaterdagavond 1 
november is de ZABO zaalvoetbal-
competitie voortgezet met de vierde 
speelronde van het huidige seizoen 
en deze speelronde vond plaats in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. D
e vier ZABO wedstrijden werden 
gearbitreerd door de scheidsrech-
ters Peter Meyer en Ronald Stevens. 
Accon speelde tegen Sportcafé de 
MiDi’s en verloor met 0-4.Easy Be-
veiliging nam het op tegen LEMO 
en won 7-3. 
De Jet Set BV wist met liefst 6-2 te 
winnen van DGL en LEMO Gaat Los 

tegen Mantel Makelaars eindigde 
(na een ruststand van 2-4) in een 3-
10 zege voor Mantel. Het team van 
Piller Sport was vrij voor speelron-
de 4. 

Stand na ronde 4: 
Mantel Makelaars 3-9; De Jet Set 
BV 3-9; Sportcafé de MiDi’s 4-9; Ea-
sy Beveiliging 4-6; Accon 4-4; DGL 
4-4; Piller Sport 3-3; LEMO 4-3 en 
LEMO Gaat Los 3-0.
De vijfde speelronde van de ZABO 
is op zaterdag 15 november in de 
Proosdijhal in Kudelstaart, aanvang 
18.30 uur.

Florimex-baanloop bij AVA
Aalsmeer - Aankomende woens-
dag 12 november is iedere hardlo-
per of jogger weer welkom op de 
atletiekbaan aan de Sportlaan om 
12,5 rondjes op de baan af te leg-
gen. Er wordt dan exact 5 kilometer 
gelopen. Aan de finish staan erva-
ren juryleden die de exacte tijd op-
nemen. Deze baanlopen worden el-
ke tweede woensdag van de maand 
georganiseerd. De aanvang is altijd 
exact 20.00 uur. Het is een uitste-
kende gelegenheid om voor zich-
zelf na te gaan hoe het met de con-
ditie gesteld is en welke vorderin-
gen men maakt indien men in trai-
ning is. 

Na afloop wordt er altijd een groot 
aantal prachtige planten verloot. 
Deze worden geschonken door 
Florimex International. Tevens krij-
gen alle deelnemers die tien keer 
of meer in een jaar geweest zijn, 
ook van dezelfde firma een prach-
tig prijsje. Door de atletiekvereni-
ging wordt na afloop van een sei-
zoen een oorkonde met alle tijden 
verstrekt indien men drie keer of 
meer heeft meegedaan. Deelname 
aan de 5 kilometer baanloop kost 2 
euro. Inlichtingen zijn te verkrijgen 
in de kantine van de atletiekvereni-
ging op de avond zelf of bij Marja 
v.d. Sluis, tel. 322117.

Van links naar rechts Eric Lube, Jan Onwezen en René Witbier tijdens de hul-
diging in café Keijzer.

Titel Nederlands Kampioenschap 
Bonaken gaat naar Baarn
Leimuiden - Jan Onwezen (78) 
uit Baarn is de nieuwe Nederlands 
kampioen Bonaken. In een span-
nende finale zegevierde Onwezen 
op zijn plaatsgenoot René Witbier 
die derde werd, Erik Lubbe uit Roe-
lofarendsveen werd tweede en Fred 
Bax uit Hoogmade vierde. 
De beste vrouwelijke deelnemer aan 
het achtste Nederlands Kampioen-
schap Bonaken dat zaterdag 1 no-
vember in Leimuiden werd gehou-
den, was Linda Mulckhuise uit Lis-
se. Het negende NK telde zaterdag 
136 deelnemers. Een prima score 
waaruit blijkt dat het rookverbod in 
de horeca de deelnemers er niet van 
heeft weerhouden mee te doen aan 
het NK. 
Voor de rokers was wel een rian-
te ruimte ingericht. De einduitslag 
van het NK betekent dat de beker 
van het NK voor het eerst in de ge-
schiedenis de provincie Zuid-Hol-
land heeft verlaten. De eerdere win-
naars kwamen allemaal uit de dor-
pen en steden rondom Leimuiden. 
Baarn is overigens al sinds jaar en 
dag sterk vertegenwoordigd op het 
NK. Jan Onwezen, oud-eigenaar van 
het Baarnse Bonaakcafé Prins Hen-
drik, doet al jaren mee met het Ne-
derlands kampioenschap. Ten op-
zichte van andere kaartspelen is Bo-
naken uniek! 
Immers, bij Bonaken gaat het er 
niet om wie er wint, maar juist wie 
er verliest. Tevens is het spel uniek 
omdat de spelregels overal kunnen 
verschillen. Niet alleen per plaats 

zijn er verschillen, zelfs per gele-
genheid kunnen er andere spelre-
gels gelden. Op de begane grond 
bij Keijzer (in het café) werd op de 
Leimuidense wijze gebonaakt, ter-
wijl op de eerste verdieping (op de 
biljartzolder) op zijn Rijnsaterwouds 
werd gebonaakt. 
Niet onbelangrijk om te weten hoe-
veel punten er dan boven een zwab-
ber uitgaan. In Utrecht kun je weer 
een knorrel bieden, in Katwijk kan 
een deelnemer uit de wind worden 
gehouden, maar van deze twee be-
grippen heeft men in Leimuiden nog 
nooit gehoord. In Nederland is Bo-
naken dus een relatief onbekende 
variant van het kaartspel, ondanks 
het feit dat heel veel Nederlanders 
de sport beoefenen. 
Volgens de beoefenaars is Bo-
naken topsport van de bovenste 
plank, waarvoor concentratie, durf 
en inzicht nodig is. Onoplettendheid 
wordt snel afgestraft omdat ieder-
een voor zichzelf speelt en daarmee 
dus ook tegen de andere bonakers 
speelt. Erin of eruit daar draait erom 
in het spel. Ga je erin verlies je het 
spel en moet je een rondje geven, 
ga je eruit is het toekijken wie van 
de overgeblevenen erin gaat. Sinds 
2003 is de organisatie van het NK 
in handen van de Stichting Bonaken 
Nederland. 
De stichting richt zich op de bevor-
dering van de Bonaaksport in de 
meest ruime zin van het woord en 
exploiteert ook de website www.bo-
naken.nl.

Voetbalcompetitie
RKDES machteloos tegen CTO
Kudelstaart - Na twee toppers met 
wisselend succes tegen Sp.Maroc 
(winst) en Zeeburgia (verlies) moest 
RKDES afgelopen zondag naar Dui-
vendrecht om de plaatselijke FC 
te bestrijden, CTO70. Jeffrey Stra-
vers was geblesseerd, zodat Robin 
Spaargaren op zijn positie speel-
de. Des, maar ook CTO begonnen 
de wedstrijd beide slecht. Veel bal-
verlies, veel foute passen, erg rom-
melig, zeker de eerste 25 minuten. 
Hoewel RKDES al na 2 minuten ver-
schillende kansen kreeg, maar de 
inzetten werden niet beloond met 
een goal. Des worstelde meer met 
zichzelf dan met CTO, want ook zij 
lieten niet veel zien. Toch werd Des 
gaande weg de eerste helft beter en 
zette CTO onder druk zonder echte 
kansen te krijgen. Toch kwam CTO 
vlak voor rust op 1-0, een voorzet 
werd door Robin van der Steeg ge-
mist en de bal rolde in de verre hoek. 
Maar de hele Des enclave geloof-
de er nog in. Maar het pakte anders 
uit, ook in de tweede helft zocht Des 
veels te veel de lange bal en daar 
wisten de Duivendrechtnaren wel 
raad mee. Met heel veel mensen 
bleven ze achter de bal en loerde op 
een counter. Des was gewoon niet 
bij machte om er doorheen te ko-
men. Zowel Roald Pothuizen als Ibra 
El Ahmadi lagen aan banden en de 
middenvelders brachten niet wat zij 

zouden moeten brengen, namelijk 
creativiteit. Alles wat voor de voeten 
van CTO kwam werd weggeramd 
en als ze een beetje mazzel hadden 
kwam de bal ook nog bij één van de 
twee sterke spitsen.  2-0 Werd het 
ook nog na een uitval over rechts, 
de voorzet werd wel knap ingescho-
ten. Alleen Roald Pothuizen kreeg 
één kans in de tweede helft en los-
te nog enkele afstandschoten, maar 
er werd niet gescoord. Zeer geflat-
teerd werd het in de laatste minuut 
nog 3-0, maar toen stonden de neu-
zen van de Des spelers allang rich-
ting graszoden. Jammer dat Eddy 
Jansen en Ibra El Ahmadi nog tegen 
een onnodige gele kaart aanliepen.
Kortom, het was de slechtste wed-
strijd van het seizoen. Gauw verge-
ten. Komende week gaat RKDES al-
les recht zetten tegen Legmeervo-
gels op sportpark Calslagen aan de 
Wim Kandreef. De mouwen zullen 
opgestroopt moeten worden.
RKDES speelde in de volgende 
opstelling: Ivo Peeters, Redouan 
Chamms, Robin van de Steeg, Mo-
hammed El Ahmadi(Marco van de 
Jagt), Robin Spaargaren, Mark Pot-
huizen, Bart-Jan van de Jagt, Ed-
dy Jansen, Maurice Bartels, Roald 
Pothuizen, Ibra El Ahmadi(Jochem 
Kok).

Eppo

Wedstrijden op Kennemer Kunstijsbaan
Menno één op sprintweekend
Haarlem - Het weekend van zater-
dag 2 en zondag 3 november stond 
op de Kennemer Kunstijsbaan in het 
teken van korte afstanden. Zowel 
op de zaterdag als de zondag wer-
den wedstrijden gereden over 100 
en 300 meter. 
Op zaterdag voor de junioren en 
op zondag voor de pupillen, seni-
oren en Masters. Er sneuvelde dit 
weekend, door de goede omstan-
digheden, veel persoonlijke records. 
Op zondag 3 november deed Mas-
ter en lid van IJsclub Haarlem Mo-
nique Boerema het toegestroomde 
publiek verbazen met twee baan-
records voor haar categorie (Mas-
ters 45) op zowel de 100 als de 300 
meter. Het wedstrijdweekend begon 
op zaterdagavond 1 november met 
een wedstrijd over 100 en 300 meter 
voor de junioren B en C. 
Bij de meisjes junioren C wist IJs-
club Haarlem lid Sophie Ligtenstein 
beide afstanden te winnen. (100m: 
12.38 en 300m: 29.88). Tweede en 
derde werden Somare Snijders en 
Nicole van Tol. 
Bij de jongens junioren C werd IJs-
club Haarlemmer Cornelius Kersten 
met twee persoonlijke records twee-
de (100m: 11.34 en 300m: 27.13). 
Hij moest alleen Menno Kramer uit 
Aalsmeer voor zich laten. Olaf Smit 
werd derde. IJsclub Haarlem deed 
bij de meisjes junioren B goede za-
ken. Marleen de Kroon werd twee-
de (100m: 11.91 en 300m: 28.42) en 
derde werd Marieke Verweij (100m: 
12.12 en 300m: 28.16). 
Beide rijdsters moesten alleen Myr-
the Brommer uit Kudelstaart voor 

zich laten. 
Bij de jongens junioren B wisten 
geen rijders van IJsclub Haarlem 
beslag te leggen op podium plaat-
sen. De beste Haalemmer Frans van 
Maas was terug te vinden op plaats 
zes. 
Zondagavond 2 november reden 
de pupillen een wedstrijd over 100 
en 500m. IJsclub Haarlemse Clair 
Wijtkamp wist bij de meisjes pu-
pillen beslag te leggen op de der-
de plaats met twee persoonlijke re-
cords (100m: 12.88 en 500m 50.94). 
Zij moest alleen Annet van der Stelt 
tweede en Melissa Wijfje eerste voor 
zich laten. 
Bij de jongens pupillen was Ke-
vin Koomen beste Haarlemmer. Hij 
werd negende met twee persoon-
lijke records (100m: 13.05 en 500m: 
50.37). Eerste werd hier Kevin Schel-
ling voor Cees Bol, tweede, en Kai 
Hoogendoorn, derde. Na de pupil-
len viel de beurt aan de senioren en 
Masters. 
Bij de dames werd Monique Boere-
ma met twee baanrecords in haar 
categorie dertiende. (100m: 12.40 
en 300m: 30.96). Beste rijdster van 
IJsclub Haarlem in deze categorie 
was Renate ten Dijke, zij werd acht-
ste. De podium plaatsen gingen 
naar Esther Boer eerste, Karin Kal-
ker tweede en Nadine v.d. Hoek der-
de. Bij de heren deed IJsclub Haar-
lem betere zaken. Florian Velzeboer 
werd tweede met twee persoonlij-
ke records (100m: 10.42 en 300m: 
24.92). Derd werd IJsclub Haarlem 
lid Maurice van Maas. De eerste 
plaats ging naar Dennis Kalker.

Cees Verburg op dreef bij Schaakclub Aalsmeer

Kleine verschillen in club-
competitie Schaakclub
Aalsmeer - Na zeven ronden club-
competitie bij Schaakclub Aalsmeer 
zijn de onderlinge verschillen mini-
maal. Eén overwinning kan het ver-
schil betekenen tussen een toptien 
notering of een plaats in het achter-
veld. Zo wist Leo Buis door zijn over-
winning op Jan van Willigen door te 
klimmen naar de negende plaats. 
Maar liefst 10 plaatsen boven club-
maatje Jos Baker, die echter minder 
dan 50 punten achterstand heeft 
(winst levert maximaal 100 punten 
op, remise de helft en verlies niets). 
Jos is ondertussen bezig aan een in-
haalslag, waarbij afgelopen vrijdag 
Marco Hutters het moest ontgelden. 
Rob van Haaften pakte vrijdag zijn 
eerste overwinning van het seizoen. 
Hij moest daarvoor wel Amadshah 
Ebadi verschalken, maar dat bleek 
aan Rob wel besteed. Cees Ver-
burg verkleinde het gat naar de bei-
de koplopers door zomerkampi-
oen Gerrit Harting te verslaan. Cees 
heeft hierdoor voorlopig de derde 
stek veroverd. 
Volgende week zal hij waarschijnlijk 
op jacht gaan naar meer. Ron Klink-
hamer wist vorige week tegen El-
ham Wasei op knappe wijze de boel 
bij elkaar te houden, maar deed het 
deze week duidelijk anders. Tegen 
vader Abdul Wasei trok Ron direct 
fel van leer. Een gedurfde strategie, 
die warempel nog werkte ook. Tom 
van der Zee deed het ook goed. In 
blakende vorm bleek hij net even te 
sterk voor Jan van der Laarse. Vol-
gende week speelt SCA 1 de eer-
ste thuiswedstrijd. De mannen gaan 
dan proberen de eerste overwin-

ning van het seizoen binnen te sle-
pen. Na het ietwat teleurstellende 
gelijkspel in de eerste wedstrijd is 
dat hard nodig.

Uitslagen 7e ronde clubcompetitie
H. Shirzad - Clemens Koster        1-0
Cees Verburg - Gerrit Harting     1-0
Arie Spaargaren - Thierry Siecker  1-0
Koen Beentjes - Joran Donkers   0-1
Ron Klinkhamer - Abdul  Wasei            1-0
Elham Wasei - Bart Auée             0-1
Leo Buis - Jan van Willigen        1-0
Jan v.d. Laarse  - Tom v.d. Zee              0-1
Marco Hutters - Jos Bakker           0-1
Rob van Haaften - AhmadshahEbadi    1-0

Bridgen gestopt!
Kudelstaart - Helaas moet de or-
ganisatie melden dat het bridgen 
in het dorpshuis van Kudelstaart 
op woensdagmiddag geen succes 
blijkt. Vanwege geringe belangstel-
ling komt een einde aan dit initia-
tief. De laatste drive is gespeeld op 
29 oktober. Deze middag gingen de 
twee flessen wijn naar het echtpaar 
Ran. Een speciaal woord van dank 
wil de organisatie doen aan de da-
mes Leny Heemskerk en Greet de 
Jong die elke week trouw aanwe-
zig waren. Ook is dank verschuldigd 
aan Cor Brussen, de beheerder van 
het dorpshuis, die de gelegenheid 
bood dit experiment uit te probe-
ren en aan mevrouw Veenstra die 
iedereen van allerlei lekkere drank-
jes voorzag.  
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Voetbalcompetitie
Aalsmeer pakt periodetitel 
na 0–4 overwinning op AMVJ 
Aalsmeer - AMVJ had het op 
hun site al aangegeven: Aalsmeer 
zou zonder punten huiswaarts ke-
ren, want met die punten zouden 
zij aansluiting houden met de sub-
top. Aan één kant hielden zij woord. 
Zij vochten tot op het bot voor de 
punten. Aalsmeer ging mee in de-
ze slijtageslag en nam tenslotte de 
punten mee op basis van het tech-
nisch vermogen. Aalsmeer was ge-
waarschuwd en kwam goed uit de 
startblokken. AMVJ bleek een goe-
de opponent en schuwde de aan-
val niet. Al in de eerste 7 minuten 
gaf men zes hoekschoppen weg, 
maar keeper de Grootte verstaat zijn 
vak, gesterkt door de achterhoe-
de die meestal een kop groter was. 
De eerste kans kwam uit een vrije 
trap in de 9e minuut, toen Ali Ke-
les net overschoot. De altijd gevaar-
lijke Ilker Yildiz wurmde zich langs 
twee man en zette Milton Cooman 
vrij voor de keeper. Het schot ging 
naast. Een misstap van Furgel Cai-
ro in de 15e minuut werd door René 
Jonker tot corner verwerkt. Het bleef 
oppassen met de gevaarlijke uitval-
len van AMVJ, maar Aalsmeer hield 
het hoofd koel en zocht constant 
de aanval via de grond, het zwakke 
punt van AMVJ. Een vrije trap van 
Milton Cooman in de 20e minuut 
werd door de keeper uit de kruising 
getikt. Ook René Jonker moest in de 
23e minuut lang uit naar de hoek 
om een doelpunt te voorkomen. Een 
aanval uit het boekje in de 25e mi-
nuut die over vier schijven liep werd 
in laatste instantie door Milton Coo-
man in een onmogelijke korte hoek 
ingeschoten, 0–1. De goed spelende 
Milton Cooman was in de 29e  mi-
nuut weer eens zijn tegenstanders 
te snel af. Zijn pass op de vrijstaan-
de Salih Yildiz werd vrij voor de kee-
per naast geschoten. De laatste 12 
minuten voor rust kreeg Aalsmeer 
het moeilijk. AMVJ zette een tand-
je bij en probeerde voor de rust nog 
de aansluiting te krijgen. Aalsmeer 
had mazzel in de 40e minuut toen 
de Jong vrij voor René Jonker op-
dook. Door zijn doel te verkleinen 
schoot hij rakelings naast. Na nog 
enkele hachelijke momenten klonk 
het rustsignaal voor Aalsmeer als 
een verademing. 
Aalsmeer was gewaarschuwd en 
speelde vanaf het fluitsignaal op 
de helft van AMVJ. In de 50e mi-
nuut werd Ilker Yildiz onreglemen-
tair gestopt en maakte Milton Coo-
man van de toegewezen strafschop 
geen punt, 0–2. 53e Minuut wissel 
Sergio Pregers voor Timo Rijster-
borgh. Aalsmeer toonde karakter op 
de inzet van AMVJ en moest vol aan 
de bak. Een aanval opgezet door Ali 
Keles in de 60e minuut werd door 
Ruud den Hooglander net naast ge-
schoten. Het werd een echte slijta-
geslag en de wedstrijd was nog niet 
gespeeld. AMVJ geloofde er nog 
in.  In de 70e minuut wissel Quan-
tin Bosnie voor Salih Yildiz. In de 78e 
minuut schoot, uit een corner van Il-
ker Yildiz, Furgel Cairo hard in. Zijn 
schot kwam via een verdediger voor 
de voeten van Ali Keles die de hoek 
kon uitzoeken, 0–3. 
In de 78e minuut publiekswissel 

Wieger Visser voor de uitblinkende 
Milton Cooman. Aalsmeer ontsnap-
te in de 79e minuut aan een tegen-
doelpunt. René Jonker liet zien een 
aanwinst te zijn als sluitstuk en bleef 
moeiteloos overeind. 
Aalsmeer speelde de wedstrijd soli-
de uit en creëerde nog verscheide-
ne kansen. De laatste kwam in de 
88e minuut toen een aanval via Il-
ker Yildiz vakkundig door Ali Keles 
werd afgemaakt, 0–4. Na het laatste 
fluitsignaal was de spanning eraf 
en bouwden de Aalsmeerders op 
de middenstip een klein feestje. VV 
Aalsmeer in deze vorm is moeilijk af 
te stoppen. Elke wedstrijd is weer 
een andere en men zal alert moeten 
blijven. Zaterdag 8 november aan-
staande speelt Aalsmeer thuis te-
gen EDO. Aanvang 14.30 uur op het 
hoofdveld aan de Dreef in de Horn-
meer. 

Jack van Muijden

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond op 
28 oktober van bridgeclub Strijd en 
Vriendschap
Lijn A
1. Jan en Jaap Gelijn 54,76
2. Matje en Juul Wentzel 52.98
3. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 52.68
4. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk 52.08 
5. Gré Aartse en Agatha Blom 52.08
6. Hero Janzing en Gerard Vermeer 52.08
7. Theo Blom en Ko van Es 51.79
8. Krijnie en Jan Joore 51.49
9. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 51.19
10. Ger Lubbers en Willy Stokman 50.30
11. Chr. Blom en Martin Lammers 46.73
12. M. Joore en Herma Raggers 45.54
13. Jan en Henny Jooren 44.05
14. Pieter en Erna Jongkind 52.26

Lijn B
1. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 58.33
2. Oege de Jong en Janny Tates 54.46
3. Ingrid Smit en Trudy Stokkel 54.17
4. Gonny en Pim van der Zwaard 53.27
5. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 52.38
6. Jasper Blom en Piet van Hoek 50.60
7. Hans en Lia Vreeswijk 50.60
8. Nelly Mul en Marry Tulp 49.11
9. Miek en Guus Neijenhof 48.81
10. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 48.51
11. Leny Delfos en Alex Pannekoek 48.21
12. H. Koperdraad en J. v. Zwieten 47.92
13. Tiny Bartels en Bea van Diemen 43.75
14. Anny en Sima Visser 39.88

Lijn C
1. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 60.42
2. Leny Lubbers en Wil Oor 58.93
3. Gerrit en Coby van Leeuwen 57.74
4. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 55.36
5. Corry Kuin en Carla Verwoerd 54.76
6. An Joore en Mien van der Laarse 54.76
7. Klaas Maarse en Adri Otto 52.98
8. Ton Celie en Loes Oosterwijk 50.89
9. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 50.00
10. Rina en Laurens Veldt 48.21
11. An v.d. Bijl en Rita van Leeuwen 44.94
12. Bep Brockhoff en Ank Rodenburg 44.35
13. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 35.42
14.R. Doornbos en Tineke Molenaar 31.25

Trampolinespringen
Omnia 8 en Omnia 5 naar 
halve finale in Heerenveen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
is in de Proosdijhal in Kudelstaart 
de laatste plaatsingwedstrijd voor 
teams gehouden. De beste teams 
na de deze wedstrijden plaats zich 
voor de halve finale van de Neder-
landse Kampioenschappen. Het 
totale deelnemersveld was weer 
groot met verenigingen uit Zoeter-
meer, Goes, Alkmaar, Heerhugo-
waard, Castricum, Amsterdam en 
uiteraard Aalsmeer. Er werd op vier 
trampolines gesprongen en na het 
inspringen begon de wedstrijd om 
10.00 uur. Omnia 10 moest als eer-
ste beginnen op trampoline 4 in de 
E klasse. Dit team bestaande uit Bo-
nita Goede, Maureen Jansen, Elia-
ne Kok en Naomi Weij hebben hun 
beste beentje voorgezet maar was 
helaas nog niet goed genoeg voor 
de halve finale. Ze eindigde op een 
mooie zevende plaats. In dezelfde 
klasse sprong Omnia 8 met Vera van 
der Steeg, Aicha Croes, Marlou de 
Vries en Danischa Goede. Dit team 
had wat pech want twee springers 
konden in de tweede ronde de oe-
fening niet uitspringen maar door-
dat de twee beste wedstrijden gel-
den heeft dit team zich toch nog als 
derde kunnen plaatsen voor de hal-
ve finale. Op trampoline 3 had Om-
nia 9 pittige tegenstand. Dit team 

bestond uit Mila van Bruggen, Es-
ther van Kerckhoven, Noami van 
de Coolwijk en Morina Versteeg en 
eindigde op een nette vijfde plaats 
maar helaas net niet genoeg voor 
de halve finale. Op trampoline 2 was 
het aan de grotere meiden in de D 
klasse om zich  te plaatsen. Omnia 
7 met Sharona de Rijk, Sophie van 
Geest, Max de Vries en Sanne Ap-
pelboom zijn geëindigd op de vier-
de plaats maar alleen de beste drie 
teams gaan door. Omnia 6 is vijfde 
geworden met de springers Sanne 
van Vliet, Ilonka de Jong, Marinka 
Maarse en invalster Lisan Wegsta-
pel.  Omnia 5 heeft de halve finale 
wel op zak en eindigde op de der-
de plaats. Dit team bestond uit Mar-
vin Arendzen, Bente Geleijn, Car-
men Onderwater en Fabienne Ho-
gers. Als laatste de C klasse waar 
maar een team voor Omnia verte-
genwoordigd was. Omnia 4 met als 
springers Marina van der Linden, 
Rowana Moenis,  Viola Schreuder 
en Daphne Hulsker. Dit team heeft 
netjes gesprongen maar eindigde 
toch op een zesde plaats. Al met al 
een geslaagde dag mede door de 
inzet van de vrijwilligers die altijd 
nodig zijn om zulke wedstrijden tot 
een goed einde te brengen. Op naar 
Heerenveen!

RKAV Dames stuurt Buitenveldert 
met grote nederlaag naar huis 
Aalsmeer - De dames van RKAV 
speelden zondag 2 november thuis 
tegen dames 6 van Buitenveldert. 
De wedstrijd begon bijna een kwar-
tier later, omdat de dames van Bui-
tenveldert het wedstrijdformulier 
nog niet hadden ingevuld. Zij dach-
ten dit in de rust wel in te kunnen 
vullen, maar de scheidsrechter wil-
de dit voor de wedstrijd ingevuld 
hebben. Na enig aandringen waren 
ze toch bereid dit voor de wedstrijd 
te doen. Voordat de wedstrijd was 
begonnen werd er al langs de kant 
gegokt hoeveel het zou worden bij 
de dames. Uitslagen van 20-0  werd 
er geroepen, de dames zelf gokten 
nog hoger, maar het moest wel al-
lemaal waarheid worden. Wellicht 
dachten de dames er ook te gemak-
kelijk over. 
Bij een van de schaarse aanval-
len van Buitenveldert vlak na de af-
trap,  raakte keepster Lisa de bal 
verkeerd en kwam voor de voe-
ten van een speelster van Buiten-
veldert, maar die schrok zo van de-
ze kans, dat deze gelukkig niet ver-
zilverd werd. Daarna bepaalden de 
dames de wedstrijd en kwam Bui-
tenveldert amper nog over de mid-
denlijn heen.  Na krap tien minu-
ten spelen werd het 1-0 voor de da-
mes. Binnen vijf minuten na het eer-
ste doelpunt stond er al 3-0 op het 
scorebord. Met dit tempo zou het 
een mega uitslag kunnen worden. 
Dit had het ook kunnen zijn, maar 
de keepster van Buitenveldert vocht 
voor wat ze waard was en hield er 
toch knappe ballen uit en het vizier 
van enkele dames van RKAV stond 
niet op scherp. Voor rust hadden de 
dames de voorsprong uitgebreid tot 
7-0. Ook in de tweede helft het zelf-
de spelbeeld. 
De RKAV dames die aanval op aan-
val zochten en een tegenstander 
die ook nu amper over de midden-
lijn kwam. Eén minuut na rust was 
het alweer raak, 8-0.  Daarna ha-

perde de doelpuntenmachine iets, 
want pas in de zestigste minuut 
kwam nummer negen op het sco-
rebord. De 9-0 bleef ook staan op 
het scorebord, omdat het scorebord 
geen dubbele cijfers aankan. Toch 
werd er na de 9-0 nog zes keer ge-
scoord. Het laatste doelpunt, num-
mer 15, viel  twee minuten voor tijd. 
De doelpunten kwamen op naam 
van: Anneke 2 x, Kim 4x, Simone 2x, 
Lynn 2x, Brenda 2x en Jitte 3x. Jitte 
scoorde in de tweede helft een zui-
vere hattrick. Naast Jitte deed ook 
Sabine van de MC1 mee. 
De dames van RKAV staan na ze-
ven wedstrijden ongeslagen, glori-
eus op de eerste plaats in hun pou-
le. In deze zeven wedstrijden maak-
te het team zestig doelpunten en in-
casseerde de dames slechts vier te-
gendoelpunten.

RKAV-Weesp: Wedstrijd 
van de gemiste kansen!
Aalsmeer - De wedstrijd van de ge-
miste kansen! Zo zou je deze wed-
strijd RKAV tegen Weesp wel kun-
nen noemen, hoeveel kansen heeft 
een team nodig om een wedstrijd 
te winnen? Zoveel RKAV er zondag 
gekregen heeft, ze zijn niet op een 
hand te tellen. Ze hadden het be-
tere van het spel, zowel voor als na 
de rust, maar daar win je geen wed-
strijd mee. 
Het scorend vermogen is op het 
ogenblik het manco bij RKAV. De 
mensendie dat kunnen, Martin Bax 
en Dennis Spreeuw, zijn beiden ge-
blesseerd Het begon hoopvol voor 
RKAV. Richard de Vries gaf een per-
fecte voorzet, die door Elton Shehu 
knap werd ingekopt, 0-1. Dat was in 
de twaalfde minuut. Even later was 
het Barry Springintveld die de kans 
had op 0-2, maar zijn inzet ging 
maar net over. Maar het geluk was 
er wel voor de thuisploeg. Een slecht 
weggewerkte bal kwam in het be-
zit van Elis Halep die voor de ge-
lijkmaker zorgde, 1-1. Het was jam-
mer voor RKAV dat de doelman van 
F.C. Weesp in topvorm verkeerde. Hij 
was de man die RKAV weg hield van 
de overwinning. Dat ondervond ook 

Barry Sprinintveld meerdere malen. 
De ruststand was 1-1. Arno Schra-
ma kwam in het veld voor Perry 
Springintveld en Robert van Leeu-
wen voor Elyon Shehu. Iedere wed-
strijd heeft een dieptepunt, of door 
de spelers of door de scheidsrech-
ter, meestal door de spelers, maar 
zondag door de scheidsrechter. 
Het neerhalen van Hassan El Had-
je werd door de scheidsrechter niet 
gezien of niet erg genoeg gevonden, 
hij deed in ieder geval niets. Weesp 
maakte hier gebruik van en het sco-
rebord wees 2-1 aan. Een domper 
voor RKAV. Maar het zag er nog niet 
zo slecht uit voor RKAV. Aalsmeer 
kreeg heel veel kansen, onder an-
dere door Edwin van Maris, maar 
de gelijkmaker bleef uit. F.C. Weesp 
had geen moeite met scoren en het 
werd door van Nes en Buddenberg 
zelfs nog 4-1. Jammer, maar over en 
uit. RKAV moet het vizier nu maar 
op komende zondag richten tegen 
HBC en dit keer wel de punten mee 
naar huis nemen, RKAVkan het wel, 
de aanhang blijft in ieder geval ach-
ter de ploeg staan. 

Theo Nagtegaal.

Prima marathon resultaten 
ijsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - De vele trainingsar-
beid van de schaatsers van IJsclub 
De Blauwe Beugel lijkt zijn vruch-
ten af te werpen bij zowel de lan-
gebaan wedstrijden als in de mara-
thon. De succesvolle trainingsweek 
in Inzell heeft de meeste rijders 
goed gedaan en daar zijn de resul-
taten dan ook naar in de vele wed-
strijden van de afgelopen week. Bij 
langebaan wedstrijden in Haarlem 
op 26 oktober werden door de ju-
nioren goede prestaties neergezet, 
waarbij de dames Moniek Langhout 
en Shanna Herweijer respectieve-
lijk vierde en vijfde werden in het 
klassement over 500 en 1000 meter. 
Susan Kramer eindigde op een ze-
vende plaats in het 500 en 1500 me-
ter klassement en bij de heren wer-
den Bart van der Vlugt en Mats Stol-
tenborg zevende en vierentwintig-
ste op de 500 en 1500 meter. De su-
persprint wedstrijden (100 meter  en 
twee keer 300 meter) op 1 novem-
ber leverden Menno Kramer een su-
perieure eerste plaats op in de ca-
tegorie junior C. Ook Nickey van 
Leeuwen kwam tot een aanspre-
kende vijfde plaats met een nieuw 
persoonlijk record op de 300 meter.  
Sanne Smit reed bij de junioren B 
naar twee nieuwe persoonlijke re-
cords en Shanna Herweijer kwam 
tot maar liefst drie persoonlijke re-
cords. Bij de heren junioren B reed 
Mats Stoltenborg een nieuw per-
soonlijk record op de 300 meter. De 
avond daarna was het de beurt aan 
de pupillen van de vereniging. De 
zusjes Annet en Deborah van der 
Stelt snelden allebei naar nieuwe re-
cordtijden op de 100 en 500 meter, 
waarbij op de 500 meter maar liefst 
3 en 6 seconden van de persoonlij-
ke records werd afgereden. Milan 

van der Vlugt was ook in staat om 
zijn 100 meter tijd nog wat verder 
aan te scherpen. Tijdens C-selectie 
wedstrijden in Thialf kwamen Men-
no Kramer en Nickey van Leeuwen 
tot prachtige resultaten; 2.09.90 res-
pectievelijk 2.24.70 op de 1500 me-
ter, wat in beide gevallen een nieuw 
clubrecord is.  In de marathoncom-
petities eindigde Stef Zwitser bij de 
eerste van de zesbanenwedstrijd op 
een fraaie derde plaats. In de cate-
gorie Masters 1 (M1) werden Pe-
ter van der Stelt en Jacques ’t Hoen 
tiende en elfde en in de M2 is Piet 
Kant op de tiende plaats geëindigd. 
De jonge junior Bart van der Vlugt 
kon in de C2 klasse zijn kunststuk-
je van de eerste keer, door hard weg 
te rijden uit het peloton, helaas niet 
herhalen, maar haalde wel een bo-
nus bij de tussensprint en eindigde 
vervolgens in de eindsprint op een 
mooie derde plaats.
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: www.ijsclubdeblauwe-
beugel.nl.

Speelavond Ons 
Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 11 novem-
ber staat de volgende speelavond 
van buurtvereniging Ons Aller Be-
lang in de agenda. Liefhebbers kun-
nen komen klaverjassen en pandoe-
ren in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat. De aanvang is 20.00 uur. 
Inschrijven kan vanaf 19.30 uur.

Van links naar rechts staand  Marloes, Andrea, Jessica, Linda, Chantal, Lisa en 
coach Hans, zittend Stefan, Celine, Sheryn, Bo en Dennis.

Sponsor voor Fiqas meiden B2
Aalsmeer - De meiden B2 van Fi-
qas Aalsmeer hebben een sponsor 
gevonden in Henk van der Schaft 
grond en sloopwerken BV.  
Henk van der Schaft heeft de mei-
den voorzien van mooie trainings-
pakken en tassen, waardoor het 
team er weer keurig verzorgd uit-
ziet.  Of het nu door dit mooie ge-
baar komt is niet bekend, feit is wel 

dat sinds de meiden in hun nieuwe 
tenues lopen er nog geen wedstrijd 
is verloren. 
Vorige week wisten de meiden  Ha-
vas  uit Almere te verslaan met 20-8 
en na de met moeite behaalde winst 
van afgelopen zondag met 15-12 te-
gen Lotus uit Hoofddorp staan de 
meiden op de eerste plaats in hun 
poule.

Atletiek AV Aalsmeer
Superstart AVA jeugd 
bij crosscompetitie
Aalsmeer - De verwachtingen wa-
ren hooggespannen, afgelopen za-
terdag bij de eerste wedstrijd van de 
regionale crosscompetitie. Zouden 
de AVA atleetjes de vele looptrai-
ningen van afgelopen maanden om 
weten te zetten in klinkende pres-
taties? Het antwoord hierop is een 
volmondig ja! In het winderige en 
frisse Monnickendam wist de een-
entwintigkoppige equipe van trainer 
Erik Witpeerd zich prima staande te 
houden tussen de betere regionale 
crosslopers. Vijfmaal goud, eenmaal 
zilver, eenmaal brons en nog eens 
een flink aantal toptien noteringen 
was het prima resultaat van afgelo-
pen zaterdag. Zo was er bij de oude-
re junioren goud voor Jordi Baars bij 
de jongens B en een mooie bronzen 
medaille bij de meisjes A voor Mir-
jam van Ouwerkerk. Bij de meisjes 
B was het een erg zware wedstrijd 
voor Vivienne van Eenennaam, maar 
zij liep de race toch keurig uit en fi-
nishte op een prima vijfde plaats. 
Bij de jongens C liep Tomas Baars 
een sterke wedstrijd met als resul-
taat een zesde plek. Niet ver daar-
achter luisterde Stan Willemsen zijn 
crossdebuut op met een mooie elf-
de plaats. Bij de meisjes C was het 
helemaal feest met een klaterende 
overwinning voor Shannon Laker-
veld, een zilveren plak voor Sharo-
na Plasmeijer en een prima zes-
de plaats voor Eva van Ee. Dit be-
tekende tevens een overwinning in 
het ploegenklassement. In dezelf-
de klasse was er nog een verdien-
stelijke zestiende plaats voor Maai-
ke Witpeerd en een prima debuut 
voor Demi Brockhoff, die na slechts 
een paar maanden atletiek met een 
twintigste plaats dik tevreden mocht 
zijn. Bij de jongens junioren D2 was 
er een spetterende start van Dirk 
Kaas en Evert Bunschoten. Na een 
paar honderd meter lagen zij na-
melijk samen op kop van de wed-
strijd. Dit konden zij niet vasthou-
den, maar met een achtste stek 
voor Dirk en een zeventiende voor 
Evert lieten ook zij zien een behoor-
lijk sprongetje gemaakt te hebben. 
Ook de meisjes junioren D1 was van 

AVA kant een waar spektakel. Me-
lissa van Eenennaam won overtui-
gend de wedstrijd en was zelfs snel-
ler dan alle oudere D2 meisjes. Niet 
ver daarachter kwam zus Kim keurig 
als vierde over de streep. In dezelf-
de klasse liet ook Sabine Brockhoff 
zien over looptalent te beschikken. 
Zij eindigde, net niet binnen de top-
tien, op een mooie elfde plaats. Ook 
deze drie dames gingen er vandoor 
met het ploegenklassement. Bij de 
jongens pupillen A2 was er een erg 
goede wedstrijd van Derk van Ee. In 
een veld van maar liefst vierenvijf-
tig jongens startte hij behoudend zo 
rond de twintigste plaats, maar wist 
zich uiteindelijk op te werken tot 
een prima elfde plaats. Bij de jon-
gens pupillen A1 waren er verdien-
stelijke prestaties voor Nick Ramd-
janamsingh (zevenentwintigste) 
en Quinten Torre (tweeendertig-
ste). Bij de meisjes pupillen A1 net 
geen toptienklassering voor Merel 
van Zanten, maar met  een twaalf-
de plaats kon ook zij best tevre-
den zijn. Ook de benjamin van het 
gezelschap, meisje pup.B Julia van 
Ee, liep een prima wedstrijd en kon 
zich voor in het veld handhaven. Een 
mooie zesde plaats is een prestatie 
waarmee zij zeker verder kan in de 
crosscompetitie.

Shannon Lakerveld in de race. Melissa van Eenennaam op weg naar 
de finish.

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 11 no-
vember staat weer een speelavond 
op de agenda van buurtvereniging 
Ons Genoegen. Leden en liefheb-
bers kunnen klaverjassen en rum-
micuppen. Er wordt gespeeld in één 
der ruimtes van Ons Tweede Thuis 
in de Hortensialaan en de aan-
vang is 20.00 uur. Zaal open vanaf 
19.30 uur. Tijdens de vorige speel-
avond behaalde mevrouw Luyben 
de hoogste klaverjas-eer met 5238 
punten. Op twee is de heer W. Bus-
kermolen geëindigd met 5184 pun-
ten en op drie mevrouw Wegman 
met 5120 punten. Bij het rummi-
cuppen bleek mevrouw A. Gahr-
mann onverslaanbaar met 43 pun-
ten. Zij werd gevolgd door de da-
mes Brandt en Goede met resp. 51 
en 52 punten.

Klaverjassen bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 13 no-
vember organiseert buurtvereniging 
De Oude Spoorbaan voor klaverjas-
liefhebbers een speelavond. Deze 
wordt gehouden in gebouw ’t Anker 
aan de Oosteinderweg 273a in Oost 
en begint om 19.30 uur. Leden en 
belangstellenden zijn welkom.
Het klaverjassen op 30 oktober is 
gewonnen door Arie Zwartendijk 
met 7348 punten. Op twee is Ria 
van der Laan geëindigd met 7059 
punten en plaats drie werd bezet 
door Paul Könst met 6954 punten. 
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Kartwedstrijden jeugd
Prachtige vijfde plaats 
voor Dylan bij NK sprint 
Aalsmeer - Zondag 26 oktober is 
de zevende en tevens laatste kart-
wedstrijd verreden om het NK 4-
takt sprint. Dylan ging terug naar 
de kartbaan van Emmen, waar ook 
de start was van de reeks wedstrij-
den om het NK 4-takt sprint. Vrijdag 
kon er al getraind worden. Deze dag 
regende het waardoor Dylan alvast 
kon oefenen om in regen te rijden. 
Zaterdag was er ook vrije training, 
echter toen was het stralend weer. 
En zondag, de dag van de race, was 
het echt herfstweer met regen en 
wind. De eerste manche werd Dylan 
vijfde. De tweede manche zesde. De 
derde en alles beslissende manche 
was wederom heel spannend. Dit 
keer moest Dylan de strijd aan met 

Jeffrey van Diggele. In deze derde 
manche werd hij weer vijfde. Dit le-
verde Dylan deze wedstrijd evenveel 
punten op als Jeffrey, maar laatst 
genoemde werd vierde in de laat-
ste manche waardoor Jeffrey met de 
beker voor de vijfde plaats naar huis 
mocht en Dylan net naast de prij-
zen eindigde op een zesde plaats. 
Maar niet getreurd want al snel 
werd er gerekend op welke plaats 
Dylan was geëindigd in het totaal-
klassement. En in het totaalklasse-
ment is Dylan vijfde geworden van 
de Rookie-klasse (beginnersklasse). 
Dit was het eerste jaar voor Dylan 
dat hij meedeed aan het NK 4-takt 
sprint en dan al op de vijfde plaats 
eindigen. Een heel mooi resultaat. 

Na weken op nummer één staat Mariëlle Hooijman nu op de tweede plaats. 
Foto J. Kuperov.

Topduel in Jeugdcompetitie 
bij Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - In de zesde ronde van 
de Jeugdcompetitie van Schaak-
club Aalsmeer vond afgelopen vrij-
dag een echt topduel plaats: Mariël-
le Hooijman, die al wekenlang op de 
eerste plaats stond, speelde tegen 
de nummer twee Pepijn Kuijpers. 
Pepijn wist deze spannende partij te 
winnen waardoor de twee koplopers 
nu van plaats zijn gewisseld.
Bijzonder was ook dat zich zes nieu-
we jeugdleden hebben aangemeld. 
In hun eerste ronde in de compe-
titie wisten Florence de Kok, Ruan 
Heeren en Mathijs van der Drift al 
knap te winnen. Verder was het leuk 
om te zien dat er rustiger gespeeld 
wordt en dat er meerdere partijen 
waren die richting de maximale 30 
minuten bedenktijd gingen.

Meisjes en jongens vanaf 6 jaar 
die willen leren schaken of nog be-
ter willen leren schaken zijn op van 
harte welkom in ’t Stommeerkwar-
tier in de Baccarastraat 15. Iedere 
vrijdag wordt van 19.00 tot 19.30 uur 
lesgegeven door ervaren trainers, 
waarna om 19.30 uur de jeugdcom-
petitie begint. 
Uitslagen van vrijdag 31 oktober:
Florence de Kok - J Gast           1-0
Pepijn Kuijpers- Mariëlle Hooijman   1-0
Olivier Veenemans - Alexander de Kok rem
Sietse Beentjes - Cariel Heeren rem
Ruan Heeren - Gelled Hulsbos    1-0
Ilse Beentjes - Nicky Jonkers  1-0
Kamiel Nakad - Arlette Maarse  0-1
Fouad Nakad - Joris Roos 0-1
Rick Veenemans - Koen Korenwinder      1-0
Pelle Stiekel - Mathijs van der Drift 0-1

Dubbelprogramma handbal 
zaterdag in De Bloemhof
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 8 
november valt er voor de handbal-
liefhebbers weer veel te genieten in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. Zowel de dames als de he-
ren van FIQAS Aalsmeer spelen een 
thuiswedstrijd. De dames beginnen 
om 19.00 uur aan hun wedstrijd te-
gen de dames van Olympia uit Hen-
gelo, de heren staan om 20.30 uur 
tegenover HA R&O uit Rotterdam, 
een ploeg die dit seizoen nieuw is in 
de eredivisie.

Onnodig puntverlies
De dames van FIQAS Aalsmeer heb-
ben afgelopen zaterdag een enor-
me kans laten liggen om een paar 
plaatsen te klimmen op de rang-
lijst van de Eerste Divisie. De ploeg 
stond namelijk vrijwel de hele wed-
strijd voor tegen UDSV in Utrecht, 
maar verloor in de slotfase alsnog 
een punt omdat het de Utrecht-
se dames gelijk liet komen tot 18-
18. Trainer/coach Menno de Klerk 
was na afloop dan ook bijzonder 
ontevreden en teleurgesteld. De 
Aalsmeerse dames begonnen niet 
sterk aan de wedstrijd, maar kwa-
men wel snel op voorsprong. 
Die werd echter nooit groter dan drie 
punten omdat FIQAS Aalsmeer de 
tegenstander keer op keer de kans 
gaf om terug te komen in de wed-
strijd. Toch leiddden de Aalsmeerse 
dames, die de pech hadden dat ze 
al vroeg in het duel één van de dra-
gende speelsters, Jessica Wuthrich, 
zagen uitvallen met een vervelende 
blessure, bij rust met één punt: 8-7. 
Na de pauze ging de wedstrijd 
op hetzelfde niveau verder. De 
Aalsmeerse dekking was welis-
waar niet slecht, vooral aanvallend 
liet men veel te veel kansen liggen. 
Zo kon het gebeuren dat FIQAS 
Aalsmeer in de laatste twee minu-
ten twee penalty’s én een open kans 
miste. UDSV profiteerde dankbaar 
van de geboden kans en maakte in 
de slotfase alsnog gelijk. De Klerk 

stak zijn frustratie niet onder stoe-
len of banken: “Dit voelt als een 
nederlaag met 15 punten verschil, 
want als je zoveel sterker bent, moet 
je zo’n wedstrijd gewoon kunnen 
winnen. Misschien was het onder-
schatting, maar er werd veel te ma-
tig gespeeld, alsof de ploeg er met 
het hoofd niet helemaal bij was. Dat 
gold trouwens voor iedereen, want 
niemand kon echt haar stempel op 
de wedstrijd drukken. Ik hoop dat 
de speelsters dat zelf ook inzien en 
er a.s. zaterdag wel weer vol voor 
gaan, want dan hebben we in Olym-
pia de volgende, pittige tegenstan-
der!”

Wedstrijd verplaatst
De wedstrijd Eurotech/Bevo tegen 
FIQAS Aalsmeer, die gepland stond 
voor zaterdag 1 november, is op ver-
zoek van Bevo (dat één van haar 
spelers miste in verband met een 
interland) verplaatst naar donder-
dag 20 november. De aanvangstijd 
is 20.30 uur.  

Voetbaldery aan 
Wim Kandreef!
Kudelstaart - Zondag 8 november 
begint om 14.00 uur de streekderby
Rkdes tegen de Legmeervogels aan 
de Wim Kandreef. Gezien de stand 
in deze derde klasse belooft het een 
spannende wedstrijd te worden. 
Legmeervogels staat op een derde 
plaats met 13 punten uit zes wed-
strijden en Rkdes volgt hieronder op 
een zevende plaats met 12 punten 
uit acht wedstrijden. Bij deze thuis-
wedstrijd zijn ook alle sponsoren 
van Rkdes uitgenodigd en natuurlijk 
bent u/jij ook welkom. Er wordt ge-
rekend op een goede toeloop. Zan-
ger Peter Marnier zorgt deze mid-
dag voor de muzikale omlijsting.

De Kwakel - Met een gemiddelde 
leeftijd van ruim boven de 80 mag 
het bridgepaar Joop de Jong en May 
Verhoef toch wel hét veteranenpaar 
van bridgevereniging De Kwakel ge-
noemd worden. Ondanks hun ver-
gevorderde leeftijd laten zij bij tijd 
en wijle zien, dat er men hen niet 
te spotten valt en slopen zij lachend 
het ene na het andere paar. Dat la-
chen doen zij overigens ook als het 
eens een keertje wat minder gaat en 
dat maakt, dat elk paar heel graag 
tegen hen speelt. Bij dit paar zal je 
verwijten naar elkaar toe niet over 
de tafel zien gaan. Afgelopen don-
derdag was zo’n avond dat de he-
ren er weer eens vol tegen aan gin-
gen en aan het zenuwachtige heen 
en weer geloop van Joop toen Cor 
de uitslagen ging voorlezen kon je 
al afleiden, dat zij zelf een hoge sco-
re verwachtten. Dat bleek terecht, 
want hun namen prijkten bovenaan 
de ranglijst in de A lijn met een sco-
re van bijna 58%. Kitty en Huub van 
Beem volgden op de tweede plaats 
met 55,8% en Jan Heijlman en Mar-
go Zuidema werden met precies 
55% derde. Piet vd Poel en Gerard 
de Kuijer slaagden er voor de twee-
de keer in successie in om laatste 
te worden, dit keer met 39,6%. In de 
totaalstand gaan Dick Elenbaas en 
André Verhoef stoïcijns door op de 
eerder ingeslagen weg en staan zij 
opnieuw fier bovenaan.  Ter com-
pensatie staat broer Jaap Verhoef 
met partner Anneke Karlas hele-
maal onderaan, maar met nog drie 
ronden te gaan is nog van alles mo-
gelijk. In de B lijn triomfeerden Eef-
ke Backers en Marianne Kamp voor 
de tweede keer op rij, dit keer met 
een score van 61,1%. Trudy Stokkel 
en Huub Zandvliet deden uitstekend 
mee met een score van 59% en ook 
Loes kroon en Ria van Zuylen de-
den dat met een score van 58,3%. 
Susanne Ambagtsheer en Riet Wes-
seling sloten hier de rij. In de totaal-
stand gaat paar Leny Heemskerk-
Agnes de Kuyer aan kop, met paar 
Jose Möller-Yvonne Koestal daar 
kort achter. Voor de overige promo-
tieplaatsen is het dringen geblazen.
In de C lijn toonde gelegenheidspaar 
An v.d. Poel-Agnes de Kuijer zich de 
sterkste. Zij noteerden de hoogste 
score van de avond (63%) en wer-
den daardoor uiteraard eerste. Tiny 
en Adriaan Kooyman deelden de 
tweede plaats met  Lous Bakker en 

Hans Elias (daar is hij weer) met een 
score van 58,85%.
Deze twee laatst genoemde paren 
staan ook bovenaan in de totaal-
stand, zij het in een andere volgor-
de en als het zo door gaat dreigen 
Lous en Hans dus weer eens om-
hoog te gaan vallen naar de B lijn. 
Corrie Bartels en Ruud Doeswijk 
konden de goede vorm van vorige 
week niet vast houden en met toch 
nog ruim 41% werden zijn tiende en 
daarmee laatste.  

Veteranen slaan toe bij BVK

Bingofeest bij 
BV De Pomp
Aalsmeer - Buurtvereniging De 
Pomp houdt op woensdag 12 no-
vember weer een grandioze bingo 
met geweldige prijzen. Iedereen die 
van bingo houdt, is van harte wel-
kom in ’t Baken aan het einde van 
de Sportlaan. De start is om 20.00 
uur en gestopt wordt er pas na tien 
rondes. Na de vijfde ronde wordt 
een grote prijzenronde gehouden 
met wel twee hoofdprijzen! Telefo-
nische informatie is verkrijgbaar via 
de secretaresse, Caroline Ramp tel. 
344107.

Jeugdhandbalnieuws
Jongens A1 FIQAS winnen 
overtuigend van Houten
Aalsmeer - Zondag 2 november 
speelden de jongens A1 van FI-
QAS Aalsmeer tegen Houten. De 
Aalsmeerse jongens begonnen goed 
aan de wedstrijd: met snel aanval-
lend spel en goed verdedigend werk 
stond Aalsmeer al snel in het begin 
van de eerste helft met 7-1 voor. FI-
QAS Aalsmeer kreeg in die beginfa-
se slechts één doelpunt tegen en er 
werd door Houten een penalty ge-
scoord, maar verder bleef de ploeg 
dit goede spel vasthouden tot een 
stand van 15-3, halverwege de eer-
ste helft. De laatste fase van de eer-
ste helft werd er wat minder sterk 
gespeeld, verdedigend liet Aalsmeer 
het wat afweten, waardoor Houten 
beter en meer tot scoren kon ko-
men. FIQAS Aalsmeer scoorde zelf 
ook nog wel een aantal doelpunten, 
maar in deze fase minder dan in het 
eerste deel van de eerste helft. Toch 
was er een goede voorsprong ge-
maakt, zodat met de rust al een gat 
van tien doelpunten was geslagen. 
Ruststand 21-11 in het voordeel van 
Aalsmeer. Dit verschil in doelpunten 
werd in het vervolg van de wedstrijd 
ook niet meer weggegeven. 
Het scoreverloop verliep in het eer-
ste deel van de tweede helft eerst 
nog aardig gelijk op. Totdat FIQAS 
Aalsmeer halverwege de tweede 
helft drie keer achter elkaar tot sco-
ren kwam en er zelfs een gat van 13 
doelpunten geslagen was: stand 36-
23.  Daarna deed Houten nog één 
keer iets terug en verkleinde het 
verschil een beetje. Er werd door de 
Aalsmeerse jongens een dubbele 
vlieger ingezet, maar die lukte jam-
mergenoeg nét niet. Het laatste deel 
van de tweede helft was toch echt 
weer voor Aalsmeer, opnieuw werd 
er een dubbele vlieger ingezet, die 
nu wel goed afgerond werd. En zo 
werd na nog zes doelpunten voor 

Aalsmeer en drie voor Houten een 
eindstand bereikt van 43-30 in het 
voordeel van FIQAS Aalsmeer.

Ook winst jongens B1
Zondag 26 oktober moesten de jon-
gens B1 van FIQAS Aalsmeer naar 
Amsterdam voor een uitwedstrijd 
tegen Aristos. Aristos, dit keer met 
een speler die er buiten niet bij was, 
bleek uiteindelijk toch een wat moei-
lijker tegenstander te zijn dan de 
Aalsmeerse jongens vooraf  gedacht 
hadden. Die ene speler was name-
lijk duidelijk een goede schutter: hij 
was lang en had een hard schot in 
z’n arm. Zo verliep het begin van de 
eerste helft gelijk op: 1-1, 2-3 en 5-
4. De wedstrijd werd wel steeds har-
der, want de jongens van Aristos lie-
ten zich niet aan de kant zetten, on-
danks dat ze toch wat kleiner wa-
ren dan de meeste jongens van FI-
QAS en dus werd er stevig geduwd 
en aan armen gehangen aan bei-
de kanten. De scheids gaf daardoor 
aan beide kanten veel penalty’s. 
Toch had FIQAS Aalsmeer nog net 
een voorsprong kunnen neerzetten 
bij rust: 14-12. In die rust werd de 
jongens verteld dat het begin wel 
goed was, maar dat het later minder 
werd en dat ze het goede spel weer 
moesten oppakken en ervoor blijven 
vechten. Dat hielp: even liepen de 
Aalsmeerders uit in de tweede helft: 
16-12, maar opnieuw kon Aristos te-
rugkomen en werd de wedstrijd in 
de slotfase erg spannend. Gelukkig 
herpakte FIQAS Aalsmeer zich op 
tijd en wist met 31-25 te winnen. Zo 
werd er uiteindelijk dus wel rede-
lijk ruim gewonnen, maar weten de 
jongens waar ze hun spel nog wat 
moeten aanpassen. Dat zullen ze bij 
hun volgende wedstrijd zeker pro-
beren wanneer ze thuis spelen te-
gen Havas. 

Qui Vive Dames 1 verliest 
met 2-1 van Amersfoort 
Uithoorn - Op zondag 2 november 
speelde Qui Vive dames 1 thuis te-
gen de nummer twee in de compe-
titie Amersfoort. Zij creëerde veel 
kansen en een aantal strafcorners. 
Amersfoort veroverde halverwe-
ge de eerste helft een strafcorner 
waaruit meteen werd gescoord. Dit 
bracht hen op een 1-0 voorsprong. 
Kort er na kwam Qui Vive terug door 
een mooie pass van Monique van 
der Knaap richting de tweede paal 
waar Marlous Bijleveld stond om de 
bal hoog in het net te tippen. Helaas 
duurde dit gelijkspel niet lang, om-

dat Amersfoort opnieuw een straf-
corner veroverde waaruit werd ge-
scoord. Dit bracht de stand tot 2-
1 voor Amersfoort. Na de rust wa-
ren er redelijk wat kansen voor bei-
de teams. Qui Vive had nog een 
mooie aanval waarbij de bal op de 
paal terecht kwam. In het slot van de 
wedstrijd kreeg Qui Vive een straf-
corner mee, maar ook daaruit kon 
helaas geen doelpunt meer wor-
den gehaald. Volgende week staat 
Voordaan dames 1 op het program-
ma en wordt er hopelijk wel een 
winst binnen gehaald.

Goede start Qui Vive Ma 1
Uithoorn - Op zaterdag 1 novem-
ber stond de eerste wedstrijd van de 
nieuwe competitie op het program-
ma voor Qui Vive Ma1. De dames 
hadden de teleurstelling van het 
niet halen van de landelijk compe-
titie weten te verwerken en hadden 
weer veel zin in de wedstrijd. De da-
mes van Qui Vive mochten afreizen 
naar ’t Gooi. Gooische Ma1 was na-
melijk de tegenstander. De Gooische 
was echter een goede ploeg en de 
aanvallen gingen over en weer. Wel 
was het Qui Vive dat op voorsprong 
kon komen. Een vrije slag sloeg Li-
sanne ten Caat de cirkel in, waar hij 
van richting werd veranderd. 
Uiteindelijk was het Alissa van der 
Voort die de bal achter de keeper 
kon tikken, 0-1. 
Beide teams kregen nog enkele 
kansen, maar de ruststand luidde 0-
1. In het begin van de tweede helft 

werd er door de dames van Qui Vi-
ve heel sterk gehockeyd. Er ontston-
den mooie aanvallen en Gooische 
kon niet veel er tegen in brengen. 
Eén van deze mooie aanvallen le-
verden dan ook de 0-2 op. Dulcia 
Spee kreeg de bal in de ruimte ge-
speeld, waarna ze mooi versnelde 
en via de achterlijn de cirkel inliep. 
Aimée Timorason stond op de goe-
de plek om de bal het doel in te flat-
sen. Het laatste kwartier was rom-
melig. De scheidsrechters deelden 
wat kaarten uit, waardoor het de 
laatste 10 minuten tien tegen tien 
was. Gooische zette heel veel druk, 
Gooische kon dan ook nog één keer 
scoren, maar daar bleef het bij. De 
eindstand luidde dus ook 1-2 en de 
dames van Qui Vive stapten met een 
overwinning het veld af. Komende 
week staat Alkmaar A1 thuis op het 
programma.

Klaverjassen in 
Oude Veiling
Aalsmeer - Elke zaterdagmiddag 
wordt er in De Oude Veiling in de 
Marktstraat vanaf 14.00 uur volop 
gekaart. 
Na drie ronden kaarten was afge-
lopen zaterdag 1 november de win-
naar bekend. Irma Mandemakers 
bleek deze middag sterk te spelen 
en troefde keer op keer haar me-
dekaarters af. Zij was dan ook de 
winnaar van deze middag met 5219 
punten en ontving de dinerbon die 
door De Oude Veiling beschikbaar 
gesteld wordt. Met Alie Meegdes 
ging het deze middag minder goed, 
zij scoorde een puntentotaal van 
3788. Zij verdiende de poedelprijs, 
een lekkere fles wijn als troost. Wie 
mee wil kaarten kan zich aanmel-
den via 0297-368378.

Dames BV Hornmeer één
Aalsmeer - Al voor half acht was 
het dringen geblazen in buurthuis 
Hornmeer waar vrijdagavond de we-
kelijkse speelavond van de buurt-
vereniging op het programma stond. 
Om acht uur waren alle tafels bezet, 
54 klaverjassers, en dan ook nog de 
jokeraars er bij, volle bak dus. Ook 
deze keer was er een konings kop-
pel en wel Nel de Koning en Riet 
Hoekman, wat dit koppel presteer-
de is met geen pen te beschrijven, 
grote klasse dames. Ze wonnen met 
liefst 5380 punten. Op twee zijn Ben 
Bon en Bertus van de Jagt geëin-
digd met 5331 punten, op drie Frits 
en Hanny de Jong met 5201 pun-
ten, op vier Rijk van Egdom en Mar-
tin van Es met 5138 punten en op 
vijf Nico Bekkers en Jan Meijer met 
5116 punten. 
De poedelprijs was voor Plony 
Hoogenboom en Antoon van Rijn 
met 3387 punten. Het jokeren is ge-
wonnen door Rina Tas met 350 pun-
ten en de poedelprijs was voor Tru-
dy Knol met 739 punten. 
Aanstaande vrijdag 7 november is 
er weer gewoon klaverjassen, ieder 
voor zich. 
De aanvang is 20.00 uur en de speel-
avond wordt gehouden in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 
3. Koffie en thee staan klaar vanaf 
19.30 uur.

 Zaterdag speelgoedbeurs
Aanstaande zaterdag 8 november 
wordt in buurthuis Hornmeer een 
speelgoedbeurs gehouden. Vandaag 
en morgen 7 november kan nog een 
inschrijfnummer aangevraagd wor-
den bij Rina Tas, tel 322994 of bij 
Thea van Aalst, tel 327541. Speel-
goed inbrengen (maximaal 15 stuks) 
kan zaterdag van 9.30 tot 10.00 uur. 
De verkoop is vervolgens van 10.30 
tot 12.30 uur.

Kaartmarathon 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op zaterdag 22 no-
vember organiseert buurtvereniging 
Oostend weer een kaartmarathon. 
Zes uur kaarten, met wel een on-
derbreking, voor mooie prijzen. Het 
kaarten begint om 14.00 uur en gaat 
dan door tot 18.00 uur. Na de etens-
pauze worden de kaarten om 19.00 
weer opgepakt voor het laatste pot-
je tot rond 21.00 uur. Deelname kos-
ten 12,50 per persoon. De kaartma-
rathon is in buurthuis ’t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. Aanmelden 
kan door te bellen naar 324072 of 
323588.

Sterk VV Aalsmeer A1 moet 
genoegen nemen met 1 punt 
Aalsmeer - Na een magere okto-
bermaand wist VV Aalsmeer A1 af-
gelopen zaterdag weer eens een 
goede wedstrijd op de mat te leg-
gen. De op de ranglijst twee plaat-
sen hoger bivakkerende tegenstan-
der, VV Wieringermeer, had op ei-
gen veld niet veel in te brengen 
in de eerste helft. Na een knappe 
aanval soleerde Paul Verburg al na 
zes minuten door de verdediging 
van Wieringermeer. Zijn schot be-
landde op de lat, uitblinker Lennart 
Eberharter was er vervolgens snel 
bij om alsnog de score te openen. 
Aalsmeerspits Calvin Koster bleek 
in de fase hierna een voortduren-
de plaag voor de verdedigers. Met 
verzorgd spel van achteruit werd hij 
regelmatig vrij gespeeld en wist hij 
twee keer te scoren, alvorens Wie-
ringermeer op slag van rust iets te-
rug kon doen. Die onnodige tegen-

goal zorgde er voor dat het geloof 
bij hen weer terugkwam en direct 
na rust kregen de Aalsmeerders de 
deksel op de neus. Middels een per-
fect uitgevoerde counter en een dis-
cutabele strafschop (overtreding 
buiten het strafschopgebied) kwam 
Wieringermeer binnen enkele minu-
ten op gelijke hoogte. 
In het laatste half uur nam de druk 
op de thuisploeg weer behoor-
lijk toe, maar de verdiende voor-
sprong kwam er, ondanks een enor-
me kans vlak voor tijd van Lennart 
Eberharter, niet meer. Gezien het 
wedstrijdbeeld had een overwin-
ning voor VV Aalsmeer absoluut 
verdiend geweest, zowel voetbal-
lend als qua kansenverhouding was 
de ploeg heer en meester, maar het 
beetje geluk ontbrak, waardoor het 
hard werkende Wieringermeer weg 
kwam met een punt.
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Geld én energie besparen

Een gemiddeld huishouden kan tot 800 euro besparen op de jaarlijkse 

energierekening. Hoe? Dat kunt u zien op www.energielastenverlager.nl 

van Milieu Centraal. Op deze interactieve website kunt u de gegevens van 

uw eigen woonsituatie invullen. Daarmee stelt u een persoonlijke bro-

chure samen en krijgt u gratis adviezen over energiebesparing.

De Energielastenverlager helpt

De adviezen zijn onderverdeeld in 

twee categorieën. Eenvoudige tips 

waarmee u direct aan de slag kunt 

gaan en tips die om een investering 

vragen. Denk aan isolatiemaatre-

gelen of de vervanging van een 

cv-ketel. De Energielastenverlager 

houdt rekening met uw achtergrond 

als huurder of woningeigenaar.

Minder energie verbruiken, merkt u 

aan de rekening. Bovendien komen er 

minder broeikasgassen in de lucht en 

dat spaart het milieu.

Advies op Maat
Iedere maand betaalt u voor uw ener-

gie. De rekening stijgt meestal jaar-

lijks, ook als uw verbruik hetzelfde 

blijft. Voor u is het vaak moeilijk 

na te gaan waarvoor u in huis de 

meeste energie gebruikt en hoe u dit 

verbruik omlaag kunt brengen. 

Met de Energielastenverlager krijgt 

u direct inzicht in uw bespaarmoge-

lijkheden. Doordat u vragen invult 

over uw woonsituatie krijgt u echt 

persoonlijk advies. Daarbij wordt 

precies aangegeven hoeveel geld en 

energie u kunt besparen.

Investeren
Voor sommige besparende maatre-

gelen is wel een investering nodig. 

Denk bijvoorbeeld aan dubbel glas of 

woningisolatie. De terugverdientijd 

van deze maatregelen is meestal 

gunstig. De Energielastenverlager 

laat zien in hoeveel tijd u de inves-

tering heeft terugverdiend. 

Met energiebesparing kunt u niet 

alleen uw woonkosten in de hand 

houden. Het helpt ook om minder CO2

in de lucht te brengen, een broeikas-

gas dat zorgt voor klimaatverande-

ring. Zo zorgt u goed voor het milieu 

én uw portemonnee. 

Graadje lager
Staat uw verwarming bijvoorbeeld 

standaard op 21 graden? Zet u deze 

niet lager wanneer u een uurtje de 

deur uitgaat? Door een graadje lager 

te stoken en de verwarming 5 tot 7 

graden lager te zetten als u weggaat, 

of een uur voor het slapen gaan, 

bespaart u al snel 150 euro per jaar.

Huurder
Als huurder hebt u meer mogelijk-

heden om uw woning te verbeteren 

dan u misschien denkt. U hoeft uw 

woning meestal niet meer achter te 

laten in de oorspronkelijke staat. 

Dat was vroeger wel het geval. Veel 

verhuurders staan positief tegenover 

verbeteringen die u zelf wilt uitvoe-

ren. Soms geven ze een vergoeding. 

Maar vooraf overleggen met uw 

verhuurder is  belangrijk. Vraag uw 

verhuurder dus naar uw mogelijk-

heden. Meer informatie vindt u op 

www.verbeteruwhuurwoning.nl.

De verwarming kan bijvoorbeeld van 

21 naar 20 graden. Het rapport dat 

ze kreeg na het invullen van de site, 

laat zien dat de verwarming een uur 

voor het slapen lager kan worden 

gezet. Dat gaat Van Poelgeest dan 

ook doen.

“Het was denk ik gemakzucht om 

het niet te doen en ik heb het vaak 

koud”, zegt ze. “Maar ik kan wel een 

warme trui aantrekken.”

Koel/vriescombinatie
Een tweede uitkomst die verrast, 

is het grote stroomverbruik van haar 

koel/vriescombinatie. Het apparaat 

staat er mogelijk al achttien jaar, 

sinds de flat werd opgeleverd. Ze 

nam hem over. Een nieuwe, zui-

nige combinatie zal 130 euro per 

jaar aan stroom schelen. “Nooit bij 

stilgestaan, dat je er zoveel op kunt 

besparen”, zegt Van Poelgeest. “Soms 

weet je het niet.”

Irene Salverda

Communicatieadviseur
Milieu Centraal

“Energielastenverlager.nl is een 

soort interactieve blocnote. 

Op deze site kunt u een lijstje 

maken van mogelijkheden 

om energie te besparen en 

het resultaat optellen. En dat 

levert geld op. Er is veel meer 

mogelijk dan mensen denken. 

Begin maar eens met kleine 

maatregelen als spaarlampen en 

tochtstrips en de thermostaat 

lager zetten.

De site rekent voor hoe u de 

energielasten naar beneden kunt 

brengen. Het maakt u bewust van 

de mogelijkheden om te besparen. 

Dubbel glas in plaats van enkel 

glas levert veel besparing op. Met 

dubbel glas is een huis boven-

dien gemakkelijker te verkopen. 

Intussen wordt uw leven een stuk 

comfortabeler omdat u minder 

last hebt van tocht. 

Gasrekening
Ik heb de blocnote zelf ook 

ingevuld. Er is bij ons in huis veel 

te verbeteren. Wij gaan nu de cv-

ketel vervangen en dat merken we 

snel aan de lagere gasrekening. 

Die ketel is echt heel oud. Het 

dak wordt ook nog geïsoleerd en 

er komt dubbel glas. Deze inves-

teringen verdienen zich op deze 

manier in een paar jaar terug.

De Energielastenverlager gaat 

over zeven woonthema’s, van 

verwarmen tot verlichting. Maar 

het mooie is dat er ook kleine 

maatregelen in staan. Je kunt dus 

zelf kiezen of je echt wilt investe-

ren of met kleine maatregelen aan 

de slag gaat.”

Janneke van Poelgeest: “Nooit bij stil ge-

staan, dat je er zoveel op kunt besparen.”

Bewoner Janneke van Poelgeest:
“Soms weet je het niet.”
Janneke van Poelgeest uit Nijmegen zette tot nu toe de verwarming niet 

lager als ze eens een uurtje de deur uit ging. “Ik was in de veronderstel-

ling dat het niks zou besparen, nou wel dus.” Door het invullen van de 

Energielastenverlager is de huurster gewezen op de mogelijkheid om 130 

euro per jaar te besparen op de verwarmingskosten. “Ik heb niet zo naar 

bedragen gekeken”, zegt ze, “maar wel naar haalbare tips.”

Meer weten?
Zoekt u meer praktische informatie om in uw dagelijkse leven 

rekening te houden met energie en milieu? Milieu Centraal geeft u 

achtergrondinformatie over allerlei onderwerpen die met milieu en 

energiebesparing te maken hebben. Via het onderdeel ‘test uzelf’ kunt 

u bovendien allerlei handige berekeningen maken voor uw huishouden. 

Zo kunt u onder andere bekijken welk vervoermiddel voor uw reis het 

zuinigste is, of hoeveel CO2 uw huishouden uitstoot.

www.milieucentraal.nl

Informatielijn 0900-9001719 (15 cpm)

Tip: dakisolatie

Stel, u bent eigenaar van een tus-

senwoning uit 1972. In uw huis 

zit een nieuwe, hoog rendement 

cv-ketel. Maar aan het isoleren 

van uw woning, bijvoorbeeld het 

aanbrengen van dakisolatie, hebt 

u nog niet gedacht.

In de Energielastenverlager 

voert u de gegevens van uw 

woning in: het bouwjaar en de 

oppervlakte van het dak. De 

Energielastenverlager berekent 

direct hoeveel u kunt besparen: 

bij een dakoppervlakte van 

70m2 al snel 175 euro per jaar.

Tip: kleine maatregelen

U huurt een tussenwoning die 

begin jaren ’70 gebouwd is. U 

wilt uw energierekening graag 

wat omlaag brengen. Maar grote 

energiebesparende maatregelen 

worden alleen door uw verhuurder 

uitgevoerd. De Energielasten-

verlager rekent voor u uit welke 

kleinere maatregelen u toch geld 

besparen op uw energierekening.

Tip: stand-by verbruik

Een huis staat tegenwoordig 

vol met elektrische apparaten. 

Ook wanneer ze uit lijken te 

staan, verbruiken ze vaak nog 

energie in de stand-by stand. In 

de Energielastenverlager kunt u 

aangeven welke apparatuur u in 

huis heeft. De Energielastenver-

lager berekent hoeveel u kunt 

besparen op uw elektriciteitsre-

kening door apparaten écht uit 

te zetten. De besparing loopt op 

tot wel 44 euro per jaar.

Janneke van Poelgeest: “Ik heb naar 

haalbare tips gekeken.”
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Kleuters van Jozefschool 
lopen het kabouterpad
Aalsmeer - Alle kleuters van je Jo-
zefschool  hebben inmiddels het ka-
bouterpad gelopen. Dit jaar was dat 
in de regen. Het hoort natuurlijk bij 
de herfst. Gelukkig konden laarzen, 
regenjassen en capuchons de jon-
gens en meisjes nog een beetje be-
schermen tegen de buien. In kleine 
groepjes, rondom de school, ston-
den kabouters die een opdracht bij 
zich hadden. Zo speelden de kleu-
ters memory met blaadjes van de 
bomen, moesten ze de poten van 
een spin tellen en dan een beeld-

verhaal neerleggen van een web en 
natuurlijk werd een liedje gezongen 
over kabouters en paddestoelen. 
Het was een avontuurlijk pad, met 
nootjes, besjes, spinnen, blaadjes, 
pijlen, verrassingen en een heerlij-
ke traktatie, een kabouterbeschuit-
je met bosvruchtenjam. 
De Jozefschool-leerkrachten willen 
bij deze de hulpouders en de na-
tuurouders heel hartelijk bedanken 
voor de organisatie van de kabou-
terdag! Het was origineel en goed 
verzorgd.

Op stap voor Sint Maarten
Rijsenhout - Op dinsdag  11 no-
vember wordt de jaarlijkse, traditio-
nele Sint Maartenoptocht weer ge-
lopen. De stoet wordt begeleid door 
drumfanfare Melomanie. De majo-
rettes van de Drumfanfare zullen 
zich natuurlijk met hun showtjes 
van hun beste kant laten zien. Voor 
majorette Femke Bruins zal het he-
lemaal spannend zijn, want zij mag 
voor het eerst na hard geoefend te 
hebben met de showtjes ook mee 
gaan lopen op straat. Ook voor Ber-
tijn Knook zal het spannend worden, 
want hij mag voor het eerst met de 
band mee lopen. De traktatie van de 
COOP zal onderweg zeker weer niet 
ontbreken. 
Neem allemaal je al dan niet zelfge-
maakte lampionnetje mee en sluit je 
aan bij de optocht die om 19.00 uur 
start op de Werf. De route gaat via 
de Blauwe Beugelstraat, Olympias-

traat, Blauwe Beugelstraat, Vliegen-
de Hollanderstraat, Drakenstraat, 
Verremeer, Zeilhof, Verremeer, Boei-
erstraat en om ongeveer 19.45 uur 
komt de stoet weer aan bij de Werf.

Muzikanten en majorettes welkom
Drumfanfare Melomanie bestaat uit 
een groep enthousiaste majorette-
meisjes en een groep muzikanten 
waaronder veel jeugdleden. Vind u 
het ook leuk om een muziekinstru-
ment te bespelen of wilt uw dochter 
ook bij de majorettes en wilt u ook 
een keertje komen kijken?
Kom dan gerust eens langs op één 
van de oefenavonden op de maan-
dagavond van 19.00 tot 22.00 uur 
in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. 
Bellen voor verdere informatie kan 
met het secretariaat, Kitty van der 
Luit, tel. 0297-328385.

Cursus ‘Dierenwereld van 
papier-maché’ voor jeugd 
Aalsmeer - De Werkschuit start op 
donderdagmiddag 13 november van 
16.00 tot 17.30 een cursus van zes 
lessen papier-maché voor jongeren. 
In deze cursus gaan de jongens en 
meiden met elkaar een dier maken 
van papier-maché. Papier-maché is 
een ongelooflijk veelzijdig materiaal 
om mee te werken Het aantrekkelij-
ke van papier-maché is de eenvoud 
van de gebruikte technieken en het 
beschikbaarheid van de benodig-
de materialen, kranten papier is het 

belangrijkste materiaal. Je kunt een 
keuze maken uit een giraffe, oli-
fant, varken, koe, etc. In deze cursus 
gaan de deelnemers stap voor stap 
aan het werk. Eerst worden dieren 
gevormd van een ‘geraamte’ dat be-
kleed wordt met papier-maché. Na 
het drogen krijgen de dieren een 
mooi kleurtje. Inlichtingen  en op-
geven van deze  cursus kan  via in-
ternet www.gklein.org/wsa of  tele-
fonische bij Margot Tepas, tel. 0297-
340150.

Samen ontbijten op Immanuël
Rijsenhout - Onder het motto ‘Sa-
men ontbijten is de beste start’ kwa-
men op vrijdag 31 oktober de kinde-
ren van de christelijke basisschool 
Immanuël met lege magen de klas 
binnen. In het kader van het natio-
naal schoolontbijt stond er name-
lijk voor alle kinderen van de school 
een uitgebreid ontbijtje klaar. In de 
groepen stonden de tafels gezel-
lig in een kring en konden de jon-
gens en meisjes aan hun keurig ge-
dekte tafels gaan zitten. Het ontbijt 
was compleet verzorgd met bruine, 
witte en krentenbollen, boter, zoet 
en hartig broodbeleg, zuivel en na-
tuurlijk ook fruit. Zelfs voor een vro-
lijk geel gekleurd eitje was gezorgd. 
De leerkrachten legden uit dat el-
ke dag ontbijten belangrijk is, maar 
dat ook elke dag bewegen heel ge-
zond is. Voor kinderen gemiddeld 
één uur per dag. Voordat de kinde-
ren mochten beginnen werd er dan 
ook eerst aan ochtendgymnastiek 
gedaan. Op discomuziek  uit de ja-
ren tachtig van meester Jaap’s mu-
ziekcollectie werd enthousiast mee-

gedaan met de sportieve bewegin-
gen die hij voor de klas voordeed. 
Daarna mochten de kinderen lek-
ker gaan eten. Het was een vrolijk 
en gezellig ontbijt waarbij de wit-
te bolletje en de hagelslag natuur-
lijk als eerste op waren. Maar daar-
na werd er ook nog goed gegeten 
van het bruine brood, de eieren en 
de appels. Ondertussen liet meester 
Jaap op een groot scherm zien wat 
er voor nodig is voordat het warme 
bolletje op je bord ligt. 
Met een presentatie van verschil-
lende foto’s werd duidelijk dat 
bloem en gist nodig is om een brood 
te bakken. Daarnaast voegt de bak-
ker nog iets toe om het brood extra 
lekker te maken: dat is het ‘geheim 
van de bakker’. Ook liet hij zien hoe 
het deeg wordt gemaakt, de deeg-
stukken worden verdeeld, en na 20 
minuten in de over er een heerlijk 
brood tevoorschijn komt. Al met al 
hebben de kinderen veel geleerd 
over gezond eten en bewegen, maar 
bovenal hoe leuk het is om samen 
te ontbijten.   

Halloween disco voor 
jeugd griezelig gezellig! 
Kudelstaart - De disco voor de 
jeugd op vrijdag 31 oktober in het 
SJOK-gebouw stond helemaal in 
het tekenen van het griezelige feest 
Halloween. 
Om 19.00 werd de muziek gestart 
voor de kleine feestgangers, die al-
lemaal griezelig verkleed kwamen. 
De een als heks, de ander als duivel 
en zelfs griezelige monsters dans-
ten op de muziek van K3, Djumbo 
en Huis Anubis. Om 20.30 uur zat 
hun feestje erop en kwam een grote 
groep tieners binnen stromen voor 
een swingend feestje. Ook deze 
groep had zich goed aan het thema 

gehouden, mummies, heksen, mon-
sters, weerwolven, alles kwam bin-
nenlopen. Natuurlijk werd de mu-
ziek meteen aangepast en kwamen 
Pink, Partysquad en vele andere top 
40 artiesten langs en zorgden voor 
een griezelig gezellige avond. Om 
23.00 uur zat het Halloween feestje 
er op. Tijdens de disco zijn heel veel 
leuke en griezelige foto’s gemaakt. 
Deze zijn te bewonderen op www.
debinding.nl. 
Op de site staat ook allerlei informa-
tie over de activiteiten die georgani-
seerd worden in de Binding en op 
de Binding Zolder. 

Theaterworkshop voor tieners 
op De Binding Zolder 
Kudelstaart - De Binding Zolder 
organiseert bij voldoende belang-
stelling in samenwerking met Petra 
Daalman een theaterworkshop voor 
tieners. Hou jij van toneelspelen? 
Vindt jij het leuk om je te verplaat-
sen in een andere rol? Hou jij van 
lekker gek doen? Dan is dit echt iets 
voor jou! Op zaterdag 15 november 
kunnen tieners vanaf 10 jaar ken-
nismaken met theatersport en to-
neelspelen. 
Onder leiding van Petra Daalman 
wordt er tijdens deze middag ac-
tief aan theatersport en toneelspe-
len gedaan en valt er heel veel te 
lachen, te huilen, boos of gelukkig 
te zijn of moet je je inleven in een 
andere emotie of persoon. Het be-

looft een hele actieve, leerzame en 
gezellig middag te worden. De ac-
teurs beginnen om 13.30 uur met de 
workshop.
De kosten zijn 7,50 euro. Lijkt het jou 
wat? Geef je dan snel op bij Kim van 
de Binding Zolder. Aanmelden kan 
via e-mail naar kim@debinding.nl 
met daarin de je naam, achternaam, 
volledige adresgegevens, telefoon-
nummer en leeftijd. Je krijgt een be-
vestigingse-mail terug gezonden. 
Aanmelden via telefoon kan op 
dinsdag, woensdag of vrijdagmid-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur op 
0297-892091. De workshop wordt 
gegevens in het SJOK gebouw aan 
de Hoofdweg 104, ingang Haya van 
Somerenstraat.

Crea-middag voor tieners
Kudelstaart - Woensdag 12 no-
vember kunnen tieners zich crea-
tief uitleven tijdens de crea-mid-
dag op de Binding Zolder. Tieners 
kunnen kiezen uit het versieren van 
een dakpan tot hip en leuk naam-
bord of het zelf decoreren van een 
servies. De middag start om 14.00 
en om 16.00 uur gaat iedereen met 
zijn/haar eigen gemaakte werkstuk 
naar huis. Ben jij creatief of heb je 
zin om lekker creatief bezig te zijn? 
Geef je dan snel op via kim@de-
binding.nl Vermeld in de e-mail je 

naam, adres, leeftijd en telefoon-
nummer. Geef ook even aan wat je 
tijdens de middag wilt gaan maken. 
Natuurlijk kan je ook bellen. Je belt 
dan naar 0297-892091 bereikbaar 
op dinsdag- woensdag en vrijdag-
middag tussen 14.00 en 17.00. Op-
geven kan tot en met dinsdag 11 
november 17.00 uur. De kosten van 
de middag zijn 3,50 euro inclusief 
materiaal. 
De Binding Zolder is gehuisvest aan 
de Hoofdweg, ingang Haya van So-
merenstraat.

Koekjes bakken bij Binding Boven
Aalsmeer - Woensdag 12 novem-
ber wordt weer een creatieve mid-
dag voor kinderen uit de groepen 3, 
4 en 5 van de basisschool georga-
niseerd bij de Binding Boven. Om-
dat er een tijd vol lekkernijen aan zit 
te komen, kunnen lekkere versge-
bakken koekjes niet ontbreken. En 
die maak je natuurlijk helemaal zelf! 
Bedenk alvast maar een leuke eigen 
creatie, zodat je wel je eigen koek-
jes mee naar huis neemt na afloop. 
Het deeg komt om half vier op ta-
fel, natuurlijk bij de Binding Boven 

in de Zijdstraat 53 en om vijf uur ga 
je met je nog warme koekjes weer 
naar huis. 
De kosten voor deze middag zijn 
2,50 euro per deelnemer en dit be-
drag is inclusief materiaal. Het is wel 
nodig om je op te geven voor deze 
activiteit. 
Dit kan door een mailtje te sturen 
naar ellen@debinding.nl of te bel-
len naar Stichting De Binding, tel. 
326326 en eventueel het antwoord-
apparaat in te spreken. Dit kan tot 
dinsdag 11 november.

Make-over voor De Zevensprong
Rijsenhout - Openbare basisschool 
De Zevensprong heeft er een plus-
je bij gekregen. Het hele gebouw is 
het laatste half jaar onder handen 
genomen. 
De school is in een modern jasje ge-
stoken, een echte ‘make-over’ waar 
de leerkrachten en leerlingen te-
recht trots op zijn! 

Belangstellenden worden uitgeno-
digd de vernieuwde Zevensprong 
te komen bekijken tijdens de ope-
ningsreceptie op vrijdag 21 novem-
ber van 16.00 tot 17.30 uur. OBS De 
Zevensprong is gehuisvest in de 
Pampusstraat op nummer 28. Te-
lefoonnummer is 364360, e-mail-
adres: dezevensprong@sopoh.nl.

Disco voor jeugd bij VVA
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was er weer een disco-avond voor 
de jeugd van Voetbalvereniging 
Aalsmeer. Om 18.30 druppelde kan-
tine De Silveren Draeck vol en om 
19.00 gaven Tesse en Erma van Om-
nia de eerste dansclinic. De kinde-
ren waren toen al lekker opgewarmd 
waren door Twister op muziek. De 

kids en ouders deden vol overgave 
mee aan de clinic. Het werd al snel 
warm en gezellig. De limonade en 
chips vonden gretig aftrek. 
Ook de tweede en derde danssessie 
werd en succes. Om half negen was 
de disco jammer genoeg afgelopen. 
Volgens de kinderen is dit avondje 
uit zeker voor herhaling vatbaar.

Sprookjesachtig weekend in 
Amstelveens Poppentheater

Anja Luczak start met lessen 
peuter- en kinderyoga
Aalsmeer - Anja Luczak geeft aan 
heel blij te zijn nu ook naast baby-
massage en bowentherapie kin-
deryoga aan te kunnen bieden. De 
lessen voor peuters samen met een 
ouder starten woensdag 19 novem-
ber en de lessen voor kinderen tus-
sen de 4 en 8 jaar op dinsdag 18 no-
vember. Anja Luczak: „Kinderyoga 
helpt kinderen in hun eigen kracht 
te staan. Kinderen worden van bin-
nen uit sterker en ontwikkelen hier-
door meer zelfvertrouwen. Het helpt 
kinderen zichzelf te zijn in deze 
veeleisende maatschappij. Spelen-
derwijs komen alle elementen van 
yoga aan bod, zoals ademhaling, 
concentratie, ontspanning, visuali-

satie en zelfbewustzijn. In de lessen 
wordt aandacht besteed aan teke-
nen, dans, yogahoudingen, massa-
ge, liedjes en spelletjes. Kinderyo-
ga bevordert gevoelens van eigen-
waarde.“ De kinderyogalessen voor 
peuters zijn op woensdag van 10.00 
tot 10.45 uur. De lessen voor de on-
derbouw zijn op dinsdag van 15.45 
tot 16.45 uur. Anja beoefent zelf yo-
ga en laat kinderen spelenderwijs 
kennismaken met kinderyoga. De 
lessen worden gegeven bij de Ho-
listische Praktijk op de Uiterweg. Tij-
dens de schoolvakanties is er geen 
les. Meer info: www.luczak.net of 
mail naar anjaluczak@yahoo.de of 
bel 06-40181259.

Amstelveen - Dirkje kent Opa al-
leen uit de fantastische verhalen 
die hij graag over zichzelf vertelde. 
Bestaat het eiland van Groot Hoof-
den waar Opa tot koning werd ge-
kroond? Waarom was hij zoveel op 
reis? Lijkt ze op hem? 
Dirkje gaat op zoek naar de waar-
heid en komt terecht op een eiland 
met bewoners met wel hele grote 
hoofden. ’Goed vallen’  wordt op za-
terdag 8 november vertoond in het 
Amstelveens Poppentheater.  De 
voorstelling voor kinderen vanaf 8 
jaar isvan Esther de Koning die in 
2006 de Zilveren Krekel voor beste 
jeugdproductie kreeg. De aanvang 
is 19.30 uur. Op zondag 9 novem-
ber om 14.30 uur wordt het sprook-
je Sjaak en de Bonenstaak opnieuw 
tot leven gebracht door het Scratch 
Marionettentheater. Wie kent het 
sprookje niet. Sjaak klimt in de bo-
nenstaak en is de vervelende reus 
te slim af. 
Het wordt gespeeld met prachtige 
schaduwpoppen, gemaakt door Ja-

net Cratchley.  Toegangsprijs voor 
beide voorstellingen is 7 euro. Te-
lefonisch reserveren kan op don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 10.00 tot 14.00 uur via 020-
6450439 of via www.amstelveens-
poppentheater.nl.


