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0251-674433

BEZORGER GEZOCHT
Oosteinderweg 421-593 (even & oneven)

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

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

GRATIS*
RuIT

RepAReRen?
Zie elders in deze krant

17 november exclusieve introductie 
nieuwe Opel Insignia, 

meld u aan via de website www.vankouwen.nl

van DINSDAG 18 t/m ZAterDAG 22 november
van 09.00 – 21.00 uur

SinterklaaS OutletShOw
bij

vestiging Aalsmeer

www.vankouwen.nl

dus iedere avond: KOOPAVOND!

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

www.catsmanopel.nl

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Kom naar The Phone House UITHOORN
Wilhelminakade 1 - 0297-530665 

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

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

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

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

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

Onder vandalisme wordt verstaan het op-
zettelijk kapotmaken of beschadigen van 
objecten zonder dat dit enig voordeel ople-
vert. Per ongeluk een bal door de ruit schop-
pen bij een partijtje voetbal is dus geen van-
dalisme. De ruiten van een bushokje intrap-
pen, het vertrappen van bloemenperkjes of het 
bekladden van muren wel. Regelmatig worden 
eigendommen van de gemeente vernield. De kos-
ten van de vernielingen vindt u maandelijks terug 
op deze plek. 

Vandalisme heeft de gemeente in oktober 3.600 euro gekost. 
Deze kosten zijn onder andere ontstaan door het vernielen van 
prullenbakken en speeltoestellen. De totale kosten van vandalisme voor 
2008 komt hiermee op 67.291 euro. Vandalisme raakt ons allemaal, 
niet alleen in de portemonnee maar ook in ons gevoel. Het maakt bij-
voorbeeld dat mensen zich onveilig voelen en dat voorzieningen als 
prullenbakken of speeltoestellen niet meer gebruikt kunnen worden. 
Het is erg belangrijk dat er melding wordt gedaan van vernielingen. Een 
melding vergroot immers de pakkans van daders. Indien u een vernie-
ling ziet gebeuren: bel dan meteen 112. Indien het even geleden is, 
kunt u bellen met 0900-8844. Voor een spoedig herstel van vernielin-
gen kunt u contact opnemen met de Servicelijn van de gemeente 
Aalsmeer 0297 387575 of mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl. Hiermee 
kan de gemeente zorgen voor een snel herstel van vernielde gemeente-
lijke eigendommen, zodat verloedering geen kans krijgt.

10.000

70.000

130.000

FRANTZEN R&O
Nieuwe kozijnen

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

Dit jaar worden bij de Pepernotenmolen in de Zijdstraat ballonnen opgelaten 
door de kinderen samen met de zwarte pieten.

Sinterklaas meert zaterdag 
boot aan in Aalsmeer!
Aalsmeer - Vanuit een warm Ma-
drid heeft Sinterklaas laten weten dat 
hij aanstaande zaterdag 15 novem-
ber met zijn pakjesboot in Aalsmeer 
aankomt. Als alles goed gaat tijdens 
de lange reis vanuit Spanje verwacht 
de sint met zijn pieten om 14.00 uur 
zijn boot aan te kunnen leggen bij 
Zorgcentrum Aelsmeer. De goed-
heiligman hoopt dat alle kinderen 
met hun ouders hem daar sprin-
gend en zingend zullen opwachten. 
Sinterklaas en zijn pieten zijn op het 
moment druk bezig om de stoom-
boot vol te laden met strooigoed en 
vooral veel cadeautjes voor alle kin-
deren. Tussen alle drukte door had 
de Sint toch nog even tijd om snel 
een berichtje naar Aalsmeer te stu-
ren. Niet per post, maar gewoon met 
een e-mailtje. De sint mag dan oud 
zijn, maar hij gaat nog altijd met zijn 
tijd mee. Dit schreef hij: “Hier een 
kort bericht van de sint vanuit Ma-
drid om mijn komst in Aalsmeer aan 
te kondigen. Mijn pieten zijn druk 
in de weer geweest om alle pakjes 
nog snel in te pakken en in de pak-
jesboot te laden. We zijn nu onder-
weg. Op zaterdag 15 november kom 
ik over de Ringvaart jullie prachtige 
dorp Aalsmeer binnen. Als stuur-
man piet de pakjesboot flink laat 
stomen (en hij de boot de goede 
kant op stuurt) kunnen ik en mijn 35 
pieten om 14.00 uur aanleggen bij 
Zorgcentrum Aelsmeer. Ik hoop dat 
heel veel kindertjes uit Aalsmeer me 
opwachten bij het ouderentehuis. 
Ik kan niet wachten om weer naar 
Nederland te komen!” Het grasveld 
voor het zorgcentrum is overigens 
bereikbaar via het bruggetje in de 
Kanaalstraat.

Een goed bericht van de sint dus. 
Aanstaande zaterdag 15 november 
wordt hij daarom met een gezellige 
intocht in Aalsmeer verwelkomd. Als 
sinterklaas voet aan wal heeft gezet 
wordt hij door de Zijdstraat geleid 
naar het Molenplein. Bij de koren-
molen De Leeuw, die voor sinter-

klaas wordt omgedoopt tot Peper-
notenmolen, delen pieten ballonnen 
uit. Op het Molenplein worden die 
ballonnen losgelaten. Sinterklaas zal 
volgend jaar een cadeau geven aan 
degene van wie de ballon het verst 
is gekomen. 

Feest in het gemeentehuis
Na het oplaten van de ballonnen 
gaan de sint en zijn pieten in op-
tocht verder naar het gemeentehuis. 
Burgemeester Pieter Litjens zal sin-
terklaas rond 15.00 uur ontvangen 
en welkom heten. Kinderen kunnen 
in het gemeentehuis natuurlijk ook 
hun tekening aan de sint geven en 
mogen voor de goedheiligman op-
treden en zingen. Het sintfeest in 
het gemeentehuis duurt tot 16.00 
uur. Daarna gaat de goedheiligman 
naar andere gemeenten. 

Volgende week in Kudelstaart
Volgende week zaterdag 22 no-
vember brengt sinterklaas met vele 
zwarte pieten vervolgens een be-
zoek aan Kudelstaart. Om 14.15 uur 
komt de oude baas aan op de Los-
wal aan de Herenweg, waarna in het 
Dorpshuis een gezellig feest voor de 
kinderen plaatsvindt. Op een fees-
telijk versierde Loswal zet hij onder 
begeleiding van muziek en de bur-
germeester van Aalsmeer voet aan 
wal en wordt hij hopelijk door vele 
kinderen welkom geheten. Vervol-
gens loopt de goedheiligman met 
zijn Pieten naar het Dorpshuis aan 
de Kudelstaartseweg. Aldaar vindt 
vanaf ongeveer 15.15 uur een gezel-
lig sinterklaasfeest plaats voor al-
le kinderen van 4 tot en met 8 jaar. 
De organisatie van de sinterklaas-
intocht in Kudelstaart is in handen 
van Carnavalsvereniging De Pret-
peurders. Zoals gebruikelijk zullen 
de leden en vrijwilligers van de ver-
eniging voorafgaand aan de intocht 
collecteren in de Kudelstaartse wij-
ken. Van 17 tot en met 21 november 
komen de Pretpeurders met de col-
lectebus aan de deur.

Dagelijks ‘gevecht’ tussen auto’s, voetgangers en fietsers

Verkeerssituatie rondom Brede 
School in Oost gevaarlijk!
Aalsmeer - Superdruk, onoverzich-
telijk en gevaarlijk is de verkeerssitu-
atie rondom de nieuwe Brede School 
in de Catharina-Amalialaan. Dage-
lijks ontstaan chaos en wanorde in 
de vroege ochtend bij het brengen 
en in de middag bij het halen van 
de kinderen van de basisscholen die 
ondergebracht zijn in dit nieuwe ge-
bouw. Heel veel ouders zijn dit da-
gelijkse ‘gevecht’ tussen de auto’s, 
voetgangers en fietsers zat en heb-
ben eerst eind augustus om maat-
regelen gevraagd bij de raadsleden 
en begin november is een brief met 
liefst 228 handtekeningen overhan-
digd aan burgemeester en wethou-
ders. “Er is midden in een woonwijk 
een gebouw neergezet op een klein 
stuk grond en hier in zijn drie basis-
scholen gevestigd, evenals een peu-
terspeelzaal en een naschoolse op-
vang. Slechts één weg leidt naar De 
Mikado en deze weg is ook nog één 

van de twee ontsluitingswegen in de 
wijk. Elke ochtend en middag is het 
weer een puinhoop”, vertelt één der 
actievoerders Corinda Tas. En ze ver-
volgt: “Er zijn geen verkeersborden, 
verkeerstekens en ook geen zebra-
paden. Er zijn zelfs nog geen goede 
voet- en fietspaden. Levensgevaarlijk 
en je hebt wel voornamelijk met kin-
deren te maken.” Na de kerst wordt 
de situatie hier waarschijnlijk nog 
drukker, want nog niet alle scholen 
en groepen zijn verhuisd. De Brug 
is wel al in z’n geheel over, maar de 
Oosteinderschool is nog in afwach-
ting en wacht op oplevering van hun 
schoolgedeelte en van De Zuidoos-
ter krijgt de bovenbouw, de oudste 
groepen, nog steeds les in het oude 
gebouw. Er zijn nog te weinig klas-
sen voor deze school. De Mikado 
wordt nu dus nog voor de helft van 
het uiteindelijke leerlingenaantal ge-
bruikt. De ouders van de leerlingen 

van deze school maken zich grote 
zorgen en hebben het gevoel dat de 
bestuurders iets te gemakkelijk over 
de situatie denken. Uiteraard is met 
de burgemeester een gesprek aan-
gevraagd, maar de uitkomst bracht 
geen tevredenheid bij de ouders. 
“Wij ouders moesten van de burge-
meester de hand in eigen boezem 
steken en de kinderen niet meer met 
de auto naar school brengen. Maar 
wij hebben deze situatie toch niet 

veroorzaakt? Je kind per fiets naar 
school brengen is voor nu een kami-
kazemissie en wie te voet gaat moet 
het liefst over vier ogen beschikken”, 
gaat Corinda verontwaardigd ver-
der. “Feit is wel dat er anderhalve 
week geleden een kind is aangere-
den door een taxichauffeur. Hij reed 
veel te hard. Bij ons ouders rijst de 
vraag of er soms eerst een kind moet 
worden dood gereden voor men in 
het gemeentehuis de situatie rond-
om de Brede School serieus neemt. 
Zijn ons kinderen niet eens een aan-
tal verkeersborden, drempels of ze-
brapaden waard?”
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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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AAlSmeer,
AAlSmeerderbrug, 
boVenkerk, kudelStAArt, 
oude meer, rijSenhout, 
rozenburg, Vriezekoop

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

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

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

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

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

editie 1
oplAAg 15.625

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

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

www.meerbode.nl

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

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

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

- 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.

- Baanvak in Aalsmeer, een tien jaar oude cyperse kater. Hij is 
gecastreerd- en wordt al zes weken vermist. Er is een moge-
lijkheid dat hij in de omgeving van de Zijdstraat bij het Molen-
plein rondloopt.

Gevonden:
- Apollostraat in Aalsmeer, een grijs/zwarte poes met een beet-

je bruin. Ze heeft een witte bef en  witte pootjes.
-  Legmeerdijk th.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 t.h.v nr. 38 in Aalsmeer, een vrij kleine rode kat met wit-

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

ter. Zijn rug is rood ,en de buik is wit.
- De Weteringsbrug molen in Amstelveen, een valkparkiet met 

het volgende signalement:  Grijs met oranje wangetjes, gele 
kop en twee gele staartveren. Hij draagt een blauw-wit ringe-
tje met het  nr. CB1010 EPNL.

- Oosteinderweg in Aalsmeer t.h.v. nr. 353, een jong klein cypers 
katje.

- Rietwijkeroordweg t.h.v. de Noordpoelweg, een lapjespoes 
met veel wit en een bonte rug.

Goed tehuis gezocht:
- Vier katjes van een halfjaar oud. Het zijn drie zwarte poesjes, 

en een cypers katerje. De huidige eigenaar kan door omstan-
digheden niet meer voor ze zorgen.

Zondag 16 november
Jeugddienst met Martin 
Brand in de ACG
Aalsmeer - Martin Brand (1980)  
werkt als spreker, zanger en schrij-
ver sinds 2004 bij de zendingsor-
ganisatie Operatie Mobilisatie Ne-
derland. Sinds die tijd heeft Martin, 
vaak met zijn goede vriend en pi-
anist Jaap Kramer of de band Life 
honderden concerten en spreek-
beurten in het land mogen verzor-
gen. Zingen en optreden zat Mar-
tin altijd al in het bloed. Koren, mu-
sicals, popbandjes, etc. 
Ook studeerde hij enkele jaren aan 
de theaterschool. Tijdens die oplei-
ding kwam Martin tot geloof in Je-
zus en dit heeft zijn leven een hele 
nieuwe richting gegeven. 
Na een jaar training bij Youth for 
Christ in 2003, begon hij bij Operatie 
Mobilisatie Nederland als spreker, 

zanger en schrijver. In 2005 kwam 
Martin in contact met het platenla-
bel EdenMuziek. Men daagde hem 
uit om Nederlandstalige liedjes te 
gaan schrijven en een cd te maken.  
De eerste cd ‘Ongekend’ kwam in 
hetzelfde jaar nog uit. In 2006 ver-
scheen de tweede cd  ‘U’  gevolgd 
door een songbook in 2007. En dit 
jaar verscheen de derde cd  ‘Eerlijk 
gezegd’. 
Op uitnodiging van de Aalsmeerse 
CAMA Gemeente spreekt en zingt 
Martin Brand  aanstaande zon-
dag 16 november in de aula van De 
Groenstrook aan de J.P.Thijsselaan 
18. 
Aanvang 10.00 uur. Uiteraard ben je 
van harte welkom. Info: www.cama-
aalsmeer.nl. 

Koffie-ochtend 
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 18 november 
is er weer een koffieochtend voor 
vrouwen in gebouw Irene aan de 
Kanaalstraat. De morgen begint om 
tien uur, maar vanaf half tien staan 
koffie en thee voor de bezoekers 
klaar. Spreekster deze morgen is 
Mirjam Alladin. Zij is een ex-mosli-
ma en vertelt over hoe zij Jezus leer-
de kennen als haar Verlosser en Hei-
land. Vragen als “Wat is de Islam?”en 
“Hoe is die religie ontstaan?” wil zij 
ook best beantwoorden. Zij spreekt 
hierover ook in andere landen. U/jij 
bent welkom, de toegang is gratis                                                                  
en er is oppas voor de kleintjes.

Dorcas-dienst in 
de Oosterkerk
Aalsmeer - De stichting Dorcas 
Kringloop winkel nodigt belangstel-
lenden uit voor een speciale dienst 
op zondag 16 november in de Oos-
terkerk aan de Oosteinderweg 273. 
Spreker is Ruud van Eijle, directeur  
Dorcas Nederland. 
Gerald Troost zal enkele van zijn lie-
deren zingen. De Okee-band ver-
zorgt de begeleiding van de samen-
zang. 
De themadienst begint 10.00 uur. 
Na afloop koffiedrinken met alle 
vrijwilligers.

Zondag 
16 november

 
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met 
Martin Brand, Emmeloord. Jeugd-
dienst. 
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart om 10u. 
Spreker: Klaas van Twillert. Crèche 
voor de kleinsten en speciaal pro-
gramma voor oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. ds. 
J.G. Brienen, Hoofddorp.   

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Prins en 
pastor Seeboldt. Euc. dienst in Kar-
melkerk. Geen dienst in Doopsge-
zinde kerk!

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. H.B. 
Slagter, Wijk bij Duurstede. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag om 10u. en 16.30u. dien-
sten.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelia-
laan. 10u. ds. J. van Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Wester-
man, Aalsmeer. 
Oost: 10u. ds. J. de Goei, Amers-
foort. 17u. Catechesedienst met 
C.G. Graafland.  

Herv. wijkgemeente Eben Ha-
ezer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. A. van Vuuren. 18.30u. 
ds. G. van Goch, Huizen. 

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 Rijsen-
hout. 
Dienst om 10u. en 16.30u. ds K. 
Muller. 

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

KERKDIENSTEN
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 10u. 
in Zorgcentrum Aelsmeer woord-
comm. viering met diaken Snoek.  
Zaterdag woordcomm. viering om 
17u. in Kloosterhof met diaken 
Snoek. 
Om 17u. in Kloosterhof woordcomm. 
viering met diaken Snoek. Zaterdag 
10.30u. oec. viering in Karmelkerk 
met ds Seeboldt en ds. Mmv Kar-
melkoor.
Zondag om 14.30u. Poolse dienst.
Rijsenhout: Zat. om 19u. woord-
comm. viering met diaken Snoek. 
Mmv Soli Deo Gloria.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. dienst met ds. J. Vrijhof. 

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. ds. R. Poesiat, voorbereiding 
H.A. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen dienst. Zondag 
woordcomm.viering om 10.30u. met 
A. Blonk. Mmv Kerkkoor. 

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst met ds. Ger-
bram Heek.

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

Bijbelstudies
Stichting Begra Aalsmeer: maandag 
17 november. 20u. gebouw Helio-
mare, Zwarteweg 98. ds. Evang. An-
thon vd Laak. 
Dinsdag 18 november Bijbelstudie 
in Rode Kruisgebouw. Aanv. 20u.

Oecumenische 
viering
Aalsmeer - Aanstaande zondag 16 
november om 10.30 uur zal in de 
Karmelkerk weer een oecumeni-
sche viering plaatsvinden waarin zal 
worden voorgegaan door pastor
L. Seeboldt en dominee T. Prins. Er 
wordt medewerking verleend door 
het Karmelkoor en de viering wordt 
muzikaal ondersteund door de or-
ganist de heer N. van Geijlswijk. Na-
mens de liturgiegroep van het Be-
raad van Kerken Aalsmeer wordt u 
allen van harte uitgenodigd om de-
ze dienst bij te wonen. 

Kerkkoor Rijk-Rijsenhout 
zingt in Het Lichtbaken
Rijsenhout - Op zondag 16 novem-
ber treedt het kerkkoor Rijk-Rijsen-
hout op in de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk ‘Het Lichtbaken’ aan 
de Aalsmeerderweg 751 te Rijsen-

hout. Het kerkkoor staat onder lei-
ding van organist en dirigent André 
Keessen. De voorganger is dominee 
K. Muller en de middagdienst begint 
om 16.30 uur.

Jaarlijkse collecte voor MS
Aalsmeer - Van 17 tot en me 22 no-
vember zullen de vrijwilligers van 
het MS Fonds regen en wind trotse-
ren om met de collectebus langs de 
deuren te gaan. 
“De vrijwilligers proberen bij zoveel 
mogelijk deuren aan te bellen, maar 
we kunnen helaas niet in alle stra-
ten collecteren. 
Met ruim 5.000 vrijwilligers in Ne-
derland kunnen ook voordeuren niet 
bereikt worden”, zegt Pamela Zaat 
van het MS Fonds. Multiple Sclero-
se is een aandoening van het cen-
trale zenuwstelsel en is dé meest in-

validerende aandoening onder jon-
ge mensen, zelfs kinderen, in Ne-
derland. 
MS is niet te genezen. Het MS Fonds 
helpt mensen die Multiple Sclerose 
hebben met voorlichting, coaching 
en financiering van wetenschap-
pelijk onderzoek. De collecteweek 
wordt ondersteund met een radio-
commercial. Hierin geeft Peter Jan 
Rens zijn visie op het MS Fonds. Is 
uw voordeur niet bereikt? Doneer 
op giro 5057 te Maassluis. Wilt u 
meer informatie? Kijk op www.ms-
fonds.nl

Voorlichting van FNV over 
pensioenen in Parochiehuis
Aalsmeer - FNV Bondgenoten Lo-
kaal. Amstel, Meerlanden, Ron-
de Venen en Aalsmeer organiseert 
op donderdag 20 november in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 
een voorlichtingavond over pensi-
oenen. 
Deze voorlichting wordt gepresen-
teerd door Ellie van Scheppingen en 
Angel Nanov. Pensioenen zijn een 
belangrijk en actueel onderwerp. 
Veel mensen hebben vragen over 
hoe het zit met hun inkomen na hun 
65ste. In deze algemene pensioen-
voorlichting wordt aandacht be-
steed aan de opbouw van het Ne-
derlandse pensioenstelsel. 
Het Nederlandse pensioenstel-
sel bestaat uit de basisvoorziening 
AOW, aanvullende pensioenen die 
men opbouwt bij de werkgever en 
eventueel eigen regelingen die men 

treft voor later, zoals lijfrentes. Tij-
dens de pensioenvoorlichting komt 
eerst de AOW-uitkering aan de orde 
.Wie heeft er recht op AOW en wan-
neer krijgt men een volledige AOW-
uitkering? 
Het belangrijkste onderwerp van 
de pensioenvoorlichting is het aan-
vullende pensioen dat men op kan 
bouwen bij de werkgever. 
Pensioenen gaan ons allemaal aan. 
Daar staan vrouwen niet altijd bij 
stil. 
Daarom worden vrouwen met na-
druk uitgenodigd om deze pensi-
oenvoorlichting bij te komen wonen. 
Op de pensioensvoorlichting krijgen 
de bezoekers veel nuttige informatie 
over de pensioenen in Nederland, 
dat wil zeggen over uw inkomen als 
u (straks) ouder bent dan 65 jaar. De 
avond begint om 20.00 uur.
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Muziek/Toneel
Vrijdag 14 november:
* Night Fever Party voor 25+ers in 
Bon Ami, Dreef vanaf 21.30u.
Zaterdag 15 november: 
* ‘Wat een planeet’ door toneelver-
eniging Kudelstaart in Dorpshuis. 
Aanvang: 20u. Ook op 21, 22 en 29 
november.
* KCA-concert in Bacchus, Gerbe-
rastraat met Amina Figarova Quintet 
v/a 21.30-22u. Open 21u.
* Back in Time discofeest in The 
Beach, Oosteinderweg v/a 21u.
* Carnavalsfeest De Pretpeurders 
in clubhuis RKAV, Wim Kandreef in 
Kudelstaart. Start 20.11u.
* Play House met dj Bennie Rodri-
gues in N201, Zwarteweg. Open 
21.30 tot 03u.
Donderdag 20 november:
* Wandel Gangen Diner bij horeca 
in centrum met live-muziek in ‘t Wa-
pen, Dorpsstraat en in Oude Veiling
* Beaujolais wijnavond in de Praam, 
Zijdstraat met André Vrolijk op ac-
cordeon. Vanaf 17.30u.

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 15 november:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Iedere zaterdag 
van 11.00 tot 16u.

Diversen
Donderdag 13 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.
* Kaarten bij BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Bijeenkomst Vogelvereniging in 

buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
vanaf 20u.
Vrijdag 14 november:
* 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.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 15 november:
* Aankomst sinterklaas en zijn pie-
ten bij Ringvaart, terrein zorgcen-
trum Aelsmeer in centrum. Ingang 
in Kanaalstraat, 14u. Daarna sint-
feest in gemeentehuis tot 16u.
Maandag 17 november:
* Keurmeester bij Viva Aquaria in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan v/a 20u.
Dinsdag 18 november:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t 
Baken, Sportlaan v/a 10u.
 Woensdag 19 november:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
beratraat vanaf 14u.
* Kienen bij buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Wintermarkt in Ons Tweede Thuis 
in Hortensialaan 55, 18.30-20.30u.
Donderdag 20 november:
* Klaverjassen, jokeren en biljar-
ten voor ouderen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Ouderensoos BV Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminasraat, 14u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/s 20u.

Vergaderingen
Donderdag 13 november:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.
Woensdag 19 november:
* Inloop en vergadering wijkraad 
Stommeer in gebouw Seringen-
horst, Parklaan vanaf 19.30u.
* Bijeenkomst CDA met wethouders 
Fransen en Overbeek. Vanaf 20u. in 
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Donderdag 20 november:
* FNV voorlichtingsavond over pen-
sioenen in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat. Aanvang: 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.

AGENDA

Amina Figarova Quintet 
zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Het Amina Figaro-
va Quintet verzorgt aanstaande za-
terdag 15 november een concert in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Amina Figarova is zonder 
twijfel één van de meest productie-
ve jazz componisten en de meest 
getalenteerde jazz pianiste in Eu-
ropa. Amina is woonachtig in Rot-
terdam en geboren in Baku Azerba-
ijan. Ze begon reeds op jonge leef-
tijd met piano spelen en compone-
ren. Ze studeerde voor klassiek pi-
aniste aan het Baku Conservatori-
um en later jazz aan het Rotterdams 
Conservatorium en aan Berklee Col-
lege of Music in Boston. 
Amina Figarova treedt op met haar 
band op jazz festivals en in jazz clubs 
over de hele wereld. Het afgelopen 
half jaar ging zij op tournee in De-
nemarken, Duitsland, USA, Canada, 
Oostenrijk, Luxemburg, België, Kro-
atië, Wales, Zuid-Afrika en natuur-
lijk in Nederland. Haar cd ‘Come es-
cape with me’ toont Amina’s buiten-
gewone talenten als componist en 

arrangeur en heeft in Amerika hoge 
ogen gegooid in de Jazz charts. 
Inmiddels wordt dit al het vijfde con-
cert van het Amina Figarova Quintet 
in Bacchus. Is hier een traditie ge-
boren? Bacchus hoopt in ieder ge-
val van wel! 
Het concert begint tussen half tien 
en tien uur in de avond. De zaal is 
open vanaf 21.00 uur. De entree 
is: uw gift. Zorg dat je er op tijd bij 
bent, want vol is vol! Amina Figarova 
presenteert overigens zaterdag haar 
alweer twaalfde cd. 

Wijnproeverij
Vrijdag 21 november wordt in cultu-
reel café Bacchus een wijnproeve-
rij georganiseerd. Robbert-Jan Cig-
gaar, van Due Due wijn en hofle-
verancier van de Bacchus-wijnen, 
laat geïnteresseerden kennis maken 
met een selectie uitstekende wijnen. 
Proef in de gezellige sfeer van Bac-
chus uw ideale Kerstwijn! De deur 
van het culturele café in de Gerbe-
rastraat gaat om 21.00 uur open.

Musical- en filmmuziek op accordeon

Najaarsconcert Het Oosten
Aalsmeer - Op zaterdag 22 novem-
ber geeft accordeonvereniging Het 
Oosten een najaarsconcert in ge-
bouw ‘t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a. Het programma van de-
ze avond bestaat uit orkestmuziek 
alsmede musical- en filmmuziek. De 
uitvoering vindt plaats onder leiding 
van dirigente Elly Meekel. Mede-

werking wordt verleend door de vir-
tuoze accordeonist André Vrolijk.
Toegangskaarten à 7,50 euro zijn 
aan de zaal verkrijgbaar. Het con-
cert begint om 20.00 uur, de zaal is 
open vanaf 19.30 uur. Alle leden van 
de vereniging nodigen belangstel-
lenden van harte uit om deze muzi-
kale avond bij te komen wonen.

Winst Marja in Hornmeer 
Aalsmeer - Een van de slim-
ste kaartsters van buurtvereniging 
Hornmeer heeft afgelopen vrijdag 7 
november genadeloos toegeslagen 
tijdens de wekelijkse kaartavond. 
Menig vast bezoeker weet: Als je 
tegen Marja van Schip moet kaar-
ten, dan ga je het schip in. En het 
kwam nog uit ook. Met liefst 5420 
punten wist zij de hoogste eer te be-
halen. Op plaats twee is Cor Kooy 
geëindigd met 5197 punten, op drie 

Thijs Fokker met 4937 punten, op 
vier Paul Schouten met 4901 pun-
ten en op vijf Wil ter Horst met 4854 
punten. Rina Tas was 7 november 
de beste jokeraar met 276 punten. 
Op twee is Trudy Knol geëindigd 
met 478 punten. Vrijdag 14 novem-
ber staat de volgende speelavond 
op het programma. De aanvang is 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 is 20.00 uur. Koffie en 
thee staan vanaf 19.30 uur klaar.

Play House presenteert bekende dj
Bennie Rodrigues in N201
Aalsmeer - Minder mensen dan 
verwacht, te hoge entree en mis-
schien ook wel teveel verwachtin-
gen: De eerste editie van Play House 
in de N201 viel tegen! Het was even 
goed achter de oren krabben om 
uit te zoeken wat er nodig is om 
Aalsmeer wakker te schudden. Be-
sloten werd om een sterke hulplijn 
in te schakelen, iemand die de zaal 
moeiteloos plat draait! Dit keer geen 
trucages, beloftes of speciale acts; 
gewoon knallen met een ijzerster-
ke headliner! Met grote trots pre-
senteert Play House aanstaande za-
terdag 15 november Benny Rodri-
gues in de N201 aan de Zwarte-
weg. Als je het hebt over een goede 
dj, dan is Benny Rodrigues wellicht 
nog beter. De man kan namelijk al-
les! Of je hem nou neerzet op een 
populair houseconcept of een duis-
ter technofeest, het maakt hem niks 
uit! Niet voor niets is Benny één van 
de meest gevraagde dj’s van Neder-
land en heeft hij met ruim twintig 
jaar draaien behoorlijk wat ervaring 
op zak. Afgelopen zomer stond hij 
nog heerlijk te knallen op Mystery-
land in de stampvolle Dirty Dutch 
tent, maar tegelijkertijd loopt hij ook 
graag de kleine locaties af om in in-
tieme sfeer het publiek te vermaken. 

Gunstig voor Play House dus! Om 
het nog extra interessant te maken, 
is de entree gratis. Een hele avond 
gratis feesten, met anderhalf uur 
Benny Rodrigues op nog geen me-
ter afstand! Verder ook in de spe-
ciale rookruimte lekker doorswin-
gen met de residents van de Stalker 
(Haarlem): Mike Ravelli en Minoz! 
Samen met lokaal talent Robin Fett 
en de vaste Play House dj’s Erik 
Walker, Benny Vandess, Mr. Timmaz 
en Baldur belooft het een knusse en 
swingende feestavond te worden. 
Aanstaande zaterdag 15 november 
dus gratis naar de N201. Het feest 
met Benny Rodrigues in het jonge-
rencentrum aan de Zwarteweg is 
van 21.30 tot 03.00 uur.

Zaterdag jubileumeditie 
‘Back in Time’ in Beach
Aalsmeer - Het is deze maand pre-
cies drie jaar geleden dat dj’s en 
gastheren Cees van der Schilden, 
Meindert van der Zwaard en Ruud 
Vismans begonnen aan de allereer-
ste editie van ‘Back In Time’ in The 
Beach aan de Oosteinderweg. Zij 
besloten het initiatief te nemen om 
een maandelijks terugkerend Dance 
Classics-feest te organiseren en zo 
werd ‘Back In Time’ geboren. Inmid-
dels is B.I.T. bij velen uitgegroeid tot 
een begrip. Vanaf de eerste editie is 
er veel belangstelling voor dit fes-
tijn en nog steeds mogen de he-
ren zich verheugen op een hoge op-
komst aan publiek. Elke derde za-
terdagavond van de maand komen 
liefhebbers van dansmuziek uit het 
verleden, gezellig een avondje ple-
zier maken, een drankje drinken en 
swingen op de dansvloer.
Aanstaande zaterdag 15 novem-
ber is er weer een nieuwe editie van 
‘Back in Time’. Om 21.00 uur barst 
het feest weer in alle hevigheid los. 
Uiteraard is ook deze avond weer 
een unieke gelegenheid waarbij mu-
ziek en gezelligheid weer centraal 
komen te staan. Vanachter de ‘Back 
In Time’-discobar worden beken-
de en minder bekende (dance)hits 
uit de jaren 70 en 80 de zaal in ge-
stuurd. Natuurlijk worden de uit-
schieters uit de jaren 60 en 90 ook 
zorgvuldig tussengevoegd. En in sa-
menwerking met vj Alex Wahlen van 
X-treme Showproductions worden 
er weer allerlei videoclips uit die tijd 
op het grote scherm getoond. Van 
zijn hand is ook het compleet nieuw 

aangelegde lichtsysteem. De dans-
vloer wordt nu nog sfeervoller uit-
gelicht en de effecten daaromheen 
maken de ‘Back in Time’-dansvloer 
tot een ware sensatie. Behalve die 
mooie dansomgeving heeft The 
Beach ook een speciale rokersruim-
te. In dit inpandige, ruimbemeten en 
gezellige onderkomen klinkt ook de 
muziek van ‘Back In Time’ zodat nie-
mand iets van de sfeer hoeft te mis-
sen tijdens de rookpauze. Misschien 
is dat ook wel een mooie gelegen-
heid om de verzoeknummerkaart in 
te vullen die bij de ingang wordt uit-
gereikt. Bezoekers kunnen hun mu-
zikale ‘Favoriete Top 3’ invullen en 
deze inleveren bij de dj van dienst. 
Deze pikt de leukste suggesties er 
tussen uit om te draaien! Met de-
ze kaart wordt in grote mate de mu-
ziek van de avond bepaald. Daar-
door kan het voorkomen dat er tij-
dens het feest platen gedraaid wor-
den die je echt al een hele tijd niet 
meer gehoord hebt! Een andere ge-
legenheid om je eigen smaak voor 
die avond kenbaar te maken, is om 
een bezoek te brengen aan de web-
site: www.backintime.nu. Vanaf daar 
kan ook een ‘Muzikale Favoriete Top 
3’ doorgestuurd worden. Bovendien 
kan je, als het je leuk lijkt om een 
keer ‘gast dj’ te zijn op een ‘Back In 
Time’-avond, jezelf opgeven via de-
ze site. Kom ook naar ‘Back In Time’: 
zaterdag 15 november vanaf 21.00 
uur in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a. Kaartverkoop aan de 
deur. Entree slechts 5 euro (inclusief 
twee consumptiemunten). 

Vrijdag Night Fever-party 
met dj Jeroen in Bon Ami
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
het de beurt aan dj Jeroen Weer-
man, welbekend van de Locomo-
tion Zoetermeer 80’s en 90’s par-
ty om een leuke avond te verzorgen 
aan de gasten tijdens Night Fever 
in discotheek club Bon Ami. Steeds 
meer mensen boven de 25 weten 
Bon Ami elke vrijdagavond te vin-
den voor de wekelijkse 80’s en 90’s 
party genaamd Night Fever.
In de mooi aangeklede ambian-
ce van de discotheek aan de Dreef 
kan genoten worden van de muziek 
die veel herinneringen zullen oproe-
pen. Onder het genot van een hap-
je en een drankje is tevens heel ge-
zellig om nieuwe bekenden te ont-
moeten.

Speciale parkeerwachters houden 
een oogje in het zeil op het parkeer-
terrein en tevens bieden ze de ser-
vice om uw auto weg te zetten van-
af de entree, zodat u niet door het 
slechte weer hoeft te lopen. Voor de 
rokers is er in discotheek club Bon 
Ami een inpandige rookruimte aan-
wezig. 
Tevens krijgt de gasten die zich aan-
melden als lid op www.nightfever-
aalsmeer.hyves.nl twee vrijkaarten 
voor een swingend avondje Night 
Fever. De aanvang is 21.30 uur en 
de entree bedraagt 5 euro en dit be-
drag is inclusief hapjes, garderobe 
en toiletgebruik. Voor meer informa-
tie kan gekeken worden op www.
nightfever-aalsmeer.nl.

Opbrengst voor herinrichting kerk
Zaterdag in Parochiehuis
Kerkeveiling met Willem Klijn
Aalsmeer - Zaterdag 15 november 
staat de jaarlijkse kerkeveiling weer 
op het programma in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Willem 
Klijn, de zeer bekende veilingmees-
ter, zal om 20.15 uur de eerste ka-
vel onder de hamer nemen. Dit jaar 
wordt er geveild voor de herinrich-
ting van de kerk. Het veilingcomi-
té heeft weer een zeer aantrekke-
lijke catalogus samen gesteld voor 
jong en oud en voor mensen met 
een grote en kleine beurs.
Zo wordt er dit jaar een radiogra-
fische raceauto geveild, maar ook 
op diverse etentjes in de plaatselij-

ke restaurants kan geboden wor-
den. En wat dacht u van kerstversie-
ring, kerstbomen, tuingereedschap, 
een verrassingsdoos, dagje huis-
houdelijk arbeid, koffiezetapparaat, 
gourmetschotels en nog veel meer 
wordt door Willem Klijn onder uw 
aandacht gebracht.
De catalogus is te verkrijgen op de 
avond zelf bij de entree van het Pa-
rochiehuis maar u kunt ook komen 
kijken op zaterdag vanaf 19.30 uur 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat te Aalsmeer. Ook zijn alle 
kavels te bekijken op www.karmel-
parochieaalsmeer.nl.

‘Kubusjaar’ 1984 herleeft 
in de Oude Veiling
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
werd de 30ste verjaardag van de 
Rubic’s Cube gevierd met een jaren 
tachtig feest in de grote zaal van De 
Oude Veiling. De zaal was volledig 
uitgedost in de vrolijke kleuren van 
de irritante kubus en de hele avond 
verschenen er oude commercials en 
tv tunes op de schermen in de zaal. 
Veronica Radio diskJockey Wouter 
K draaide krakende singletjes zo-
als dat in de jaren tachtig gebrui-
kelijk was. Het publiek heeft de he-
le avond heerlijk kunnen meelallen 
met alle bekende klassiekers uit die 
tijd. Kortom opnieuw een geslaagd
feestje.

Hans Dulfer met band
‘Where were you in 1984’ was het 
eerste deel van een tweeluik van or-
ganisatoren Martijn Tol en Joran van 
Liempt. Op zaterdag 29 november 
organiseren zij een concert met één 
van Nederlands bekendste en meest 
veelzijdige tenor saxofonisten: Hans 
Dulfer. Dulfer maakt een unie-
ke combinatie van Jazz en Dance 
en volgt nauwlettend  de nieuwste 

trends. Hij zal echter altijd een jazz-
muzikant in hart en nieren blijven. 
De ‘New Band!’ van Hans Dulfer be-
staat uit dj Kikke, Eric Barkman en 
mc John Helder. De kaartverkoop 
voor deze activiteit is reeds gestart 
op de website en aan de bar van De 
Oude Veiling. Schrijf dus snel in je 
agenda!

Donderdag jake Walker Band
De live muziek in de grote zaal van 
de Oude Veiling in de Marktstraat 
tijdens het Jazz/diner evenement, 
donderdag 20 november, wordt ver-
zorgd door de Jake Walker Band. 
Dit belooft een bluesavond te wor-
den met gitarist, zanger, bandleader 
en songwriter Jake Walker uit New 
York. De Jake Walker Band bestaat 
verder uit Clay Windham op gitaar, 
Baukje Westerlaken op drums en 
Monique de Jong op basgitaar.
Naast de genres blues, soul en New 
Orleans funk speelt de band ook 
Amerikaanse rootsmuziek en Chi-
cago blues, soul uit de jaren vijftig 
en zestig, De entree is gratis en aan-
vang is vanaf 18.00 uur.

Van alles te koop 
op wintermarkt
Aalsmeer - Op woensdag 19 no-
vember organiseert DC Hortensia-
laan opnieuw een wintermarkt. Af-
gelopen jaar zijn cliënten weer ac-
tief en creatief bezig geweest om 
mooie producten te maken voor de 

verkoop. De markt begint om 18.30 
uur en duurt tot 20.30 uur. Iedereen 
is van harte welkom in het nieuwe 
gebouw van Ons Tweede Thuis in de 
Hortensialaan 55a. 

Naast kijken en kopen is er tevens 
de gelegenheid om een kopje koffie 
te drinken met zelfgemaakte cake 
De toegang is gratis.

Trumpets of the 
Lord in Dorpskerk
Aalsmeer - Zondagmiddag 7 de-
cember om 16.30 uur in de Dorps-
kerk, Kanaalstraat te Aalsmeer.
Het concert wordt gegeven om pro-
jecten in de zustergemeenten Aiud 
en Gombas in Roemenie te onder-

steunen. De toegang is vrij; wel is er 
aan het einde van het concert een 
collecte. Dit bedrag wordt gebruikt 
om van de 200 jaar oude kerk, het 
dak en de toren van het kerkje in Ai-
ud te repareren. Muzikale leiding is 
in handen van Rob van Dijk en de 
algehele leiding wordt uitgevoerd 
door ds. E.J. Westerman.

Sintkienen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 19 no-
vember organiseert buurtvereniging 
Hornmeer de jaarlijkse sint nicolaas 
kienavond. Er zijn mooie en lekkere 
prijzen te verdienen. Iedere kienlief-
hebber is welkom buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 
20.00 uur gaan de ballen ronden.  

Contactavond 
Vogelvereniging
Aalsmeer  -  Vogelvereniging 
Aalsmeer houdt donderdag 13 no-
vember haar maandelijkse contact-
avond. Voor deze avond staat de 
evaluatie van de onlangs gehouden 
tentoonstelling op het programma. 
De avond is in het buurthuis in de 
Roerdomplaan 3 vanaf 20.00 uur.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
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officiële mededelingen
13 november 2008

DefinitieVe Beschikkingen

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

Verkeersbesluit
Het college maakt bekend dat zij heeft besloten het deel van ver-
keersbesluit 2006/11072, het aanwijzen als voetpad Karperstraat 
evenzijde nr. 12 t./m nr. 79, in te trekken.
Hierop heeft het college besloten hetzelfde deel van de Karperstraat 
evenzijde nr. 12 t/m nr. 70 aan te wijzen als woonerf.

UitBreiDing monUmentenlijst

In samenwerking met de Gemeentelijke Monumentencommissie en 
de Centrale Monumentencommissie van de Stichting Welstandszorg 
Noord-Holland heeft het college in haar vergadering van 4 november 
jl. besloten het aantal gemeentelijke monumenten uit te breiden. 
Het betreft de volgende objecten:
• Kudelstaartseweg 226 (jachthaven);
• Mr. Jac. Takkade 15 (woning);
• Herenweg 83 (woning);
• Uiterweg 144 (woning);
• Hornweg 261 (boerderij);
• Kudelstaartseweg 245-247 (kerk en pastorie);
• Stommeerweg 13-15 (kerk en klooster)
Het besluit met bijbehorende stukken ligt tot en met 19 december 
2008 ter inzage bij de afdeling dienstverlening. De mogelijkheid be-
staat hiertegen bezwaar in te dienen bij de gemeente. 

monUmentenVergUnning

De gemeente Aalsmeer is voornemens een monumentenvergunning af 
te geven voor het aanbrengen van geluidisolerende maatregelen aan 
de woning Oosteinderweg 129 (gemeentelijk monument) in Aalsmeer. 
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 14 
november 2008 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis 
van Aalsmeer en bestaat voor belanghebbenden de gelegenheid, ge-
durende deze periode, hiertegen een zienswijze in te dienen. 

wet maatschappelijke onDersteUning

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
heeft het college van burgemeester & wethouders op 28 oktober 
2008 de volgende documenten vastgesteld:
• Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalsmeer 2008
• Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Aalsmeer 2008 
Het gemeentelijke Wmo-verstrekkingenbeleid is neergelegd in de 
‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalsmeer 
2008’. In het ‘Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning’ en de ‘Beleidsregels’ wordt dit ver-
strekkingenbeleid nader verduidelijkt. Op grond van de geformuleerde 
uitvoeringsregels worden de Wmo - aanvragen behandeld. 
Wanneer u de documenten wilt ontvangen kunt u contact opnemen 
met de heer B. Zonnenberg, tel. 0297-387575, info@aalsmeer.nl 
t.a.v. dhr. B. Zonnenberg. 

kennisgeVing ontheffing art. 4.1.5 liD 3 
algemene plaatselijke VerorDening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 30 oktober 2008 
bij hen is ingediend een verzoek van Combinatie N201-Heijmans-
Boskalis om een ontheffing ingevolge artikel 4.1.5 lid 3 van de Alge-
mene Plaatselijke Verordening. Het verzoek heeft betrekking op het 
storten van onderwaterbeton in bouwkuip 2b en op het transport van 
het beton via de bestaande bouwweg vanaf de Legmeerdijk.
De werkzaamheden zullen onafgebroken worden uitgevoerd op 16 
december 2008 vanaf 07.00 uur tot 17 december 2008 uiterlijk 07.00 
uur. Deze werkzaamheden kunnen niet binnen één werkdag worden 
uitgevoerd waardoor het noodzakelijk is de werkzaamheden in de 
avond- en nachtperiode voort te zetten.
Gelet op het belang van de voortgang van de werkzaamheden en 
gelet op het gegeven dat het storten van het beton maximaal 24 uur 
zal duren, hebben wij besloten de gevraagde ontheffing te verlenen 
onder de voorwaarde dat aan de bewoners van een aantal woningen 
gelegen langs de bouwweg (Hornweg 111, Aalsmeerderweg 142 en 
Oosteinderweg 202 in Aalsmeer) een compensatie wordt geboden. 
Het besluit alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stuk-
ken liggen vanaf 14 november t/m 26 december 2008 tijdens de 
openingstijden ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Voor het 
overige is het plan in te zien op afspraak, tel. 0297-387 645.
Tegen het verlenen van de ontheffing kan door belanghebbenden op 
grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na verzenddatum van de ontheffing een gemotiveerd bezwaar-
schrift worden ingediend. Het bezwaarschrift dient in ieder geval de 

• Machineweg 12, het tijdelijk gebruiken van een pand voor 
vestiging van een buitenschoolse opvang/kinderdagverblijf.

VoertUigen VerwijDeren Van De openBare weg

Het college maakt bekend dat het twee voertuigen van de open-
bare weg zal verwijderen onder toepassing van bestuursdwang. Deze 
voertuigen zijn rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en 
verkeren tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand. Ingevolge 
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Aalsmeer is het niet 
toegestaan om dergelijke autowrakken op de openbare weg te par-
keren. Ook het langer dan drie dagen op de openbare weg parkeren 
van defecte voertuigen, die nog niet tot wrak zijn geworden, is niet 
toegestaan op grond van de APV. 
Het betreft de volgende twee voertuigen: 
• Een Volvo 340 K9 op parkeerplaats Mijnsherenweg/Einsteinstraat 

te Kudelstaart en een Renault 19, Mozartlaan, ter hoogte van 
nummer 46,te Aalsmeer.

Indien de eigenaren hun voertuigen niet voor 27 november 2008 van 
de openbare weg verwijderen, gaat de gemeente over tot de uitvoe-
ring van bestuursdwang. 

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, week 46

t/m 14 nov. Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeer-
plaats op het adres Roerdomplaan 60;

t/m 17 nov. Tijdelijk verkeersbesluit: Aalsmeerderweg en Horn-
weg:

t/m 18 nov. Kapvergunning: Wilhelminastraat 21: 1 gingo, 1 juni-
perus en 1 betula;

t/m 19 nov. Kapvergunningen: Oosteinderweg 427: 1 grove den; 
Oosteinderweg 350: 1 berk; Kudelstaartseweg 191: 1 
spar:

t/m 19 nov. Oosteinderweg 25, 22 coniferen, 3 wilgen, 2 dennen, 
1 populier; Jasmijnstraat 33, 2 wilgen;

t/m 20 nov. Kapvergunning: Kerkweg naast nummer 1: 9 populie-
ren;

t/m 20 nov. Ontwerp Gemeentelijk Riolerinsplan Aalsmeer 2009-
2012.

t/m 22 nov. Wet bodembescherming: bodemsanering Dorpshaven 
Noord Aalsmeer;

t/m 24 nov. Dorpsstraat 112, 16 elzen, 4 berken, 1 wilg en 3 sier-
kersen;

t/m 28 nov. Uitwerkingsplan “Bestemmingsplan N201-zone Uit-
werking 1: Groenzone locatie Oost”;

t/m 2 dec. Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 154, 3 wil-
gen; Westeinderplan H 3521, 10 alnussen en 14 sa-
lixen; Westeinderplas H 3097, 2 wilgen en 1 populier; 
Aalsmeerderweg 176, 1 picea.

t/m 6 dec. Formaliseren en toekennen van naamgeving open-
bare ruimte, gelegen binnen de gemeentegrens van 
Aalsmeer;

t/m 9 dec. Kapvergunning: Westeinderdijksloot H 393, 1 els
t/m 9 dec. Uitwegvergunning: Oosteinderweg sectie B, 4783;
t/m 11 dec. Beleidsregels 2010 Algemene subsidieverordening 

Aalsmeer 2000 in concept;
t/m 11 dec. Toekennen naamgeving tien namen openbare ruimte 

(straatnamen);
t/m 12 dec. Ontwerpbesluit Wet milieubeheer: Zwarteweg 77 a;
t/m 15 dec. Kapvergunningen: Oosteinderweg 392, 2 beuken; 

Hornweg 166, 1 berk en 1 carpinus; Vuurdoornstraat 
1, 1 berk; Anjerhof 31, 1 eikenboom; Sportlaan 86, 
1 esdoorn; Berkenlaan 26, 2 balsempopulieren en 1 
acer;

t/m 18 dec. Kapvergunning:Uiterweg 48, 2 sierkersen
t/m 18 dec. Concept Woonvisie;
t/m 19 dec. Vaststelling Wijzigingsplan “Bestemmingsplan Uiter-

weg-Plasoevers 2005: Bouwlocatie Kudelstaartseweg 
tussen 150a en 152”;

t/m 19 dec. Vaststelling Hogere Grenswaarden Bouwlocatie Ku-
delstaartseweg, tussen 150a en 152”:

t/m 19 dec. Uitbreiding monumentenlijst;
t/m 25 dec. Verkeersbesluit Karperstraat;
t/m 26 dec. Ontwerpbesluit monumentenvergunning Oosteinder-

weg 129;
t/m 26 dec. Kennisgeving ontheffing artikel 4.1.5. lid 3 Algemene 

Plaatselijke Verordening.

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, Balie 6

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

ter inzagetermijn tot vrijdag 14 november 2008
• Perronzijde 21, het plaatsen van 2 dakkapellen;
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van koeltorens.
ter inzagetermijn tot vrijdag 21 november 2008
• Herenweg 82, het veranderen van beschoeiing en vlonders;
• Mr. Jac. Takkade 35, het oprichten van een hotel (het betreft 

een gewijzigd bouwplan waarvoor al vergunning is verleend).
ter inzagetermijn tot vrijdag 12 december 2008
• Hornweg 293, het plaatsen van een garage met carport;
• Machineweg tegenover nr. 139, het plaatsen 

van een verkeersbrug en een fietsbrug;
• Werven 21, het plaatsen van een schuur.
ter inzagetermijn tot vrijdag 19 december 2008
• Fonteinkruidhof 40, het plaatsen van een veranda;
• Rozenhof 10, het plaatsen van een dakkapel.

volgende elementen te bevatten:
• naam en adres van de indiener;
• de indieningsdatum van het bezwaar;
• een omschrijving van het besluit waartegen 

bezwaar wordt gemaakt;
• de redenen/motivering van het bezwaar;
• ondertekening door de indiener van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden gestuurd aan het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, ter attentie van 
de afdeling Bestuursondersteuning, cluster Juridische zaken, Postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene 
wet bestuursrecht schorst het indienen van een bezwaarschrift de 
werking van deze beschikking niet. Gelijktijdig met, of na het in-
dienen van een bezwaarschrift kan op basis van artikel 8:81 van de 
Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening 
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, p/a 
Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam.

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en hand-
having, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Citroenvlinderstraat 12, het plaatsen van 2 dakkapellen 

en een berging;
• Dorpsstraat 69, het vernieuwen van een prefab garage;
• Uiterweg 285, het bouwen van een botenhuis op de 

plaats van de huidige garage.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Bilderdammerweg 81, het vergroten van een woning;
• Kudelstaartseweg tussen 150a en 152, het bouwen 

van een woning met garage.

Bouwvergunning 1e fase
• Kudelstaartseweg 148b, het bouwen van een 

woning met garage en kelder;
• Uiterweg 93, het bouwen van een woning.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing 

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toe-
zending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amster-
dam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

• Aalsmeerderweg 141, het tijdelijk plaatsen 
van een bedrijfsgebouw;

• Legmeerdijk 313, het tijdelijk oprichten van een karrenterrein.
• Krabbescheerhof 14, het plaatsen van een kozijn in de zijgevel;
• Maximastraat 14, het vergroten van de woning aan de 

voorzijde.
Verzenddatum bouwvergunningen: 18 november 2008.

Rectificatie
Het in de vorige week vermelde “voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling” voor de Teelmanstraat 2 was bedoeld als vermelding van 
een verleende vrijstelling behorend bij de bouwvergunning 1e fase. 
De verzenddatum is 11 november 2008.

wet rUimtelijke orDening (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij afde-
ling vergunningen en handhaving, balie 6. Een belanghebbende kan met 
betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schrifte-
lijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning 
met toepassing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om ontheffing en 
bouwvergunning te verlenen voor:
• Sportlaan 17, het vergroten van de woning.
Voornemen tot het verlenen van een tijdelijke ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.22 Wro bekend dat zij voornemens is om ontheffing te ver-
lenen voor:

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

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

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

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

fractiespreekUUr
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 25 november en 9 decem-
ber. Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de grif-
fie, tel. 0297-387660.

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

oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

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

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

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

serVicepUnt Beheer en
UitVoering proVincie
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl
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Aalsmeer - U komt op bezoek bij 
de nieuwe bewoners van De Wer-
ven in het centrum. Sorry, niet wel-
kom. Post bezorgen, dacht het niet. 
‘Alleen voor bewoners’ prijkt op een 
groot geel bord bij de ingang van de 
nieuwe wijk. 
‘Alleen voor bewoners’ is natuurlijk, 
en misschien wel gelukkig, een ruim 
begrip. Bewoner van het centrum of 
bewoner van Aalsmeer, maar toch. 
Waarom dit bord? Een inbreker laat 
zich hier natuurlijk niet door af-
schrikken… Het is vast om de nieu-
we inwoners de mogelijkheid te ge-
ven hun woningen in te richten en 

bovendien is het wijkje nog niet af. 
De wegwerkers moeten nog langs 
komen, evenals de plaatsers van de 
lantaarnpalen. 

Tijdelijk
Ach, de postbode laat zich vast niet 
afschrikken door dit bord en fami-
lieleden en vrienden van de nieu-
we bewoners lappen deze ‘regel’ 
ook vast aan hun laars. Gezien de 
kleur van het bord, geel, is het een 
tijdelijke maatregel. Omleidingen en 
werkzaamheden aan de weg wor-
den tot slot ook altijd met gele bor-
den aangegeven!

Bezoekers en postbode niet 
welkom in De Werven?

2 Inbrekers in 
bedrijf betrapt
Aalsmeer - Op dinsdag 4 novem-
ber om zes uur in de avond zijn twee 
inbrekers betrapt in een bedrijf aan 
de Witteweg. Waarschijnlijk dacht 
het tweetal dat iedereen het pand 
al verlaten had. Er waren nog twee 

werknemers en die zagen plots de 
mannen lopen. Toen zijn aange-
sproken werden, zijn ze snel weg-
gelopen. Het gaat om twee mannen 
met een lengte van ongeveer 1.70 
meter. Een van hen droeg een don-
kere pet. Binnengekomen en weer 
weg zijn de mannen via een nood-
deur in de kantine op de eerste ver-
dieping. Deze bleek geforceerd.

Inbreker maakt 
zich snel uit de 
voeten
Kudelstaart - Op maandag 10 no-
vember is even voor zeven uur in 
de avond geprobeerd in te breken 

in een woning in de Anne Frank-
straat. De inbreker had de tuinta-
fel bij het raam gezet en heeft met 
een parasolstok een bovenraam 
open weten te krijgen. Op de snel-
le thuiskomst van de bewoners had 
hij waarschijnlijk niet gerekend. Dit 
was slechts acht minuten later. De 
dief heeft zich snel uit de voeten ge-
maakt. De woning is niet betreden.
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(H)eerlijke chocoladeletters 
te koop in de Wereldwinkel
Aalsmeer - We eten met zijn allen 
rond Sinterklaas maar liefst twin-
tig miljoen chocoladeletters. Er zijn 
miljoenen mensen werkzaam in de 
cacaosector in onder andere Ivoor-
kust, Ghana, Indonesië en Nigeria. 
Voor veel mensen die betrokken zijn 
bij de productie van cacao valt er 
niet veel te genieten. De cacaoprijs 
is over het algemeen laag, waardoor 
de cacaoboer zijn gezin niet kan on-
derhouden. Dus werkt het hele ge-
zin mee, vaak ook de kinderen. De 
lonen zijn erg laag, die van vrouwen 
nog lager en de leefomstandighe-
den zijn slecht. Omdat er geen geld 
voor scholing is zal de situatie niet 
vanzelf veranderen. 
In de Wereldwinkel Aalsmeer zijn 
Tony’s Chocolonely chocoladeletters 
te koop. Deze  letter is voorzien van 
het Max Havelaar keurmerk, een 
garantie dat de cacaoboeren een 
eerlijke prijs krijgen voor hun pro-
duct en dat zij hun werk onder goe-
de omstandigheden kunnen doen. 
De letters zijn verkrijgbaar in melk 
en puur, in verschillende letters van 
het alfabet en één bijzondere: een 
Arabische letter M. Bij elke letter 
krijgen de kopers een gratis sinter-

klaasgedicht. Een deel van de winst 
van Tony’s Chocolonely gaat naar de 
Stichting Chocolonely Foundation. 
De Chocolonely Foundation stelt 
zich ten doel om financiële midde-
len en kennis te verschaffen aan 
‘autochtone journalisten’ in ontwik-
kelingslanden. Daarmee kunnen ze 
locaal een eigen bijdrage leveren 
aan de beeldvorming ten aanzien 
van de rijk/arm problematiek. En zo-
doende een beter beeld schetsen 
van de werkelijkheid. De Founda-
tion wordt gefinancierd uit giften en 
een percentage van de chocolade-
verkoop. De chocoladeletters zijn te 
koop in de Wereldwinkel Aalsmeer 
in de Zijdstraat. 

Burgemeester Pieter Litjens is gast-
spreker tijdens de tweede Aalsmeer-
se ondernemersborrel.

Burgemeester gastspreker tijdens 
Aalsmeerse ondernemersborrel

In 2007 hield de OVA voor het eerst 
een borrel voor alle leden van aange-
sloten verenigingen en voor relaties. 
Bijna honderd gasten waren aan-
wezig en luisterden naar een boei-
end verhaal van NOS-weerman Er-
win Kroll. Deze geanimeerde bijeen-
komst was een groot succes. Van-
wege de positieve reacties houdt de 
ondernemersvereniging op 18 no-
vember 2008 de tweede Aalsmeer-
se ondernemersborrel. Voor deze 
avond is opnieuw een aantrekke-
lijk programma samengesteld. De 
gastspreker komt ditmaal van eigen 
bodem en is niemand minder dan 
burgemeester Pieter Litjens. Inmid-
dels is hij ruim een jaar in functie 
en tijdens de ondernemersborrel zal 
Litjens ongetwijfeld verhalen over 
zijn eerste ervaringen (met onder-
nemers) in Aalsmeer. Voorafgaand 
aan de gastspreker vindt een korte 
algemene ledenvergadering plaats. 
Dit biedt ondernemers de gelegen-
heid op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen binnen de OVA als 
overkoepelende ondernemersver-
eniging. Na het verhaal van burge-
meester Litjens is er ruim de gele-
genheid om op informele wijze con-
tacten te onderhouden tijdens een 
sfeervolle ‘borrel’. 
De tweede Aalsmeerse onderne-
mersborrel vindt plaats in gebouw 
de Legakker aan Turfstekerstraat 
63 op bedrijventerrein Hornmeer en 
begint om 20.00 uur met de leden-
vergadering. Na een korte pauze is 

Aalsmeer - Op dinsdag 18 november organiseert Ondernemers Ver-
eniging Aalsmeer (OVA) voor het tweede jaar op rij een Aalsmeer-
se ondernemersborrel. Tijdens dit evenement is burgemeester Pieter 
Litjens te gast als spreker. 

het woord om 21.00 uur aan burge-
meester Litjens. 
De bijeenkomst is gratis toeganke-
lijk voor alle leden van: Trade Centre 
Aalsmeer, Stichting Aalsmeer West-
einder Promotie, Koninklijk Horeca 
Nederland afdeling Aalsmeer, Win-
keliers Vereniging Aalsmeer Cen-
trum, Winkeliersvereniging Ophelia, 
Winkeliersvereniging Kudelstaart 
en Ondernemers Vereniging Oos-
teinde. Er is ruimte voor maximaal 
honderd gasten. In verband met de 
beschikbare ruimte is reserveren 
noodzakelijk, per bedrijf maximaal 
twee personen. Dit kan tot 14 no-
vember bij het secretariaat van de 
OVA: karin@ctchoffscholte.nl of tel. 
0297-361669.

Actie ‘Gratis Brood op de Plank’ 
succesvol voor Bertram & Brood
Aalsmeer - Met de campagne 
‘Gratis Brood op de Plank’ plaatst 
bakkerszaak Bertram & Brood haar 
bak- en broodproducten  in de 
schijnwerpers.  Brood, het is voed-
sel dat de meeste mensen dagelijks 
nuttigen, bijna als een vanzelfspre-
kendheid.  
Dat brood ook belangrijk is als ba-
sis voor een goede gezondheid, re-
aliseren de meeste mensen zich ge-
lukkig ook. Niet in de laatste plaats 
is dit besef collectief aan het door-
dringen dankzij campagnes en ac-
tiviteiten zoals die van Bertram & 
Brood.  Een voorbeeld hiervan is de 
actie ‘Gratis Brood op de Plank’. Ie-
dereen die de afgelopen maand in 
de bakkerswinkel één of meer pro-
ducten kocht, ontving een kanskaart 
met een code erop. Door deze co-
de in te vullen op www.gratisbrood-
opdeplank.nl, kon men meedingen 
naar één van de tien hoofdprijzen: 
een  maand lang gratis brood voor 
het hele gezin. De actie bleek een 
groot succes: de kanskaarten wa-
ren niet aan te slepen.  Afgelopen 
vrijdag waren de  tien gelukkigen 

uitgenodigd in de winkel, waar zij 
feestelijk onthaald werden en hun 
cheque ter waarde van een maand 
lang gratis brood in ontvangst ge-
nomen hebben. 

Schoolontbijt
Een andere activiteit waar Bertram 
& Brood onlangs haar medewerking 
aan verleend heeft, is het Nationaal 
Schoolontbijt.  Dat is bedoeld om het 
belang van een goed ontbijt onder 
de aandacht te brengen van school-
kinderen, ouders en leerkrachten. 
In totaal  hebben 500.000 kinderen 
in Nederland  op hun school samen 
mogen ontbijten.
Bertram & Brood was daarbij één 
van de broodleveranciers en heeft 
één van haar bijzondere broden, 
het  Oat Brain, bij de kinderen ge-
introduceerd: een licht verteerbaar 
brood dat rijk is aan vezels. Het is 
licht, maar toch volkoren en mis-
schien wel daarom ideaal voor kin-
deren.  Want  gezond brood hoort bij 
een goed en evenwichtig voedings-
patroon en dat is de centrale bood-
schap van Bertram & Brood. 

Berghoef Accountants en Adviseurs:
Bijeenkomst ‘onderweg-naar-
huis’ voor belangstellenden
Aalsmeer - Op Prinsjesdag heeft 
de regering wederom tal van nieu-
we maatregelen aangekondigd. Wat 
betekenen deze maatregelen alle-
maal voor de ondernemer? Berg-
hoef Accountants en Adviseurs or-
ganiseert jaarlijks de ‘onderweg-
naar-huis’ bijeenkomst voor cliën-
ten en belangstellenden. Dit jaar 
vindt de bijeenkomst plaats op don-
derdag 20 november van 16.00 tot 
18.00 uur. Op prettige wijze kun-
nen de cliënten en belangstellen-
den kennis nemen van alle verande-
ringen en de gevolgen daarvan voor 
de onderneming. Men wordt bijge-
praat over de wijzigingen als ge-
volg van het politieke overleg en het 
belastingplan 2009. Er wordt door 

Berghoef een zo compleet mogelijk 
plaatje geschetst. 
Traditiegetrouw geeft Berghoef ook 
een paar concrete belastingbespa-
rende tips, waarmee men zijn voor-
deel kan doen. De accountants en 
fiscalisten van Berghoef zijn bij de 
bijeenkomst aanwezig om de per-
soonlijke vragen van cliënten met 
hen door te nemen. Wilt u bij deze 
bijeenkomst aanwezig zijn? Geef u 
dan op via info@berghoef.nl, tele-
foonnummer 0297-381212 of via de 
fax: 0297-341539. De accountants 
en adviseurs van Berghoef hopen 
veel cliënten en belangstellenden 
te kunnen verwelkomen. Natuurlijk 
wordt gezorgd voor koffie/thee en 
een drankje na afloop.

Nieuwe website WVAC online
Win een taart met een foto 
uit Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - De Winkeliers Vereni-
ging Aalsmeer Centrum heeft een 
nieuwe website. Op www.aalsmeer-
centrum.nl was al het laatste nieuws 
over het centrum te lezen, maar met 
de vernieuwing is daar een aan-
tal functies bijgekomen. De web-
site heeft nu bijvoorbeeld ook een 
fotogalerie waar foto’s van de eve-
nementen in het dorp worden ge-
toond. Daar kunnen ook uw eigen 
foto’s van het centrum in komen. 
Met het insturen van de leukste foto 
maakt u kans op een heerlijke taart. 
De website van de WVAC heeft een 
geheel nieuws jasje gekregen. Met 
het frisse ontwerp van Aalsmeer.nu 
is de site nu weer helemaal met zijn 
tijd mee gegaan. Ook als het gaat 
om nieuwe functies is de vernieuw-
de website helemaal up-to-date. 
Zoeken naar de leden van de WVAC 
hoeft bijvoorbeeld niet meer. Met 
behulp van een handig kaartje van 
Google Maps kunt u met één klik 

Os Taher van The Fifties oefent hartmassage onder leiding van Karin Parson 

Winkeliers in Centrum leren 
reanimeren en defibrilleren
Aalsmeer - In het kader van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen heb-
ben de WVAC en de gemeen-
te Aalsmeer onlangs een hartdefi-
brillator (AED) aangeschaft om de 
veiligheid in Aalsmeer Centrum te 
vergroten. Beiden betalen de helft 
van de kosten. De defibrillator heeft 
een plek gekregen in de receptie 
van Hotel Aalsmeer zodat het appa-
raat 24 uur per dag beschikbaar is. 
In Nederland worden dagelijks cir-
ca 30 mensen buiten het ziekenhuis 
door een plotselinge hartstilstand 
getroffen. Een snelle en adequate 
reanimatie is dan van levensbelang. 
Door een reanimatie blijft de zuur-
stofvoorziening op gang en wordt 
beschadiging in het algemeen voor-
komen. Als er op de plaats waar ie-
mand een hartstilstand krijgt een 
AED aanwezig is, dan stijgt de kans 
op overleven van circa 10 procent 
naar 40 tot 50 procent.
De AED is dus een geweldig appa-

raat, maar het vervangt het reani-
meren niet. Het begint ermee dat 
omstanders een hartstilstand we-
ten te herkennen en weten wat te 
doen. Maandag 3 november volg-
den 22 leden van de Winkeliers Ver-
eniging Aalsmeer Centrum een re-
animatietraining van de EHBO af-
deling Aalsmeer. In de training werd 
het reanimeren en het gebruik van 
de AED behandeld en natuurlijk 
werd er geoefend.  De deelnemers 
van de cursus gingen tevreden naar 
huis en raden iedereen aan een cur-
sus reanimeren te volgen. Want het 
is een heftige aangelegenheid om 
getuige te zijn van een hartstilstand. 
Maar als je dan ook nog met twee 
linkerhanden staat, is het ronduit 
traumatisch. 
In Aalsmeer Centrum zijn meerde-
re AED’s aanwezig. U vindt ze in het 
gemeentehuis, bij Apotheek Groen, 
bij de ABN/Amro en nu dus ook bij 
Hotel Aalsmeer.

Sandra en Nicolette Arkesteijn van Hotel Aalsmeer oefenen met de AED.

Bon van Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - De Bloemenzegelwin-
keliers laten weer van zich horen. 
Twintig cadeaubonnen zijn uitge-
deeld aan spaarders. De gelukkigen 
zijn: W.J. Alderden, Kastanjelaan 28; 
H.A. v.d. Berg, Begoniastraat 28; F. 
Bol, Saturnusstraat 8; A. Borst, Lei-
muiderdijk 93; A. v. Dongen, Oost-
einderweg 231; J. v. Drunen, Bego-
niastraat 71; Goulooze, Anjerhof 12; 
N. Joore, Columbiahof 31; M. Kooij-

man, Midvoordreef 34; Kuys, Elzen-
laantje 11; J. v. Leeuwen, Rietgors-
straat 8; P. Loogman, Rozenstraat 3; 
Daan Markman, Aalsmeerderweg 
156; A. de Ridder, Kas 21; R. de Rijk 
v. Pelt, Spilstraat 103; Guido Schol-
ten, Jasmijnstraat 25;  M. Silvius, Ku-
delstaartseweg 52; J. Sikkema, Co-
pernicusstraat 22; I. Sommeling, 
Ophelialaan 48; A. Olieman, Noord-
dammerweg 98F.

Aangenaam mooi
Renault Laguna Coupe nu
in showroom Nieuwendijk
Aalsmeer - Nu in de showroom 
van Renault Nieuwendijk: De nieu-
we Renault Laguna Coupé. Natuur-
lijke elegantie en eenvoudige lijnen 
kenmerken deze coupé. 
Onder het elegante design zorgen 
de V6-motoren en een nauwkeu-
rig sturend chassis van de Lagu-
na Coupé voor ongekende rijsen-
saties. De Premium-uitrustingen, de 
speciale aandacht voor de afwer-
king, de kwaliteit van de materialen 
en het akoestische en thermische 
comfort bundelen het allerbeste van 
Renault. De Laguna Coupé bevat al-
le op dit moment voor dit segment 

leverbare premium technologieën, 
zoals het Bose® Sound System, het 
navigatiesysteem Carminat Bluetoo-
th® DVD, een handsfreecard met 
bijbehorende functies. De Laguna 
Coupé is ontworpen en geprodu-
ceerd volgens de hoogste normen 
en heeft een garantie van 3 jaar - 
150.000 km. Voor deze auto is een 
compleet gamma aan uitrustingen, 
motortypes, kleuren en materialen 
en accessoires leverbaar. Meer in-
formatie is te vinden op www.lagu-
na-coupe.nl of kom langs bij Nieu-
wendijk en bewonder dit gracieu-
ze model zelf.

Sparen voor gratis boodschappen 
bij C1000 Koster
Aalsmeer - C1000 Koster start van-
af maandag 17 november een ac-
tie waarbij klanten kunnen sparen 
voor een gratis boodschappenpak-
ket. Bij elke 5 euro aan boodschap-
pen ontvangt de klant een pakket-
zegel. Bij 100 pakketzegels kunnen 
klanten een gratis boodschappen-
pakket ophalen ter waarde van 50 
euro. De eerste 3 zegels geeft C1000 
Koster cadeau. Kees Jan Koster is 
enthousiast over de actie die ko-
men gaat. “Het boodschappenpak-
ket is gevuld met diverse leuke arti-
kelen. Van douchecrèmes tot vruch-
tensappen. Van lekker verwennen 
tot gewoon handig. De consument 
hoeft hiervoor niets extra’s te doen 
en niets bij te betalen. Iedereen mag 

zo vaak mee doen als je wilt. En er 
is tijd genoeg om te sparen want de 
zegels worden negen weken lang 
uitgegeven, namelijk tot en met 17 
januari. Spaarkaarten kunnen tot en 
met 24 januari 2009 worden ingele-
verd. Dat is mooi meegenomen tij-
dens de dure maanden die in het 
verschiet liggen.” Naast deze actie 
heeft Kees Jan Koster nog iets ex-
tra’s toegevoegd. “Iedereen wil na-
tuurlijk een goed gevuld pakket 
ontvangen. Onze C1000 heeft nu de 
mogelijkheid om iemand een pak-
ket te geven. Consumenten kunnen 
bij de C1000 aangeven wie ze vin-
den dat zo’n een pakket verdient. De 
leukste inzending ontvangt dan de-
ze leuke verrassing.”

Wittebol op tv 
16 november
Aalsmeer - RTL 4 heeft de uitzen-
ding van De Kwestie van Smaak, 
waar Wittebol Wijn een rol inspeelt, 
verschoven. Aanstaande zondag 16 
november om 16.25 uur zijn Dirk 
van Zoolingen en zijn medewerkers 
te zien op televisie. Voor wie zondag 
geen tijd heeft om te kijken: De her-
haling op woensdag 19 november.

zien waar die winkel of horecage-
legenheid zich bevindt. Op de ope-
ningspagina zien bezoekers altijd 
het laatste nieuws van de WVAC. 
Behalve nieuws worden ook de ko-
mende drie evenementen op de ho-
mepagina getoond. Binnenkort ko-
men in het overzicht ook alvast 
de evenementendata voor 2009 te 
staan. Een nieuw onderdeel is de fo-
togalerij. In een diavoorstelling wor-
den op dezelfde homepagina de fo-
to’s van het laatste evenement ge-
toond. Met een paar klikken kun-
nen ook andere fotoalbums beke-
ken worden. 
De winkeliersvereniging houdt bij-
voorbeeld een fotoalbum bij over 
de bouwwerkzaamheden aan het 
Praamplein. Dat album geeft een 
mooi overzicht van de vorderingen 
aan de nieuwbouw. 
In die fotogalerij kunnen ook uw ei-
gen leuke foto’s van evenementen 
in Aalsmeer Centrum komen. Mee-
doen is heel simpel: zoek een leuke 
foto van één van de evenementen in 
Aalsmeer Centrum en stuur deze in 
jpeg-formaat naar pieter@ctchoff-
scholte.nl.  De foto van de gerani-
umjaarmarkt, Aalsmeer Roest Niet, 
bandjesavond of de intocht van Sin-
terklaas aanstaande zaterdag komt 
dan in het album ‘fotowedstrijd’ te 
staan. Insturen kan tot 28 november, 
daarna wordt de leukste foto uitge-
kozen en beloond met een over-
heerlijke taart . Dus pak die came-
ra en maak een leuke foto van het 
centrum. En vergeet daarna voor-
al niet te kijken op: www.aalsmeer-
centrum.nl! 

Embraer bij vloot van KlM
Schiphol- Op maandag 10 novem-
ber is de nieuwe Embraer PH-EZA 
geland op Schiphol. De Embraer 
190 is het eerste van tien vliegtui-
gen van dit nieuwe type dat voor de 
regionale vloot is besteld. 
Het eerste toestel zal worden inge-
zet op routes naar München, Edin-
burgh en Zürich.
Met dit type toestel van de Brazi-
liaanse vliegtuigbouwer wordt een 

start gemaakt met een vlootvernieu-
wingsprogramma bij KLM cityhop-
per. In de komende anderhalf jaar 
zullen de Fokker 100’s worden ver-
vangen. 
Het tweede vliegtuig arriveert vol-
gende maand en de aflevering van 
het tiende toestel is gepland voor 
maart 2010. 
Embraer is de derde vliegtuigbou-
wer van de wereld.

Koop nu kaarten!
Nieuw: Aalsmeers Wandel 
Gangen diner in centrum
Aalsmeer - Op donderdag 20 no-
vember organiseren zes horeca-
gelegenheden in het centrum van 
Aalsmeer een compleet nieuw eve-
nement: het Aalsmeers Wandel 
Gangen Diner. Op deze avond krijgt 
u een culinaire route door het dorp 
voorgeschoteld met live- jazz en 
bluesmuziek op de zes verschillen-
de locaties.
De deelnemende horecagelegenhe-
den zijn: Poolcafé The Fifties, De Ou-
de Veiling, Café De Praam, Het Wa-
pen van Aalsmeer, ’t Holland Huys 
en Café bar Joppe. Het is een unieke 

aanvulling op de jazz en bluesavon-
den die de horeca eerder al orga-
niseerden. Door de toevoeging van 
een culinaire route aan de blues-
avond wordt het ook voor fijnproe-
vers een ideale avond. Om van de 
dinerroute met livemuziek te kun-
nen genieten, moet u vooraf een 
kaart kopen. Deze kaarten à € 27,50 
zijn vanaf heden te koop bij de Oude 
Veiling en het Wapen van Aalsmeer. 
Er zijn 250 kaarten beschikbaar voor 
de avond. Koop dus snel een kaart, 
want op is op! Kijk voor meer infor-
matie op: www.aalsmeercentrum.nl.
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Kudelstaart - Vanaf vandaag, don-
derdag 13 november, kunt u stem-
men voor de waterschapsverkie-
zingen! Na de grote aandacht voor 
de Amerikaanse verkiezingen, moet 
meer aandacht komen voor onze 
Nederlandse water activiteiten. Zo 
vindt ook Marieke van Duijn. Deze 
27 jarige geboren en getogen Ku-
delstaartse verbaast zich al jaren 
over de onbekendheid van de water-
schappen. Om dit te veranderen en 
de mensen meer bij de belangrijke 
zaken van het waterschap te betrek-
ken heeft Van Duijn zich kandidaat 
gesteld voor de partij Water Natuur-
lijk. Deze deskundige partij is poli-
tiek onafhankelijk en zet zich in voor 
mens, milieu en recreatie. “Het wa-
terschap ontleent haar bekendheid 
nu vooral aan de jaarlijkse belas-
tingen die bij de mensen op de mat 
vallen. Maar weinig mensen weten 
wat met dit geld gedaan wordt.” al-
dus Van Duijn. “Dat is jammer, om-
dat waterschappen belangrijke ta-
ken hebben, die de burger in zijn 
doen en laten kunnen raken. De wa-
terkwaliteit is er de afgelopen jaren 
bijvoorbeeld niet beter op gewor-
den. In populaire zwem- en vaarge-
bieden wordt steeds vaker gewaar-
schuwd voor gevaar door bijvoor-
beeld blauwalg. Dit moet bestreden 
worden, maar daarbij moet het be-
lastinggeld wel zo verstandig moge-
lijk worden besteed.” Slimme oplos-
singen dus, gesteund en aangevuld 
met ideeën van mensen uit het ge-
bied. Hier zit veel kennis, maar ook 
kan er meer begrip ontstaan voor 

de activiteiten van het waterschap. 
Van Duijn vindt daarom dat het wa-
terschap zich actiever moet opstel-
len in de communicatie naar en met 
de burger. Op deze manier is het im-
mers ook duidelijker voor de men-
sen wat er met hun geld gebeurt en 
daar hebben ze toch minimaal recht 
op. Waterschappen worden al eeu-
wenlang gedomineerd door grij-
ze, wijze mannen. Niets mis mee 
op zich, maar de laatste jaren komt 
hier verandering in. Ook het water-
schap hoort immers een goede af-
spiegeling van de maatschappij te 
zijn. Vandaar dat nu ook meer aan-
dacht is voor vrouwen en jongeren. 
Van Duijn is de jongste op de lijst en 
is positief kritisch ingesteld. Zij vindt 
dat vertrouwd en veilig beleid zeker 
moet blijven, maar ook dat het wa-
terschap op de actuele ontwikkelin-
gen in moet spelen. En hierbij zeker 
als het gaat om het betrekken van 
de burgers.  Voor de waterschaps-
verkiezingen hoeft u niet naar het 
stemlokaal. Gisteren zijn alle stem-
biljetten per post verstuurd, dus die 
ontvangt u thuis. De teruggestuur-
de en stembiljetten moeten uiterlijk 
25 november om 12 uur binnen zijn. 
Iedereen die op 25 november mi-
nimaal 18 jaar is, mag binnen zijn 
waterschap stemmen. Marieke van 
Duijn doet mee in de Amstel, Gooi 
en Vechtstreek. Hierbinnen vallen 
onder andere Kudelstaart, een deel 
van Aalsmeer, Hilversum en Amster-
dam. Meer informatie kunt u vinden 
op: www.waterschapsverkiezingen.
nl  

Kudelstaartse Van Duijn 
wil waterschap verfrissen

Aalsmeer - Het CDA-Aalsmeer 
houdt over verschillende onderwer-
pen over Aalsmeer op woensdag 19 
november een bijeenkomst in de 
Spil aan de Spilstraat in Kudelstaart. 
De aanvang is 20.00 uur en de 
avond wordt geopend door voorzit-
ter Jan Dreschler. Vervolgens geeft 
wethouder Jaap Overbeek van Wel-
zijn een uitleg over de gemeentelij-
ke financiën. Daarna is het woord 
aan wethouder Ronald Fransen die 
meer informatie geeft over Schiphol 
en de geluidshinder die de luchtha-

ven voor Aalsmeer geeft. Om 20.45 
uur start een discussie naar aanlei-
ding van de behandelde onderwer-
pen. Na een korte pauze wordt een 
uitleg gegeven over het verkeer- en 
vervoersplan van de gemeente door 
wethouder Ronald Fransen. Ook 
over deze nota wordt vervolgens 
gesproken. De afronding is vanaf 
22.15 uur met een drankje. Tijdens 
de avond zal, op een nader te bepa-
len wijze, ook aandacht geschonken 
worden aan de Waterschapsverkie-
zingen.

CDA bijeen over Aalsmeer

Aalsmeer - Burgemeester Pieter 
Litjens met bloemen op bezoek en 
een gelukwens van Hare Majesteit 
de Koningin, het viel het echtpaar 
van der Meijden-Griekspoor afge-
lopen maandag 10 november ten 
deel. En natuurlijk niet voor niets. 
Gerard van der Meijden en Ma-
grietha Griekspoor zijn 60 jaar ge-
trouwd en dat is een felicitatie ze-
ker waard! Gerard is 86 en zijn wieg 
stond in Nieuwaal, een plaatsje vlak 
bij Zaltbommel. Magrietha is 85 jaar 
en zij is, zoals de achternaam al doet 
vermoeden, een geboren Aalsmeer-
se. Hoe het tweetal elkaar uiteinde-
lijk het ja-woord heeft kunnen ge-
ven, heeft te maken met de oorlog, 
de militaire diensttijd en bellen als 
tijdverdrijf. Tijdens de oorlog heeft 
Gerard door het hele land gezworen 
en aan diverse projecten gewerkt. 
Hij belandde uiteindelijk weer thuis 
in Nieuwaal en ging in dienst. Hij 
kwam bij de gezagstroepen en werd 
al snel overgeplaatst. Forten bewa-

ken werd zijn taak en onder andere 
vielen hier de forten in Abcoude en 
De Kwakel onder. Tijdens de dien-
sten werd nog wel eens als tijdver-
drijf gebeld en hier hield Gerard een 
vriendinnetje aan over. Via haar va-
der kwam de nu 86 jarige twee jaar 
na de oorlog in dienst bij de CTAV 
in Aalsmeer. 
Met het vriendinnetje is het uit-
eindelijk niets geworden, maar de 
baan heeft hij behouden. Hij was 
in de kost bij, jawel, de buurvrouw 
van Magrietha en zo heeft dit nog 
steeds gelukkige stel elkaar ont-
moet. Het klikte en op 10 november 
1948 werden zij een paar. Een wo-
ning naast de CTAV werd betrokken 
en tot tien jaar geleden heeft het 
echtpaar hier gewoond. Hier kreeg 
het stel een zoon en een dochter en 
inmiddels hebben ze zes kleinkinde-
ren. De CTAV en hun huis zijn tegen 
de vlakte gegaan voor de nieuw-
bouw in de Dorpsstraat, die nu ove-
rigens bijna voltooid is. Het echtpaar 

verhuisde naar de Spoorlaan en wo-
nen hier nu tien jaar naar volle te-
vredenheid. “We hebben een prach-
tig uitzicht en allemaal leuke buren”, 
vertelt Magrietha. Afgelopen zater-
dag is het zestig jarig huwelijks-
feest groots gevierd met de hele fa-
milie en een groot aantal buren, ne-
gentig personen in totaal. “Het was 
heel gezellig. Enig om alle familie-
leden uit verre plaatsen in het land 
weer eens te ontmoeten en te spre-
ken”, zegt het stel enthousiast. Af-
gelopen maandag was de echte hu-
welijksdag en dus weer feest. Dit 
keer geen negentig personen, maar 
wel de burgemeester op bezoek met 
bloemen. “Een hele vriendelijke en 
sympathieke man”, besluit het jubi-
lerende paar na Pieter Litjens de af-
scheidshand geschud te hebben. Al 
met al twee feestmomenten om niet 
snel te vergeten voor dit zelf ook 
heel sympathieke echtpaar! 

Door Jacqueline Kristelijn.

Via omzwervingen naast Magrietha in Aalsmeer

Echtpaar Van der Meijden 
60 jaar in huwelijksboot

Aalsmeer - Amstelring  Steun-
punt Mantelzorg heeft ook dit jaar 
weer meegedaan aan de Dag van 
de Mantelzorg en tal van mantel-
zorgers die in Uithoorn en Aalsmeer 
wonen hebben maandag 10 no-
vember meegedaan aan een geza-
menlijke activiteit in Amstelhof He-
alth Club aan de Noorddammerweg 
in De Kwakel. In de middaguren is, 
mede dankzij de medewerking van 
de gemeenten Aalsmeer en Uit-
hoorn een programma afgewerkt 
met deels een sportief karakter. Na 
een woord van welkom door Corrie 
Brouwer van het Steunpunt Mantel-
zorg Amstelring, een kopje koffie of 
thee en gebak splitste de groep van 
circa veertig zich om deel te gaan 
nemen aan een workshop Dynamic 
Yoga of een workshop Chi-Kung, 
waaronder lachmeditie. Gedurende 
circa een uur maakten de deelne-
mers, onder leiding van de profes-
sionele medewerkers van Amstelhof 
Health Club, nader kennis met bei-
de activiteiten, waarbij eenieder zich 
aanpaste aan zijn of haar mogelijk-
heden. Hierna was het tijd voor een 
hapje en een drankje. De wethou-

ders Jaap Overbeek (Aalsmeer) en 
Monique Oudshoorn-van Egmond 
(Uithoorn) en beleidsmedewerkers 
van beide gemeenten hadden in-
middels ook plaatsgenomen en dit 
gold ook voor Gianni Romme die in 
het kort inging op zijn carrière als 
topschaatser en nu al schaatscoach. 
Hij heeft dit kunnen bereiken dank-
zij vele handreikingen die hij heeft 
gekregen. Als sporter was hij nemer 
en nu als coach is hij een gever en 
hij geeft aan dat “donders leuk” te 
vinden. Naar je gevoel handelen en 
iemand hulp willen bieden om posi-
tief door de dag te komen. Daar heb 
je ook mensen om je heen voor no-
dig en mantelzorgers behoren tot 
die categorie. Mensen die veel be-
wondering en respect verdienen. 
Zij leveren topprestaties elke dag 
weer. Uiteraard was het ook moge-
lijk vragen te stellen aan hetzij Gi-
anni Romme, de beleidsmedewer-
kers of de wethouders om op de-
ze manier het nuttige met het aan-
gename verenigingen, temeer daar 
de inwendige mens zeker niet ver-
geten werd. 
In de ochtenduren hadden mantel-

zorgers die hiervoor aangemeld wa-
ren bij het Steunpunt al een bloe-
menhulde ontvangen en wethouder 
Jaap Overbeek was hiervoor op be-
zoek gegaan bij mevrouw Westerhof 
in de Jac. P. Thijsselaan in Aalsmeer. 
Mevrouw Westerhof verzorgt al ge-
ruime tijd haar partner de heer Wes-
terhof. Hij was in het verleden fysio-
therapeut in Aalsmeer en is sinds ja-
ren getroffen door de ziekte systeem 
atrofie waardoor de kleine hersenen 
verschrompelen. Mijnheer Wester-
hof is volledig rolstoelbehoeftig, kan 
niet staan en is voor alles aangewe-
zen op zijn echtgenote (eten, drin-
ken, plassen etc.). Mevrouw Wes-
terhof heeft zelf ook veel lichamelij-
ke klachten, maar dit echtpaar is het 
toppunt van tevredenheid. Zij heb-
ben een groot sociaal netwerk om 
zich heen en blijven optimistisch. 
In deze bloemenhulde worden alle 
mantelzorgers die het eigenlijk van-
zelfsprekend vinden om voor ande-
ren te zorgen, betrokken. Samen-
vattend kan geconcludeerd worden 
dat de Dag van de Mantelzorg wat 
Aalsmeer en Uithoorn betreft meer 
dan geslaagd is. 

‘Mantelzorg is Topsport’ in sportieve activiteit vertaald

Mantelzorgers in bloemen 
en in zonnetje gezet!

Wijkraad 
Hornmeer 
vergadert
Aalsmeer - - De Wijkraad  Horn-
meer vergadert volgende week don-
derdag 20 november.  De vergade-
ring begint om 19.30 uur in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. In deze bijeenkomst kunnen 
bewoners hun ideeën en opmerkin-
gen kwijt over de Hornmeer.  Kom 
eens als belangstellende luisteren 
naar wat er gaande is in de Horn-
meer. De laatste vergadering van dit 
jaar staat gepland voor 18 decem-
ber. Bent u niet in de gelegenheid 
te komen stuur dan een e-mail naar 
wijkraadhornmeer@hotmail.com of  
een briefje naar het secretariaat van 
de wijkraad: Meervalstraat 4, 1431 
WG  Aalsmeer met uw bemerkin-
gen.  En kijk ook eens op de websi-
te: www.wijkraden-aalsmeer.nl. On-
der het kopje Hornmeer staat het 
laatste nieuws uit de wijk.

Snee in hoofd 
door kast
Kudelstaart - Op zondag 9 novem-
ber rond het middaguur is een 24-
jarige Kudelstaarter gewond ge-
raakt in een woning in de Marconi-
straat. De man ging voor de televi-
sie zitten toen plots de klep van de 
kast achter hem open schoot. De 
klep belandde op het hoofd van de 
24-jarige. De Kudelstaarter moest 
gehecht worden voor de grote snee 
boven op zijn hoofd.

Hennep kwekerijen 
ontmanteld
Aalsmeer - Naar aanleiding van 
een landelijk onderzoek zijn in het 
gebied Amsterdam-Amstelland een 
aantal hennepkwekerijen ontman-
teld. Twee hiervan bevonden zich 
binnen de grenzen van de gemeen-
te Aalsmeer. Eén hennepkwekerij is 
ontdekt in de Gouden Regenstraat 
en één in de Kudelstaartseweg. Al-
le planten zijn vernietigd, evenals 
de benodigde apparatuur. In beslag 
genomen zijn ook boten, voertuigen, 
geld en drugs van de eigenaren.

Kudelstaart - Weer vrij veel meldin-
gen heeft de politie met name afge-
lopen weekend gehad over over-
last door rondhangjongeren nabij 
het winkelcentrum. Vrijdagavond 
gingen drie surveillancewagens ter 
plaatse na een telefoontje dat een 
groep van ongeveer dertig jongeren 
vuurwerk afstaken in de Einstein-
straat. Bij het arriveren van de agen-
ten ontstond onrust onder de jon-
geren. Enkelen holden weg, ande-
ren bleven staan en gingen in dis-
cussie met de agenten. Er is een 

groot aantal jongeren op de bon ge-
slingerd, onder andere voor het niet 
voldoen aan bevelen van de arm 
der wet. Een 22-jarige Aalsmeerder 
kreeg deze boete ook en zelfs nog 
twee. De jongen had teveel alcohol 
op en kreeg een proces-verbaal we-
gens openbare dronkenschap en hij 
kreeg een bekeuring voor het in het 
bezit hebben van een boksbeugel. 
De polite gaat vaker controleren en 
is in overleg met onder andere de 
gemeente en jongerenwerkers over 
verdere te nemen stappen.

Weer veel overlast in Kudelstaart
Rondhangjongeren op de bon

Teveel alcohol op
Aalsmeer - Op woensdag 5 no-
vember is een 37-jarige automobi-
list uit Ter Aar betrapt op rijden on-
der invloed. Om twee uur in de mid-
dag is de bestuurder in de Beet-
hovenlaan door de politie voor een 
controle tot stoppen gemaand. Er 
werd alcohol geroken. De man werd 
meegenomen naar het bureau voor 
een ademanalysetest. Het appa-
raat stokte bij 405 Ugl. De 37-jarige 
kreeg een rijverbod en er is proces-
verbaal opgemaakt.

Voet zwaar 
gekneusd na 
aanrijding
Kudelstaart - Op de Mijnsheren-
weg heeft op zondag 9 november 
om drie uur in de middag een aan-
rijding plaatsgevonden. 
Een 38-jarige bromfietster uit Ku-
delstaart reed met haar 12-jarige 
zoon achter op over de Mijnsherweg 
richting Legmeerdijk. Een 29-jarige 
automobiliste uit Kudelstaart draai-
de de weg en zag te laat te brom-
fiets. De vrouw en haar zoon kwa-
men ten val. Beiden zijn naar het 
Spaarne ziekenhuis vervoerd. De 
vrouw heeft een zwaar gekneusde 
voet, de jongen heeft zijn scheen-
been gebroken.

Kluis openen 
niet gelukt
Aalsmeer - – In de avond of nacht 
van donderdag 6 op vrijdag 7 no-
vember is ingebroken in een bedrijf 
aan de Oosteinderweg. In het pand 
hebben dieven geprobeerd de kluis 
open te slijpen. Dit is niet gelukt. De 
politie heeft een sporenonderzoek 
gehouden. De inbraak heeft tussen 
drie uur ’s middags op donderdag 
en acht uur vrijdagochtend plaats-
gevonden.

Foto: Ronald van Doorn.

Auto te water na botsing
Aalsmeer - Zaterdag 8 novem-
ber rond kwart over acht in de och-
tend heeft een aanrijding plaats ge-
vonden op de Hornweg. Een op de 
Hornweg rijdende auto is door nog 
onbekende oorzaak tegen een ge-
parkeerde auto gebotst. De gepar-
keerde auto is door de klap in de 
sloot beland. De andere auto die 
de botsing had veroorzaakt, liep 

zelf ook forse schade op. De wa-
gen stond een paar meter verderop 
en was door de klap 180 graden ge-
draaid. 
De brandweer van Aalsmeer is ter 
plaatse geweest en heeft de hel-
pende hand geboden. De bestuur-
der heeft blauwe plekken opgelo-
pen, maar hoefde niet voor behan-
deling naar het ziekenhuis. 

Flinke buit na 
boot-inbraak
Aalsmeer - Tussen woensdag 5 en 
zondag 9 november is ingebroken in 
een boot. Het jacht lag in de win-
terstalling bij een jachthaven aan de 
Uiterweg. Alle kasten van het mo-
torschip zijn door de inbrekers ge-
opend. De buit is flink. De dieven 
zijn er vandoor gegaan met flessen 
alcohol, een rood/wit zeiljack, slaap-
zakken, badlakens en onder andere 
cd’s. De dieven hebben voordat zij 
vertrokken in de boot nog een alco-
holische versnapering genomen. Er 
zijn lege flessen aangetroffen.
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Yvonne de Jong helpt mee aan 
renovatie kerk in Chobokwane
Aalsmeer - Op 17 juli 2008 is de 
Aalsmeerse Yvonne de Jong ver-
trokken naar Chobokwane in Bots-
wana. Drie weken is zij daar ge-
weest voor een werkreis, georgani-
seerd door de stichting Dienstver-
lening Jongeren Wereldwijd. Cho-
bokwane is een klein dorpje met 
ongeveer 400 inwoners, waarvan 
het grootste deel behoort tot de Na-
ro sprekende San. Een andere naam 
voor San is Bushmen oftewel Bos-
jesmannen. Het dorpje heeft een la-
gere school, een klein medisch cen-
trum en een gemeentehuis (kgotla). 
Ook staat er een kerk in Chobokwa-
ne. In Nederland is een kerk bedoeld 
om kerkdiensten te houden. In Afri-
ka is een kerk veel meer dan dat, de 
kerk daar is vergelijkbaar met een 
dorpshuis in Nederland. Bovendien 
speelt deze kerk, nóg meer dan een 
dorpshuis in Nederland, een cen-
trale rol in de kleine gemeenschap. 
Daarom zijn er verschillende acti-
viteiten in dat kerkgebouw in Cho-
bokwane. Denk bijvoorbeeld aan 

diverse voorlichtingen, zoals jonge-
ren bewust na te laten denken over 
hun toekomst, hoe ga je om met 
AIDS, voorlichtingen ter preventie 
van AIDS, etc. Ook worden er vier 
leiderstrainingen gegeven in het ge-
bouw. Bijeenkomsten worden ge-
houden, bijvoorbeeld specifiek voor 
jongeren of vrouwen/mannen of ou-
deren, om te praten met elkaar over 
hoe het gaat. De meeste mensen le-
ven van regeringsondersteuning of 
van kleinschalige veehouderij. Het 
is niet makkelijk om iets voor jezelf 
te beginnen. 
Er is geen goede markt voor pro-
ducten, omdat Botswana vooral in 
het westen zo verschrikkelijk dun 
bevolkt is en de bevolking boven-
dien vrij arm is. Boeren is ook niet 
gemakkelijk in het droge en warme 
klimaat en alleen maar lucratief als 
het grootschalig aangepakt wordt. 
Er wordt daar vooral over gepraat 
en men probeert de jongeren be-
wust te maken van het belang van 
onderwijs en van de mogelijkheden 

die er zijn om kleinschalige projec-
ten te doen met hulp van de rege-
ring en met hulp van ontwikkelings-
organisaties. Bovendien zijn ook al-
le leiders zijn lid van de gemeente: 
de Kgosi en de twee Kgosana’s (zeg 
maar burgemeester en wethou-
ders), de volksvertegenwoordig-
sters, etc. Kortom: Een kerk in Cho-
bokwane vervult een héél andere rol 
dan een kerk in Nederland, in Cho-
bokwane vervult de kerk een be-
langrijke rol in de gemeenschaps-
opbouw en samenleving. Yvonne de 
Jong heeft samen met andere le-
den van de groep Dienstverlening 
Jongeren Wereldwijd renovatiewerk 
aan de kerk verricht. Het gebouw is 
eenvoudig maar biedt bescherming 
tegen de felle Kalahari zon, de soms 
gure winterwind en tegen de slag-
regens wanneer het onweert. De 
vloer bestond uit gewoon kaal zand. 
In dit zand stonden banken die voor 
een groot deel verrot waren. Het 
zand is uit de kerk geschept en de 
banken uit het zand gehaald. “We 
hebben een vloer van cement er-
voor in de plaats gelegd en nieu-
we banken van hout gemaakt en 
geschilderd. Ook zijn er platen aan 
de achterkant van de kerk beves-
tigd, zodat de wind er van die kant 
niet meer door kan waaien. Naast 
dit werk hebben we een toilet ge-
bouwd voor een 25-jarige gehandi-
capte man uit het dorp. Dit betekent 
dat er een groot en diep gat gegra-
ven is, daarin zijn aan de randen 
vier wanden van cement gebouwd 
en daarop komt, gelijkvloers, de toi-
let”, vertelt Yvonne. En zij vervolgt: 
“Het werk is samen gedaan met de 

lokale bevolking zodat er niet al-
leen praktische hulp geboden werd, 
maar ook morele steun. Het toilet is 
niet helemaal afgemaakt, maar door 
onze inzet en de steun kan de loka-
le bevolking deze nu zelf afmaken. 
Als derde project hebben we de 
deur voor een toilet geverfd en een 
nieuwe deur voor een soort dou-
chegebouw gemaakt en geverfd.” 
De meeste mensen en met name 
de kinderen spreken alleen de Na-
ro taal, deze mensen zijn in het al-
gemeen arm en minder ontwikkeld, 
waardoor de hoger opgeleide Tswa-
na’s op hen neerkijken. De lokale 
bevolking weet dus wat leven in ar-
moede is. Om de kosten van deze 
projecten te kunnen betalen heeft 
ieder lid van de groep van DJW op 
zijn of haar eigen manier geld inge-
zameld. Zo heeft Yvonne workshops 
djembé georganiseerd. 
Omdat veel mensen hierop hebben 
gereageerd zijn er zeven workshops 
gehouden, wat totaal 2500 euro 
heeft opgebracht. 
Ook heeft de gemeente Aalsmeer 
via Stichting Ontwikkelingssamen-
werking Aalsmeer maar liefst 1800 
euro gefinancierd! Het totaalbedrag 
wat de groep van DJW heeft mee-
genomen naar Chobokwane is maar 
liefst 12072,04 euro! Natuurlijk is dit 
maar een druppel op een gloeiende 
plaat van armoede en achterstand in 
deze wereld. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen, dat de mensen, die net zo’n 
heerlijke druppel op hun dorpje krij-
gen, niet dolgelukkig zijn daarmee! 
Daarom wil Yvonne graag iedereen 
bedanken die een gift heeft gege-
ven of die heeft meegedaan aan de 
georganiseerde workshops djem-
bé. Natuurlijk is een specifiek dank-
woord aan de gemeente Aalsmeer 
op zijn plaats. 
Zonder de steun van al deze men-
sen was een klein stukje opbouw in 
de gemeente van Chobokwane niet 
mogelijk geweest.

“Als je moet kiezen tussen lachen of huilen, kun je maar beter lachen”

Bloemen voor mantelzorger 
Grietje Westerhof
Aalsmeer - Wat is het toch leuk om 
mensen te kunnen verrassen en dat 
deed de wethouder Jaap Overbeek. 
Hij overhandigde afgelopen maan-
dag 10 november, op de landelijk 
dag van de mantelzorgers, namens 
de gemeente Aalsmeer mevrouw 
Grietje Westerhof-Been een prachti-
ge bos herfstbloemen. Zij verzorgt al 
vele jaren haar echtgenoot, de voor 
vele Aalsmeerders bekende fysio-
therapeut Adriaan Westerhof. Even 
wordt een beetje beduusd gekeken, 
want zoveel aandacht, dat is nu toch 
echt niet nodig. “Maar…. gaat u al-
lemaal zitten.”  Dat gastvrijheid hoog 
in het vaandel staat in ’t Pothuis, de 
naam van het huis waar de familie 
sinds veertig jaar woont, wordt snel 
duidelijk. “Dat is niet alleen nu zo 
hoor”, verklaart huisvriend Willem 

Barendsen. “Dit huis is een vlucht-
haven voor velen.” “Tja, van ach-
ter de geraniums zitten houden wij 
niet.” Is het gekscherende com-
mentaar. Er wordt gauw koffie ge-
zet, de schalen met eigengemaak-
te koekjes komen op tafel, er wor-
den stoelen bijgeschoven, foto’s ge-
maakt, vragen gesteld en antwoor-
den gegeven. “Ik vind het zo van-
zelfsprekend dat ik voor mijn man 
zorg. Ik ben heel gelukkig met het 
feit dat ik nog voor hem kan zorgen.” 
Of het niet allemaal teveel is en of 
mevrouw Westerhof niet wat meer 
aan de bel moet trekken voor extra 
steun? Vraagt een van de aanwe-
zigen bezorgd. “U bent soms echt 
te bescheiden.” Heel even is het stil 
en dan komt het antwoord: “Weet 
je wat mijn vader altijd vroeger zei? 

Heb je hulp nodig dan moet je eerst 
eens kijken naar het eind van je ar-
men.” Een andere wijsheid die hier-
op snel volgt is: “Als je moet kiezen 
tussen lachen of huilen kun je maar 
beter lachen.” Aan deze spreuk 
houdt men zich in huize Westerhof 
veelvuldig, want humor is immers 
een groot goed. “Mijn man en ik zijn 
bijna zestig jaar samen en wij heb-
ben zo een fijn leven. Tja, er kun-
nen dingen op je pad komen die je 
niet hebt voorzien en waarom je niet 
hebt gevraagd. Maar gelukkig heb-
ben wij geweldige mensen om ons 
heen waardoor mijn man thuis kan 
blijven. In ons gezin ben ik de uit-
voerende kracht en hij de beden-
ker. Twee kapiteins op een schip dat 
wordt niks dus is en blijft hij de ka-
pitein.” Het is enig om te zien hoe 

liefdevol het echtpaar elkaar aan-
kijkt. Zo met elkaar verbonden zijn 
vergoedt een boel narigheid. Wet-
houder Jaap Overbeek die alles zo 
eens aan hoort en kijkt, zegt qua-
si ernstig: “Met die instelling van u 
houdt u kosten van het AWBZ wel 
op een laag pitje.” En dat wordt door 
een aantal aanwezigen volmondig 
beaamd.

Geen trauma
Voor beiden is het heerlijk nog 
eens per week naar de koffieoch-
tend in het wijksteunpunt Mean-
der te kunnen “Helaas zit het be-
zoeken van de leesgroep van Ansje 
Wijma er niet meer in. Gelukkig krij-
gen wij nog wel de titels van de te 
lezen boeken door. Die bestel ik dan 
bij de blindenbibliotheek. Zo blijven 
wij toch betrokken.” Bijzonder is dat 
het echtpaar 35 jaar een van de me-
de oprichters was van de blinden-
bibliotheek in Den Haag. “Weet je, 
de ziekte van mijn man hoeft geen 
trauma te zijn, maar je moet wel een 
goed geolied netwerk om je heen 
hebben. De hulp die wij sinds kort 
krijgen van de thuiszorg Amstel-
ring, is zo professioneel. Mensen 
die met ons meedenken en oplos-
singen zoeken en vinden. En zon-
der de fantastische steun van Alied 
Boorsma had ons leven een stuk in-
gewikkelder geweest. Zij is voor mij 
een heel bijzondere vrouw.”

Geolied netwerk
Een andere mantelzorger die be-
hoort tot dat geoliede netwerk is 
Willem Barendsen (zijn stem is re-
gelmatige te beluisteren bij Radio 
Aalsmeer waar hij één van de steun-
pilaren is) Sinds enige maanden is 
hij iedere morgen, precies om 7.30 
uur, present om zijn vriend Adriaan 
uit bed te tillen. Een half uurtje werk 
en dan gaat hij weer naar huis. “Wil-
lem voelt precies aan waar hulp no-
dig is. De een heeft daar meer oog 
voor dan de ander. Maar hij is een 
geboren verpleger”, prijst mevrouw 
Westerhof.  “Eigenlijk verdient hij 
ook een bos bloemen”, en zo dach-
ten vele anderen in de gemeente 
er net zo over want bij thuiskomst 
vond de sympathieke mantelzorger 
tot zijn grote verrassing een mooi 
boeket op de stoep.

Janna van Zon

Werkgroep Liemeer helpt Roemenië

Sinaasappelactie Kinderen 
voor kinderen in Aalsmeer
Aalsmeer - Zo’n 160 scholieren van 
de hoogste groepen van de basis-
scholen en de eerste groepen van 
de middelbare scholen zetten zich 
ook dit jaar weer in voor kansarme 
kinderen in Roemenië. Dit doen ze 
al twaalf jaar door sinaasappelen 
aan de man/vrouw te brengen. Al-
le schoolkinderen zijn op de scholen 
voorbereid op deze actie en zij weten 
dat er in Roemenie nog veel kinde-
ren zijn die geen normale toekomst 
tegemoet gaan. Nog altijd worden 
kinderen te vondeling gelegd of in 
een ziekenhuis achtergelaten, ver-
waarloosd en aan hun lot overgela-
ten of op straat gedumpt. Deze kin-
deren komen al snel terecht in de 
criminaliteit, gebruiken drugs, be-
landen in de prostitutie terwijl kin-
derhandel en orgaantransplantatie 
ook regelmatig voorkomt. Om effec-
tief te helpen is het nodig om jonge 
kinderen van 1 tot 4 jaar, die hier-
voor in aanmerking komen, onder te 
brengen op de beste plaats die er is 
en dit is het gezin. 

Contactpersonen
Alle kosten die het pleeggezin heeft 
worden door Werkgroep Liemeer 
helpt Roemenie langdurig bekos-
tigd. Daarvoor heeft de werkgroep 
verschillende contactpersonen in 
Roemenie die voor de werkgroep de 

contacten met de pleeggezinnen, 
kinderen en kinderbescherming on-
derhouden. De werkgroep verwacht 
van deze personen elk kwartaal een 
rapportage over de ontwikkeling 
van het kind en de orthopedagoge 
van de werkgroep gaat hiermee aan 
de slag. Ook krijgt de werkgroep 
een schriftelijk document, onder-
tekend door een van de pleegou-
ders, waaruit blijkt dat het geld bij 
het pleeggezin is aangekomen. De 
werkgroep ondersteunt momenteel 
twaalf kinderen. Wilt u meer infor-
matie kijk dan op www.helpeen-
roemeens.kind.nl of bel met het se-
cretariaat van Werkgroep Liemeer 
helpt Roemenie, tel. 0172-538290. 
De werkgroep hoopt dat u “hun” 
schoolkinderen niet in de steek laat. 
Bedenk ook dat circa 160 school-
kinderen hun vrije tijd inzetten voor 
kinderen die zelf heel weinig kun-
nen doen. Vorig jaar bracht de ac-
tie circa negenduizend euro netto 
op en ook toen waren de locaties 
van Intratuin in Ter Aar en de bouw-
markt Gamma Aalsmeer de plaats 
van handeling. U kunt vanaf zater-
dag 15 november tot en met zater-
dag 20 december sinaasappelen ko-
pen en de kinderen zullen met ple-
zier en enthousiasme de sinaasap-
pelen aanbieden. Laat ze niet in de 
steek.

Ongedwongen concert 
Dennis Kievit in Bacchus
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 8 
november bracht zanger en gitarist 
Dennis Kievit een bezoek aan Bac-
chus, onder andere ter voorberei-
ding op de twee concerten met de 
titel ‘Durf’ die hij op 19 en 20 novem-
ber in Het Oude Raadhuis in Hoofd-
dorp geeft. Tevens presenteert Kie-
vit tijdens deze optredens zijn nieu-
we cd. Met zijn intieme liedjes en 
warme stem, die wel wat van James 

Taylor heeft, wist Dennis in Baccus 
een ongedwongen concert neer te 
zetten in een bijna huiselijke sfeer. 
Voor iedereen die afgelopen zater-
dag gemist heeft, is het een aanra-
der om de concerten in Hoofddorp 
te bezoeken. Dennis zal daar wor-
den bij gestaan door onder andere 
zangeres Deborah Carter, geen on-
bekende voor de bezoekers van de 
jazz-concerten in Bacchus.

www.zuwe.nl

Zuwe Zorg biedt thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, dieetadvisering, cursussen, welzijnsdiensten en verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Dat doen we in heel West-Utrecht (het gebied tussen Utrecht, 
Amsterdam en Gouda). Onze verzorgings- en verpleeghuizen staan in Vinkeveen (Zuwe Maria-Oord), Maarssen (Zuwe Snavelenburg) en Woerden (Zuwe Zorgcentrum). Bij Zuwe Zorg werken ruim 2.200 betrokken collega’s. 

Werken met plezier

Bij Zuwe willen we dat thuiszorg persoonlijk blijft. 
Daarom werken we in kleine wijkteams, besteden 
veel aandacht aan je inwerkperiode en zorgen voor 
optimale doorgroeimogelijkheden. We zijn een 
organisatie in beweging en bieden vernieuwende 

zorg, maar blijven onze klanten de ‘ouderwetse’ 
aandacht geven waar ze recht op hebben. 
Wil jij ook zo werken? Stuur dan je sollicitatiebrief 
met cv naar personeelwerving@zuwe.nl, of kijk op 
www.zuwe.nl voor meer informatie.

   Geef jij graag thuiszorg 
met aandacht voor je klanten?

Kom dan werken bij Zuwe Zorg. 
We zoeken Wijkziekenverzorgenden en Verzorgenden C.
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Tiflo regelt bezoek van 
Sint en zijn Pieten 
Aalsmeer - Sinterklaas en zijn Pie-
ten zijn bijna weer in het land. Zij 
willen graag alle kinderen verwen-
nen met mooie cadeaus. Sinter-
klaas heeft Scoutingvereniging Tiflo 
uit Aalsmeer gevraagd om dit jaar 
te helpen met het regelen van de 
bezoeken. Sinterklaas komt graag 

samen met zijn Pieten, maar er zijn 
ook veel pieten die zonder de sint op 
pad gaan. Ze strooien snoepgoed 
en brengen cadeautjes. Wie sint en 
zijn pieten of al-leen pieten op be-
zoek wil, kan contact opnemen met 
B. Clemens, tel. 06-17280667,bereik-
baar na 19.30 uur.

Indrukwekkende en leuke ochtend 
Wegwijzerkids in Concertgebouw
Aalsmeer - Maandag 3 novem-
ber is groep 4 van basisschool De 
Wegwijzer op excursie geweest naar 
Amsterdam. Samen met een aantal 
ouders, de stage-juf en hun juf wer-
den de kinderen gastvrij ontvangen 
in het Concertgebouw. 
Zij waren daar samen met nog meer 
groepen van Amsterdamse scho-
len. Op drie locaties in dit gebouw 
werd voor de kinderen een concert-
je gegeven. Zo werd het verhaal van 
‘Henkie en de hoorn’, van het be-
roemde Gouden Boekje, verteld en 
gespeeld. 
De kinderen hadden zelf op school 
‘hoefslagjes’ gemaakt waarop ze, tij-
dens dit verhaal, mochten meespe-
len. Ook het lied van ‘Henkie’, dat 

in de klas was aangeleerd, werd uit 
volle borst meegezongen. In de klei-
ne zaal van het Concertgebouw za-
gen ze hoe de kapitein van een schip 
afscheid nam van zijn geliefde. Ook 
hier werd het spel begeleid door 
verschillende muziekinstrumenten. 
Tot slot mochten de kinderen plaats 
nemen op het podium van de grote 
zaal van het Concertgebouw, waar 
het Schönberg-ensemble de finale 
voor zijn rekening nam. 
Na een heftige burenruzie, natuur-
lijk tot uiting gebracht via de mu-
ziekinstrumenten, werd er uitein-
delijk gezamenlijk gemusiceerd en 
zongen alle kinderen een lied mee. 
Het was een indrukwekkende, leuke 
en unieke ochtend! 

Smakelijke 4 Kids-middag 
op de Binding Zolder
Kudelstaart - Een keer per maand 
wordt er op de Binding Zolder een 
middag georganiseerd voor kinde-
ren uit groep vijf en zes van het ba-
sisonderwijs. 
Elke maand wordt er dan weer iets 
anders leuks gedaan. Op woensdag 
5 november werd de tweede Zolder 
4 Kids middag georganiseerd en de-
ze keer stond de middag in het te-
ken van koken. Er werden heerlij-
ke hapjes gemaakt door een gro-
te groep meiden en slechts één jon-
gen. 
Gevulde eieren, worstenbroodjes, 
mini pizza’s en kaasstengels, het 
werd allemaal door de kinderen 
zelf gemaakt, geproefd en uiteinde-
lijk met elkaar opgegeten. Om 4 uur 

ging iedereen met een gevulde buik 
naar huis. 
Ook in de maand december staat er 
weer een Zolder 4 Kids middag ge-
pland, dit keer gaat de groep Kerst-
knutselen. De datum van de mid-
dag staat binnenkort op www.de-
binding.nl. 
Daar vind je naast een overzicht van 
alle activiteiten ook de foto’s van de-
ze gezellige Zolder 4 Kids middag. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Kim Ver-
schueren van de Binding Zolder in 
Kudelstaart. 
Te bereiken via kim@debinding.
nl of op 0297-892091 op dinsdag- 
woensdag en vrijdagmiddag tussen 
14.00 en 17.00 uur. 

Meidenfilms te zien 
tijdens de Meidenmiddag 
Kudelstaart - Op woensdag 26 no-
vember  staat er weer een meide-
nactiviteit gepland voor de tiener-
meiden in Kudelstaart en Aalsmeer. 
Op de Binding Zolder in Kudelstaart 
gaat de groep heerlijke meidenfilms 
kijken. 
Want wat is er nou niet gezelliger om 
samen met je vriendinnen lekker op 
de bak te hangen met thee, choco-
la, koekjes en popcorn en naar ech-
te meidenfilms te kijken. Dus kom 
’s middags of ’s avonds samen met 
je vriendinnen naar meidenactiviteit 
en maak er sa,em een super gezelli-
ge middag of avond van! 
De meidenmiddag begint om 14.00 
en duurt tot 16.00 uur en dan wordt 

gekeken naar de film Hoe overleef 
ik mezelf. De meidenavond is van 
19.00 tot 21.00 uur en dan draait de 
film Dunya & Desi. 
De middag en de avond is bedoeld 
voor tienermeiden vanaf 10 jaar. De 
kosten zijn 2 euro. Lijkt het je leuk? 
Geef je dan even op bij Kim en dat 
kan als volgt: stuur een e-mail met 
daarin je naam, adresgegevens, 
leeftijd en telefoonnummer. Geef 
ook even in je e-mail aan of je ’s 
middags of ’s avonds komt. Je ont-
vangt dan een bevestiging e-mail 
terug. Je kan ook even bellen naar 
0297-892091 op dinsdag, woensdag 
en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 
17.30 uur. 

Sinterklaas heeft nog tijd over!
Aalsmeer - Via een brief hele-
maal uit Spanje heeft sinterklaas la-
ten weten dat hij nog tijd over heeft 
om kinderen thuis een bezoekje te 
brengen. Omdat het wat lastig is om 
afspraken te regelen vanuit Span-
je heeft de sint gevraagd of De Bin-
ding wil helpen om dit te regelen, en 
natuurlijk willen de mensen van De 
Binding dit wel. 
Er is tijd voor een bezoekje op zater-
dag 29 en zondag 30 november. En 
op woensdag 3 en vrijdag 5 decem-
ber, een bezoekje kan 20 of 30 mi-
nuten duren, dan moet de sint echt 
weer verderop. 

Natuurlijk neemt de sint ook twee 
pieten mee want zonder hen wordt 
het natuurlijk niet gezellig! En wie 
moet er anders strooien? Wilt u 
een bezoekje vastleggen, bel dan 
naar Stichting de Binding, tel. 0297-
326326 (spreek eventueel het ant-
woordapparaat in) of mail naar el-
len@debinding.nl. Graag de datum 
en voorkeurstijd van het bezoekje 
vermelden en naar welk adres de 
sint mag komen. 
U krijgt dan in de derde week van 
november bericht over het definitie-
ve tijdstip dat sinterklaas bij u op de 
stoep staat.

Sint bezoekt Rijsenhout 
Rijsenhout - Zaterdag 15 novem-
ber komt sinterklaas met zijn pieten 
weer naar Rijsenhout. 
Om ongeveer 13.15 uur zal hij per 
boot arriveren, ter hoogte van de 
firma koolhaas en chinees restau-
rant Jasmin. Als sint en zijn pieten 
vaste grond onder hun voeten heb-
ben, stappen zij in de koets voor 
een rondrit door het dorp. Sint en 
zijn pieten worden begeleid door de 
drumband. 
Kinderen kunnen achter de stoet 

aan en zo alle grappen en grollen 
van de pieten onderweg mee bele-
ven. 
Halverwege deze tocht wordt een 
pauze ingelast, zodat de kinderen 
en ouders wat kunnen drinken. De 
tocht eindigt bij dorpshuis De Ree-
de  aan de Schouwstraat om onge-
veer 14.45 uur. Het sinterklaas-be-
zoek is dan nog niet ten einde, want 
in het dorpshuis krijgen alle kinde-
ren nog een leuk programma aan-
geboden.

Kinderfilms in bioscoop
Amstelveen - Een tweetal kinder-
films presenteert cinema Amstel-
veen in het stadshart deze week. 
Zaterdag 15 november om 13.30 uur 
en de volgende dag, zondag 16 no-
vember, om 11.30 uur draait de film 
‘Sinterklaas en het geheim van het 
grote boek’. De Nederlands gespro-
ken film duurt 110 minuten. Ook za-
terdag 15 november om 15.45 uur 
en zondag 16 november om 13.45 
uur is de film ‘De zeven van Daran, 
de strijd om Pareo rots’ te zien. De 
film gaat over de 11-jarige Jimmy 
die een magische reis gaat maken 
door de Afrikaanse wildernis. De 
film draait tevens op woensdag 19 
november om 15.45 uur. Deze Ne-
derlands gesproken film duurt 86 
minuten. Alvast een notitie waard: 

Woensdag 19 november 13.30 uur 
is de première van de film Mada-
gascar: Escape 2 Africa. Zaterdag 
22 november is film ook te zien om 
13.30 uur, zondag 23 november gaat 
de band een kwartier later aan, om 
13.45 uur. De film is Nederlands ge-
sproken en duurt 90 minuten. 

Zaterdag 22 november tot slot gaat 
om 15.30 uur gaat in cinema Am-
stelveen de film Radeloos in premiè-
re. Alweer de derde verfilming van 
één van de populaiare boeken van 
Carry Slee. De film is Nederlands 
gesproken en duurt 110 minuten. 
Zondag 23 november begint de film 
om 15.45 uur. Meer weten? Kijk op 
www.cinemaamstelveen.nl. Kaarten 
reserveren kan via 020-5475175.

Veel animo schoolhandbaltoernooi
Samen Een wint in spannende 
finale van Oosteinderschool
Aalsmeer - Zaterdag 8 november 
werd in de Bloemhof het jaarlijkse 
schoolhandbaltoernooi gehouden. 
In twee leeftijdscategorieën wa-
ren de leerlingen van nagenoeg al-
le basisscholen in de gemeente ver-
deeld.  De groepen 5 en 6 streden 
in een poule om de titel, evenals de 
leerlingen van de groepen 7 en 8. 
Heel veel vriendjes, broertjes, zus-
jes, vaders en moeders waren naar 
de sporthal gekomen om de teams 
toe te juichen. Al gelijk in de voor-
rondes waren de wedstrijden heel 
spannend. Toen alle poules waren 
gespeeld, bleven van de 18 deelne-
mende teams de 4 beste over. Deze 
4 moesten in de halve finales uitma-

ken wie er in de finale zouden ko-
men. Uiteindelijk werd de finale ge-
speeld door de jongens en meisjes 
van de Oosteinder en Samen 1. In 
beide teams zaten handballers die 
bij FIQAS Aalsmeer altijd samen 
spelen. Tijdens het schoolhandbal-
toernooi waren ze elkaars tegen-
stander. Het werd een leuke wed-
strijd met mooie doelpunten. Sa-
men 1 werd uit eindelijk de kampi-
oen van 2008. 
Meester Micha van groep 8 van Sa-
men 1 was bijzonder trots.
Hij is de keeper van Heren 1 bij FI-
QAS Aalsmeer. Het team kreeg van 
de organisatie een mooie beker en 
alle kinderen kregen een medaille.

Egelkenners op Jozefschool
Aalsmeer - Op woensdag 5 novem-
ber hebben de kinderen uit groep 4 
van de Jozefschool het egelpad ge-
lopen. Dit is een speurtocht rondom 
de school, waarbij de kinderen al-
lemaal vragen over de egel moes-
ten beantwoorden. Bijvoorbeeld: 
wat zijn de gevaren voor de egel en 
wat eet hij graag? De kinderen had-

den vooraf al veel over de egel ge-
leerd. Mede omdat er een mevrouw 
van de egelopvang Amstelveen op 
school is geweest. Zij vertelde van 
alles over de egel en over wat de 
egelopvang doet. Ze had zelfs een 
echte egel meegenomen. Alle kin-
deren van groep 4 mogen zich nu 
echte egelkenners noemen!

Gelukkig droge Sint Maarten!
Kudelstaart - Later op de avond 
ging het ‘vies’ regenen maar rond 
de klok van half zeven dinsdag-
avond was het gelukkig prima weer 
om met de lampion langs de deu-
ren te gaan. 
Het was tot slot Sint Maarten op 
11/11 en veel kids kunnen niet 

wachten om hun liedje te zingen. 
Want… als het goed is, wordt dat 
beloond met snoep! In Kudelstaart 
was dat niet anders. Gezellig op 
stap met een groepje kinderen en 
dan maar afwachten wat de bewo-
ners precies voor lekkers aan te bie-
den hebben… 

Koen Geukes pupil van 
de week bij VVA
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd 
van V.V. Aalsmeer is een E-juni-
or van de voetbalvereniging te gast 
bij de selectie. Deze pupil maakt 
dan een hele dag mee en krijgt zo-
doende een beetje inzicht wat er zo-
al rond de wedstrijd van het hoog-
ste elftal gebeurt. Deze week speel-
de Aalsmeer thuis en dus een pu-
pil van de week bij VVA: Koen Geu-
kes EDO uit Haarlem was de tegen-
stander van Aalsmeer. Koen heeft 
een broertje Ties en een zusje Mar-
got. Zijn favoriete club is AFC Ajax 
en zijn favoriete spelers zijn We-
sley Sneijder. Koen gaat naar school 
op de obs Samen Eén waar hij les 

krijgt van de juffen Ellen en Karin. 
Hij vindt geschiedenis het leukste 
vak. Koen vindt paella het lekkerste 
eten en wil later graag kok worden. 
Buiten schooltijd speelt hij graag 
een potje hockey met zijn zusje en 
voetbalt Koen, en dat doet hij bij 
v.v.Aalsmeer in de E1. Hij speelt op 
het middenveld. De wedstrijd werd 
door Aalsmeer met 9-2 gewonnen 
van EDO. Koen heeft natuurlijk de 
taak de man van de wedstrijd te kie-
zen en dat werd verdediger Thomas 
Harte. Pupil Koen Geukes werd be-
loond met de door sponsor aanne-
mersbedrijf W. van der Laarse & zn 
te Aalsmeer beschikbare trofeeën.
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Groetjes uit 
Aalsmeer

Aalsmeer - Eigenlijk ben ik vorige 
week best een beetje tekeer gegaan 
tegen de gemeenteraad. Het was ge-
woon even nodig. Zelfs een gemeen-
teraad is niet feilloos. Als belangstel-
lende burger bries je dan wel eens. 
Hoewel de raadsleden aardige men-
sen zijn, moet ik soms stoom afbla-
zen en noem ik sommige raadsleden 
wel eens sukkels. Ik merk niet dat ze 
boos op me zijn. Hoewel... bepaal-
de raadsleden me niet met uitge-
stoken hand tegemoet treden. Ach, 
dat hoeft ook niet altijd. Als ik echter 
van mening ben dat ‘ze’ een standje 
moeten hebben, of een compliment-
je; doe ik dat.

Vorige week zondag was ik in De Ou-
de Veiling. Gespreksleider Theodo-
re van Houten had als gasten uitge-
nodigd Marianne Knecht, de schrijf-
ster en Pieter Litjens, de burgemees-
ter. De vonken spetterden er niet af 
in deze eerste praatshow. Ik dacht 
dat Theodore tegelijk met Marian-
ne en Pieter aan tafel zou zitten. Dat 
was niet zo; allebei apart. Toch was 
het interessant. Goede gesprekslei-
der en goede gasten aan de tafel. 
Het zat niet tjokvol, maar er was toch 
een behoorlijke belangstelling. Pri-
ma idee om er komende maand naar 
toe te gaan.

Tja. Het Wmo loket. Inmiddels is dat 
gesloten en verhuisd. Het is een beet-
je een kwalijke zaak, dat wel. Ik her-
inner me nog goed dat het woon- en 
zorgkantoor aan de Jac. P. Thijssel-
aan met enthousiasme en met veel 
genodigden en sprekers, met tam-
tam geopend werd. Dit was ander-
half jaar geleden... Het I-loket was 
nodig om de nieuwe Wmo wet ten 
uitvoer te brengen. Voorafgaand aan 
het gebruik werd alles daar flink aan-
gepakt door een grote verbouwing. 
Het heeft al met al veel geld gekost, 
uiteraard weer meer dan men dacht.

Nu zitten we met de gebakken pe-
ren. Het Wmo-loket is er uit. Hoe is 
het toch mogelijk dat de meerder-
heid van de Aalsmeerse gemeente-
raad dit voorstel ooit goedkeurde? 
Ikzelf was tégen de vestiging aan de 
Jac. P. Thijsselaan en was van mening 
dat het Woon-, Zorg-, I-loket, in het 
gemeentehuis moest gebeuren. Ech-
ter, na ‘onderzoek’ bleek dat er geen 
plaats was om de Wmo-uitvoering in 
het gemeentehuis te doen plaatsvin-
den. Maar wat schetst mijn verba-
zing? Nu de klok op vijf voor twaalf 
staat, kan het opeens wel!

Het gevolg van het I-loket verhuizen 
is natuurlijk de kapitaalvernietiging. 
“Nee hoor”, zegt een ambtenaar, 
“we verhuizen de afdeling financiën 
naar de Thijsselaan, dus het kantoor 
krijgt opnieuw een nuttige functie”. 
Ja hoor, alles lijkt keurig in orde te 
zijn. Wat mij vorige week opviel tij-
dens de PRG-vergadering waren de 
argumenten van de ambtenaar. Nu 
was het opeens wél een goed plan 
dat het Wmo-loket in het gemeente-
huis zou komen. Alles koek en ei. Al-
leen maar voordelen! Het was opval-
lend dat dezelfde argumenten, van 
destijds voor de Jac. P. Thijsselaan, 
nu opeens van kracht waren voor het 
gemeentehuis.

Daar trap ik dus niet meer in. On-
danks wederom te maken kosten, 
moet de gemeenteraad dit ‘mooie 
verhaal’ straks wel goedkeuren. Er 
is geen andere keuze. Ik ben be-
nieuwd welke argumenten de raads-
leden zullen ophoesten om nu wel 
het voorstel goed te keuren. Terug te 
komen op het eerder genomen be-
sluit. Hoe geloofwaardig ben je dan 
eigenlijk, was het eerdere besluit dan 
tóch een prestige kwestie? Wethou-
der Jaap? De groeten.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Wijkraad Stommeer 
houdt inloop 
Aalsmeer - Op woensdag 19 no-
vember houdt wijkraad Stommeer 
in gebouw Seringenhorst aan de 
Parklaan 27 haar volgende bijeen-
komst. De aanvang is 19.30 uur. 
Het eerste half uur is bestemd voor 
wijkbewoners om zaken aan de or-
de te stellen en onderwerpen op de 
agenda te plaatsen. Op de agenda 
staat onder andere al de aanleg en 
het gebruik van de voetbalkooi aan 
de Wissel/ Baanvak. De bewoners 
van Stommeer, omwonenden en de 
jeugd worden hierbij uitgenodigd 
om hun inbreng te komen leveren!

Aalsmeer - De bijeenkomst van de 
raad van Aalsmeer begon donder-
dag 6 november al om 14.00 uur en 
na de opening door voorzitter bur-
gemeester Pieter Litjens kregen de 
fracties van AB, CDA, PACT en VVD 
gelegenheid om in vijftien minuten 
per fractie de thema’s, de hoofdlij-
nen en de specifieke punten in hun 
Algemene beschouwingen nog wat 
nader toe te lichten. Daarna vond 
dialoog plaats tuisen raad en colle-
ge en na een korte schorsing volgde 
een debat waarbij de raad in prin-
cipe in twee termijnen onderling 
over de ingebrachte beschouwin-
gen en de verkregen collegereactie 
debatteerde. Daarna werden amen-
dementen en moties aangekondigd 
en ingeleid en hierop reageerde 
het college vervolgens weer. Hierna 
volgde wederom een schorsing en 
vervolgens werden de amendemen-
ten en moties in stemming gebracht 
en vervolgens vond formele besluit-
vorming plaats van het (gewijzigd) 
vaststellen van de begroting 2009, 
gevolgd door het vaststellen van de 
Najaarsrapportage en de vaststel-
ling belastingverordeningen 2009. 
Net even na 19.00 uur klonk de laat-
ste hamerslag.

Amendementen
De lange zit leverde weinig schok-
kende aanvaringen op. Alleen de 
fractie van AB kreeg het aan de stok 
met het naar de mening van de frac-
tie “slecht weercollege” en de coali-
tiepartners CDA, PACT en VVD. Met 
name toen het over het personeel 
ging, waarbij werd opgemerkt dat 
onwillende ambtenaren Aalsmeer 
maar beter kunnen verlaten. “Amb-
tenaren kunnen zich niet verdedi-
gen en het heeft geen pas dat volks-
vertegenwoordigers zo over per-
soneel praten en het is schadelijk 
voor het ambtenarenapparaat.” Ver-
der vindt de AB-fractie vele voor-
stellen te onduidelijk en merkt ver-
der nog op dat het her en der ook 
nog wel wat aan dossierkennis ont-
breekt. De VVD-fractie had zich-
zelf in de Algemene beschouwing 
de rol van “onderdeur” toebedeeld 
maar PACT en CDA onderstreep-
ten nog eens dat de VVD een vol-
waardig coalitiepartner is. Er wer-
den in totaal acht amendementen 
en veertien moties ingediend. Een 

CDA-amendement over monumen-
tensubsidie werd weer ingetrokken 
en dat gold ook voor twee VVD-mo-
ties over een trapveldje in de Vlin-
derwijk en ondersteuning aan een 
nieuw op te richten Jongerenraad. 
De fracties van PACT en CDA dien-
den op het gebied van personeels-
fitness een amendement in, waar-
in het college wordt opgeroepen dit 
te integreren in de secundaire ar-
beidsvoorwaarden voor personeels-
leden in actieve dienst en hiervoor 
structureel vanaf 2009 een bedrag 
van 13 duizend euro in de meerja-
renbegroting op te nemen. AB en 
VVD gingen hierin niet mee maar 
het voorstel werd toch aangenomen 
met elf stemmen voor en acht stem-
men tegen. Een amendement van 
PACT om de voor 2008 ontvangen 
extra gelden in het kader van ar-
moedebestrijding bij kinderen als-
nog voor dit doel te oormerken en 
via de decemberwijziging veilig te 
stellen voor 2009 kreeg geen steun 
van de overige fracties. Een amen-
dement van de VVD, waarin het col-
lege wordt opgeroepen om bij ver-
gaderingen van de dorps- en wijk-
raden een notulist(e) beschikbaar 
te stellen ter ondersteuning en voor 
het notuleren wordt raadsbreed ge-
dragen. 
Een amendement van AB, waar-
in het college wordt opgeroepen 
de voorgestelde bezuinigingen op 
de subsidie voor het opbouwwerk 
vooralsnog niet door te laten voeren 
en actief onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden en wensen van be-
trokkenen inzake verdere (financi-
ele) ondersteuning en professio-
nalisering van wijk- en dorpsraden 
en de raad binnen drie maanden te 
informeren over de resultaten van 
het onderzoek waarna een defini-
tief besluit kan worden genomen, 
krijgt steun van de fracties van PACT 
en VVD en wordt aangenomen. De-
zelfde fractie vraagt in een amen-
dement ook een aanvullend bud-
get beschikbaar te stellen waarmee 
het college per 1 januari 2009 een 
extra fulltime Jongerenwerker kan 
aanstellen ten behoeve van het Jon-
gerencentrum N201 en ambulant 
jongerenwerk krijgt geen steun en 
wordt verworpen en dat geldt ook 
voor een amendement (ook van AB) 
waarin wordt opgeroepen de voor-

gestelde bezuinigingen op Moto-
risch Remedial Teaching (MRT) in 
het geheel niet door te voeren.

Moties
Het onderwerp Start Tienerwerk 
Aalsmeer -Oost was van de CDA-
fractie aanleiding een motie in te 
dienen waarin het college wordt op-
geroepen om De Binding actief te 
ondersteunen naar het zoeken van 
de noodzakelijke accommodatie en 
hierbij specifiek te kijken naar de 
mogelijkheden die de brede school 
“De Mikado” te bieden heeft en als 
alternatief te ijken naar het “Mid-
delpunt” in afwachting van de rea-
lisatie van een wijksteunpunt en De 
Binding in staat te stellen om een 
start te maken met het tienerwerk 
in Aalsmeer-Oost en de raad voor 
1 april 2009 te informeren over de 
eventuele financiële consequenties. 
De motie krijgt steun van de frac-
ties van PACT en AB. Een motie van 
de CDA-fractie waarin het college 
wordt opgeroepen in de op te stel-
len nota Lokaal Gezondheidsbeleid 
2009-2012 in te gaan op het plaat-
sen van Automatische Externe De-
fibrillatoren (AED) in Aalsmeer en 
hierbij aandacht te besteden aan de 
voor- en nadelen en zo nodig een 
nader onderzoek in te stellen naar 
de behoefte, de training van de be-
dieners en de spreiding van deze 
apparaten in Aalsmeer krijgt raads-
brede steun. 
Een motie waarin de PACT-fractie 
het college oproept om alle huis-
houdens met een inkomen tot 120 
procent van het minimumloon een 
eindejaarsuitkering te geven van 
vijftig euro, conform de wensen van 
de Tweede Kamer en het besluit van 
het Kabinet om in 2008 50 miljoen 
euro vrij te maken voor inciden-
teel armoedebeleid. Tevens wordt 
het college opgeroepen te trach-
ten zoveel mogelijk gezinnen in de 
doelgroep met publicitaire acties 
te bereiken en ze tevens te wijzen 
op andere inkomensondersteunen-
de maatregelen zodat het niet-ge-
bruik van deze maatregelen wordt 
teruggebracht en de raad zo spoe-
dig mogelijk, maar uiterlijk binnen 
vier weken over de wijze van uit-
voering te berichten. De CDA-frac-
tie gaf steun aan de motie terwijl de 
fracties AB en VVD tegen waren. 

Begroting 2009 vastgesteld met 
veel moties en amendementen 

Aalsmeer - Begin oktober is een 
aanvang gemaakt met de herinrich-
ting van de Marktstraat. De werk-
zaamheden lijken niet hard te gaan, 
echter de grootste klus is geklaard. 
In het begin van de straat moest ge-
saneerd worden wegens vervuilde 
grond en dit bracht extra instan-

ties op de been en gaf natuurlijk ex-
tra werk. Inmiddels is de vervuilde 
grond verwijderd, is schoon zand 
gestort en is dit gedeelte bestraat. 
Ook het terrein voor de bibliotheek 
heeft al een nieuw bestraat jasje. De 
laatste dagen van afgelopen werk-
week zijn gebruikt om alle tegels uit 

Langs de hekken in 
‘zandpad’ Marktstraat 

De motie werd aangenomen met elf 
stemmen voor en acht stemmen te-
gen. Een motie van de PACT-frac-
tie waarin het college wordt opge-
roepen in het eerste kwartaal van 
2009 een plan te presenteren voor 
het ecologisch verantwoord inrich-
ten en beheren van het Surfeiland 
waarbij ook de te realiseren horeca-
bebouwing wordt betrokken krijgt 
eveneens steun van de CDA-frac-
tie en ook nu waren de fracties van 
AB en VVD tegen. De motie werd 
aangenomen met elf stemmen voor 
en acht tegen. Een motie van PACT, 
waarin het college wordt opgeroe-
pen om de mogelijkheden te onder-
zoeken om over te gaan tot instel-
ling van een Duurzaamheidfonds 
van waaruit leningen worden ver-
strekt aan particuliere woningbezit-
ters voor het treffen van energiebe-
sparende en duurzaamheidmaatre-
gelen aan woningen binnen de ge-
meente Aalsmeer en hiertoe in het 
eerste kwartaal van 2009 met voor-
stellen te komen krijgt raadsbrede 
steun. 

Harmonisatie kinderopvang
Een motie van de PACT-fractie waar-
in het college wordt opgeroepen 
een gezond binnenmilieu in klas- en 
gymlokalen van de basisscholen in 
de gemeente Aalsmeer te bevorde-
ren, bijvoorbeeld door deel te nemen 
aan het project “Verbetering ventila-
tie basisscholen” van de GGD Am-
sterdam en de basisscholen te sti-
muleren deel te nemen aan het een-
daagse binnenmilieuonderzoek van 
de GGD krijgt steun van de fracties 
CDA en AB. De raad zal zo snel mo-
gelijk geïnformeerd worden over de 
toestand met betrekking tot het bin-
nenmilieu van de basisscholen met 
daarbij per basisschool een plan van 
aanpak om het binnenmilieu waar 
nodig structureel te verbeteren. Een 
motie van de VVD-fractie waarin het 
college wordt opgeroepen onder-
zoek te doen naar het totale bereik 
van kinderopvang en peuterspeel-
zalen in Aalsmeer en naar de finan-
ciële effecten voor peuterspeelzaal-
werk als gevolg van de harmonisatie 
en uiterlijk 1 april 2009 de raad een 
voorstel voor te leggen ten aanzien 
van de harmonisatie van kinderop-
vang en peuterspeelzaalwerk wordt 
raadsbreed gesteund. De kosten 
hiervoor (tienduizend euro) worden 
gedekt uit de middelen die het Rijk 
hiervoor met ingang van 2008 struc-
tureel heeft toegevoegd aan het ge-
meentefonds. Ook een motie, waar-
in het college wordt opgeroepen 
een voorlichtingscampagne in een 

aantal nader te benoemen talen op 
te starten middels posters, mailing 
en dergelijke om alle inwoners dui-
delijk te maken waar, hoe en wan-
neer er afval dient te worden aange-
leverd en de inhoud van de aan par-
ticulieren, particuliere verhuurpan-
den en kamerverhuurbedrijven ver-
strekte afvalcontainers te bepalen in 
relatie tot het aantal bewoners van 
het betreffende pand wordt raads-
breed gesteund. 

Passantenhaven
Een motie van de AB-fractie om ac-
tief onderzoek te doen naar de oor-
zaak van de problemen met het ge-
handicaptenvervoer in Aalsmeer en 
daarbij tevens de noodzaak verbete-
ring van de kwaliteit in kaart te bren-
gen krijgt alleen steun van de VVD-
fractie en haalt het niet. Een motie 
van de AB-fractie waarin het colle-
ge wordt opgeroepen actief onder-
zoek te doen naar de mogelijkheid 
om op korte termijn in Aalsmeer-
Oost en Kudelstaart een jeugdhonk 
te realiseren en de raad binnen ne-
gen maanden te informeren over de 
resultaten van dit onderzoek, inclu-
sief inzicht in de eventuele finan-
ciële consequenties wordt raads-
breed gedragen. Dat geldt ook voor 
een motie van AB waarin het col-
lege wordt opgeroepen een onder-
zoek te doen naar de mogelijkhe-
den om zelf, al dan niet in samen-
werking met andere partijen te ko-
men tot het realiseren van een pas-
santenhaven en alle relevante in-
vesterings- en exploitatiemodellen 
en de raad binnen zes maanden te 
informeren over de resultaten van 
het onderzoek. 
De fracties van CDA en PACT dien-
den bij het agendapunt Najaarsrap-
portage 2008 een amendement in 
teneinde een nieuwe bestemmings-
reserve “minimabeleid” in te stellen 
en hierin de afkoopsom van CAIW 
van 78 duizend euro op te nemen 
en om voor 1 juli 2009 met een voor-
stel te komen hoe dit geld ingezet 
kan worden voor de doelgroep krijgt 
steun van zowel AB als VVD. Bij het 
agendapunt Belastingverordenin-
gen 2009 haalt een amendement 
van de VVD-fractie om per 1 janua-
ri de inflatiecorrectie als maximum-
verhoging van de OZB aan te hou-
den en af te zien van de 1 procent 
extra heffing voor woonhuizen en 2 
procent extra heffing van bedrijfs-
panden en de structureel lagere op-
brengsten van 102 duizend euro te 
dekken uit de ruimte die structureel 
is ontstaan uit de septembercircu-
laire het niet. 

de rest van de straat te halen. Be-
woners en bezoekers aan de Markt-
straat worden over een smal pad en 
langs hekken geleid naar hun be-
stemmingen. 
Zandpad Marktstraat leverde afge-
lopen zondag wel een ‘anders dan 
andere’ foto op. De werkzaamhe-
den schieten op, maar sinterklaas 
kan tijdens zijn bezoek aan het dorp 
aanstaande zaterdag de heringe-
richte Marktstraat nog niet bewon-
deren… De planning is eind no-
vember klaar.

Aalsmeer - Op het binnenterrein 
van het politiebureau aan de Dreef 
wacht een elektrische fiets op zijn 
eigenaar. De zwarte Sparta is aan-
getroffen met de sleutel er nog in en 
de accu is met de snelbinders vast-
gezet op de bagagedrager. De fiets 
is niet achtergelaten omdat de ac-
cu leeg was, er zat nog stroom op. 
De eigenaar kan zich melden bij 
het politiebureau. Een andere apar-
te vondst is een aluminium koffer-
tje met onder andere dartpijlen. 
Ook dit koffertje wacht op zijn ei-

genaar. Afgelopen dinsdag 11 no-
vember zijn rond elf uur in de och-
tend in de Baccarastraat drie plas-
tic koffers gevonden van het merk 
Boss en groen van kleur. In de kof-
fers heeft gereedschap gezeten, 
resp. een klopboor, een decoupeer-
zaag en een accuschroefmachine. 
De politie vermoedt dat de koffers 
van diefstal afkomstig zijn. Er is nog 
geen aangifte van vermissing ge-
daan. Uiteraard kan dit nog bij het 
bureau aan de Dreef of telefonisch 
via 0900-8844.

Opvallende gevonden voorwerpen
Wie mist elektrische fiets?

Airbag gestolen
Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 4 en woensdag 5 november is 
ingebroken in een langs de Oost-
einderweg geparkeerde auto. Uit 
de Ford Fiësta is een airbag gesto-
len. Het slot van de wagen is gefor-
ceerd.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
13 november, komen burgemees-
ter, wethouders en raadsleden bij-
een voor alweer het éénentwintig-
ste beraad en de raad in de raad-
zaal van het gemeentehuis. De bij-
eenkomst begint om 20.00 uur met 
het beraad en voorzitter deze avond 
is de heer Jan van der Jagt van AB. 
Behandelstukken zijn de intentie-
overeenkomst voor de realisatie van 
zorgwoningen in Kudelstaart, aan-
vullend krediet Praamplein, vaststel-
ling Waterplan Aalsmeer, wijziging 
visiedocument en extra krediet Lijn-
baangebied en Greenpark Aalsmeer. 
Op de locatie van nu nog de twee 

basisscholen naast het winkelcen-
trum in Kudelstaart staat het bou-
wen van zorgwoningen en een wijk-
steunpunt in het bestemmingsplan. 
De derde school hier, pc-school De 
Graankorrel aan de Schweitzer-
straat, blijft overigens op haar ver-
trouwde plek. 
Om een breed gedragen plan te 
kunnen presenteren, is een klank-
bordgroep in het leven geroepen. 
Deze bestaat uit leden of vertegen-
woordigers van de Dorpsraad, se-
niorenraad, VAC, De Graankorrel, 
de Gehandicaptenraad, winkeliers 
en omwonenden. In het bestem-
mingsplan Kudelstaart, welke nu ter 

goedkeuring ligt bij Gedeputeerde 
Staten, is opgenomen dat de hui-
dige bestemming ‘maatschappelij-
ke doeleinden’ van dit gebied ge-
wijzigd wordt in ‘woningen met in-
begrip van bijbehorende bijgebou-
wen, aan- en uitbouwen en andere 
nevenruimten, alsmede huisgebon-
den beroepen en maatschappelijke 
voorzieningen, kantoor, medische 
voorzieningen, horeca en al dan niet 
gebouwde parkeervoorzieningen’.  
Detailhandel is niet in deze wijzi-
gingsbevoegdheid opgenomen. En 
dat terwijl een aantal winkeliers in 
Kudelstaart kenbaar heeft gemaakt 
dat zij uitbreiding van het winkel-

Zorgwoningen en Praamplein 
op agenda beraad en raad

centrum wensen. De behandeling 
in het beraad vanavond wordt voor-
afgegaan door een presentatie van 
de architect en een korte toelichting 
door projectontwikkelaar Habion. 
De behandeling is in eerste termijn. 
De behandeling in tweede termijn 
en de besluitvorming gaan plaats-
vinden in het beraad en de raad van 
27 november. De aanvullende kre-
dieten voor het Praamplein zijn tij-
dens het vorige beraad, evenals het 
Waterplan Aalsmeer, het Lijnbaan-
gebied en Greenpark Aalsmeer al 
aan de orde geweest. De fracties 
hebben vragen gesteld, antwoor-
den gehad en lijken positief. Waar-
schijnlijk wordt voor alle behandel-
stukken groen licht gegeven in de 
raad later op de avond. De sluiting 
is gepland rond half elf.  In de raad 
worden brieven van inwoners en in-
stellingen behandeld en kan op ver-
zoek ingesproken worden over on-
derwerpen op de agenda.

Aalsmeer - Op de kruising N201 
met de Dorpsstraat heeft op dins-
dag 4 november even over half vijf 
in de middag een aanrijding plaats-
gevonden. Een 16-jarige vrouw uit 
De Kwakel reed op haar bromfiets 
op het pad naast de N201 richting 
Uithoorn. 
Achter op bij haar zat een 16-jari-
ge Aalsmeerse. Bij groen licht trok 
een 62-jarige automobilist in de 
Dorpsstraat op om de N201 recht-
door over te steken richting cen-
trum. Juist op dat moment passeer-
de de bromfiets. Een aanrijding kon 
niet meer voorkomen worden. De 
politie vermoedt dat de bromfietser 

het rode licht heeft genegeerd. Bei-
de vrouwen zijn met nek- en rug-
klachten naar het VU-ziekenhuis 
vervoerd.

Bromfietsers gewond naar VU

Gereedschap weg 
uit bouwcontainer
Aalsmeer - In de avond of nacht 
van vrijdag 7 op zaterdag 8 novem-
ber is allerlei gereedschap gesto-
len uit een bouwcontainer aan de 
Aalsmeerderweg. De sloten zijn 
door dieven open geknipt. Ont-
vreemd zijn zaagtafels, trappen, een 
compressor en een lasermeter.
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Concert Davanti in Haarlem
Aalsmeer - Op zondagmiddag 16 
november om 15.00 uur geeft het 
Aalsmeers Vrouwen Ensemble Da-
vanti een concert in de Haarlemse 
St. Josephkerk aan de Jansstraat 43. 
Op het programma staan werken 
van onder andere Brahms, Kodaly, 
Ravel en Bernstein. Het concert be-
gint om 15.00 uur, duurt een uur en 
is vrij toegankelijk. Tijdens het te-
levisieprogramma Korenslag bleek 
Davanti te behoren tot de beste acht 
koren van Nederland! Het oordeel 
van de jury was zeer lovend. Davan-
ti heeft ook diverse prijzen behaald 
op concoursen en festivals. Het is 
een groep enthousiaste en veelzijdi-

ge zangeressen. Zij streven naar het 
hoogst haalbare niveau, waarbij zui-
verheid, balans en koorklank hoog 
in het vaandel staan. Deze koor-
klank is te danken aan jarenlange 
samenzang en langdurige training 
in stem en gehoor. 
Na afloop is er een deurcollecte 
voor de restauratie van het orgel in 
de St. Josephkerk. Het monumenta-
le orgel is dringend toe aan restau-
ratie. Om het benodigde geld bijeen 
te brengen organiseert de Stichting 
Restauratie Josephorgel Haarlem in 
totaal veertien benefietconcerten. 
Voor meer informatie: www.josep-
horgelhaarlem.nl.

recensie
Trio Les Voyageurs zorgt voor 
enerverende muzikale reis
Aalsmeer - Zondag 9 november 
werden de klassieke KCA muziek-
minnaars door het Trio Les Voy-
ageurs een muzikale reis beloofd. 
Op voorhand waren de reizigers ge-
waarschuwd. Vele stijlen binnen de 
muziek zouden ten gehore gebracht 
worden en onbekende paden be-
treden. Nieuwsgierige KCA passa-
giers moesten instappen op het ver-
trouwde adres:  De Oud Katholieke 
Kerk aan de Oosteinderweg. Samen 
met de Russische componist Aram 
Katsjatoerian (1903-1978) vertrok-
ken de toehoorders met het in 1932 
gecomponeerde stuk Trio. 
Het werd een opwindende reis 
waarbij het landschap aan de luis-
teraar voorbij snelde. Soms leek het 
alsof de trein ontspoorde, waarbij 
de aanwezige passagiers  behoor-
lijk door elkaar werden geschud. 
Geen moment kon men de oren 
even laten rusten. De wielen van de 
trein raasden voort. Vonken spat-
ten over de rails. Het reisgezelschap 
dat zich echter vleide in het pluche 
en zich overgaf aan de muziek zag 
de  sneeuwstormen aan zich voor-
bij trekken en heel af en toe was er 
de tijd om de wangen te warmen in 
de zon. 
De tweede componist die plaats 
nam in een van de coupé’s was de 
Fransman Darius Milhaud (1892-
1974) met suite opus 157b. Hij nam 
de reizigers mee naar Brazilië waar 
het Zuid Amerikaanse gevoel voor 
drama en uitzinnige vreugde sa-
mensmolten. Er kon vrij gedanst 
worden in het hoofd. En wie net 
weg droomde in een romantische 
scène, werd op het juiste moment 
wakker geschud, om zich te kunnen 
verwonderen over het prachtige sa-
menspel van Peter Brunt (viool) Lars 
Wouters van den Oudeweijer (klari-
net) en Hans Eijsackers (piano) 
Vooral in het derde stuk van de Ne-
derlandse componist Tristan Keuris 
was het samenspel subliem. Wie de 
kans had een blik te werpen op de 
bladmuziek zag met enige fantasie 
een kunstzinnige Japanse inktteke-
ning. Geen notenbalken maar gril-

lige tekens die een ogenschijnlijk 
muziekvrijheid toestaan maar toch 
wel degelijk gebaseerd zijn op dis-
cipline. Trio les Voyageurs vertolkte 
de muzikale taal van Keuris op een 
weergaloze wijze. De spanning was 
werkelijk te snijden en het trio kreeg 
het publiek dat het verdiende.
Na de pauze zorgde Franz Schubert 
(1797-1828) met het Grande Ron-
deau ervoor dat de reizigers heer-
lijke ontspannen uit de raampjes 
van hun treincoupé konden kij-
ken. Zij zagen veelkleurige bloe-
men, met de daarboven fladderende 
vlinders, beekjes en watervallen aan 
zich voorbijtrekken. Met het Con-
trast, gecomponeerd in 1939 door 
de Hongaarse componist Béla Bar-
tok (1881-1945) buitelden de no-
ten weer in een sneltreinvaart over 
elkaar heen. Wie dacht een beet-
je weg te kunnen dansen raakte 
als snel met de benen in de knoop. 
Opnieuw werd de spanning op zo 
een wijze opgebouwd dat de toe-
hoorders niets anders restte dan te 
luisteren naar het adembenemen-
de spel van het trio Les Voyageurs. 
Vanwege dat sublieme spel raakten 
men in hogere sferen. Pas nadat de 
laatste vioolklank klonk kwam het 
publiek weer terug op aarde, op de 
plek waar zij die middag waren ge-
start: 
De Oud Katholieke Kerk op de Oos-
teinderweg. Nico de Groot, voor een 
middag getransformeerd tot een ge-
weldige stationschef, en zijn ‘per-
ronpersoneel’ verdienen waarlijk 
een groot compliment. Zij bezorg-
den hun passagiers een treinkaartje 
dat een geweldig programma bood.
Het volgende concert is op zondag 
14 december ook weer een absolute 
aanrader! Fluitiste Abby de Quant, 
harpiste Lavinia Meijer en altvioliste
Edith van van Moergastel spelen 
werken van Saint-Saëns, Gubaidu-
lina Ravel,Tsjaikovski, Fauré en De-
bussy.  Er zijn nog een aantal kaar-
ten beschikbaar, te bestellen bij Ni-
co de Groot, tel. 324160.

Janna van Zon

Amerikaanse topklasse van 
Stacey Earle en Mark Stuart
Aalsmeer - De Oude Veiling is te-
genwoordig een verplichte halte 
voor Amerikaanse singer-songwri-
ters van naam. Drie weken na de in-
drukwekkende show van David Ol-
ney was het de beurt aan Stacey 
Earle en Mark Stuart, die het publiek 
in de bovenzaal trakteerden op een 
al even meeslepend concert.

Texaanse charme
Stacey Earle is de verpersoonlijking 
van de Texaanse charme, en één 
van de meest spontane podiumper-
soonlijkheden in de hedendaagse 
muziek. 
Ze beschikt over een aanstekelij-
ke giechel, lijkt nog steeds dol op 
touwtjespringen, maar vergis u niet. 
Earle is ook een gepassioneerde ar-
tieste met een ervaring van ruim 
twee decennia. 
Ze weet haar moeilijke verleden te 
vangen in liedjes van een geraffi-
neerde eenvoud, of het nu gaat 
om het kind dat ze als tienermoe-
der ter adoptie heeft afgestaan (Lo-
sers Weep) of de verslavingsproble-
men van haar legendarische broer 
Steve in How I Ran. Stacey beperk-
te zich zondag echter allerminst tot 
de sombere kanten van haar auto-
biografie, getuige het speelse Wed-
ding Night, het briljant stekelige The 
Tears that She Cries of het luchtige 
Makes Me Happy. Earle’s heldere, 
meisjesachtige stem stond de diep-
te en de intensiteit van haar voor-
dracht overigens nooit in de weg – 
ze was zeldzaam innemend, maar 
tegelijk wars van alle kampvuurtrut-
tigheid. 

Gouden koppel
Mark Stuart maakte als gitarist over-
tuigend duidelijk waarom hij dienst 
heeft gedaan in de bands van zwa-
ger Steve en wijlen Tex-Mex koning 
Freddy Fender. 

In de Oude Veiling bleek hij echter 
op zijn best in combinatie met mu-
zikale partner èn echtgenote Sta-
cey. Zelden een betere snarencom-
binatie in actie gezien dan die van 
de stevige, percussieve aanslag van 
“rhythm machine” Stacey en Marks 
daar soepel overheen glijdende 
licks. 
De schitterende cover van George 
Harrisons While My Guitar Gently 
Weeps was in dit opzicht een hoog-
tepunt. Stuart ontpopte zich ove-
rigens ook als een prima liedjes-
schrijver, onder andere in de titel-
song van zijn nieuwste solo-album, 
Left of Nashville. 
Vocaal maakt hij de meeste indruk in 
de samenzang met zijn vrouw. Ge-
zien het gemiddelde van 280 shows 
per jaar moeten ze in hun lange hu-
welijk ettelijke duizenden optredens 
achter de rug hebben, maar de che-
mie van het eerste uur is nog volle-
dig intact. 
Zondagmiddag bereikten ze een 
authenticiteit die zich niet laat ver-
gelijken met het werk van beroem-
de duo’s uit het verleden als Loret-
ta Lynn en Conway Twitty of  Geor-
ge Jones en Tammy Wynette. Stu-
art en Earle klonken intiemer en fijn-
zinniger, ook toen ze het ademlo-
ze luisterpubliek tot meezingen wis-
ten te bewegen in een vertederen-
de versie van Dylans You Ain’t Goin’ 
Nowhere. Een onvergetelijke mid-
dag. Theo de Jong

CCC. inc. Extra concert
Zondagavond 14 december 20.00 
uur geeft CCC. Inc een extra con-
cert in de bovenzaal van De Oude 
Veiling in de Marktstraat. Kaarten 
in de voorverkoop kosten 15 euro 
en  zijn te bestellen en af te halen 
in café restaurant De Oude Veiling, 
tel. 368378. 
Foto Josine van Erp.

Nu reserveren voor cabaretavond
Dubbele voorstelling van 
Nina en Daniël in Bacchus
Aalsmeer - In Bacchus geven op 
zaterdag 22 november liefst twee 
cabaretiers een optreden. Nina la 
Croix en Daniel van Veen komen 
naar het culturele café in de Ger-
berastraat. Nina de la Croix brengt 
het programma Poldervrouw. Nina 
is opgegroeid in Edam, waar zij haar 
gitarist Maarten Ebbers leerde ken-
nen. 
In juli 2006 studeerde ze af aan 
de Amsterdamse Toneelschool en 
Kleinkunstacademie. Ze speelde in 
de videoclip van de vliegende pan-
ters “Houdios”, in de serie Shouf 
shouf Habibi en zong in het achter-
grondkoor van Herman van Veen. In 
april 2007 stond ze in de finale van 
het Amsterdams Kleinkunst Festi-
val. Daniël van Veen brengt op het 
Bacchus-podium het programma 
‘Alleen’. Hij won de Holland Casino 
Prijs 2003 met cabaretduo Gel. Hij 
was verantwoordelijk voor de pro-

ductie ‘Hommage aan Bram Ver-
meulen en organiseert nu BIES, het 
succesvolle try-out podium van The-
ater Bellevue in Amsterdam. 
Naast deze avonden programmeert 
hij ook cabaret voor de roestbak in 
Almere. 
Een bescheiden jongen dus, maar 
hij is ook bijzonder komisch, met 
een Kees Prins-achtige uitstraling en 
vergelijkbare humor. Hij zingt subtiel 
absurde en licht-zinnige liedjes aan 
de piano. In zijn programma ‘Alleen’ 
zingt hij over de dingen die niet zo 
makkelijk zijn. 
Van Veen wordt begeleid door Sy-
bren Doesum op trompet! Het eer-
ste optreden is 22 november om 
21.00 uur in Bacchus. De entree be-
draagt 10 euro. 
Kaarten zijn te reserveren via de si-
te van www.cultureelcafebacchus.nl  
en op de avond te koop aan de deur 
van Bacchus. Open vanaf 20.15 uur.

Cheque van rommelmarkt 
voor scholen in Kenia
Kudelstaart - Dinsdagavond 4 no-
vember is tijdens de traditionele na-
praatavond van de 35e rommelmarkt 
in Kudelstaart een cheque ter waar-
de van 6.015 euro overhandigd door 
voorzitter Jan Westerhof aan de da-
mes Sabine Bouwmeester en Marije 
Laverman van de stichting CRC. De-
ze stichting opent scholen en houdt 
deze draaiende in de sloppenwijken 

van Thika, een plaats in Kenia.
Op deze avond werd ook afscheid 
genomen, met overhandiging van 
een boeket bloemen, van de dames 
Linda Walta, Nel Nisters en Wil Star-
reveld. Zij hebben zich geruime tijd 
ingezet binnen het bestuur. Ook de 
heer Gerard Ubink, die jaarlijks op-
treed als gastheer, kreeg een bos 
bloemen overhandigd.

Elfde van de elfde feest Pretpeurders
Aanstaande zaterdag groots 
carnavalsfeest bij RKDES
Kudelstaart - Aanstaande zater-
dag 15 november start voor carna-
valsvereniging De Pretpeurders het 
nieuwe carnavalsseizoen. RKDES 
in Kudelstaart is het toneel van een 
zeer gezellig feest, met als hoog-
tepunt de prinswisseling. Iedereen 
uit Kudelstaart en omstreken is van 
harte uitgenodigd om de feestelijke 
start van het nieuwe carnavalssei-
zoen bij te wonen. 
De muziek wordt deze avond ver-
zorgd door PingWing Drive-in 
Show, wat gezellige carnavalskra-
kers en dansbare muziek zal ople-
veren. Enkele officiële plichtplegin-
gen vinden plaats die kenmerkend 
zijn voor de start van het carnavals-
eizoen. De Pretpeurders maken het 
thema van carnaval 2009 in Poelgil-
derdam bekend en, zeker niet on-

belangrijk, de nieuwe prins carna-
val wordt voorgesteld. Tevens zul-
len de jeugdprins en jeugdprinses 
wisselen. Het belooft een gezellig en 
verrassend feest te worden, voor-
al de nieuwe prins van Poelgilder-
dam zal een grote verrassing zijn! 
Het elfde van de elfde feest begint 
om 20.11 uur. De toegang is slechts 
€ 5,-, die voldaan kan worden aan de 
deur van het clubgebouw van voet-
balvereniging RKDES aan de Wim 
Kandreef. U bent van harte welkom 
om deze feestavond mee te komen 
maken, om te genieten van de mu-
ziek en om een gezellige avond te 
beleven met vrienden en bekenden. 
Bekijk ook eens de website: www.
pretpeurders.nl, of wordt vrienden 
van De Pretpeurders op carnavalku-
delstaart.hyves.nl.

Voor alle OVAK-leden
Het interim-bestuur van de OVAK 
laat haar toegetreden leden weten, 
dat de ANBO waarschijnlijk niet in 
staat is (wil zijn) de ruim 1500 be-
dankjes van Aalsmeerse leden, die 
naar de nieuwe ouderenvereniging 
OVAK zijn overgestapt, vóór 1 de-
cember af te voeren, ondanks het 
feit dat deze reeds in oktober zijn 
ingestuurd, terwijl dit officieel tot 1 
december kan.
Deze leden hebben dit zo massaal 
gedaan uit protest tegen het sa-
mengaan op 1 januari aanstaande 
van de ANBO met hetFNV, waar-
door de ANBO politiek gekleurd 
wordt en daar past men voor. Ook 
het schorsen van het plaatselijk zeer 
gewaardeerde ANBO-besuur heeft 
aan die uiting van verontwaardiging 
bijgedraggen.
Tevens vernemen wij, dat opdracht 
is gegeven het verzoek om contri-
butie-betaling 2009 ditmaal extra 
vroeg (mogelijk al in december) te 
laten uitgaan. Dit vanwege de zor-
gelijke financiële positie, waarin 
het Bondsbureau verkeert.Het ge-
volg hiervan is, dat ook bij de oud-
ANBO leden nog een betalingsver-
zoek voor 2009 via een acceptgiro 
met de verhoogde contributie van 
resp. 27,50 euro per lid of 51,70 euro 

per echtpaar ofwel huisgenoot in de 
bus kan vallen. Niet schrikken dus 
en zeker niet betalen, maar gewoon 
verscheuren of terugsturen!
Hebt u echter destijds een machti-
ging tot automatische afschrijving 
afgegeven, laat deze dan onmid-
dellijk intrekken. Wordt één van bo-
venvermelde bedragen toch van uw 
bank- of girorekening afgeschreven, 
dan moet u uw bank bellen of zij dit 
bedrag willen terugboeken (storne-
ren). Zij zijn verplicht dit binnen 30 
dagen na datum van afschrijving te 
doen.
Het verzoek om betaling van de 
OVAK-contributie kunt u in febru-
ari verwachten. Deze zal inclusief 
maandblad en alle vroegee activi-
teiten waarschijnlijk 15 euro resp. 
25 euro bedragen, maar zal pas de-
finitief worden vastgesteld op de 
eerste Algemene Ledenvergade-
ring van de OVAK, die op 28 janu-
ari aanstaande in het Dorpshuis te 
Kudelstaart wordt gehouden. Aan-
vang 14.00 uur.
Wilt u zich alsnog aansluiten bij de 
OVAK? Vanaf 50 jaar hartelijk wel-
kom! Op naar de 1800 leden!

Namens het interim-bestuur,
J. Dekkers (penn.m.).

ingezonden

Trots van Aalsmeerfeest 
grootster dan verwacht!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag-
avond was de avond waar al maan-
den naar werd uitgekeken door 
spelers, leiders, trainers, supporters 
en andere leden van Voetbalvereni-
ging Aalsmeer, maar ook voor ve-
le andere mensen, zo bleek vanaf 
het eerste moment dat het Trots van 
Aalsmeerfeest losbarstte. Een klei-
ne tweehondervijftig mensen wisten 
de weg naar V.V.A.-kantine ‘De Sil-
veren Draeck’ te vinden. Om 21.00 
uur gingen de deuren van de kan-
tine open voor vele belangstellen-
den die nieuwsgierig waren gewor-
den naar wat het eerste Trots van 
Aalsmeerfeest in de geschiedenis 
van de al bijna 90-jarige voetbal-
vereniging zou gaan brengen. De 
spelers en leiding van De Trots van 
Aalsmeer, het organiserende team, 
waren al eerder verzameld, om de 
kantine om te toveren tot een ware 
feestzaal, maar ook om gezamenlijk 
te proosten op de saamhorigheid 
en ongekende gezelligheid binnen 
het team. Vanaf het moment dat de 
eerste gasten binnenkwamen, werd 
voor de organisatie duidelijk dat 
het feest wel eens drukker bezocht 
zou kunnen worden dan verwacht. 
Van tevoren waren ongeveer hon-
derdtwintig kaarten verkocht, maar 
op de avond zelf waren er toch nog 
zo’n honderdertig mensen die hun 
kaart aan de deur pas aanschaften. 

Meezingers
De dj die het feest oorspronkelijk op 
zou luisteren met zijn hits, maar ook 
met zijn eigen gezang, de alom be-
kende dj Edwin, was helaas verhin-
derd, maar gelukkig was dj Ruud, 
van PAR-AV Productions bereid ge-
vonden deze dankbare taak over te 
nemen. Hij draaide precies wat van 
hem verwacht werd en met een bon-
te mix van Nederlandstalig, dance 
en jaren tachtig en negentig muziek, 
werd elke bezoeker in vervoering 
gebracht en bleef de dansvloer dan 
ook niet lang leeg. Menig meezin-
ger werd keihard meegebruld en op 
de bekende Griekse ‘sertaki’ gingen 
echt alle voetjes van de vloer. Een 
andere manier waarop de gasten 
zich op het feest vermaakten, was 
op de foto gaan met een heus foto-
bord. Leerlingen van Wellantcolle-

ge Westplas MAVO Aalsmeer, had-
den voor De Trots de handen uit de 
mouwen gestoken en een levens-
groot bord geschilderd met daar-
op drie voetballers in originele Trots 
van Aalsmeerkledij. Vervolgens zijn 
drie grote gaten uitgezaagd precies 
op de hoogte van de hoofden en zo-
doende kon vrijdagavond een ieder 
met zijn hoofd boven een Trots van 
Aalsmeertrui op de foto. Als u trou-
wens afgelopen vrijdag verhinderd 
was of de bestellijsten voor de Trots 
van Aalsmeertruien niet heeft zien 
liggen in de kantine, kunt u ook al-
tijd zo’n originele warme en comfor-
tabele trui bestellen via de website, 
www.trotsvanaalsmeer.nl. 

Herhaling?
In de afgelopen maanden, tijdens de 
voorbereidingen van het feest, werd 
al druk gespeculeerd over een her-
haling van het feest. Toen had de 
organisatie echter nog geen flauw 
idee van de ongekende belangstel-
ling die het feest zou gaan genie-
ten. Van tevoren was de doelstelling 
dat bij honderd verkochte kaarten 
het feest geslaagd zou zijn, maar nu 
achteraf blijkt dat er bijna tweehon-
derdvijftig mensen op het feest zijn 
afgekomen, kan het eigenlijk niet 
anders dan dat het feest een jaar-
lijks terugkerend fenomeen gaat 
worden. Het Trots van Aalsmeer-
feest wordt nu al ‘het feest van het 
jaar’ genoemd, hetgeen niet ver-
wonderlijk is gezien het aantal be-
zoekers. Tevens heeft het feest de 
club V.V.Aalsmeer geen windeieren 
gelegd, allemaal dankzij de orga-
nisatie. Het is nu alleen nog maar 
even afwachten waarin de verdien-
sten zullen worden geïnvesteerd. De 
leiding van De Trots van Aalsmeer 
heeft al aangegeven bij het bestuur 
van V.V.Aalsmeer in elk geval één 
nieuwe bal en heel misschien een 
waterzak te willen ontvangen als de 
club dat voor het team over heeft. 
Bent u benieuwd naar deze ontwik-
kelingen en naar alle foto’s van de 
avond? Bezoek dan snel www.trots-
vanaalsmeer.nl. Hier is namelijk ook 
het verslag van de afgelopen wed-
strijd te lezen en zijn alle statistie-
ken van het meest speciale team 
van Aalsmeer te zien.
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Voetbalcompetitie
Legmeervogels de betere in 
streekderby tegen RKDES
Kudelstaart - Zowel RKDES als 
Legmeervogels hadden vorige week 
verloren dus was het voor beide 
ploegen zeer belangrijk om te win-
nen. De streekderby is sowieso al-
tijd een beladen wedstrijd. Bij RK-
DES was er ook nog de sponsor 
dag waarin alle sponsoren van Des 
waren uitgenodigd voor een hap-
je en een drankje. RKDES startte 
zondert de gepasseerde Chamms. 
Robin Spaargaren speelde op zijn 
plek, vorige week was hij nog links-
back en die wedstrijd ervoor ging hij 
als middenvelder aan de slag, hoe-
zo multifunctioneel. Legmeervogels 
nam vanaf de start het initiatief wat 
leidde tot enkele kleine kansen, RK-
DES zette er nog weinig tegenover, 
het bleek net als vorige week weer 
moeilijk om ook maar in de buurt 
van de goal te komen en dat is wel 
essentieel om te kunnen scoren. 
Roald Pothuizen moet zich wel een 
eenzame spits voelen zo langzamer-
hand, want het kleurde meer geel 
om zich heen als rood.  Opkomend 
vanuit de flanken probeerde Des 
het wel, maar de voorzetten waren 
steeds prooien voor de Legmeervo-
gels verdedigers of voor de keeper. 
Maar Legmeervogels heeft niet voor 
niks pas 1 goal tegen uit zes wed-
strijden. Toch kwam Des gaande 
weg de eerste helft meer in hun spel, 
maar doelkansen kon je op een paar 
vingers tellen. Rust 0-0. Na rust zet-
te de Vogels de Desser weer onder 
druk. Ivo Peeters moest knap red-
ding brengen op een kopbal maar 
moest in de 53 minuut toch zwich-

ten voor een kopbal uit een corner 
van Yannick van der Akker. Het was 
0-1. Legmeervogels bleef de bete-
re ploeg. Er hadden er zomaar een 
paar doelpunten bij gekund. Eén 
had zelfs gemoeten, maar een spe-
ler van Legmeervogels joeg de bal 
hoog over. De Afas/van Berkel bri-
gade wist ongeveer 20 minuten 
voor tijd een paar keer echt gevaar-
lijk te worden, maar in beide geval-
len werd de bal van de lijn gehaald. 
Grootste kans voor de gelijkmaker 
was er doordat Des een strafschop 
mocht nemen omdat Ibra El Ahmadi 
onderuit werd geschopt. Hoewel er 
een zwerm vogels de scheidsrechter 
begonnen te pikken was de pingel 
terecht. Eddy Jansen mocht aanleg-
gen, schoot hem eigenlijk nog best 
aardig in maar keeper Patrick Brou-
wer zat in de goede hoek en wist de 
bal uit de goal te houden. Het bleef 
dus 0-1 en dat bleef het tot het ein-
de. Na ruim 90 minuten blies de 
goed leidende scheidsrechter Reker 
af. De overwinning van Legmeervo-
gels valt niets op af te dwingen die 
was verdiend. Volgende week naar 
en tegen Abcoude. Kom allen om de 
mannen van RKDES te steunen, ze 
hebben het hard nodig.
RKDES speelde in de volgende op-
stelling: Ivo Peeters, Robin Spaar-
garen, Robin van der Steeg, Mo-
hammed El Ahmadi(Nick Spaar-
garen), Jeffrey Stravers, Eddy Jan-
sen, Bart-Jan van de Jagt, Mark 
Pothuizen(Jochem Kok), Mauri-
ce Bartels, Ibra El Ahmadi, Roald 
Pothuizen(Redouan Chamms).

RKDES handbaldames 
boeken eerste zege
Kudelstaart - Na een gelijkspel en 
een ongelukkige nederlaag hebben 
de handbalsters van RKDES zondag 
de eerste zege behaald. In Vleuten-
De Meern was HV Eendracht de te-
genstander in de derde wedstrijd 
van het seizoen. De start van de 
wedstrijd was van RKDES kant niet 
bepaald scherp te noemen. Binnen 
enkele minuten stond de ploeg al op 
een achterstand van een paar doel-
punten. Met name de hoekspeel-
sters van Eendracht kregen teveel 
ruimte. Gelukkig herpakte RKDES 
zich naarmate de eerste helft verder 
vorderde. Via een 6-2 tussenstand 
werd het uiteindelijk slechts 7-5 
bij rust. De pauze gebruikte coach 
Sparnaaij om de dames te wijzen 
op de fouten die in de eerste helft 
waren gemaakt. Bovendien vroeg 
hij om meer beleving en overtui-
ging. Welnu, die beleving was er in 
de tweede helft zeker. Met een uit-
blinkende keepster Natascha Kou-
wenhoven, kreeg de ploeg steeds 
meer vertrouwen in een goede af-
loop. Hoewel het aanvalsspel nog 
wat voorspelbaar was, bleek het wel 

voldoende om gelijk te komen (8-
8). Daarna was Hoekwater/RKDES 
duidelijk de sterkste, maar doordat 
het team heel veel makkelijk gege-
ven strafworpen tegen kreeg, kon 
Eendracht bij blijven (11-11). In de 
laatste vijf minuten bleek de schot-
kracht van Lisanne van Bemme-
len van grote waarde. Met een paar 
mooie afstandschoten kwam er 11-
13 op het scorebord te staan. Ver-
volgens stopte keepster Kouwenho-
ven aan de andere kant haar der-
de strafworp, waardoor de zege bin-
nen handbereik kwam. Hoewel Een-
dracht in de laatste minuut alsnog 
via een strafworp de 12-13 scoor-
de, kwam de eerste zege voor RK-
DES niet meer in gevaar. Een prima 
teamprestatie, waarbij overduidelijk 
bleek dat met hard werken de fysie-
ke tekortkomingen van de (jonge) 
ploeg gecompenseerd kunnen wor-
den. Na drie wedstrijden heeft de 
ploeg evenzoveel punten behaald. 
Aankomende zondag 16 november 
komt koploper VOS uit Lijnden op 
bezoek in de Proosdijhal. Aanvang 
wedstrijd 11.45 uur. 

Speelavond ’t Kalende Pionnetje
Schaker Armando trakteert 
op beschuit met muisjes
Kudelstaart - Op 1 november is 
Kim precies op haar verjaardag ge-
boren, en schaaklid Armando van ’t 
Kalende Pionnetje is daarmee een 
kersverse vader geworden. 
Armando en Simone worden door 
alle schaakleden van harte gefe-
liciteerd. Donderdag verwachten 
zijn schaakvrienden de traditione-
le beschuit met muisjes! De mees-
te schaak-partijen waren tijdens de 
speelavond 6 november jl. vroeg af-
gelopen. De UEFA-voetbalwedstrij-
den ontlokken de spelers tot snel-
le zetten, dus al vroeg was het druk 
aan de toog bij de televisie. Ver-
rassend genoeg wist Kees van der 
Weijden lang tegenstand te bieden 
aan Harry Buskermolen en daarmee 
speelden zij de langste partij van de 
avond. Harry wist het karwei uitein-
delijk toch te klaren en won. 
De andere lange partij, tussen Joep 
van der Geest en Mladen Cicek, 
eindigde in remise. Mladen heeft 
trouwens een foto-expositie in het 
Dorpshuis en gaf een rondleiding. 
De meeste foto’s zijn in en rond Ku-
delstaart gemaakt, water en licht 
spelen een grote rol in de foto’s. Het 
is best leuk om even langs de fo-
to’s te schuifelen. Vermeldenswaard 
is nog de honderd procent score 
van Jos Buskermolen dit seizoen, hij 
heeft alles nog gewonnen. Dat hij 
niet bovenaan staat, is een raadsel!

Uitslagen van ronde 10, gespeeld op 
6 november: 
Peter Verschueren-Gerard Verlaan  1-0
Martijn Baars-Marco Hogenboom 0-1
Peter de Jong-Fred Buskermolen    0-1
Mladen Cicek-Joep van der Geest   rem.
Gerard van Beek-Bert Lammers rem.                
Fred Klijn-Henk Raadschelders  1-0
Paul den Haan-Marco v Nieuwburg  1-0
Jaap v.d. Bergen-Wim de Hertog 0-1
Jos Buskermolen-Theo Baars 1-0
Kees v.d. Weijden-Harry Buskermolen   0-1
Adri Meijhuis-Wouter Wiebes  rem.

Goed weekend waterpolo 
teams van Oceanus
Aalsmeer - De waterpolo divisie 
van vereniging Oceanus was afge-
lopen weekend zeer succesvol. Van 
de tien teams die in actie kwamen 
wisten er acht hun wedstrijd te win-
nen, werd één gelijkspel genoteerd 
en kwam slechts één verlies partij in 
de boeken. Voor de mannen van He-
ren 1 was er na het verlies van vo-
rige week nu een 5-10 zege bij Al-
liance. De tussenstanden waren (0-
3), (1-1), (3-5) en (1-1). De Oceanus 
doelpunten kwamen van Pim Cluist-
ra, die maar liefst zes maal scoor-
de, Tim Mandjes en  Jos Vergeer elk 
één. Ook de Heren 2 was met 6 -12 
duidelijk de meerdere van DWT. In 
deze partij was Bart schouten met 
vijf treffers topscoorder. Don Riet-
velt, Brinio Hond, Menno Spaarga-
ren, Antonie van Leeuwen en You-
ri Berk schoten de andere treffers 
binnen. Ook de beide dames teams 
waren zeer succesvol. Dames 1 won 
via (1-1), (3-0), (0-0) en (0-0) met 
4-1 van de Otters. Hier waren het 
de zusjes Wyke en Inge Nieuwen-
huizen die samen met Maartje Bun-
schoten de doelpunten maakten. 
Ook een week eerder was Dames 
1 al met een fraai 13-3 uit het wa-
ter gekomen tegen DJK-ZAR. Da-
mes 2 kwam met 6-3 uit het wa-
ter van zwembad De waterlelie. De 
doelpunten tegen ZPCH werden ge-
maakt door Joyce Schouten, Nikki 
van der Meer en Esmeralda Olden-
hof, 

Jeugd trefzeker
Bij de jeugd teams waren de Jon-
gens Onder 19 met 23-1 winst zeer 
trefzeker tegen Aquarijn. Na twee 
partjes stond er al 13-0 op het 
scorebord. Doelpunten van Den-
nis Reijnders, Jos Vergeer, Jasper 
Knecht, Herman van Zijverden, You-
ri Berk, Quintus Spruyt, Rowdy Ba-
tenburg, Rick van Weerdenburg en 
Davy Nab. Ook voor de beide On-
der 15 teams was het prijs schie-
ten. Onder 15A won met 27-2 van 
SG IJmond. En het gemengd onder 
15 team met 2-21 van De Meeuwen. 
Istvan Spaargaren (7x), Jeffrey Eick-
hoff (5x), Jeffrey Reijnders, Remon 
den Hollander, Uzay Bayin, Sander 
Oomen, Sander Aarsman en Kevin 

Melman tekenden bij O15A voor de 
treffers. Bij het gemengde team wa-
ren het Ray Koudijs, Ricardo Olden-
hof, Romana Olk, Niels de Jong, Jos-
zef Sziros, Lawny Hermans, Remy 
Pieters en Fernando Moolhuijsen 
die raak schoten. Voor de keepers 
Stanley Moolhuijsen en Bart Hen-
drix was er weinig werk aan de win-
kel. De jongens Onder 17A speelden 
met 6-6 gelijk tegen De Otters en 
het team gemengd onder 13 team 
verloor helaas van De Futen. Voor 
de aller jongste spelers, die van het 
team Onder 11, was er een mooie 
zege tegen De Meeuwen. Met 15-
3 op het scorebord kwam deze 
jeugd uit het water. Bart Sommeling 
was met zes treffers de topscoor-
der. Annebel Hendrix, Rick ter Ree-
horst, Mike van Weerdenburg, Row-
dy Wies en Kay Houdijk waren de 
andere doelpuntenmakers. 

Kom eens meedoen 
Voor de jeugd zijn er bij Oceanus 
teams met spelers van onder 19, 17, 
15, 13 en 11 jaar. Voor de aller jong-
ste kinderen van tussen de 6 en 9 
jaar is er ook nog het minipolo. Al 
jaren is Oceanus één van de beste 
waterpoloverenigingen bij de jeugd. 
Elk jaar wordt er wel door één van 
deze teams het NK behaald. In alle 
genoemde leeftijdscategorieën heeft 
Oceanus teams spelen maar nieuwe 
leden zijn natuurlijk meer dan wel-
kom. Waterpolo is een sport waar je 
veel dingen combineert, die je he-
le lichaam sterker maken. Vind jij 
zwemmen, balspelen en teamsport 
leuk, kom dan zeker een keer mee-
doen, want waterpolo combineert al 
deze sportieve en gezellige elemen-
ten. Ben je jonger dan 13 jaar kom 
dan eens meedoen op donderdag-
avond van 18.00 tot 18.45 uur. Ben je 
jonger dan 17 jaar, maar ouder dan 
13 jaar, dan ben je welkom om mee 
te doen op vrijdagavond van 19.30 
tot 20.30 uur. En de 18 en 19-jarigen 
kunnen langskomen op donderdag-
avond van 18.45 tot 19.30 uur. Als 
je langskomt, neem dan je zwem-
broek of badpak mee. Dan kun je 
ervaren hoe leuk waterpolo is. Kijk 
voor meer informatie op www.zsc-
oceanus.nl.

Links winnaar Nick van der Linden, rechts halve finalist Stefan Pouw.
 

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis
Stefan trots als een ‘Pouw’
Kudelstaart - Op de afgelopen 
speelavond bij de Poel’s Eye werd 
er weer volop gedart. Tussen alle 
leut en lol werd er volop gestreden 
voor de prachtige rozen van EZ Flo-
wers. Toen de rookwolken naar bui-
ten waren opgetrokken, wat tegen-
woordig standaard het geval is, ble-
ven de acht sterkste darters van de 
avond over. Misschien was de naam 
van Stefan Pouw wel de verrassend-
ste, al was ook de prestatie van Roy 
de Jong verheugend te noemen. 
Stefan bereikte vervolgens ook nog 
eens de halve finale, waarin hij ver-
loor van zijn streekgenoot Nick van 
der Linden. Een andere Stefan, maar 
dan met twee ‘ff’-en bereikte ook ‘ff’ 
de halve finale. Maar ook deze Stef-
fan, Kokkeling, verloor in dit stadium 
jammerlijk. In de finale leek Danny 
Zorn op weg naar zijn tweede speel-
avond overwinning van het seizoen, 
Maar Nick wist knap een 1-3 ach-
terstand om te buigen in een 4-3 
overwinning. 
De Sconeronde kent altijd de mees-
te verassingen. Eigenlijk wordt er 
van tevoren niemand verwacht, dus 
kan iedereen verassen. In de kwart-
finales was Albert Geleyn misschien 
wel de grootste verassing tussen de 
overige verassingen. Zo presteer-
den ook Jan van Zanten en Alex 
Adema uitstekend. Uiteindelijk ble-
ven Wijnand Kool en Michel Kuiper 
over. Ook hier werd door de win-
naar een achterstand weggepoetst. 
Wijnand boog een stand van 1-2 om 
naar 3-2 in zijn voordeel. De hoog-
ste uitgooi van de avond was 120 
van John Koster.
Bij de Poel’s Eye komen velen af en 
toe binnenvallen. Bijna elke speel-
avond zijn er wel weer één of meer 
nieuwelingen. En dat is prima. Elke 
darter moet minimaal één avondje 
Poel’s Eye hebben meegemaakt. Bij 
de Poel’s Eye wordt ook een stand 
bijgehouden. Voor de toevallige 
passant bijzaak, voor de regelmati-
ge deelnemer echter een belangrijk 
item. De afgelopen speelavond was 
de vijfde van de in totaal twintig. Het 
seizoen was dus ‘kwarterwege’. Een 
leuk moment om de stand nader te 
bestuderen. Het mag niet verbazen 
dat de negen finalisten hoog in de 
ranglijst staan. Danny Zorn is tot nu 

toe de enige die twee keer in de fi-
nale stond. Hij staat dan ook boven-
aan, samen met Rene Kruit. Ook Re-
ne wist een speelavond te winnen. 
Net als de op de derde plaats staan-
de Nick van der Linden, en de op 
de zesde plaats bivakkerende Sven 
Plomp. Bak, Barry Zander en Johan 
Meijer waren verliezende finalisten. 
Ook Gert Jan van de Wolf, Steffan 
Kokkeling en Floor van Zanten zijn 
bezig aan een sterk seizoenouvertu-
re. Zij completeren dan ook de Top 
Tien. Gerard Klijn, Dylan Schoonder-
woerd en Tim Maas vallen zij er net 
buiten. Overigens is het rijtje gega-
digden nog wel langer, daarvoor is 
het seizoen nog jong genoeg. De 
stand aan kop na vijf speelavonden: 
1. Danny Zorn en René Kruit, 3. Nick 
van der Linden, 4. Bak, 5. Gert Jan 
van de Wolf, 6. Sven Plomp en Stef-
fan Kokkeling, 8. Barry Zander, 9. 
Johan Meijer en Floor van Zanten, 
11. Gerard Klijn, 12. Dylan Schoon-
derwoer en Tim Maas, 14. Bas Au-
pers, 15. Dimitri Pancin.

83 Finish van Louise
Bij de dames ging de strijd tot nu 
toe voornamelijk tussen Ans Engel 
en Marieke van Zanten. Op de afge-
lopen speelavond strandden zij bei-
den echter in de kwartfinale. Mo-
niek Goeman en Dini Kranendonk 
bereikten wel knap de halve finale. 
De finale ging echter tussen Ireen 
van Graas en Jolanda Heysteeg, die 
door de eerste knap werd gewon-
nen. Hiermee steeg Ireen meteen 
naar de Top Vijf. Als eerste staat Ans 
Engel, en dat had voor het seizoen 
niemand verwacht. Ook de vierde 
positie van Joyce Kommers is een 
sterke prestatie. De stand aan kop 
na vijf speelavonden: 1. Ans Engel, 
2. Marieke van Zanten, 3. Louise 
Jurka, 4. Joyce Kommers en Ireen 
van Graas, 6. Henny Taal, 7. Moniek 
Goeman, 8. Marja Keijzer.
Maar, stand of geen stand, de Poel’s 
Eye, en dat kan niet vaak genoeg 
gezegd worden, is geen besloten 
club. Iedereen is van harte welkom. 
De volgende speelavond is morgen, 
vrijdag 14 november. De inschrijving 
sluit om 19.45 uur, deelname kost 
drie euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 15 november

AALSMEER
Vlug en Vaardig 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Kismet’82 2 - Aalsmeer 2 12.00 u
AMVJ 3 - Aalsmeer 3 14.30 u
Swift 6 - Aalsmeer 5 13.00 u
Aalsmeer 6 – WV-HEDW 12 14.30 u
Aalsmeer 7 – Ouderkerk 5 14.30 u
Aalsmeer 8 – VEW 3 12.00 u
Concordia Vet.1 - Aalsmeer Vet.1 14.30 u

Junioren
Amstelveen A1 - Aalsmeer A1 12.00 u
Argon C2 - Aalsmeer C1 10.30 u
Aalsmeer C2 – Hoofddorp C8 12.00 u

Pupillen
Aalsmeer D1 – Fortius D2 12.00 u
AFC D6 - Aalsmeer D2 12.15 u
Aalsmeer E1 – Ouderkerk E1 10.00 u
Aalsmeer E2 – Sp.Martinus E3  9.00 u
SCW E2 - Aalsmeer E3   9.00 u
SDZ E9 - Aalsmeer E4   9.00 u
Ouderkerk F1 - Aalsmeer F1  10.00 u
Aalsmeer F2 – SCW F1   9.00 u
Aalsmeer F3 – Ouderkerk F4 9.00 u
Aalsmeer F4 – Pancratius F7 9.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Kockengen DA.1 14.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2  - AFC 7 14.00 u
RKAV Vet.1 – AJAX Vet.1 14.00 u
Argon Vet.1 - RKAV Vet.2 15.00 u

Junioren
Breukelen C1 - RKAV C1 12.30 u

Pupillen
RKAV D1 – DIOS D1 10.00 u
RKAV D2 – HSV’69 D1 11.30 u
Geuzen/Mid.meer MD.1 - RKAV D3 10.45 u
Fortius E1 - RKAV E1 10.00 u
JOS/Watergr.meer E2 - RKAV E2 10.30 u
RKAV E3 – Bijlmer E2 10.15 u
RKAV E4 – Pancratius E 12 11.30 u
RKAV E5 – Ouderkerk E6 11.30 u
Buitenveldert ME.5 - RKAV E6 11.00 u
Bl.Wit.A’dam F2 - RKAV F1 9.00 u
RKAV F2 – Legm.vogels F2 9.00 u
Amstelland F3 - RKAV F3 12.00 u
Amstelveen F2 - RKAV F4 9.00 u
RKAV F5 – Pancratius F 11 9.00 u

Meisjes
Buitenveldert MC.3 - RKAV MC.1 11.30 u
Hoofddorp MD.1 - RKAV MD.1 11.45 u
VSV MD.2 - RKAV MD.2 10.00 u
RKAV ME.1 – Roda’23 E13 10.15 u
Ouderkerk E9 - RKAV ME.2 10.30 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
VVC D2 - RKDES D1 10.00 u
RKDES D2 – Amstelveen D2 11.00 u
Olympia Haarlem D6 - RKDES D3 11.30 u
Amstelland United E4 - RKDES E2 10.00 u
RKDES E3 – KDO E4 11.00 u
RKDES E4 – AMVJ E2   9.30 u
Pancratius E 15 - RKDES E5 11.30 u
RKDES E6 – Geuzen/Mid.meer E8 11.00 u
Nw.Sloten F2 - RKDES F1 9.00 u
CTO’70 F2 - RKDES F2   9.30 u
RKDES F3 – WV-HEDW F4 9.30 u

RKDES F4 – Legm.vogels F8 11.00 u
RKDES F5 – Legm.vogels F11 9.30 u
SCW F4 - RKDES F6 10.00 u
Kickers F4 - RKDES F7   9.00 u
KDO F4 - RKDES F8   9.00 u

Dames en meisjes
Ouderkerk Da.1 - RKDES DA.1 15.00 u
RKDES MC.1 – VSV MC.1 9.30 u
RKDES ME.1 – AMVJ E4 9.30 u
RKDES MC.2 – Nw.Sloten MC.1 9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – Roda’23 1 14.30 u
SCW 2 – Marken 3 15.00 u
Overbos 3 - SCW 3 15.00 u
SCW 4 – Buitenboys 2 12.00 u
Roda’23 Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Nieuwendam Vet.2 13.15 u
SCW Vet.3 – TOV Vet.1 15.00 u

Junioren
SCW A1 – IJmuiden A1 11.30 u
SCW B1 – Kennemerland B1 11.00 u
SCW C1 – Hoofddorp C5 10.15 u

Pupillen
Legm.vogels D4 - SCW D1 11.15 u
SCW D2 – Tos Actief D4   9.00 u
SCW E1 – Legm.vogels E3 9.00 u
SCW E2 – Aalsmeer E3   9.00 u
RKAVIC E4 - SCW E3   9.00 u
Aalsmeer F2 - SCW F1   9.00 u
Legm.vogels F5 - SCW F2 9.30 u
SCW F3 – Legm.vogels F 12 9.00 u
SCW F4 – RKDES F6 10.00 u
Alkmania MP.6 - SCW F5 10.00 u

Meisjes
Abcoude MB.1 - SCW MB.1 10.00 u
SCW MD.1 – Concordia MD.1 9.00 u
Kadoelen MF.1 - SCW MF.1 11.30 u

Zondag 16 november

R.K.A.V.
RKAV 1 – ’s Gravenland 1 14.00 u
RKAV 2 – DCG 4 11.30 u
RKAV 3 – AFC 5 11.30 u
RKAV 4 – Hoofddorp 10 14.00 u
RKAV 5 – Ouderkerk 5 11.30 u
RKAV 6 – DCG 6 14.00 u

Junioren
NFC/Brommer A1 - RKAV A1 11.30 u
RKDES A1 - RKAV A2 12.00 u
RKAVIC B1 - RKAV B1 14.30 u

R.K.D.E.S.
Abcoude 1 - RKDES 1 14.00 u
Abcoude 3 - RKDES 2 11.30 u
RKDES 3 – Pancratius 4 14.00 u
Sp.Maroc 5 - RKDES 4 14.30 u
RKDES 5 – DIOS 6 14.00 u
RKDES 6 – Legm.vogels 3 14.00 u
RKDES 7 – NFC/Brommer 3 14.00 u
GeuzenM’meer 4 - RKDES 8 14.30 u

Junioren
RKDES A1 – RKAV A2 12.00 u
RKDES B1 – De Meern B2 12.00 u
Legm.vogels B4 - RKDES B2 12.00 u
RKDES C1 – GeuzenM’meer C1 10.00 u
Kon.HFC C3 - RKDES C2  9.30 u
Overbos C5 - RKDES C3   8.45 u

Eredivisie handbal
FIQAS snel klaar met HA R&O
Aalsmeer - Vooraf hadden de Rot-
terdammers van fusieclub HA R&O 
misschien gehoopt te kunnen stun-
ten tegen FIQAS Aalsmeer – de de-
butant in de eredivisie stond deze 
competitie heel even aan kop en tot 
zaterdag nog op een vijfde plaats – 
in de praktijk kwam daar helemaal 
niets van terecht. 
Na een kwartier leidde FIQAS 
Aalsmeer (zonder Luuk Obbens en 
Ruud Neeft) al met 12-6 en het zou 
in de loop van de wedstrijd alleen 
maar erger worden voor de debu-
tanten. Ze liepen zich keer op keer 
stuk op de solide verdediging van 
de Aalsmeerders, waar ze eenvou-
dig niet doorheen konden komen. 
Schoten van afstand werden geblokt 
of gestopt door Jeffrey Groeneveld 
(voor rust) en Micha Hoogewoud 
(na rust) en ook cirkelspeler Sabhi 
Jemai kon niet in stelling worden 
gebracht. 
De onderscheppingen en stops le-
verden FIQAS Aalsmeer veelvuldig 
de kans op om in de break out te 
gaan (Robin en Jeffrey Boomhou-
wer en Serge Rink) en gemakkelijk 
uit te lopen. Bovendien had HA R&O 
de pech dat al na een paar minu-
ten keeper Mike Tadey uitviel met 
een blessure en na een kwartier de 
tweede keeper ook nog een tijd-
straf kreeg. Zijn vervanger (speler 
John Baumann) wist in eerste in-
stantie nog wel een penalty te stop-

pen, maar in de minuten de volgden 
profiteerde FIQAS Aalsmeer gena-
deloos:17-6. Bij rust was het al 21-9 
en maakte het publiek zich op voor 
een monsterscore. Dat dat uiteinde-
lijk nog meeviel was vooral te wij-
ten aan de beginfase van de tweede 
helft, waarin het de Aalsmeerders 
pas na 8 minuten lukte om weer te 
scoren. De enorme voorsprong leid-
de even tot wat nonchalance, maar 
toen de doelpuntenmachine een-
maal weer op gang kwam, was er 
voor de Rotterdammers opnieuw 
geen houden meer aan: ze kre-
gen de ene break out na de andere 
(Menno v.d. Grift) om de oren en an-
ders werd er wel gescoord van af-
stand (Mark Roest en Wai Wong) of 
vanaf de cirkel (Jarcha van Dijk en 
Serge Rink): 32-16 met nog tien mi-
nuten te spelen. Het werd uiteinde-
lijk 36-17 en door deze ruime over-
winning staat FIQAS Aalsmeer nog 
steeds stevig op de tweede plaats, 
slechts één punt achter Kras/Volen-
dam. Komende zaterdag 15 novem-
ber wacht de uitwedstrijd tegen Ve-
nus/Nieuwegein en donderdag 20 
november speelt FIQAS uit tegen 
Eurotech/Bevo.      
Doelpunten: Mark Roest 9, Serge 
Rink 7, Wai Wong 5, Jarcha van Dijk 
4, Jeffrey Boomhouwer en Menno 
v.d. Grift 3, Robin Boomhouwer en 
Jelmer van Stam 2, Stefan Geleijn 1. 
Foto: Don Ran.

Jan winnaar 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het 
klaverjassen gewonnen door Jan 
Weij met 5601 punten, gevolgd door 
Marry Akse met 5418 punten. De 
derde plaats was voor Daan Sandee 
met 5186  punten en plaats vier voor 
Maarten Jongkind met 4950 pun-
ten. Bij het jokeren  eindigde Gerard 
de Wit op de eerste plaats met 37 
punten, tweede werd Saar Looy met 
128  punten.



pagina 20 Nieuwe Meerbode  - 13 november 2008

(Geld)prijzen voor zwemmers
Aalsmeer - Alsof zwemmers er 
nooit genoeg van krijgen om wed-
strijden te zwemmen, gingen 18 
Oceanus-leden tussen de vrijdag- 
en de zondagsessie van de clubkam-
pioenschappen nog naar een wed-
strijd in Nieuwerkerk aan de IJssel. 
Toegegeven, de opzet van de wed-
strijd was erg leuk en ook de prij-
zen lonkten. De opzet van de wed-
strijd was als volgt: Je zwemt twee 
afstanden, voor de jongsten 25 en 
de 100 meter, voor zwemmers vanaf 
10 jaar was het 50 en 200 meter. Al-
les in vrijeslag. De gezwommen tij-
den worden net als bij het schaat-
sen teruggerekend naar een stan-
daard. Bij de jongsten was dat de 
50 meter, dus de tijd van de 25 me-
ter ging keer twee, de 100 meter ge-
deeld door twee en dat wordt bij el-
kaar opgeteld. Bij de ouderen het-
zelfde concept teruggerekend naar 
100 meter. Per leeftijdsjaargang 
werd zo een top vijf bepaald van wie 
in de finale mocht starten. De fina-
le was een heel spektakel met een 
heuse opmars van de deelnemers 
rond het bad naar de start. De fi-
naletijd (over 50 en 100 meter vrije-
slag) werd opgeteld bij het eerder 
verkregen resultaat en daarna werd 
de einduitslag bekend gemaakt. Al 
in de series werden er fraaie per-
soonlijke records gezwommen. Zo 
was er een persoonlijk record van 5 

seconden voor Eva van der Born op 
de 200 vrij, ging Kelsey Gielen 3 se-
conden harder op dezelfde afstand, 
zus Danique 2,5 seconden en was 
Robert Rohaan heel blij met zijn 1,5 
seconde winst. Op de 50 meter wa-
ren er persoonlijke records voor Eva 
van der Born, Isabelle Grootes en 
Tamara Grove. 
Liefst tien zwemmers mochten in de 
finale aantreden. Dat leverde hen 
minstens een fraai diploma op. Joe-
ri Berends, Isabelle Grootes, Nik-
ki van der Hoorn en Cheryl Zethof 
ontvingen zo’n mooi aandenken. 
Voor de andere zes waren de prij-
zen nog mooier. Dana Bosman werd 
derde in haar leeftijdsgroep en ont-
ving naast een glazen medaille ook 
een tegoedbon voor een zwemar-
tikel. Ook Danique Gielen en Bas-
tiaan Waanders ontvingen de der-
de prijs een tegoedbon (ter plaatse 
in te wisselen). Voor Nils Mollema, 
Tamara Grove en Daniëlle Grootes 
was er behalve de medaille een en-
veloppe met geld, omdat zij alledrie 
in hun leeftijdscategorie eerste wer-
den. In de finale werden een aan-
tal tijden nog even bijgesteld. Zo 
haalden Danielle Grootes en Bas-
tiaan Waanders hun NK limiet op 
de 100 vrij binnen. Voor alle deelne-
mers was er als aandenken een bi-
don en een pen. Al met al een leu-
ke wedstrijd. 

Handbalcompetitie
Ruime zege dames FIQAS
Aalsmeer - De opluchting droop 
van de gezichten van de dames en 
de begeleiding van FIQAS Aalsmeer 
afgelopen zaterdag na de ruime 
overwinning op Olympia. Want waar 
vooraf was gerekend op een span-
nend duel tegen een lastige tegen-
stander, bleek in de loop van de 
wedstrijd dat de Aalsmeerse da-
mes duidelijk de sterksten waren. 
Dat was in eerdere wedstrijden ech-
ter geen garantie voor succes ge-
bleken en daarom was de vreugde 
om de winst nu extra groot. Eindelijk 
kwam er uit wat er al het hele sei-
zoen in zit, namelijk dat het team als 
collectief tot veel in staat is. Dat was 
in eerste helft al voor een deel zicht-
baar, al was het begin nog wat aar-
zelend. FIQAS Aalsmeer kwam wel-
iswaar snel op voorsprong, het ver-
zuimde die al in een vroeg stadium 
uit te bouwen. Zo kon Olympia van 
11-7 vlak voor rust nog terugkomen 
tot 11-9. Een paar fraaie reddingen 
van keepster Bianca Schijf en mooie 
doelpunten van Tamara de Munck 
en Nicky Tier zorgden echter voor 

een 13-9 ruststand. Na de pauze 
zat FIQAS Aalsmeer meteen goed in 
de wedstrijd en kon vanuit een so-
lide dekking bouwen aan een gro-
tere voorsprong: onder leiding van 
de veelzijdige Sonja van Wechem 
(die vanuit alle posities kan scoren) 
en de atletische Samentha de Soet 
werd het via 17-11 na een kwartier 
spelen al 25-17 en was de wedstrijd 
in feite gespeeld. Ook cirkelspeel-
ster Nicole van Schie werd een paar 
keer mooi vrijgespeeld en zo was 
was het gat vijf minuten voor tijd 
zelfs twaalf doelpunten geworden: 
33-21. Het werd uiteindelijk 34-24 
en door deze overwinning is FIQAS 
Aalsmeer een paar plaatsen geste-
gen op de ranglijst van de Eerste Di-
visie, waar het ongekend spannend 
is en de onderlinge verschillen klein 
zijn. Komende zaterdag 15 novem-
ber wacht de Aalsmeerse dames 
een uitwedstrijd bij AAC in Arnhem. 
Topscorers: Sonja van Wechem 10, 
Samentha de Soet 6, Michelle End-
hoven en Nicole van Schie 3.
Foto: Don Ran.

LEG boys opnieuw winnaar 
kerkenzaalvoetbaltoernooi
Kudelstaart - Zaterdag 8 november 
heeft in de Proosdijhal het tweede, 
jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor 
kerken plaatsgevonden. Een gro-
te opkomst, goed niveau en vooral 
veel gezelligheid. Hoofdorganisator 
Jan Wey kan terugkijken op een ge-
slaagd toernooi. 
Namens de Samen op Weg ge-
meente in Kudelstaart, waren de 
kerken in Aalsmeer en Kudelstaart 
uitgenodigd om met elkaar de spor-
tieve strijd aan te gaan. Doel hier-
bij was ook om elkaar beter te leren 
kennen. Maar liefst acht verschillen-
de kerken gaven gehoor aan de uit-
nodiging en brachten bij elkaar tien 
teams op de been. 
Poule 1 bestond uit de SOW ge-
meente1, Alphakerk, Levend Evan-
gelische gemeente, de Dorpskerk 
1 en de Lijnbaankerk. Poule 2 werd 
gevuld met de teams Rooms Ka-
tholieke kerk Kudelstaart, de Oos-
terkerk, CAMA, de Dorpskerk 2 en 
SOW 2. Bijzonder was dat het team 
van SOW 1 dominee Rob Poesiat 
had weten te contracteren. De enige 
voorganger van alle aanwezige ker-
ken die ook zijn voetballende kwali-
teiten liet zien die avond. 

Gezellige sfeer
Toeschouwers waren trouwens ook 
in groten getale aanwezig en dit 
zorgde voor een gezellige sfeer op 
de tribunes. En die goede sfeer werd 
nog eens versterkt door het vaak 
hoogstaand voetbal en de spannen-
de wedstrijden. Aan het einde van 
de avond, konden de nummers twee 
van beide poule zich op gaan ma-
ken voor de semi finale. Het verras-
send goed presterende SOW 2 ging 
de strijd om de derde plaats aan met 
de Alphakerk. Na een spannende 
wedstrijd waarin de kansen er wa-
ren, maar beide ploegen niet ver-
der kwamen dan er een te benut-
ten, werd het 1-1. De penaltyron-
de die volgde was adembenemend. 
SOW 2 bleef uiteindelijk het koelst. 
Met slechts 1 punt verschil werd de 
wedstrijd beslist in het voordeel van 
het tweede team van de SOW. 

Wederom penalty’s
De finale was derhalve nog span-
nender en hier stonden de twee te-
rechte finalisten op het veld. De RK 
kerk nam het op tegen titelverde-
diger de LEG boys. Ook hier was 
de strijd tot op het einde onbeslist 
en moesten wederom penalty’s ge-
nomen worden. Wederom bracht 1 
punt verschil de overwinning. De 

LEG boys konden ook dit jaar weer 
met de eerste prijs de sporthal ver-
laten, maar hadden aan de RK kerk 
een zeer waardige tegenstander. 
Namens de SOW gemeente reikte 
sponsor Gert Stronkhorst de prijzen 
uit. Hierbij werd tevens scheidsrech-
ter Natascha van Loon nog speciaal 
bedankt voor haar bijdrage aan het 
toernooi. 

Ouderensoos 
bij Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 20 no-
vember staat weer een speelmid-
dag voor ouderen op het program-
ma van buurtvereniging Oostend. 
In buurthuis ‘t Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat zijn vijftig-plus-
sers welkom om te komen klaver-
jassen en rummicuppen. De aan-
vang is 14.00 uur. Koffie en thee 
staan klaar vanaf 13.30 uur. Het kla-
verjassen op 6 november is gewon-
nen door mevrouw Van Andel met 
5941 punten. Op twee is mevrouw 
Liberton geëindigd met 5425 pun-
ten, op drie mevrouw Bakker met 
5345 punten, op vier mevrouw Gre-
be met 5012 punten en op vijf de 
heer J. Alderden met 4934 punten. 
De poedelprijs mocht mevrouw Olij 
in ontvangst nemen. Bij het rummi-
cuppen was mevrouw Kuin onver-
slaanbaar, de poedelprijs ging naar 
mevrouw Vreeken.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 4 november.
Lijn A
1. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 62.20
2. Hero Janzing en Gerard Vermeer 61.61
3. Jan en Jaap Gelijn 58.04
4. Jan van Ginkel en Jan Joore 55.65 
5. Christien Blom en Martin Lammers 52.38
6. Oege de Jong en Janny Tates 52.08
7. Ger Lubbers en Willy Stokman 47.92
8. Marianne Joore en Herma Raggers 47.32
9. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 46.73
10. Rita en Wim Ritzen 45.83
11. Gré Aartse en Agatha Blom 44.94
12. Matje en Juul Wentzel 44.64
13. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 42.26
14. Theo Blom en Ko van Es 38.39
Lijn B
1. Hans en Lia Vreeswijk 57.44
2. Jasper Blom en Piet van Hoek 55.95
3. Gerrit en Coby van Leeuwen 53.87
4. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 53.87
5. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 53.27
6. Tiny Bartels en Bea van Diemen 51.79

7. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 51.79
8. Herman Koperdraad en Jan v. Zwieten 50.00
9. Gonny en Pim van der Zwaard 49.11
10. Jan en Henny Jooren 58.51
11. Ingrid Smit en Trudy Stokkel 47.32
12. Anny en Sima Visser 43.45
13. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 42.26
14. Nelly Mul en Marry Tulp 41.37
Lijn C
1. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 63.52
2. Angela Korenromp en Martin v.d. Laarse 62.76
3. An v.d. Bijl en Rita van Leeuwen 60.71
4. Leny Delfos en Alex/Joke Pannekoek 55.87
5. Bep Brockhoff en Ank Rodenburg 54.08
6. Corry Kuin en Carla Verwoerd 53.83
7. Leny Lubbers en Wil Oor 53.57
8. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 52.30
9. Maarten en Mary Jongkind 51.79
10. Frits en Stien Blommestijn 50.77
11. Klaas Maarse en Adri Otto 47.96
12. Gladys Maarse en Tiny van Zijverden  44.13
13. An Joore en Mien v.d. Laarse 51.58
14. Ton Celie en Loes Oosterwijk 36.99
15. Remmy Doornbos en Tineke Molenaar 35.20
16. Rina en Laurens Veldt 34.95

Jeugdhandbalcompetitie
Jongens A1 FIQAS Aalsmeer 
winnen met dubbele cijfers 
Aalsmeer - Zondag 9 november 
stond de wedstrijd tegen Nijen-
rodes voor de jongens A1 van FI-
QAS Aalsmeer op het programma. 
Aalsmeer begon goed aan de wed-
strijd en stond al snel met 6-0 voor. 
Na deze voorsprong begon het bij 
Nijenrodes ook te lopen en werd er 
om en om gescoord, tot een stand 
van 11-5 in het voordeel van FIQAS 
Aalsmeer. In deze fase van de wed-
strijd werd er door de Aalsmeerse 
jongens aanvallend niet goed ge-
speeld, want er werden nogal wat 
vrije kansen gemist. Toch wist Nijen-
rodes daar niet goed van te profite-
ren en dichterbij dan 7-11 kwamen 
ze niet. De laatste fase van de eerste 
helft scoorden beide ploegen nog 
een paar keer, zodat er gerust werd 
bij een 10-16 stand. De tweede helft 
verdedigde FIQAS Aalsmeer sterk, 
waardoor er weinig tegendoelpun-
ten vielen. En als de dekking goed 
staat, dan loopt de aanval vanzelf 
ook een stuk beter. Dit was goed te-
rug te zien in het scoreverloop. In 
het begin van de tweede helft kwam 
Nijenrodes slechts twee keer tot 
scoren, maar daarentegen scoor-
den de Aalsmeerders wel zes keer; 
tussenstand 12-22. Daarna kwam 
een fase waarin FIQAS Aalsmeer 
opnieuw zes doelpunten achter el-
kaar kon maken, maar dit keer zon-
der een doelpunt tegen te krijgen. 
Dit leidde, halverwege de tweede 
helft, al tot een voorsprong van 28-
12 voor Aalsmeer. Het laatste kwar-
tier was de wedstrijd in feite al ge-
speeld; er vielen nog wel wat goals 
aan beide kanten, maar de overwin-
ning kwam niet meer in gevaar. De 
A1 won zodoende de derde compe-
titiewedstrijd op rij en dit keer met 
een eindstand 34-15 in Aalsmeers 
voordeel.

Jongens B1 langs Havas
Zondag 2 november speelden de 

jongens B1 van FIQAS Aalsmeer 
een thuiswedstrijd tegen Havas B1 
uit Almere. Tijdens de wedstrijd in 
de veldcompetitie ging het de B1 
niet goed af tegen deze jongens en 
wisten ze net gelijk te spelen. De B1 
wilde dit dat deze wedstrijd voor-
komen en er nu wel met de winst 
vandoor gaan. Beide teams stonden 
vooraf op de eerste plaats, zonder 
puntverlies. De wedstrijd begon niet 
geconcentreerd aan de kant van FI-
QAS waardoor ze al snel tegen een 
kleine achterstand aan keken. Even 
later kwam de B1 wel weer op voor-
sprong, ook dit was slechts een 
klein verschil omdat er te veel kan-
sen werden gemist. . Toch wist FI-
QAS Aalsmeer uit te lopen en de 
ruststand te bepalen op 14-11. In de 
rust werd de jongens verteld meer 
inzet te tonen, aangezien dit bij ie-
dereen ver te zoeken was, en dat 
de speler van Havas die het meest 
scoorde hard moest worden aan-
gepakt. Het tegenovergestelde ge-
beurde, en voor de Aalsmeerse jon-
gens het door hadden stond er een 
achterstand op het scorebord van 
16-17. Het leek een erg spannen-
de wedstrijd te gaan worden in de 
slotfase, scores verliepen om en om. 
Uiteindelijk wist FIQAS Aalsmeer 
toch een kleine voorsprong neer te 
zetten die Havas niet meer in kon 
halen. De wedstrijd eindigde in 28-
26 waardoor FIQAS er nu uitloopt 
op Havas en op het moment alleen 
op de eerste staat. Deze wedstrijd 
was wel erg leerzaam voor de B1, 
want ze hebben gezien dat als ze er-
in blijven geloven en blijven samen-
werken, ze de wedstrijd alsnog kun-
nen winnen. De jongens gaan nu 
proberen deze zelfde instelling in de 
volgende wedstrijd continu vast te 
houden. Aankomende zondag staat 
er namelijk een zware wedstrijd op 
het programma voor de B1: Kras/
Volendam uit.

Kennis met Yoga voor 
tieners op Bindingzolder
Kudelstaart - In januari 2009 zal 
de Binding Zolder in samenwerking 
met yogadocente Ellen Nissen een 
cursus Yoga voor Tieners gaan orga-
niseren. Om tieners en hun ouders 
alvast kennis te laten maken wat yo-
ga wordt er een kennismakingsles 
georganiseerd op donderdag 20 no-
vember. Hou je van bewegen en op 
een gezellige en speelse manier be-
zig zijn met leeftijdgenoten? Vind je 
het fijn om af en toe even niets te 
‘hoeven’ en lekker te ontspannen? 
Vind je het moeilijk contact te ma-
ken of jezelf te zijn in een groep, heb 
je niet zoveel zelfvertrouwen, ben je 
heel gevoelig, of zit je niet lekker in 
je vel? Kom dan op donderdag 20 
november a.s. naar De Binding Zol-
der. Daar kun je van 19.00 tot 20.30 
uur meedoen met een gratis en vrij-

blijvende kennismakingsles “Yoga 
voor Tieners”. Deze kennismakings-
les is een ‘voorproefje’ op de 10-
weekse yogacursus voor tieners die 
in januari bij De Binding Zolder start 
op donderdagavond. Op de kennis-
makingsavond kun je hiervoor alle 
informatie en een inschrijfformulier 
meekrijgen. 
Om je aan te melden voor de kennis-
makingsavond en/of voor informatie 
hierover, kun je bellen met Kim van 
De Binding op dinsdag, woensdag- 
en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 
17.00uur op 0297 – 892091 of mailen 
naar kim@debinding.nl, vermeldt in 
je e-mail je naam, leeftijd en tele-
foonnummer. De Binding zit in het 
SJOK gebouw aan de Hoofdweg 
104. De ingang is aan de Haya van 
Somerenstraat.

Footvolley
Rick en Jordi verstevigen
2e plek in nationale ranking
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag werd 
er in The Beach door de nationale 
top in het footvolley weer gestreden 
om de rankingpunten 2008/2009. 
Acht teams van Foot Volley Amster-
dam (FVA) en drie teams van Foo-
tvolley Groningen (FVG) gaven el-
kaar goed partij tijdens dit derde 
rankingtoenooi van het seizoen.
Er werd gestreden in twee poules; 
één poule van vijf en één poule van 
zes. Inzet was bij de beste vier van 
de poule te komen om kans te blij-
ven maken op de rankingpunten.
In poule A wonnen de huidige Ne-
derlandse kampioenen Erik Drenth 
en Jan wachtmeester (FVG) alle 
groepswedstrijden. Ditzelfde gold in 
poule B voor de huidige nummers 
twee van de ranking; Rick van Dam 
en Jordi van der Sluis (FVA).
Zowel Erik en Jan als Rick en Joridi 
wisten daarna alle knock-out wed-
strijden te winnen waardoor beide 
teams elkaar voor de tweede keer 
troffen  in de finale. Ook nu was 
FVG weer een maatje te groot. Een 
overwinning voor het Amsterdam-
se/Aalsmeerse duo zit er tot op he-
den dus nog niet in, maar goede za-
ken werd er tijdens dit toernooi wel 

gedaan.
De naaste concurrenten behaal-
den allen geen of slechts één punt. 
Hierdoor versterkten Rick & Jordi de 
tweede positie in de ranking maar 
dreigt het gat naar de Groningers 
wel erg groot te worden! Tijd voor 
een overwinning dus voor de loka-
le spelers. Iets wat niet onmogelijk 
is gezien de trainingspotenties van 
beide spelers. “Wij verwachten fe-
bruari/maart 2009 al serieus voor 
een overwinning te kunnen gaan, 
gezien de investeringen in trainin-
gen  die we gaan doen”, aldus Jordi. 
Het is te hopen voor de sympathieke 
spelers dat ze daad bij woord kun-
nen voegen.
Verrassend was de derde plaats van 
Birza en Splinter (FVG). Zij legden 
beslag op de derde plaats ten koste 
van de gelouterde Amsterdammer 
Heijt/Dippel.
Heb je interesse om een keertje te 
footvolleyen? Elke maandag is er 
een instuifavond van 20.30 tot 23.00 
uur met de spelers van FVA. Kosten 
bedragen dan 12,50 euro.
Voor overige informatie omtrent het 
footvolley; kijk op www.footvolley-
amsterdam.nl.

De teams Wachtmeester en Drenth en Van Dam en Van der Sluis.

Klaverjasclub 
De Oude Veiling
Aalsmeer - Wederom was Irma 
Mandemaker afgelopen zaterdag 
8 november de grote winnaar van 
de klaverjasmiddag. Met een totaal 
score van 5014 punten was zij ver-
uit de meerdere van al haar kaart-
vrienden. Inmiddels heeft zij al heel 
wat diner-bonnen verdiend. Nel Rij-
broek kreeg deze middag niet de 
beste kaarten toebedeeld en moest 
het doen met de poedelprijs, een 
fles heerlijke wijn. Elke zaterdag-
middag wordt er in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat vanaf 14.00 
uur volop gekaart. Wilt u mee kaar-
ten, dan kunt u bellen naar 0297-
368378.

Sponsor meiden D1 van RKDES
Kudelstaart - Het jongste para-
depaardje van Rkdes handbal, het 
meiden  D1 team, is het in het nieuw 
gestoken door de firma Www.lam-
penweb.nl. Het bedrijf maakt deel 
uit van de Hoekwater groep. “Dit 
jonge team heeft een mooie toe-
komst voor zich en daar wil ik graag 
een steentje aan bijdragen”, aldus 
directeur en eigenaar, de heer Spar-

naaij van de Hoekwater groep over 
deze sponsoring.

Sponsordag
Aanstaande zondag zal er voor al-
le huidige en toekomstige spon-
sors van Rkdes handbal een bij-
eenkomst worden gehouden in de 
Proosdijhal. Het programma begint 
om 12.00 uur.

Speelavond Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 17 novem-
ber staat de volgende speelavond 
van buurtvereniging Allen Weerbaar 
op het programma. In buurthuis ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
worden de kaarten geschud voor 
het klaverjassen en jokeren. Ieder-
een is van harte welkom. De aan-
vang is 20.00 uur, belangstellenden 
dienen om 19.45 uur aanwezig te 
zijn. Het klaverjassen tijdens de vo-
rige speelavond is gewonnen door 
de heer K. Kuggelein met 5590 pun-
ten. Op plaats twee is mevrouw L. 

de Nooy geëindigd met 5297 pun-
ten. Bij het jokeren was mevrouw 
R. Tulp met 250 punten onverslaan-
baar. Plaats twee was voor mevrouw 
M. Groenendijk. Tijdens de speel-
avond zijn ook de winnaars van af-
gelopen seizoen bekend gemaakt. 
Mevrouw M. Groenendijk kreeg met 
1933 punten totaal de titel bij het jo-
keren. De grootste beker bij het kla-
verjassen was voor de heer M. van 
der Vaart met totaal 45746 punten. 
Het zilver kreeg de heer U. Blom met 
totaal 44585 punten.
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Trampolinespringen
Goed begin landelijke team- 
competitie voor Omnia
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was de eerste teamwedstrijd voor de 
hogere klassen. Om 7 uur gingen de 
Omnia drie springers, leiding en jury 
naar het hoge noorden. Deze team-
wedstrijd werd gehouden in Hooge-
zand, en rit van ruim twee uur. De 
andere twee teams konden wat uit-
slapen want  hun wedstrijd was pas 
’s middags.  Omnia 2 die in de klas-
se B1 springen met Ilse Vergoossen, 
Yanaika Holst, Mirjam v/d Leeuw en 
invalster Bente Geleijn hebben zich 
naar een voorlopige derde plaats 
gesprongen met een totaal aantal 
punten van 230,30. In de middag-
wedstrijd was het de buurt aan Om-

nia 1 die in de klasse A2 uitkomt. Dit 
team met Jeroen Kaslander, Perry 
Alderden, Chris Moerman en inval-
ster Farieda Schreijer haalden een 
tweede plaats met een totaal aan-
tal punten van 254,60. Omnia 3 in 
de klasse B2 werden vierde met een 
puntentotaal van 226,50. Dit team 
bestaat uit Maaike Kaslander, Robin 
van As, Melvin Dokter en invalster 
Iris Jongerius. Er moeten in totaal 
drie voorwedstrijden gesprongen 
worden voor een kwalificatie op het 
NK teams. Per klasse plaatsen de 
vier beste teams zich voor de finale. 
De volgende wedstrijd is 15 novem-
ber in Apeldoorn.

Handbalcompetitie
Eerste seizoenswinst ARC
Aalsmeer - In Utrecht-Noord kon-
den de heren van ARC zich afgelo-
pen zondagmiddag opmaken voor 
een wedstrijd tegen UDSV. In de 
splinternieuwe accommodatie van 
UDSV stonden in de eerste opstel-
ling Danny, Jordy, Pascal, Peter, Pie-
ter en Sven in het veld en nieuw-
komer Ken op doel. Hoewel beide 
teams elkaar in de eerste helft niet 
uit lieten lopen op het scorebord en 
aan elkaar gewaagd waren, was de 
eerste helft niet erg spannend om te 
zien. Na 5 minuten spelen was de 
stand 4-2 voor UDSV en dit bleef zo 
tot er in de tiende minuut door ARC 
gescoord werd. Vanaf dat moment 
liep het verschil nooit verder op dan 
2 punten en werd de leiding in de 
wedstrijd regelmatig afgewisseld. 
In de laatste minuut werd er nog 
over en weer gescoord en konden 
de mannen met een gelijkspel van 
13-13 de rust in. In de tweede helft 
begon er iets meer vaart in het spel 
te komen, maar werd er nog relatief 
braaf gespeeld. Naarmate de wed-
strijd vorderde, werd het spel ook 
fanatieker en werden er spelers aan 
beide kanten bestraft met een tijd-
straf, penalty’s of een gele kaart. Na 

zeven minuten spelen was de stand 
inmiddels gekomen op 16-17 voor 
de thuisploeg. In de zestiende mi-
nuut was er een gelijke stand van 
20-20. Met nog ongeveer acht minu-
ten te spelen stond ARC op gegeven 
moment met een voltallig team te-
genover vier tegenstanders. Helaas 
was dit geen vrijbrief om een flinke 
voorsprong in de wedstrijd te gaan 
nemen en werden er de nodige fou-
ten gemaakt. Door slechts één keer 
te scoren werd deze gunstige situ-
atie niet volledig benut. De agres-
siviteit van het spel nam verder toe 
en ook vanaf de bank en de tribu-
ne was steeds luider het commen-
taar te horen op de overtredingen 
en de beslissingen van de scheids-
rechters. Naar aanleiding van de di-
verse overtredingen werd er regel-
matig een time-out genomen en in 
de allerlaatste minuut was een time-
out nodig om de resterende speel-
tijd en exacte stand te bepalen. Dit 
tot groot ongenoegen van UDSV 
omdat een doelpunt teruggedraaid 
werd. ARC wist de wedstrijd vervol-
gens goed uit te spelen haalde met 
24-26 de eerste overwinning van het 
seizoen binnen.

Applaus voor voetballers VVA 
Aalsmeer overklast E.D.O. 
met liefst 9-2
Aalsmeer  -  Een ‘ sw ingend ’ 
Aalsmeer afgelopen zaterdag liet in 
de eerste 45 minuten bij E.D.O. het 
rood voor de ogen komen. Het talrij-
ke publiek vermaakte zich hoorbaar 
bij deze show en genoot van het 
snelle aanvalsspel van Aalsmeer dat 
met een inpassende halflinie speelt. 
Hierdoor duiken er vier spelers op 
voor het doel van de tegenstander 
die vervolgens met zes spelers moet 
gaan verdedigen wat weer ten kos-
te gaat van hun aanval. Aalsmeer, 
met de van D.W.S. overgekomen 
Burak Sitil voor het eerst in de ge-
lederen, vormt met Thomas Harte 
een ijzersterk duo in de verdediging 
waardoor Furgel Cairo kan opschui-
ven en men een heel compleet elf-
tal heeft. Dit keer verdedigde Frank 
Spaargaren het doel. Aalsmeer zet-
te vanaf het eerste fluitsignaal van 
scheidsrechter Tromp E.D.O. onder 
druk en waren het de gebroeders 
Yildiz en Milton Cooman die E.D.O. 
naar adem deden snakken. Een aan-
val in de 8e minuut opgezet en voor-
gegeven door Ruud den Hooglan-
der werd door Ilker Yildiz rakelings 
overgekopt. Een mooi doelpunt ont-
stond in de 10e minuut toen Milton 
Cooman een pass gaf op Ali Keles, 
die vond het hoofd van Ilker Yildiz 
en de 1-0 stond op het scorebord. 
E.D.O. kwam niet onder de druk uit 
maar had op dat moment nog het 
geluk op hun hand en keeper Lage-
wey redde een paar maal knap op 
inzetten van Salih en Ilker Yildiz. De 
eerste aanval van E.D.O. in de 14e 
minuut leverde een vrije trap op die 
naast werd geschoten. Voor de rest 
speelde de wedstrijd zich op de helft 
van E.D.O. af. 
Ruud den Hooglander soleerde in 
de 19e minuut door de verdediging 
van E.D.O. maar zijn schot vlak voor 
de keeper ging net naast. In de 21e 
minuut was het Milton Cooman die, 
na twee maal aan de bal te zijn ge-
komen, met een halve omhaal in de 
hoek 2-0 scoorde. Een snelle uit-
val van Ilker Yildiz in de 24e minuut 
werd op knappe wijze afgerond door 
Ali Keles: 3-0. Aalsmeer trok de ver-
dediging van E.D.O. uit elkaar. Een 
snelle actie van Ruud den Hoog-
lander in 28e minuut op de razend-
snelle Ilker Yildiz werd gestuit in 
het strafschopgebied. Milton Coo-
man liet de keeper geen kans met 
deze penalty en de stand was 4-0. 
Een schitterende vrije trap van E.D.O 
in de 25e minuut vanaf wel 25 me-
ter werd onhoudbaar ingeschoten. 
Met deze mooie goal was de stand 

4-1. Een uitgelezen kans kreeg Mil-
ton Cooman in de 38e minuut toen 
hij vrijgespeeld tegen de keeper 
schoot. Vier minuten later was het 
wel raak nadat Ilker Yildiz zich goed 
vrijspeelde en de inkomende Ali Ke-
les op tijd zag. Zijn strakke schui-
ver liet de keeper kansloos: 5-1. Sa-
lih Yildiz was een paar maal voor 
de pauze nog wat ongelukkig met 
zijn schoten maar hield de defen-
sie van E.D.O. wel bezig. De twee-
de helft liet een ander E.D.O. zien. 
Het speelde harder en meer op de 
man, men wilde een afgang voor-
komen, maar echt gevaarlijk werd 
E.D.O. echter niet voor het doel van 
Aalsmeer. Het was wachten op een 
doelpunt voor Aalsmeer om E.D.O. 
definitief te breken. 
Wissel in de 54e minuut: Timo Rijs-
terborgh voor Dirk Jan van der 
Meer. Een aanval in de 61e minuut 
van Milton Cooman op Ilker Yildiz 
bracht deze vrij voor de keeper maar 
zijn schot stuitte op de keeper en in 
de rebound schoot Milton Cooman 
voor een open doel hoog over. De 
ban werd in de 63e minuut gebro-
ken door een aanval opgezet door 
Milton Cooman die door Ruud den 
Hooglander werd ingeschoten: 6-1. 
Daarna was het weer de onstuitbare 
Ilker Yildoz die in de 67e minuut Mil-
ton Cooman de 7-1 op de voet leg-
de. En nog was de honger niet ge-
stild. Nu was het Ilker Yildiz die in de 
70e minuut op aangeven van Milton 
Cooman 8-1 scoorde Wissel 70e mi-
nuut: Quantin Bosnie voor Burak Si-
til. Wissel 75e minuut: Wissel Wieger 
Visser voor Salih Yildiz. Er kwamen 
kansen te over voor Aalsmeer maar 
het vizier stond met deze stand niet 
zo scherp meer. Aalsmeer nam wat 
gas terug en E.D.O. profiteerde hier-
van. Uit een afgeslagen aanval gaf 
men Aalsmeer het nakijken en was 
het 8-2. Uiteindelijk was het toch 
Aalsmeer dat in de 88e minuut het 
laatste woord had. Wieger Visser 
kreeg een kans van Milton Cooman 
maar zijn schot stuitte op de keeper. 
Het was daarna Milton Cooman die 
via de keeper binnenkopte en voor 
9-2 zorgde. Zijn vierde goal en te-
vens de eindstand.
Onder applaus van het publiek, de 
laatste jaren zelden gehoord, verliet 
Aalsmeer het veld. Komende zater-
dag speelt Aalsmeer uit tegen Vlug 
en Vaardig. Aanvang 14.30 uur.
Stand: Aalsmeer 9–21, Overbos 9-
19, N.F.C. 9–17.

Jack van Muijden

Hevige strijd in eerste 
ronde AAS Semi Open
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag vond 
bij schaakclub AAS de eerste ronde 
plaats van het AAS Semi Open kam-
pioenschap. Dit zevenrondig kampi-
oenschap zal de uiteindelijke club-
kampioen van AAS bepalen. In de 
eerste ronde was de strijd al erg he-
vig. Paul Schrama had tegen Bob 
Feis een sterke pionnenmassa op-
gebouwd, waarna de aanval die Paul 
inzette beslissend leek. Bob verzet-
te zich hevig waarna Paul toch nog 
enige nauwkeurige zetten moest 
doen. Net na de 35e zet slaagde 
Paul erin de partij fraai uit te maken. 
Marc Trimp had in een erg dichtge-
schoven stelling tegen Ben de Leur 
een overwicht op de koningsvleu-
gel, daar waar de strijd ook beslist 
leek te gaan worden. Ben wist op 
het juiste moment zijn dame te ac-
tiveren, iets wat genoeg tegenspel 
tegen de witte koning gaf om eeu-
wig schaak te geven. AJ Keessen en 
Henk Noordhoek wisselden enkele 
stevige fouten af, waarna het ontsta-
ne eindspel misschien nog wel kan-
sen bood maar beide spelers waren 
op dat moment blij met een punten-
deling. John van der Hoeven profi-
teerde optimaal van het niet roke-
ren van Ruud Rodewijk, waarna de 

zwarte koning over het bord werd 
gejaagd. Midden op het bord werd 
deze koning dan ook mat gezet. 
Schaakclub AAS schaakt van begin 
september tot eind mei op de vrij-
dagavond in De Binding in de Zijd-
straat. Training en les wordt gege-
ven van 19.00 tot 20.00 uur, waarna 
de competitiestrijd aanvangt. Voor 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met competitieleider 
A.J. Keessen, tel. 0297-324459 of se-
cretaris Henk Noordhoek, tel. 0297-
268954. Homepage: http://www.aas.
leisb.org.

AAS 2 verliest tweede ronde
Het tweede team van schaakclub 
AAS heeft in de tweede ronde in 
de promotieklasse van de Leid-
se schaakbond de goede lijn na de 
overwinning in de eerste ronde niet 
voort kunnen zetten. 
De uitwedstrijd tegen Voorschoten 
2 ging nipt met 4,5 – 3,5 verloren. 
Er waren overwinningen voor Re-
ne Jungen en Bob Feis, met remi-
ses voor Henk Noordhoek, Willem 
Hensbergen en Dirk Goes. De ne-
derlagen van Jan Bosman, Olaf Cli-
teur en Ben de Leur gaf de overwin-
ning aan het thuisteam. 

Maxime en Robert nieuwe 
clubkampioenen Oceanus
Aalsmeer - Een weekeind lang 
werd er hard gestreden om de club-
kampioenschappen van Oceanus. 
Eerst was er op de vrijdagavond een 
eerste gedeelte met voor ieder twee 
zwemnummers, daarna op de zon-
dagmiddag het resterende gedeel-
te. Zoals ieder jaar waren er voor de 
winnaars in de diverse leeftijdsca-
tegorieën bekers te verdienen, ge-
sponsord door zuivelbedrijf Rob & 
Ria Langelaan. Bij de meisjes van 9 
jaar en jonger ging de overwinning 
overtuigend naar Anouk van Noord. 
Tweede werd Dana Bosman, die nipt 
won van Fabiënne Vork en Lianne 
Bouwmeester. 
In de categorie 10 tot 11 jaar was 
Maxime van den Heuvel opper-
machtig. Eva van den Born lag op 
koers voor zilver, maar verloor die 
plek door een diskwalificatie op 
de laatste afstand en zag Michel-
le Meulenbroek voorbij komen. Bij 
de meisjes 12 en13 jaar waren de 
verschillen minder groot. Uitein-
delijk won Daniëlle Grootes, voor 
Robin Pagano Mirani en Tessa van 
der Zwaard. Isabelle Grootes was 
de meest veelzijdige bij de meisjes 
14 tot 15 jaar. Tweede werd Chantal 
Grove, derde Ilona Cats. Bij de 16 en 
17 jarigen nam Kirsten Smit een be-
slissende voorsprong op de vlinder-
slag. Wyke Nieuwenhuizen en Robin 
Meester volgden met zilver en brons. 
Bij de dames won Milene Catoi-
re, die als enige het klassement vol 
zwom. Ruben Griffioen was de win-
naar van de jongste jongenscatego-
rie. Hij werd gevold door Daan Som-
meling en Ruben van Vierzen. Bij de 

10 en 11 jarige jongens was Rick de 
Mercado de snelste, voor Bart Som-
meling en Sander Kirillova. Jeffrey 
Reijnders won met een straatleng-
te voorsprong de beker voor de 12 
en 13 jarigen. Best of the rest was 
Joeri Berends met vlak daarachter 
Thomas Verouden. Op alle afstan-
den de snelste in zijn categorie en 
dus ook winnaar werd Nils Mollema 
bij de jongens 14 tot 15 jaar. Achter 
hem volgden Istvan Spaargaren en 
Bastiaan Waanders. Robert Rohaan 
pakte de winst in zijn leeftijdsklas-
se (16-17 jaar) vooral op de school-
slag. Tweede man werd Jos Vergeer, 
derde Robin Hofman. En veel bijval 
was er voor Menno Spaargaren, die 
als 44-jarige nog steeds de ‘jonkies’ 
te snel af was in de categorie seni-
oren. Theo Beglinger werd nipt ver-
slagen, derde werd Carl Knelange. 
Buiten de leeftijdsbokalen is er ook 
nog een andere beker te verdienen: 
de Geuzenbokaal. Deze wordt zowel 
bij de meisjes/dames als bij de jon-
gens/heren toegekend aan diegene, 
die het dichts bij een norm zit, die 
door de KNZB wordt bepaald. Voor 
jongere kinderen ligt die norm lager 
(minder snel) dan voor ouderen. Bij 
de meisjes/dames ging de bokaal 
dit jaar naar Maxime van den Heu-
vel, bij de jongens/heren was Robert 
Rohaan de winnaar. 
Zondag aanstaande is het weer tijd 
voor de landelijke zwemcompeti-
tie. Dit keer wordt er gezwommen 
in Amersfoort en gaat Oceanus pro-
beren de vierde plaats uit de eerste 
ronde te handhaven of zelfs te ver-
beteren. 

Voetbalcompetitie
RKAV wint verdiend van 
HBC in Heemstede
Aalsmeer - Zondagochtend bleek 
Robert Jansen niet fit genoeg om 
te starten voor RKAV in de voetbal-
wedstrijd tegen Heemstede. Tom-
mas werd terug gehaald uit het 
tweede om het elftal compleet te 
maken. Timo was, na een weekje 
rust, weer present op de vertrouw-
de linker kant. En Arno staat samen 
met Fabian in de verdediging. Daar 
een wedstrijd negentig minuten 
duurt, verdeeld over twee helften, 
kan kort gememoreerd worden over 
de eerste helft. Een nerveus spe-
lend RKAV met uiteindelijk 1 doel-
punt voor HBC, na een onbegrijpe-
lijke fout in de verdediging dat in 
de derde klasse zonder problemen 
wordt afgestraft. Een ontvangen ge-
le kaart met latere gevolgen voor in 
de tweede helft. Beide trainers kre-
gen 15 minuten de tijd, om de elf-
tallen klaar te stomen voor de twee-
de helft. De bank van RKAV was in 
de rust weer compleet gemaakt met 
grote dank voor de inbreng van de 
A junioren. Na enkele minuten in 
de tweede helft een dubbele wissel. 
Alexander en Hassen voor Edwin en 
Elton. In het veld een signaal aan 
de elf RKAV spelers dat het moest 
gaan gebeuren. Waar al weken op 
getraind wordt, werd tentoongesteld 
op het veld. Een prachtige breed-
tepass van Alexander Goed op Ri-
chard de Vries. Deze stoomde naar 
de achterlijn, gaf prachtige voorzet 
en de aanval werd mooi afgerond 
door Eric Jansen, 1-1. Kort daarna 
kwam de ommekeer in de wedstrijd. 
Een onnodige overtreding van Ri-
chard werd zwaar gestraft met geel, 
daar dit zijn tweede was, mocht hij 
vroegtijdig gaan douchen. Het leek 
wel of hierdoor het adrenaline peil 
bij de spelers was gestegen. De 1-2 
kwam tot stand doordat de scheids-
rechter eindelijk de HBC grensrech-
ter eens negeerde. Alexander ging 
goed door en kwam tot scoren, 1-
2. RKAV normaal trainend op kunst-
gras, maar bij uitwedstrijden in het 

vooruitzicht ouderwets op het gras-
veld, blijkt goed te werken. RKAV 
spelers bleken dan ook beter met 
de veldomstandigheden om te gaan 
dan HBC. Terwijl de laatste man van 
HBC en de keeper uitgleden. was 
het Alexander die vanaf de midden-
lijn over de keeper heen schoot en 
1-3 liet aantekenen. Het spel van 
HBC bestond uit hoofdzakelijk de 
lange aanvoerder via de lucht op-
zoeken en kijken waar de bal te-
recht komt! Uiteindelijk via een cor-
ner maakte HBC er 2-3 van. RKAV 
was klaar met al die nederlagen en 
wilde de punten meenemen naar 
Aalsmeer. Laatste minuut een vrije 
trap voor RKAV. De keeper van HBC 
kreeg de bal niet onder controle en 
weer was Alexander er bij om de 2-4 
aan te tekenen. Direct daarna werd 
er afgefloten. Een compliment voor 
de hele ploeg, zeker voor Thommas, 
net 17 jaar, Tom die zijn competitie-
debuut maakte niet te vergeten de 
gouden schoen van Alexander.

Nummer 20

Winst voor 
Anton en Wim
Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de ANBO-soosmiddag op 5 
november in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat is gewonnen door 
Anton van de Polder met 4991 pun-
ten. Op twee is Dit Beumer geëin-
digd met 4978 punten, op drie Cor 
Verhaar met 4893 punten en op vier 
de heer Parti met 4852 punten. Bij 
het pandoeren behaalde Wim Bus-
kermolen Pzn. de hoogste eer met 
715 punten. 
Hij werd gevolgd door Kees van der 
Meer met 665, Dora Wittebol met 
545 en Tom Verlaan met 475 pun-
ten.

Jeugdvoetbal
VV Aalsmeer A1 ten onder in 
krankzinnige wedstrijd
Aalsmeer - Aan de Dreef kreeg de 
A1 van VV Aalsmeer afgelopen za-
terdag de uitgelezen mogelijkheid 
om tegen ZOB A1 het zelfvertrou-
wen flink op te krikken. Er werden 
in de eerste helft ontzettend veel 
kansen gecreëerd en ook gescoord 
door Calvin Koster en Lennart van 
der Dussen. 
Tussendoor wist ZOB één van de 
spaarzame mogelijkheden te be-
nutten en gingen de Aalsmeerders 
met een te magere 2-1 voorsprong 
rusten. Na de thee volgde aan-
vankelijk een herhaling van zetten 
met VV Aalsmeer A1 als dominan-
te ploeg. Stephan van der Zwaard 
kopte de 3-1 tegen de touwen en 
zo zat de thuisclub na een uur spe-

len op rozen. Een krankzinnig laat-
ste kwart van de wedstrijd, waarin 
VV Aalsmeer zich liet afbluffen en 
de wedstrijd uit handen gaf, bracht 
de eindstand op 5-6. Doelpunten 
van Jeroen van Leeuwen en we-
derom Koster bleken niet voldoen-
de om als winnaar van het veld te 
stappen vandaag. Net zoals de laat-
ste wedstrijden doet het hoogste 
jeugdelftal van VV Aalsmeer zich-
zelf de das om na een comfortabe-
le voorsprong. Wellicht kan komen-
de zaterdag bij Amstelveen A1 de 
weg omhoog weer worden ingesla-
gen,  want bij vlagen laat dit team 
zeker zien dat het absoluut tot meer 
in staat is, maar dan zal het wel snel 
moeten leren.

Speciaal reporter Jack van Muijden had het afgelopen zaterdag maar druk 
met schrijven. Met maar liefst 9-2 werd tegenstander EDO uit Haarlem terug 
naar huis gestuurd.
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Speelavond bij 
De Pomp
Aalsmeer - Op maandag 17 no-
vember houdt buurtvereniging De 
Pomp haar maandelijkse speel-
avond in ’t Baken in de Sportlaan. 
Klaverjassen, hartenjagen en sjoe-
len staan op het programma. 
Vanaf 20.00 uur starten de spelers 
en na de tweede ronde is er natuur-
lijk nog de superverloting met schit-
terende prijzen.
 Meer details weten? Bel dan gerust 
naar Caroline Ramp, tel. 344107.

Russische bloemschikster 
komt naar Aalsmeer!
Aalsmeer - De Russische Tatiana 
Giyazova heeft de jaarlijkse Bloem-
schikwedstrijd in Sint Petersburg 
gewonnen. Nationale en interna-
tionale arrangeurs streden om de-
ze titel. Tatiana was heel blij met de 
hoofdprijs, een vijfdaagse cursus 
bruidsbloemwerk inclusief de reis- 
en verblijfskosten. De prijs is ter be-
schikking gesteld door het Boer-
ma Instituut en ter plekke uitgereikt 
door Jacqueline Boerma. 
Tatiana: “Nederland staat bekend 
om zijn bloemsierkunst, dus dit is 

natuurlijk een uitgelezen kans om 
zo’n speciale opleiding te kunnen 
volgen”. Het Boerma Instituut ver-
zorgt al meer dan 27 jaar diverse 
nationale- en internationale oplei-
dingen in de bloemsierkunst. Naast 
het vakdiploma worden er ook korte 
cursussen gegeven zoals de jaarlijks 
terugkerende kerstcursussen. Het 
Boerma Instituut is gevestigd aan 
de Legmeerdijk 227, is telefonisch 
bereikbaar via 020-4415306 en via 
email info@boerma.nl. Meer weten? 
Kijk op www.bloemschikken.nl.

Club van 100 bij Ridder&Co 
bijna miljonair
Aalsmeer - De Club van 100 bij 
Ridder & Co was bijna multimil-
jonair afgelopen maandag! Elke 
maand spelen een x- aantal mensen 
mee met de Club van 100 bij Rid-
der & Co op de Ophelialaan. Ieder-
een mag meedoen, als er een plek-
je is. Als je meedoet, koop je een of 
meerdere loten van de Staatsloterij. 
Echter, je doet mee met de club van 
100 loten, en dus krijg je een keu-
rig velletje mee met de honderd lo-
ten waar deze club mee speelt. Kiest 
iemand ervoor om 1 lot te spelen, 
dan betekent dat, dat je 1/100 deel 
van de honderd loten betaalt, maar 
wel 100 kansen hebt. Natuurlijk ont-
vangt men dan ook 1/100 deel van 
het prijzengeld. Het voordeel is dat 
je toch voor de prijs van 1 lot 100 
kansen hebt. 
Het nadeel is dat je de buit moet de-
len met een x-aantal mensen die al-
les naar rato krijgen uitbetaald. Het 
prijzengeld wordt gelijk verrekend 
met de aankoop van de nieuwe lo-
ten. Door het gegarandeerde prij-
zengeld van 6,10 euro per lot bij 100 
loten, betaal je ten hoogste 8,40 eu-
ro per lot en daarvoor heb je wel 100 
kansen! 
Het is een leuk spel voor diegenen 
die goedkoop veel kansen willen 
hebben en niet gaan voor de hele 
prijs voor henzelf, maar ook tevre-
den zijn met een deel van het tota-
le prijzengeld. 
Afgelopen maandag zat een Club 
van 100 (er zijn twee clubs bij Rid-
der &Co) er zo dicht bij dat het bijna 
pijn deed voor wie het glas half leeg 
is. De Jackpot stond op 12,2 miljoen 
en kon bijna verdeeld worden over 
de 44 spelers uit deze club. 
Het nummer dat voor de Jackpot 

was getrokken, was nummer AB 
011019.
Deze club had als 1 van de 100 ge-
tallen met nummer EB 011019! Ver-
leden jaar oktober was eenzelfde si-
tuatie, alleen was er toen het ver-
schil van twee letters fout. Nu maar 
één letter die niet klopte. Het was 
prachtig geweest: iedereen die 1 
lot speelde kreeg dan 122.000 eu-
ro, met twee loten was het 244.000 
euro en met viif loten loopt het al 
snel op naar 610.000 euro, om maar 
niet te spreken van 1.220.000 euro 
bij het spelen van tien loten! En dat 
voor 8,40 per lot, 
De club gaat gewoon door met spe-
len, eens zal het lukken. De ande-
re club van Ridder & Co had ook 
een grote prijs tussen de 100 lo-
ten, en betaalt deze maand per lot 
maar 2,40 euro. Eens zal het lukken 
en valt de Jackpot in Aalsmeer, hon-
derd kansen in de maand, wie wil 
dat nu niet?!

Gratis ruit repareren bij 
Automark maandag
Aalsmeer - Harde wind, zware re-
gen- en hagelbuien en vooral de 
eerste nachtvorst zorgen voor gro-
te spanningen in voorruiten: uit-
zetting en inkrimping doen kleine 
barstjes of sterretjes doorscheuren 
tot een grote barst. Volgens tech-
nisch onderzoek is de doorscheur-
kans zelfs meer dan 50 procent! 
Dit doorscheuren kan onveiligheid 
en afkeuring bij de APK tot gevolg 
hebben. Dit kan voorkomen wor-
den door de voorruit door middel 
van harsinjectie te laten repareren. 
Tijdige reparatie voorkomt een du-
re eigen risico van meestal 136 eu-
ro en tijdrovende vervanging van uw 
voorruit. Laat uw ruit niet barsten en 
kom aanstaande maandag 17 no-
vember naar de stand van Automark 

BV op het Raadhuisplein. Van 9.00 
tot 16.30 uur staan reparateurs voor 
u klaar. Op alle reparaties wordt le-
venslange garantie gegeven! 
Naast het inspecteren en indien ge-
wenst repareren van de voorruit, 
graveert Automark ook op professi-
onele wijze uw kenteken in alle rui-
ten van de auto. Kenteken Grave-
ren kost 20, euro per auto. Nu met 
een gratis reflectielaag, waardoor 
de gravures ‘s avonds en bij regen 
goed zichtbaar blijven. Graveren 
helpt tegen diefstal: wil een dief een 
gestolen auto verkopen, dan moet 
hij alle gegraveerde ruiten vervan-
gen! Voor alle diensten geldt dat u 
bij regen rustig in de auto kunt blij-
ven zitten. Automark vertrouwd se-
dert 1986!

“Het wordt steeds leuker in Aalsmeer”

Talk of the Town een succes!
Aalsmeer - Kijk, zo gaat het de 
goede kant op met Aalsmeer. Men 
neme een aantal enthousiaste man-
nen, Leo van Erp, Ton Offerman en 
Theodore van Houten, die beden-
ken op een zonnige dag een leuk 
plan en dat wordt dan op een hele 
aardige wijze op zondag 2 novem-
ber om half vier in een van de bo-
venzalen van de Oude Veiling ge-
concretiseerd. Talk of the Town is 
een spraakmakend programma dat 
de komende tijd op iedere laatste 
zondag van de maand valt te bij te 
wonen. 
Wat betreft de prémière, die heel ei-
genwijs op de eerste zondag van de 
maand plaatsvond, werd de toon al 
duidelijk gezet. Een tikkeltje recalci-

trant en verder vooral veel getoon-
de betrokkenheid en belangstelling 
in anderen. Theodore van Houten 
is een boeiende gespreksleider. Hij 
is goed van de tongriem gesneden, 
weet waar hij het over heeft en is 
bovendien in staat om zo een wen-
ding aan het gesprek te geven dat 
het interessant wordt voor de aan-
wezigen. Deze keer waren Marian-
ne Knecht, zij schreef onder ande-
re het boek ‘De Lijfeigenen’, en de 
burgemeester Pieter Litjens te gast. 
De plaats om dit soort ontmoetin-
gen te houden is perfect. De am-
biance werkte uitstekend mee. De 
Oude Veiling is voor veel Aalsmeer-
ders een vertrouwde plek en ook na 
de verbouwing is de intimiteit be-

waard gebleven. Opzwepende Rus-
sische muziek bracht de toehoor-
ders al vast in de juiste sfeer. De bar 
zorgde voor koffie, thee of iets ster-
kers. Voor de pauze werd de micro-
foon gegeven aan Marianne Knecht. 
Veel van de aanwezigen hadden het 
boek De Lijfeigenen gelezen. “Ik heb 
er veel aan gehad”, verklaarde een 
van hen. “In het begin vond ik de 
tekst  wel heel hard, maar later ging 
ik het allemaal beter begrijpen.” Het 
boek beschrijft het leven van een 17 
jarig meisje uit de Oekraïne dat tij-
dens de tweede wereldoorlog wordt 
ontvoerd om te werken in de Duitse 
Kampen. Zij wordt na drie erbarme-
lijke jaren gered door een tot over 
zijn oren verliefde Aalsmeerder en 

blijft tot aan haar dood in Aalsmeer 
wonen. Daar wordt zij ook de moe-
der van Marianne Knecht. Het is een 
openhartig boek geschreven vanuit 
de visie van de dochter.  Niet altijd 
waren de antwoorden conform de 
vragen. Maar Van Houten lokte op 
een verdienstelijke wijze de schrijf-
ster toch tot aardige uitspraken. 

Mens achter de ambtsketting
Na de pauze het woord aan Pieter 
Litjens. Goed om eens meer te le-
ren weten van de mens achter de 
ambtsketting. Een bevlogen, ambi-
tieuze man, misschien zo af en toe 
een tikkeltje ongeduldig, bekende 
hijzelf. Hij schuwt gelukkig de uitda-
ging niet. En zo op het gehoor leek 
het dat Pieter Litjens zijn plek wel 
heeft gevonden in Aalsmeer. “Er valt 
nog veel te doen.” En zo wil hij het 
ook. “Samen met zijn wethouders 
en abtenaren aan het werk. Luis-
teren naar anderen, kijken naar de 
knelpunten en zoeken naar oplos-
singen.” 
Wat hem toch ook nog even van 
het hart moest was zijn waardering 
voor het goed geoliede Aalsmeer-
se verenigingsleven: “Dat maak je 
op zo een manier niet veel mee.” 
Wat dat punt betreft verdient het 
Nieuw Oosteinde waar vooral men-
sen van buiten Aalsmeer zijn komen 
wonen, veel aandacht. Litjens ver-
schafte helderheid, draaide niet om 
de punten heen en daar houden de 
Aalsmeerders van! Om half zes wer-
den de microfoons gesloten en aan 
de bar werd nog wat nagepraat. 
Unaniem was men van mening dat 
Talk of the Town een succes is te 
noemen. 
Met elkaar werd nog eens het glas 
geheven en wie geen zin meer had 
om thuis te koken zakte naar be-
neden af en genoot van een heer-
lijk Oude Veiling diner. En zo wordt 
Aalsmeer stukje bij beetje leuker om 
in te wonen. Zondag 30 november 
om 15.30 uur is de tweede Talk of 
the Town!

Janna van Zon

Keurmeester bij Viva Aquaria 
Aalsmeer - Op maandag  17 no-
vember organiseert Viva Aqua-
ria een leerzame avond over de op 
1 november gehouden huiskeu-
ring. De heer Ab Ras heeft als lan-
delijk keurmeester bij elf van de le-
den de aquariums gekeurd volgens 
de landelijke normen. Aad Roden-
burg heeft van allemaal mooie fo-
to’s gemaakt. De keurmeester be-
spreekt alle elf aquaria en geeft aan 
de hand van de foto’s uitleg en raad. 

Ook voor diegene die niet mee heb-
ben gedaan een goede gelegen-
heid om vragen te stellen aan ie-
mand die zo veel weet van aquari-
ums en alles er om heen.      De 
avond wordt gehouden in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 
en begint om 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Wilt u meer weten over Viva 
Aquaria, neem dan contact op met 
de heer C. Keim,Gozewijnstraat 8 in 
Kudelstaart, tel. 0297-343854. 

Hoge scores Aalsmeers 
Harmonie op Streekfestival
Aalsmeer - Op zaterdag 8 novem-
ber heeft Aalsmeers Harmonie mee-
gedaan aan het Streekfestival in Wil-
nis. Aan dit jaarlijkse festival nemen 
circa vijftien orkesten deel, afkom-
stig uit de regio en met verschillen-
de niveaus. Voor Aalsmeers Harmo-
nie wat dit de eerste keer, maar ge-
zien het succes zal het waarschijn-
lijk niet de laatste keer geweest zijn. 
Aalsmeers Harmonie nam deel aan 
het Streekfestival om te zien waar 
het orkest nu staat. Een aantal jaar 
geleden heeft de harmonie meege-
daan aan een concours in Zaandam 
en daar vielen de punten nog wat 
tegen. Na een aantal jaar hard ge-
werkt te hebben, onder leiding van 
dirigent Maron Teerds, was de ver-
wachting dat er beter gescoord zou 
worden.  Als inspeelwerk speelde 
Aalsmeers Harmonie ‘Harre meine 
Seele, harre des Herrn’ en prachtig 
koraal van C. Malan (arr. Gerard den 
Dekker). Het eerste te beoordelen 
werk was ‘Don Quichote de la Man-
cha’ van Rob Goorhuis. In dit stuk 
speelt Don Quichote, een edelman, 
de hoofdrol. Hij moet het onrecht 
in de wereld bestrijden en daarvoor 
trekt hij met zijn strijders en schild-
knaap de wereld in. Zij beleven op-
merkelijke avonturen, die terug te 

horen zijn in de muziek. Het twee-
de te beoordelen stuk was ‘Madu-
rodam’ van Johan de Meij. Deze mi-
niatuursuite bestaat uit acht korte 
deeltjes die tezamen een impres-
sie bieden van Nederlands klein-
ste stadje. Vrijwel direct na het spe-
len ontving de dirigent de juryrap-
porten. De gespeelde werken wer-
den op tien items beoordeeld, waar-
onder de klank en het samenspel. 
Aalsmeers Harmonie scoorde voor 
beide werken op alle onderdelen 
een 8 of 8,5. Er was dus veel vooruit-
gang geboekt. “Veel goeds gehoord” 
en “Een fijn optreden! Er wordt in 
ieder geval muziek gemaakt”, al-
dus de juryleden. Uiteraard wa-
ren er ook opbouwende kritieken; 
de zachte stukken mogen nog veel 
zachter gespeeld worden en de mu-
zikale lijnen mogen nog verder uit-
gewerkt worden. Met deze en an-
dere aanwijzingen gaat de harmo-
nie weer hard aan de slag, want het 
volgende concert staat alweer voor 
de deur. Op zondag 4 januari geeft 
Aalsmeers Harmonie haar jaarlijks 
Nieuwjaarsconcert in de Doopsge-
zinde kerk in Aalsmeer. Voor meer 
informatie over de harmonie en haar 
activiteiten: www.aalsmeersharmo-
nie.nl.

Caritas zingt met nieuwe 
dirigent in De Spil
Kudelstaart - Aanstaande zon-
dag 16 november verleent I.K. Cari-
tas haar medewerking aan de kerk-
dienst in de SoW kerk aan de Bil-
derdammerweg. Het belooft een bij-
zondere dienst te worden, want do-
minee Levente Kulcsar, de voorgan-
ger van zustergemeente Egrestö in 
Roemenië, zal deze dienst leiden. 
Bovendien heeft Caritas met in-
gang van dit seizoen een nieuwe di-
rigent, Arie Vooijs. Nadat eind vo-
rig seizoen Hans Matla I.K. Caritas 
heeft verlaten, heeft het koor heel 
snel een nieuwe dirigent gevon-
den in de persoon van Arie Vooijs. 
Arie was geen onbekende voor de 
zangers van Caritas. Hij heeft het 
koor al eens eerder gedirigeerd. De 
dienst is in De Spil in Kudelstaart en 
begint om 20.00 uur. U bent allen 
van harte welkom.

Nieuwe dirigent voor Caritas, Arie 
Vooijs.

Lekkere soul van Jacky’s Farm
Aalsmeer - Zoals al was aange-
kondigd van tevoren was het optre-
den van Jacky’s Farm, in Joppe heel 
swingend. 
De band maakte afgelopen zon-
dag zijn debuut in het café aan de 
Weteringstraat. Hoewel het helaas 
niet heel druk was, kreeg de nieuwe 
band na elk nummer flink de han-
den op elkaar. Want zangeres Jacky 
en de vijf heren muzikanten maak-
ten met hun funky- en soulrepertoi-

re indruk. Om de keuze van liedjes, 
bijvoorbeeld van Amy Winehouse, 
maar zeker ook door hun enthousi-
asme. Het plezier was van hun ge-
zichten af te lezen. Een beetje uit de 
kluiten gewassen was de band wel 
met bass, gitaar, zang, drums, orgel 
en percussie maar Joppe kan wel 
grotere bands aan en spelen in de 
kroeg heeft gewoon iets. Daar wa-
ren Jacky en haar ‘farm’ het na af-
loop wel over eens!   

Loterij Bazaar Open Hof Kerk
Aalsmeer - Tijdens de Bazaar van 
de Open Hof kerk is de trekking ge-
houden van de loterij. 
De winnende loten werden getrok-
ken door kandidaat-notaris Sigrid 
Hoogendoorn. 
De fiets van Waning Tweewielers ter 
waarde van 650 euro is gewonnen 
door de koper van lot nummer 106. 
De gelukkige winnaar, Leon Noor-
man, was in de zaal aanwezig en let-

terlijk de deur uit fietsen. De reis-
cheque van Holland International 
ter waarde van 250 euro is geval-
len op lotnummer 529 en de diner-
bon van de Halve Maen ter waarde 
van 200 euro op lotnummer 1383. 
De overblijvende winnaars kunnen 
zich melden bij Johan Kolkman, tel. 
324604. De Bazaar was overigens 
een groot succes met een netto op-
brengst van ongeveer 12.500 euro.


