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REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

FRANTZEN R&O
Uitbouwen

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

Surf voor de inruilwaarde van uw auto 
naar www.vankouwen.nl/openingsbod

en u heeft binnen 2 uur! een 
GeGArANDeerDe INruIlPrIjS!







Beaujolais Primeur 2008

Zie advertentie 
elders in de krant

Nu verkrijgBaar!!!!

Koninklijke onderscheiding voor 
brandweerman Jacco

Aalsmeer - De jaarlijkse korps-
avond van de Aalsmeerse vrijwillige 
brandweer werd afgelopen vrijdag 
14 november gehouden en deze 
had dit keer een feestelijk tintje met 
een koninklijk randje. Jacco van der 
Schilden is twintig jaar brandweer-
man en uiteraard werd de jubilaris 
flink in het zonnetje gezet door zijn 
collega’s én door burgemeester Pie-
ter Litjens. De eerste burger mocht 
Jacco van der Schilden zelfs benoe-
men tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Terecht deze koninklijke 
onderscheiding voor een beschei-
den man die al twintig jaar voor de 
volle honderd procent een bijdrage 
levert aan de openbare orde en vei-
ligheid in Aalsmeer. De Aalsmeer-
der heeft voor vele hete vuren ge-
staan, heeft altijd het hoofd koel we-
ten te houden en is overigens nog 
niet voornemens om de brandslang 
er bij neer te leggen. Nadat burge-
meester Litjens de versierselen be-
horende bij de onderscheiding op-
gespeld had bij Jacco van der Schil-
den kreeg hij van zijn collega’s een 

daverend applaus. Uiteraard was er 
ook een dankwoord voor zijn vrouw 
in de vorm van een mooi boeket 
bloemen. Het officiële gedeelte van 
de jaarlijkse korpsavond werd ver-
der gevuld met het uitreiken van di-
ploma’s en certificaten aan alle vrij-
willige brandweerlieden. Benoemd 
tot Brandwacht eerste klasse zijn 
de heren R. Boersma, M.D. Booij, 
T. Rinkel, A. Thijssen, M. Griessier-
Brugger en W.C. van Willigen. Tot 
Hoofdbrandwacht is de heer M. 
Brouwer benoemd. Certificaten voor 
diverse trainingen en specialisaties 
zijn overhandigd aan de heren H. 
Achterberg, R. Boersma, A. van der 
Boon, M.C. Booij. M. Brouwer, E.C. 
Commandeur, M. Griesser-Brug-
ger, Th. De Kruijf, M. Naber, R. Piet, 
W.C. van Randwijk, T. Rinkel, J. van 
der Schilden, J. Stompedissel-Men-
ting. A. Thijssen, J. de Vries, A. Pom-
merel, H. Maarsen en T. van Schaik. 
De korpsavond werd afgesloten met 
een gezellig feest met diverse hap-
jes en drankjes.
Foto: Ronald van Doorn

Pieter Litjens na één jaar burgemeesterschap Aalsmeer:

“We moeten Aalsmeer 
goed blijven promoten” 
Aalsmeer - De grootste bloe-
menveiling van de wereld die fu-
seert, een immens wegomleg-
gingsproject, veel uitbreiding 
van woningen, de komst van ex-
tra bedrijvigheid maar ook de 
bekendmaking van de verhuizing 
van Endemol naar Amsterdam en 
het wegvallen van het bloemen-
corso. Het eerste jaar van bur-
gemeester Pieter Litjens was er 
niet één om rustig te beginnen. 
Dinsdagavond blikte Litjens met 
ondernemers terug op zijn eer-
ste jaar. Met tevredenheid, want 
de Aalsmeerders komen op hem 
warm en hartelijk over, maar ook 
kritisch: “Je kunt nooit het hele 
wensenlijstje realiseren zonder 
mensen tegen je in het harnas te 
jagen.”

De ‘nieuwe’ burgemeester was uit-
genodigd door de Ondernemers 
Vereniging Aalsmeer (OVA) om in 
de Legakker over ‘zijn jaar’ te ver-
tellen. Tegenover een volle zaal 
vertelde Litjens dat hij nog lang 
geen Aalsmeerder (of eigenlijk Ku-
delstaarter) is. “Daar gaan wel een 
paar generaties overheen.” Hij is al 
wel aardig gewend. “Ik word soms 
nog steeds met ‘nieuwe’ burge-
meester aangesproken, maar ja, 
als je een voorganger hebt met een 
dienstverband van 22 jaar...! 

Aalsmeer a/d Amstel?
Het gezin Litjens, dat in Kudelstaart 
woont, vindt het prettig in de ge-
meente. “Ik vind de mensen hier 
hartelijk, je wordt warm ontvangen 
en iedereen leeft met elkaar mee. 
Zóveel mensen doen wat in het ver-
enigingsleven, dat is echt heel bij-
zonder. Iedereen kent elkaar hier 
van haver tot gort geloof ik.” Litjens 
ziet wat dat betreft een sterk ver-
schil met buurgemeente Uithoorn. 
“En waar ligt dat aan? Waarschijnlijk 

omdat Aalsmeer decennialang geen 
import heeft gehad van forensen, 
zoals die wel in Uithoorn zijn gaan 
wonen. Er is hier tijdenlang niet bij-
gebouwd, generaties Aalsmeerders 
blijven hier wonen.” Een hechte ge-
meenschap dus. Uithoorn dan wel 
als mogelijke fusiepartner? Zover 
ging Litjens niet, maar een solide 
samenwerking is er al wel, bijvoor-
beeld tussen beide gemeenten op 
‘werkvlak’. Maar “straks burgemees-
ter zijn van Aalsmeer aan de Am-
stel”, zoals OVA-voorzitter Henk de 
Groot lachend opmerkte, zit er nog 
niet in volgens een hoofdschudden-
de Litjens.

Bereikbaarheid een probleem
De ondernemers luisterden met vol-
le aandacht naar Aalsmeers eer-
ste burger. Amerika zijn Obama, 
Aalsmeer zijn Litjens? Beiden jong 
om ‘de job’ aan te gaan, beiden pri-
ma sprekers. Litjens liet ook wat van 
zichzelf zien: “Mensen denken mis-
schien nu: die is rap van de tong-
riem gesneden maar ik kan ook 
ongeduldig, en kort aangebonden 
zijn. Iedereen is nu nog enthousiast, 
maar ik vind dat de Witte Broods-
weken nu wel voorbij zijn. Na de lin-
ten en toespraken is het nu tijd voor 
passende oplossingen”, zei hij voort-
varend. Die ‘passende oplossingen’ 
zullen geen eenvoudige opgave zijn. 
Litjens schetste een ernstig beeld 
over de toekomst. “Bereikbaarheid 
gaat gewoon een probleem worden. 
1700 Woningen extra in Oosteinde, 
dat zijn 5.000 nieuwe Aalsmeerders. 
Omgerekend 3500 extra verkeersbe-
wegingen. In Kudelstaart zijn er 800 
huizen bijgekomen, reken op 2500 
mensen die allemaal over de be-
staande wegen moeten rijden. Haar-
lemmermeer groeit met tienduizen-
den woningen, Amstelveen wordt 
groter... Alles staat op een gegeven 
moment vast. Je houdt het niet te-

gen: mensen hebben nu andere 
woonwensen, meer alleenstaanden, 
grotere behuizing dan vroeger...” De 
omlegging van de N201 als oplos-
sing voor de verkeersdruk. Hoewel 
de nieuwe weg in 2018 alweer vast 
loopt, zo is de voorspelling. 

Bloemen en water
Litjens begrijpt het spanningsveld 
‘bereikbaarheid tegenover leefbaar-
heid’ heel goed. “Niemand wil een 
snelweg door zijn dorp, maar we 
willen wèl blijven meespelen op de 
markt.” Daar moeten ‘we’ trouwens 
wel wat aan doen, liet Litjens weten. 
Aalsmeer is van huis uit populair, 
maar om die toppositie (zeker in de 
sierteelt) te behouden, moet er wel 
aan de promotie van Aalsmeer ge-
werkt worden. “De sierteelt staat on-
der druk door ondermeer een slech-
te bereikbaarheid. Het Westland ligt 
op de loer om die positie over te 
nemen. Veiling Flora heeft nog wel 
het VBA-logo, maar voert de naam 
Aalsmeer niet meer. Endemol gaat 
weg, de TV-studio’s die twintig jaar 
voor grote naamsbekendheid heb-
ben gezorgd. We moeten meer doen 
om Aalsmeer te promoten, ‘bloemen 
en water’ moet het worden”, aldus 
de marketing-uitspraak van de bur-
gemeester. 
Een bestuurder die duidelijkheid 
hoog in zijn vaandel heeft staan. 
“Beslissingen nemen heeft één ze-
kerheid”, zei hij daarover, “en dat is 
dat je wéét dat je een aantal men-
sen tegen je in het harnas jaagt. Het 
enige dat je dàn kunt doen is die 
beslissing goed uit te leggen.” Al-
le beslissingen goed onderbouwen 
zal veel werk met zich mee brengen 
maar daar is Litjens niet vies van. “Je 
maakt er wat van door hard te wer-
ken. Ik ben er bijzonder trots op om 
dat de komende zes jaar te kunnen 
gaan doen in Aalsmeer.”
Door: Joke van der Zee

Overweldigend welkom 
voor sint en zijn pieten!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
hebben sinterklaas en zijn pieten 
een bezoek gebracht aan het cen-
trum. De ontvangst voor de goedhei-
ligman was overweldigend, super-
druk was het op het grasveld bij het 
zorgcentrum alwaar de stoomboot 
werd afgemeerd. Dikke rijen vervol-
gens voor de sint in de Kanaalstraat, 
in de Zijdstraat, op het Molenplein 
en eveneens ‘volle bak’ in het ge-
meentehuis. Sinterklaas was blij 
verrast en vast en zeker ook trots op 
deze warme en massale ontvangst. 
Heel veel jongens en meisjes had-
den een tekening voor de sint ge-
maakt en deze werden dankbaar in 
ontvangst genomen. De hoofdpiet 
had hiervoor een speciale zak mee-
genomen. Heel veel handjes zijn ge-
schud, ook veel foto’s gemaakt en 

natuurlijk werd sinterklaas officieel 
welkom geheten in het gemeente-
huis door burgemeester Pieter Lit-
jens. Elders in deze krant meer over 
de aankomst met veel foto’s om nog 
even na te genieten. 

De kinderen in Kudelstaart hebben 
een week langer in spanning moe-
ten zitten, maar ook zij krijgen hoog 
bezoek. Aanstaande zaterdag 22 
november meert de boot met sinter-
klaas en zijn pieten af bij de loswal 
aan de Herenweg. 14.15 Uur heeft 
sinterklaas in zijn overvolle agenda 
geschreven. Na de ontvangst wor-
den de kinderen uit Kudelstaart 
getrakteerd op een gezellig sinter-
klaasfeest in het dorpshuis. Het vol-
ledige feestprogramma is te vinden 
in de kinderkrant.

GEEN KRANT?
0251-674433
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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
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.meerbode.nl

Kerstcarrousel thema van 
kerstconcert in St. Jan
Kudelstaart - Hoewel de goed-
heiligman nog zijn eerste stap op 
Hollandse bodem moet zetten, is 
de organisatie rondom het jaarlijk-
se kerstconcert in de rk-kerk St. 
Jan Geboorte al in volle gang. Het 
concert zal ook dit jaar weer wor-
den verzorgd door dames- en he-
renkoor Cum Ecclesia, jongerenkoor 
Fiore, kinderkoor De Kudelkwetters 
en muziekvereniging Flora. Zij zul-
len tezamen een geweldig kerstcon-
cert ten gehore brengen dat plaats 
zal vinden op zondag 14 decem-
ber in en rond de kerk aan de Ku-
delstaartseweg. Ieder jaar probeert 
de organisatie weer een verrassen-
de draai aan het concert te geven 
en dit jaar is het thema: Kerstcar-
rousel. Volgens het woordenboek 
betekent carrousel: ‘draaimolen’, of 
‘ronddraaiende band voor vervoer 
van bagage op een luchthaven’. In 
ieder geval is het duidelijk dat er be-
weging in dit kerstconcert zal zitten. 

Op vier verschillende plaatsen in en 
rond de kerk zullen de drie koren 
van St. Jan Geboorte en muziekver-
eniging Flora vier keer een minicon-
cert geven voor het publiek. Elk mi-
niconcert zal ongeveer 15 minuten 
duren en geheel in stijl zal het pu-
bliek door kerstfiguren steeds naar 
een andere locatie gebracht worden. 
Hoewel de organisatie alle touwtjes 
strak in handen heeft en niets aan 
het toeval zal overlaten, is het weer 
altijd een onbekende factor. Daar-
om is het voor alle bezoekers van 
belang dat zij zich warm aan zul-
len kleden om de miniconcerten 
bij te wonen. Het kerstconcert be-
gint om 15.00 uur en de kerk is van-
af 14.30 uur geopend. Na afloop van 
het concert zal IJsclub VZOD op het 
kerkplein de inwendige mens ver-
zorgen met heerlijke glühwein, cho-
colademelk en een plak kerstbrood. 
Entree voor dit kerstevenement voor 
jong en oud is gratis.

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:
- Baanvak in Aalsmeer, een tien jaar oude cyperse kater, zij 

naam is Bommel. Hij is gecastreerd, en wordt al zes weken 
vermist. Er is een mogelijkheid dat hij in de omgeving van de 
Zijdstraat bij het Molenplein rondloopt.

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

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

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

kater. Zijn rug is rood ,en de buik is wit.
- 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.
- Begoniastraat t.h.v. nr. 68, in aalsmeer, een zwarte kat met een 

wit streepje onder de kin, ze draagt een geel bandje met een 
klavertje vier met steentjes.

- Rijnlandse Oord, in Kudelstaart, een grote rood witte kater

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

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

- Met spoed, wegens droevige omstandigheden, een zwarte ka-
ter van 10 jaar met een wit puntje aan de staart. Hij is niet ge-
wend aan drukte en andere huisdieren.

Feestelijke viering 25 jaar 
open huis in Open Hofkerk
Aalsmeer - Dinsdag 11 november 
is het 25 jarig bestaan gevierd van 
het open huis in de Open Hofkerk 
aan de Ophelialaan. Verschillende 
mensen waren uitgenodigd die  in 
de loop der jaren betrokken waren 
of zijn geweest bij het open huis. 
Het was een feestelijke bijeenkomst. 
De ochtend begon om 9.45 uur met 
een kopje koffie met heerlijk gebak. 
Dominee Amez gaf een terugblik op 
25 jaar open huis en hield een kor-
te meditatie. Er werden enkele leuke 
gedichten voorgedragen. De aan-
wezigen zongen ook onder piano-
begeleiding enkele liederen. Na een 
verzorgde broodmaaltijd met een 
heerlijke kop soep werd de gezel-
lige bijeenkomst afgesloten. De or-

ganisatie bedankte de diaconie die 
deze ochtend mogelijk hadden ge-
maakt en  de diaconie bedankte de 
dames Annie Stoof, Annie Vijfhuizen 
en Bertha van der Linden, die voor 
deze ochtend heel wat werk had-
den verzet, de vrijwilligers die regel-
matig helpen bij het open huis en 
koster Ton voor zijn inzet. Wilt u ook 
eens komen koffie drinken op dins-
dagochtend van 9.45 tot 11.30 uur? 
U bent elke week van harte welkom 
in Het Baken van de Open Hof kerk 
aan de Ophelialaan 247. Het belang-
rijkste is elkaar even te ontmoeten 
en een praatje te maken. De och-
tenden zijn voor iedereen, ongeacht 
of u kerkelijk bent of niet. Neem 
eens iemand mee!

7 December
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 Aiud te 
repareren. 
Muzikale leiding is in handen van 
Rob van Dijk en de algehele leiding 
wordt uitgevoerd door ds. E.J. Wes-
terman.

Sintmiddag voor 
ouderen door 
Karmeljongeren
Aalsmeer - In het weekend van 21, 
22 en 23 november zetten jongeren 
zich in voor mensen in hun omge-
ving, zo ook jongeren vanuit de Kar-
melparochie in Aalsmeer. 
Zij organiseren voor de bewoners 
van het zorgcentrum ’t Kloosterhof 
een Sinterklaasmiddag. Ze gaan 
helpen met het versieren van de 
eetzaal, thee drinken met de bewo-
ners met speculaas, Sinterklaaslied-
jes zingen en spelletjes spelen met 
de bewoners zoals onder andere 
domino, rummikub, en sjoelen. 
De jongeren hopen dat de sint ook 
nog twee zwarte pieten langs stuurt 
om het allemaal nog gezelliger te 
maken. 
Het wordt vast een geslaagde mid-
dag

Bingomiddag 
voor 50-plussers 
Rijsenhout - De Activiteitencom-
missie ANBO Rijsenhout organi-
seert op zaterdag 22 november een 
bingo-middag voor alle 50-plussers 
in Rijsenhout en omgeving in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat. Vanaf 13.30 uur staat een 
gratis kopje koffie of thee klaar voor 
alle deelnemers. 
Het nummertjes trekken begint om 
14.00 uur. 
Er zijn weer vele leuke prijzen te 
winnen. Kosten per kaartje zijn 50 
eurocent, een vel van zes kaartjes 
2,50 euro 
Zowel leden en als niet-leden zijn 
van harte welkom.

Zondag 
23 november

 
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. thema-
dienst met Otmar Vrees.
 
Alphakerk Amstelland
Let op: Dienst in ECG-gebouw, Her-
man Gorterhof 3 in Uithoorn om 
15u. Spreker: Pieter Mur.
Crèche voor de kleinsten en speci-
aal programma voor oudere kinde-
ren.

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

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Liesbet 
Geijlvoet. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. 
Zondag 19u. br. R. Griffioen uit Bun-
schoten.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Opheli-
alaan. 10u. ds. T.H.P. Prins en ds. J. 
van Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. Z. de Graaf uit 
Katwijk.
Oost: 10u. dienst, ds. C.G. Graaf-
land.  

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. J.B. ten Hove, Katwijk 
en 18.30u. ds. A. van Vuuren.

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

KERKDIENSTEN
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Dienst om 10u. ds. K. Muller en 
16.30u. ds G. Nederveen, Alkmaar.

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
 
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten en 17u. vie-
ring in Kloosterhof. 
Zaterdag 17u. woordcommunievie-
ring met ds. M. van Zoelen in Kloos-
terhof. 
Zondag om 10.30u. DOP-viering 
mmv klein koor in Karmelkerk.
Rijsenhout: Geen viering.

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

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst, ds. R. Poesiat.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. dienst olv parochia-
nen mmv gelegenheidskoor.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst met Theodoor 
Meedendorp.

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. 

Bijbelstudie
Stichting Begra Aalsmeer: maandag 
24 november. 20u. gebouw Helio-
mare, Zwarteweg 98. ds. Evang. Os-
car Lohuis.

EHBO Aalsmeer oefent in 
winkel van Horticoop
Aalsmeer - Op woensdagavond 12 
november hield de EHBO vereni-
ging Aalsmeer een diagnosetest bij 
Horticoop. Verspreid door de winkel 
lagen zogenaamde LOTUS-slacht-
offers, die diverse ongevallen uit-
beeldden. In groepjes moesten de 
eerste hulp verleners de slachtoffers 
langs en hulp verlenen. 
Er waren slachtoffers met onder-
koeling, een beklemming, wervel-
letsel en nog veel meer. Bovendien 
was er een slachtoffer met een hart-
infarct, wat overging in een hartstil-

stand. De hulpverleners moesten 
snel gaan reanimeren op het slacht-
offer, een reanimatiepop, en tevens 
moest de AED (Automatische Exter-
ne Defibrillator) erbij gehaald wor-
den. Gelukkig is op steeds meer lo-
caties en bedrijven een AED aan-
wezig. Hiermee worden de overle-
vingskansen vergroot bij een hart-
stilstand. Al met al was het een ge-
slaagde leerzame oefenavond met 
een grote opkomst. De EHBO afde-
ling dankt Horticoop voor het ge-
bruik van hun pand.

Collecte Alzheimer Nederland 
succcesvol in Kudelstaart
Kudelstaart - Alzheimer. Demen-
tie. Voor iedereen die met demen-
tie te maken krijgt, is de ziekte een 
ramp. Alzheimer Nederland zet zich 
al bijna 25 jaar in voor een bete-
re kwaliteit van leven van mensen 
met dementie én hun naasten. Nu 
al zijn er 270.000 mensen met de-
mentie en dit aantal neemt toe met 
30.000 patiënten per jaar. Van 3 tot 
en met 8 november collecteerden 
ruim 25.000 collectanten in het he-
le land om het werk van Alzhei-
mer Nederland mogelijk te maken. 
De collecte in Kudelstaart heeft dit 
jaar 1233,17 euro opgebracht. Har-
telijk dan voor uw bijdrage! U bent 
Alzheimer Nederland niet verge-
ten! Alzheimer Nederland komt op 
voor de gezamenlijke belangen van 
mensen met dementie en hun naas-
ten, informeert en wijst de weg in 
het doolhof van de zorg bij demen-

tie. Alzheimer Nederland stimuleert 
de overheid, verzekeraars en instel-
lingen om de juiste voorzieningen 
te treffen en neemt waar nodig zelf 
initiatief. Door financiering van we-
tenschappelijk onderzoek hopen we 
dementie en de ernstige gevolgen 
zoveel mogelijk te voorkomen. Hier-
mee wil Alzheimer Nederland de 
kwaliteit van leven van mensen met 
dementie en hun naaste omgeving 
verbeteren. Kijk voor meer informa-
tie over het werk op www.alzhei-
mernederland.nl. Heeft u de collec-
tant gemist en wilt u dit werk graag 
steunen? Dan kunt u alsnog uw gift 
overmaken naar giro 2502 t..n. Alz-
heimer Nederland te Bunnik. Wilt u 
helpen met collecteren voor Alzhei-
mer Nederland in uw wijk? Het kost 
u maar één avond of middag per 
jaar! U kunt zich opgeven bij: K. v. 
Buren, tel. 0297-320174.
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AGENDA
Muziek/Toneel/Film
Donderdag 20 november:
* Wandelgangen diner in horeca in 
centrum met voor iedereen vanaf 
17.30u. André Vrolijk op accordeon 
in de Praam, Zijdstraat en vanaf 18u. 
live-muziek van Jzzzz P in Joppe, 
Weteringstraat, Jake Walker Band in 
Oude Veiling, Marktstraat, de Twelve 
Bar Blues Band in ‘t Wapen, Dorps-
straat en band Daisy’s Dukes in ‘t 
Holland Huys, Zijdstraat.
Vrijdag 21 november:
* Night Fever Party voor 25+ers in 
Bon Ami, Dreef vanaf 21.30u.
21 en 22 november: 
* ‘Wat een planeet’ door toneelver-
eniging Kudelstaart in Dorpshuis. 
Vanaf 20u. Ook op 29 november.
Zaterdag 22 november:
* Concert accordeonvereniging Het 
Oosten in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a. Aanvang: 20u.
* Cabaret-avond KCA met Nina la 
Croix en Daniël van Veen in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Back to the Binding met optreden 
band Ten Beers After in De Binding, 
Zijdstraat vanaf 20.30u.
* Optreden De Klught in De Walrus, 
Aalsmeerderdijk v/a 22u.
Zondag 23 november:
* Plug & Play voor en door muzikan-
ten in The Beach, Oosteinderweg 
van 15 tot 18u.
* Optreden pianist Marc-Philippe 
Verschuren in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 16u.
* Band B-Loos live in café Joppe, 
Weteringstraat, 19-22u.
Woensdag 26 november:
* Kinderfilm The Wild voor jeugd v/a 
6jr. bij Binding Boven, Zijdstraat 53. 
Aanvang: 15.30u

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. Nieuwe expo-
sitie vanaf 27 november over (oud)-
Aalsmeer. 
* Op kinderkunstzolder in Oude 
Raadhuis expositie ‘Liefde voor de 
letter’.
Vanaf 23 november:
* Expositie tgv 1-jarig bestaan met 
werken van Wendy Limburg, Beb 
Mulder, Pieter Vermeulen en Julia 
Woning in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Zondag opening 
door burgemeester Litjens om 14u. 
Open zaterdag en zondag 13-17u. 
Vanaf 28 november ook elke vrijdag 
13-17u. open.
November:
* Expositie Aalsmeerder Mladen Ci-
cek in Dorpshuis Kudelstaart.
Zaterdag 22 november:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Iedere zaterdag 
van 11.00 tot 16u.

Diversen
Donderdag 20 november:
* Iedere donderdag inloop voor tie-

ners op zolder Binding in Zijdstraat 
van 15.30 tot 17u.
* Bon Ami aan Dreef open voor 
jeugd vanaf 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Sjoelen bij Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Vrijdag 21 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.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine 
Wim Kandreef, Kudelstaart, 20u.
Zaterdag 22 november:
* Aankomst sinterklaas en zijn pie-
ten in Kudelstaart bij loswal Heren-
weg vanaf 14.15u. Daarna feest voor 
kinderen in Dorpshuis.
* Verkoop producten uit Israël in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10-16u.
* Kaartmarathon Buurtvereniging 
Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat, 14-19u.
* Bingo-middag ANBO Rijsenhout 
voor 50+ers in De Reede, Schouw-
straat vanaf 13.30u.
* Money dartstoernooi in sportcafé 
Proosdijhal, Kudelstaart v/a 20u.
* Ladies Night in café Sportzicht, 
Sportlaan. V/a 17jr. Aanvang: 21u.
Zondag 23 november:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan, 10-13.30u.
* Sint op bezoek op kinderboerderij 
Boerenvreugd, Hornmeer en diverse 
spelletjes voor kinderen, 14-15.30u.
Maandag 24 november:
* Theorieles voor hondenbezitters in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 19.30u.
Dinsdag 25 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 26 november:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
beratraat vanaf 14u.
* Meidendag op Bindingzolder, in-
gang Haya van Somerenstraat. Film 
kijken, 14-16u. of 19-21u.
Donderdag 27 november:
* Klaverjassen, jokeren en biljar-
ten voor ouderen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.

Vergaderingen
Donderdag 20 november:
* FNV voorlichtingsavond over pen-
sioenen in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat. Aanvang: 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Maandag 24 november:
* Bijeenkomst wijkraad De Dorper in 
De Binding, Zijdstraat, 19.30u.
Donderdag 27 november:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.

Vanavond Wandel Gangen Diner in centrum

Iedereen welkom bij live-
muziekavond in horeca!
Aalsmeer - Het eerste Aalsmeer-
se Wandel Gangen Diner staat van-
avond, donderdag 20 november, op 
het programma. De horeca-gele-
genheden in het centrum staan in 
het teken van lekker eten en goe-
de blues- en jazzmuziek. Deelne-
mers lopen een culinaire route langs 
zes verschillende horecagelegenhe-
den. De deelnemende horecazaken 
zijn The Fifties, De Oude Veiling, de 
Praam, Het Wapen van Aalsmeer, 
Holland Huys en Joppe. De diner-
avond begint om 18.00 uur en de 
kosten voor het uitgebreide menu 
zijn 27,50 euro per persoon. Kaarten, 
met hierop afgedrukt het menu, zijn 
te koop bij De Oude Veiling en Het 
Wapen van Aalsmeer. Bezoekers die 
niet willen dineren, zijn overigens 
ook van harte welkom in de zes ge-
noemde horeca-gelegenheden. 

Accordeonmuziek in de Praam
Zo begint om 17.30 uur in dansca-
fé de Praam de presentatie van de 
nieuwe Beaujolais primeur. De mu-
ziek wordt tijdens de proeverij ver-
zorgd door accordeonist André Vro-
lijk. 

JzzzzzP live in Joppe
Vanaf 18.00 uur start de live-mu-
ziek in de andere horeca-zaken. Zo 
trakteert café Joppe in de Wetering-
straat het publiek op de uit door-
gewinterde Haarlemse muzikanten 
bestaande band JzzzzzP. De forma-
tie brengt de meest uiteenlopende 
muziekstijlen, van rock tot ska, van 
punk tot hotclub de france en van 
dance tot jazzcore. JzzzzzP staat ga-
rant voor een avond swingen met 
onder andere spetterende saxsolo’s 
van de jongste telg Thomas.
Ook zal deze avond bij Joppe de tra-
ditionele Beaujolais Primeur avond 
worden gehouden waarbij deze wijn 
in twee varianten kan worden ge-
proefd. Niet alleen de overbeken-
de rode wijn kan worden gepresen-
teerd, maar Joppe heeft een pri-
meur! Dit jaar is er ook een Beaujo-
lais Rosé Primeur, nog niet eerder te 
krijgen, vanavond te proeven!

Jake Walker in Oude Veiling
In De Oude Veiling komt de Jake 
Walker Band optreden. De Ameri-

kaanse gitarist, zanger, bandleider 
en songwriter Jake Walker wordt 
begeleid door gitarist Clay Wind-
ham, drummer Stephane Mikale-
an en de Aalsmeerse bassiste Mo-
nique de Jong. In Jake Walkers gi-
taar en zang doorklinken het die-
pe gevoel voor blues en soul. Zoals 
ook bluesgrootheden als Otis Rush, 
Freddie King en Peter Green dat de-
den, heeft Jake dezelfde kwaliteit 
om je te doen rillen, hij weet zijn pu-
bliek met dit bluesvirus te besmet-
ten. Jake heeft zijn bluessporen ver-
diend door jaren bandlid te zijn van 
de welbekende formatie James en 
Lucky Peterson. Nadat hij in 2005 
terugkeerde naar New York was het 
tijd voor een carrière met een eigen 
band. Opvallend is dat de gitarist 
en zanger begeleidt wordt door een 
landgenoot, een Fransman en een 
Nederlandse. Vanaf 18.00 uur barst 
de blues los in de Marktstraat!

Twelve Bar Bluesband in Wapen
In Het Wapen van Aalsmeer in de 
Dorpsstraat zorgt de Twelve Bar 
Blues Band voor de muziek. De for-
matie wordt gezien als de verrassing 
van de Nederlandse blues. Onder 
aanvoering van Kees Dusik op gi-
taar en Jan Scherpenzeel op zang 
en harmonica weet de band bij ie-
der optreden de ultieme blues sfeer 
op te roepen zoals je in een kroeg 
in Chicago of New Orleans zou ver-
wachten. 

Daisy’s Dukes in Holland Huys
Swingend wordt het ook, eveneens 
vanaf 18.00 uur, in ‘t Holland Huys 
in de Zijdstraat met de band Daisy’s 
Dukes. Deze driemans powerblues 
formatie speelt niet de standaard 
blues die je van een blues band 
zou verwachten, maar trakteert op 
een mix van ruige rock en blues en 
een eigen (stevig) karakter. De Dai-
sy’s Dukes putten uit een schat aan 
muzikale ervaring en blind vertrou-
wen op hun jarenlange samenspel. 
Daisy’s Dukes is een hecht trio dat 
strak, dynamisch en op unieke wij-
ze de blues verkondigt. Kom ook ge-
nieten van blues- en jazzmuziek in 
het centrum. Zeer zeker een muzi-
kaal uitje als vroeg begin van het 
weekend!

Avond uit met De Klught 
Aalsmeerderbrug - Na het suc-
cesvol optreden in de Oude Veiling 
gaat de Aalsmeerse band De Klught 
zaterdag 22 november een optre-
den verzorgen in De Walrus aan de 
Aalsmeerderdijk. Deze avond heeft 
een bijzonder tintje omdat Wil, de 
toetsenist, dan jarig is en zich van 
zijn beste kant wil laten zien. Nadat 
deze band in de jaren zestig en ze-
ventig al succesvol was in Aalsmeer 
en omstreken zijn ze een kleine tien 
jaar geleden weer bij elkaar geko-
men om weer goede muziek te ma-
ken en de oude vriendschapsban-

den weer nieuw leven in te blazen. 
De nieuwe start werd met een ge-
weldig optreden in het toenmalige 
café  Geluk uitbundig gevierd, een 
avond die de vele fans nog duide-
lijk voor de geest staat. Hierna is 
het succes van de band alleen maar 
verder gegroeid en krijgt zijn beves-
tiging in de vele optredens in de re-
gio. 
Een heerlijke avond met oude num-
mers aangevuld met de bekende 
krakers van de laatste jaren. Aan-
vang 22.00 uur en de toegang is 
gratis.

‘Dubbel cabaret’ zaterdag 
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 22 november 
geven liefst twee cabaretiers een 
optreden in Bacchus. Nina la Croix 
en Daniel van Veen komen naar het 
culturele café in de Gerberastraat. 
Nina de la Croix brengt het pro-
gramma Poldervrouw. Nina is op-
gegroeid in Edam, waar zij haar gi-
tarist Maarten Ebbers leerde ken-
nen. In juli 2006 studeerde ze af 
aan de Amsterdamse Toneelschool 
en Kleinkunstacademie. Ze speel-
de in de videoclip van de vliegende 
panters “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 Bac-
chus-podium het programma ‘Al-
leen’. Hij won de Holland Casino 
Prijs 2003 met cabaretduo Gel. Dani-
el is en bescheiden jongen, maar hij 
is ook bijzonder komisch, met een 
Kees Prins-achtige uitstraling en 
vergelijkbare humor. Hij zingt sub-
tiel absurde en licht-zinnige lied-
jes aan de piano. In zijn program-

ma ‘Alleen’ zingt hij over de dingen 
die niet zo makkelijk zijn. Van Veen 
wordt begeleid door Sybren Doe-
sum op trompet! 
Het eerste optreden zaterdag is om 
21.00 uur in Bacchus. De entree be-
draagt 10 euro. Kaarten zijn te re-
serveren via de site van www.cultu-
reelcafebacchus.nl  en op de avond 
te koop aan de deur van Bacchus. 
Open vanaf 20.15 uur.

Filmavond
Op zaterdag 29 november wordt 
in Bacchus de film ‘In Brugus’ ver-
toond. Twee huurmoordenaars krij-
gen na een serieus fout gelopen 
klus de opdracht in Brugge on-
der te duiken en daar te wachten 
op een telefoontje van hun chef. De 
ene maakt van de gelegenheid ge-
bruik om wat kunst en cultuur op te 
snuiven, zijn compaan vindt Brugge 
maar een achterlijk gat. 
Ook alvast een notitie waard: Op 
dinsdag 2 december staat weer 
een avondje Bacchanties op het 
programma tijdens de PACT Café-
avond.

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.

Plug & Play in The Beach
Aalsmeer - Zondag 23 november 
staat de maandelijkse Plug & Play 
weer op het programma van The 
Beach. De insteek van Plug & Play 
is dat muziekanten uit de regio op 
het podium in de bar van The Beach 
hun muzikale kunnen vertonen aan 
een breed live publiek. Vanaf 15.00 
uur zijn muzikanten en publiek van 
harte welkom. De entree is gratis!
Wil je als muzikant of band verze-
kerd zijn van een plekje tijdens Plug 

& Play, stuur dan een mailtje aan in-
fo@beach.nl. Let op! Schrijf je wel 
in, want bij een grote opkomst krij-
gen de bands, zangers en zangeres-
sen die zich ingeschreven hebben, 
voorrang om op te treden. 
Plug & Play in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a begint aan-
staande zondag om 15.00 uur en 
eindigt rond 18.00 uur. De entree 
is gratis! Surf voor meer info naar 
www.beach.nl.

Hoge scores bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Er is goed gekaart af-
gelopen vrijdag bij buurtvereniging 
Hornmeer. De deelnemers wisten 
veel punten bijeen te scoren. Op één 
zijn Nico Besselsen en Nel Weij ge-
eindigd met 5128 punten. De twee-
de plaats was voor Jaap Combee en 
Piete van Zijverden met 4924 pun-
ten, plaats drie voor Ben Johannes-

sen en Siem Burgers met 4923 pun-
ten, plaats vier voor Floor van En-
gelen en Kees Kuggelijn met 4882 
punten en plaats vijf voor Essy van 
Es en Marja van Schip met 4818 
punten. Het jokeren is gewonnen 
door Nel Schouten met 391 punten. 
Aanstaande vrijdag 21 november is 
er weer klaverjassen en jokeren in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. De aanvang is 20.00 
uur. Koffie en thee staan vanaf 19.30 
uur klaar. 

Laatste weekend Gubbels, Buisman en Visser

Oud-Aalsmeer in onbekende 
werken in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Nog tot en met komen-
de zondag 23 november is publiek 
welkom in het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat om schilderijen en 
objecten te bewonderen van Klaas 
Gubbels, Carel Visser en Sjoerd 
Buisman. Volgende week zaterdag 
29 november wordt een nieuwe ex-
positie geopend. ‘Een schilderachtig 
dorp’ is de titel en de tentoonstelling 
toont werk van meer dan 100 expo-
santen die Aalsmeer in onbekende 
werken laat zien. De expositie is sa-
mengesteld door de stichting Kunst 
en Cultuur in samenwerking met de 

stichting Oud Aalsmeer. Om 16.00 
uur is volgende week zaterdag de 
opening en deze wordt verricht door 
burgemeester Pieter Litjens. Uiter-
aard zijn belangstellenden welkom. 
‘Een schilderachtig dorp’ is vervol-
gens tot en met 4 januari te bezoe-
ken, iedere donderdag tot en met 
zondag is het Oude Raadhuis ge-
opend tussen 14.00 en 17.00 uur. De 
toegang is gratis. Tijdens de feest-
dagen blijft overigens de deur dicht. 
Wie meer wil weten kan kijken op de 
site van KCA: www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl.

Blues, pop en rock and roll
B-Loose zondag in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 23 
november speelt er een geweldige 
band in Joppe. Deze band was vorig 
seizoen de grote verrassing in het 
café in de Weteringstraat. B-Loose 
(spreek uit als: bie-loes) is een co-
verband die het levenslicht zag in 
1995, met al snel een eerste optre-
den in juli van dat jaar. De toon was 
gezet! In het begin sterk leunend te-
gen de blues, tegenwoordig vormen 
pop en rock and roll de hoofdmoot. 
Maar wel met hier en daar een swin-
gende blues-noot.
B-Loose speelt covers van onder an-
dere de Rolling Stones, Status Quo, 

Robbie Williams, U2, The Scene, De 
Dijk en vele anderen.
“Of we nou in een gezellige kroeg 
spelen, in een grote feesttent of in 
de open lucht; wij vinden het alle-
maal leuk”, aldus het vijftal. B-Loose 
bestaat uit drummer Arjan, gitarist 
Guido, bassist Ron, toetsenist Mark 
en zanger Gerard.
Het optreden van B_Loose belooft 
weer een geweldig succes te wor-
den en natuurlijk ben jij er bij! Het 
swingende spektakel begint om on-
geveer 19.00 uur en zal tot uiterlijk 
22.00 uur duren. De toegang is na-
tuurlijk gratis.

Night fever 25+ 
in Bon Ami
Aalsmeer - Steeds meer mensen 
boven de 25 jaar weten Bon Ami el-
ke vrijdagavond te vinden voor de 
wekelijkse jaren tachtig en negentig 
party genaamd Night Fever.
In de mooi aangeklede ambiance 

van de discotheek aan de Dreef kan 
genoten worden van de muziek van 
toen, natuurlijk kan er gedanst wor-
den en staat (bij)praten hoog in het 
vaandel bij de organisatie. Voor de 
rokers is er in discotheek club Bon 
Ami een inpandige rookruimte aan-
wezig. De aanvang is 21.30 uur en 
de entree bedraagt 5 euro. Info: 
www.nightfever-aalsmeer.nl.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

heel  veel  sinterklaascadeautjes  voor   muzikanten

‘starters set’
gitaar + versterker  135,00
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DefinitieVe Beschikkingen

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Kudelstaartseweg 145: 1 treurwilg en 1 kronkelwilg;
• Willem Alexanderstraat 92: 1 esdoorn.
Datum verzending vergunningen 17 november 2008

• Eiland Pinto, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, 
H 2876, 2 zilverberken.

Datum verzending vergunning 19 november 2008

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende snoeivergunning is verleend:
• Oosteinderweg 392: 2 beuken.
Datum verzending vergunning 17 november 2008

Verkeersbesluiten
Het college maakt bekend dat zij hebben besloten tot het aanleggen 
van twee individuele gehandicaptenparkeerplaatsen (aangegeven 
door bord E van bijlage 1 van de RVV 1990) op de adressen:
• Clauslaan 10;
• Clematisstraat 32.
Datum verzending: 19 november 2008

Op deze parkeerplaatsen mogen alleen de daarvoor bestemde voer-
tuigen geparkeerd worden. Betreffende verkeersbesluiten liggen 
vanaf de dag na verzending ter inzage bij de afdeling dienstverle-
ning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B. 
Hoogervorst, tel. 387 635.

BeleiDsregels éénmalige uitkering 
sociale minima 2008

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 november 
2008 ingestemd met de beleidsregels éénmalige uitkering sociale 
minima 2008. Deze beleidsregels liggen op grond van artikel 3:4 van 
de Algemene wet bestuursrecht t/m 31 december ter inzage bij de 
afdeling dienstverlening.

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:
• Dotterbloemweg 3, het plaatsen van een dakkapel;
• J.P. Thijsselaan 18, het plaatsen van een paardenstal 

en dierenverblijf;
• Koningsstraat 96, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 287, het bouwen van een woning;
• Stommeerweg 91,het plaatsen van zonwering;
• Uranusstraat 3, het plaatsen van een dakopbouw 

met 2 dakkapellen;
• Vuurdoornstraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 67, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Zijdstraat 54, het wijzigen van een gevel.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Dorpsstraat 75, het wijzigen van een berging.

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 77a;
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;
t/m 29 dec. Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 145: 1 treurwilg 

en 1 kronkelwilg; Willem Alexanderstraat 92: 1 es-
doorn; snoeivergunning: Oosteinderweg 392: 2 beu-
ken;

t/m 31 dec. Kapvergunning: Eiland Pinto, kadastraal bekend, ge-
meente Aalsmeer, H 2876, 2 zilverberken;

t/m 31 dec. Verkeersbesluiten: aanleggen gehandicapten parkeer-
plaatsen: Clauslaan 10, Clematisstraat 32;

t/m 31 dec. Beleidsregels éénmalige uitkering sociale minima 
2008;

t/m 2 jan. Wet milieubeheer: veranderingsvergunning Koninklij-
ke De Vries Scheepsbouw BV, Oosteinderweg 25;

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 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;

ter inzagetermijn tot vrijdag 26 december 2008
• Machineweg 12, het tijdelijk gebruiken van een pand voor 

vestiging van een buitenschoolse opvang/kinderdagverblijf;
• Sportlaan 17, het vergroten van de woning.

schiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het door-
geven van milieu- en geluidklachten 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

Bouwaanvraag 2e fase:
• Legmeerdijk 233, het bouwen van een bedrijfswoning.

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:
• Albrechtstraat 19, het plaatsen van een dakkapel;

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 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

• Perronzijde 21, het plaatsen van 2 dakkapellen.
Verzenddatum bouwvergunningen: 25 november 2008.

wet ruimteliJke orDening (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij 
afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrek-
king tot deze verzoeken, binnen twee weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning 
met toepassing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om ontheffing en 
bouwvergunning te verlenen voor:
• Dotterbloemweg 3, het plaatsen van een dakkapel;
• Stommeerweg 91,het plaatsen van zonwering;
• Koningsstraat 66, het plaatsen van een carport;
• Vuurdoornstraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 67, het plaatsen van een tuinhuisje.

BouwVerorDening

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

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Anjerlaan 5, het verwijderen van asbest;
• Oosteinderweg 104, het slopen van een woning;
• Violenweg 5, het verwijderen van asbest;
• Waterhoenstraat 20, het verwijderen van asbest;
• Zijdstraat 81, het slopen van een winkel.
Deze besluiten worden op 25 november 2008 verzonden.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 47

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”;

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 Dienstver-
lening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afde-
ling alleen open voor reisdocumenten, 
rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw 
gemeentegids.

fractiesPreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 25 november en 9 december. 
Voor het maken van een afspraak kunt 
u contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387660.

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

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

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-387575.
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Aalsmeerderbrug - De medewer-
kers en bezoekers van het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetmuseum ‘40-
’45 hebben al vaak gezegd dat het 
nieuwe onderkomen, het Fort bij 
Aalsmeer in Aalsmeerderbrug, als 
locatie een geschenk uit de hemel 
is. 
Dezer dagen wordt een ander groot 
voordeel duidelijk: Het fort is ver-
warmd en dat is een luxe die men in 
Lisserbroek niet kende. Het maakt 
een bezoek aan het museum en het 
werk aan de herinrichting dat nog 
steeds gaande is, ook in de winter, 
bijzonder aangenaam. 
Het Crash Museum was in Lisser-
broek gewoon open tijdens de win-
termaanden, maar in de winter-
maanden liepen bezoekers, evenals 

de medewerkers, kleumend rond in 
de loods. Die tijd is nu voorbij en dat 
wil Crash graag laten weten aan ie-
dereen die zich dat wellicht niet re-
aliseert en het voorjaar afwacht om 
een bezoek te brengen. Inmiddels 
zijn vier zalen volledig ingericht. Er 
is zoveel te bekijken dat bezoekers 
vaak uren doorbrengen in het mu-
seum. 

Ook voor kinderen
Er worden rondleidingen gegeven 
waardoor mensen heel lang geboeid 
blijven. Ook kinderen vermaken zich 
lang met een interessante en leer-
zame speurtocht. Verwarming is dan 
ook geen overbodige luxe. Enige tijd 
geleden werd de donateurs-avond 
gehouden en ook toen al bleek dat 

Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
Crash zit er warmpjes bij

Aalsmeer - Op zaterdag 15 no-
vember om 20.00 uur heeft de poli-
tie een inval gegaan in een bedrijfs-
pand aan de Witteweg. Er was mel-
ding gemaakt dat op de eerste eta-

Kudelstaart - Op woensdag 12 no-
vember om half drie in de middag 
is de politie naar het winkelcentrum 
in Kudelstaart gereden na een mel-
ding dat jeugd bezig was vuurwerk 
af te steken. Er werden drie jongens 
van 12 en 13 jaar aangetroffen, die 
bekenden vuurwerk te hebben af-

gestoken. Eén van hen had nog 25 
strijkers in zijn bezit en heeft deze 
moeten inleveren. De jongens ver-
klaarden het vuurwerk gekocht te 
hebben van een plaatsgenoot. De 
politie is naar het adres van de ver-
koper gegaan en trof onder het bed 
van deze 13 jarige jongen in een 

15 Kilo vuurwerk onder bed
woning aan Calveslo liefst vijftien 
kilo vuurwerk aan. Onder andere 
zijn vuurpijlen, vlinder- en nitraat-
bommen en strijkers in beslag ge-
nomen. Het betreft zwaar vuurwerk, 
zo goed als zeker afkomstig uit Bel-
gië. De jongen kan rekenen op een 
taakstraf via HALT.

Hennepplantage op etage pand Witteweg

de aanwezigen, die de oude situatie 
in Lisserbroek goed kenden, aange-
naam verrast waren door de tempe-
ratuur. Crash Luchtoorlog en Ver-
zetsmuseum heeft de afgelopen 
maanden heel veel bezoekers ont-
vangen en hoopt dat de mensen 
ook de komende tijd het museum 
zullen weten te vinden. Het muse-
um is iedere zaterdag geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. 
Groepsbezoeken zijn mogelijk op 
andere dagen op afspraak. Het mu-
seum is gevestigd aan de Aalsmeer-
derdijk 460 in Aalsmeerderbrug. 
Voor meer informatie over de collec-
tie van het museum en het werk van 
de Stichting Crash ’40-’45 kan men 
kijken op de website www.crash40-
45.nl.

ge mogelijk softdrugs werden ge-
kweekt. De politie trof inderdaad 
300 hennepplanten aan. Allen ston-
den op het punt om geoogst te wor-
den. De planten zijn vernietigd en al-

le apparatuur is in beslag genomen. 
De politie onderzoekt de betrokken-
heid van de huurder en die van de 
huurder van de begane grond, een 
27-jarige Haarlemmer.
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Zaterdag verkoop huis aan huis

Sursum Corda gaat weer 
oliebollen bakken!
Aalsmeer - Dit weekend, vrijdag 21 
en zaterdag 22 november, bakt mu-
ziekvereniging Sursum Corda weer 
lekkere oliebollen. Zoals gebruike-
lijk worden de oliebollen door de 
leden zelf gebakken en verkocht. 
De vereniging bakt al ruim der-
tig jaar jaarlijks oliebollen. De op-
brengst van de actie is een belang-
rijke aanvulling van de clubkas. De 

hele vereniging zal volgend week-
end druk bezig zijn met oliebollen 
bakken en verkopen. Vrijdagoch-
tend vroeg zal onder leiding van de 
voorzitter het beslag gemaakt wor-
den, volgens Sursum-recept. Daar-
na gaat een ervaren ploeg bakkers 
aan de slag om de bollen goudbruin 
te bakken. Vanaf vrijdagochtend 10 
uur worden de verse oliebollen huis 

aan huis verkocht. Meestal worden 
zaterdagochtend de laatste oliebol-
len verkocht. 

Een zakje oliebollen kost 3 euro er 
zitten er zes in. Laat de vers gebak-
ken oliebollen niet uw deur voorbij 
gaan en koop een zakje. U kunt de 
oliebollen ook alvast bestellen via 
email: info@sursumcorda-aalsmeer.

Concert Neva Ensemble uit
St Petersburg in de St. Jan
Kudelstaart - Zondag 30 november  
vanaf 15.30 uur geeft het Neva En-
semble uit Sint Petersburg een con-
cert in de Sint Jan Geboorte in Ku-
delstaart. Het Neva Ensemble is een 
klein koor dat bestaat uit 7 perso-
nen, 4 dames en 3 heren, en heeft 
zich gespecialiseerd in het zingen 
van Russische kerkmuziek. Daar-
naast wordt het repertoire aange-
vuld met beroemde liederen uit fol-
klore en lichte klassieke muziek. Al-
le leden van het ensemble hebben 
een professionele zangopleiding 
aan het conservatorium en als zang-
groep heeft het zich een techniek 
eigen gemaakt, die uitmunt in vo-
caal evenwicht. De eigen interpre-
tatie van de Slavisch-Russische mu-
ziek wordt dan ook overal hogelijk 
gewaardeerd. 

Bevlogenheid
De kerkmuziek is meer dan zeven-
tig jaar in Rusland verboden ge-

weest, maar het volk is altijd blijven 
zingen, al was het in het verborge-
ne. Wat aan een volk behoort, kan 
een regime niet uitroeien, zelfs niet 
over drie generaties heen. Men is 
in het verborgene deze muziek blij-
ven zingen. Na 1990 brak een ge-
weldige opleving aan van het gods-
dienstige leven, ook in de kerkmu-
ziek. Oude tradities werden in ere 
hersteld. Nu kunnen zij weer met de 
oeroude Slavisch-Russische kerk-
muziek ‘naar buiten’ optreden. Het 
Neva Ensemble doet dat met een 
meesterlijke stembeheersing en een 
overtuigende bevlogenheid. Ze hou-
den van hun land en van hun kerk. 
De combinatie van technisch mees-
terschap en emotionele betrokken-
heid maakt hun optredens telkens 
weer tot een prachtige, ontroeren-
de belevenis. In de pauze is er koffie 
met koek  en hier wordt 75 eurocent 
voor gevraagd voor het scholenpro-
ject in Malawi.

Back to the Binding met 
Ten Beers After zaterdag
Aalsmeer - Voor iedereen, maar 
speciaal voor alle mensen die al een 
poosje niet meer in De Binding zijn 
geweest, wordt aanstaande zater-
dag 22 november een avond geor-
ganiseerd om even lekker terug te 
gaan in de tijd. De tijd van toen je 
misschien nog een hele actieve vrij-
williger was en elke keer op vrijdag-
avond leiding was van ‘jouw’ kring. 
Of toen je elk jaar mee ging als lei-
ding met een Bindingkamp en thuis 
kwam met die geweldige kampka-
ter.
Speciaal voor die mensen organi-
seert De Binding van nú een avond 

met heerlijke muziek van de band 
Ten Beers After. Even lekker terug 
in de tijd met nostalgische beelden 
van toen, verhalen met ‘weet je nog 
toen...’ en ontmoetingen met men-
sen van toen en natuurlijk ook van 
De Binding nu. Misschien weten de 
mensen van nu je wel weer zo en-
thousiast te maken dat je besluit je 
weer eens een zomer in te willen 
zetten als kampleiding. Het is na-
melijk nog steeds zo leuk als toen! 
Dus iedereen van toen én nu is van 
harte uitgenodigd aanstaande za-
terdag 22 november vanaf 20.30 uur 
in De Binding in de Zijdstraat.

Amina Figarova Quintet laat 
Bacchus-publiek genieten
Aalsmeer - Het was afgelopen za-
terdag precies een jaar geleden dat 
het Amina Figarova Quintet Bacchus 
aandeed. Op zaterdag 15 november 
stond het kwartet er weer, voor de 
vijfde keer. Het begint te lijken op 
een traditie! Een schare trouwe aan-
hangers heeft Amina in Aalsmeer 
en omstreken en om 21.00 uur was 
Bacchus al lekker vol. Er moest ech-
ter nog een half uur gewacht wor-
den voor de band het podium zou 
betreden. Voorgaande jaren werd 
de tweede blazer steeds ingevuld 
met een trompettist. Dit jaar was er 
sprake van vernieuwing en werd de 
tweede blazer ingevuld door Simon 
Rigter op saxofoon. Het totaal geluid 
werd er wat ‘ronder’ van. Rigter liet 
in zijn solo’s duidelijk horen waarom 
hij een van de meest vooraanstaan-
de saxofonisten van de ‘nieuwe ge-

neratie’ is. De eerste set bestond 
volledig uit nummers van Amina’s 
laatste cd ‘Above the clouds’ die het 
goed doet in de Amerikaanse Jazz 
charts. De tweede set bevatte num-
mers van eerdere cd’s, zoals ‘Come 
escape with me’ van gelijknamige 
cd en ‘Numb’ van de prachtige cd 
September suite. Het slotakkoord 
werd gevormd door een kakelvers 
nummer geschreven tijdens de laat-
ste Amerikaanse tour afgelopen zo-
mer, genaamd ‘Chicago Split’. Even 
na middernacht klonk het laatste 
applaus en weten de Aalsmeerse 
fans dat er weer een jaar gewacht 
moet worden. 
Het Amina Figarova Quintet be-
staat uit Amina Figarova op piano, 
Bart Plateau op fluit, Simon Rigter 
op saxofoon, Jos Machel op bas en 
Chris Strik op drums.

Hans Dulfer in Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 29 novem-
ber speelt één van de bekendste en 
meest veelzijdige tenor saxofonis-
ten Hans Dulfer in De Oude Veiling. 
Dulfer volgt nauwlettend de nieuw-
ste trends, maar zal altijd jazzmuzi-
kant in hart en nieren blijven. Jaren-
lang opereert hij als podiumdier pur 
sang; is hij columnist van muziek-
blad Oor, bestuurslid van het Bim-
huis en radiopresentator. In 1980 
werden zijn columns gebundeld on-
der de naam Jazz in China. Op BNR 
Nieuwsradio heeft hij een wekelijks 
jazzprogramma, en komt het maken 
van platen op de tweede plaats. 
Als hij daar in de jaren negentig ein-
delijk serieus werk van maakt volgt 
grootschaliger succes in Nederland 
en zelfs een sterstatus in Japan. 
Voor zijn single ‘Hyperbeat’ ontving 
hij daar een gouden plaat. Hij was 
rond 1990 tevens directeur van mu-
ziektempel Paradiso in Amsterdam 
en organiseerde daar club nights 
voor hip hop en jazzdance scenes. 
In 1994 brak hij echt door met zijn 
album BIG. Hij heeft in zijn carriè-

re vele prijzen mogen ontvangen en 
is een jazz-saxofonist met een Rock 
and Roll-attitude. In april 2006 zorgt 
hij voor veel opschudding als hij als 
eerste muziek uitbrengt op een USB-
stick en het downloaden van muziek 
toejuicht. Op het opinieweblog van 
XS4ALL zegt hij: “Aan cd’s verdie-
nen alleen de platenmaatschappij-
en. Niet de muzikanten. Laat ieder-
een dus maar downloaden en con-
certen bezoeken, want daar kan een 
artiest wel aan verdienen.” Dulfer 
speelt tegenwoordig ook in clubs en 
discotheken op diverse podia over 
de hele wereld en nu dus ook in De 
Oude Veiling  met een unieke com-
binatie van house beats en live sax, 
contra-bas en rap. Dulfer komt niet 
alleen naar Aalsmeer, hij neemt z’n 
band ook mee. De ‘New Band!’ van 
Hans Dulfer bestaat uit dj Kikke, Eric 
Barkman en mc John Helder.
De kaartverkoop voor deze avond 
is reeds gestart. Bestellen kan via 
de website www.deoudeveiling.nl of 
koop kaarten aan de bar van De Ou-
de Veiling in de Marktstraat. 

Tijdens het laatste weekend van november is de watertoren weer geopend en 
zijn diverse nieuwe en met name veel oude foto’s van het monument te zien. 

Foto-expositie en Candle-light avond
Watertoren dit jaar nog 
driemaal open!
Aalsmeer - Het laatste weekend 
van november, 29 en 30 november, 
is de eerstvolgende keer dat de wa-
tertoren voor publiek geopend is. 
Ook eind december zal dat het geval 
zijn. Extra dit weekend is dat de to-
ren van Sangster ook ‘s avonds toe-
gankelijk is. Dat zal zijn op zaterdag 
27 december, als de ‘Candle-light 
avond’ op het programma staat. 

Sterrenhemel
Belangstellenden zijn dan welkom 
voor een hapje en drankje en kun-
nen een keer in de nachtelijke uren 
naar boven. De sterrenhemel bo-
ven Aalsmeer vanaf 50 meter hoog-

te geeft vast en zeker een heel an-
dere dimensie dan overdag! Voor 
deze avond wordt een bijdrage van 
12,50 euro gevraagd. Stichting Ini-
tiatiefgroep Aalsmeer 2000 organi-
seert deze avond, evenals alle ande-
re open dagen. 

Ook volgend jaar
Tijdens de open weekenden in no-
vember en december is tevens een 
foto-expositie te zien van foto’s met 
de 80-jarige watertoren in de hoofd-
rol. Ook volgend jaar is de stichting 
van plan maandelijks het laatste 
weekend open te gaan. Meer info: 
06-51094994.

Dansen voor 
50-plussers
Hoofddorp - In danscentrum Mar-
cella van Altena in Hoofddorp wordt 
elke dinsdag dansles gegeven aan 
50-plussers. De middag start met 
dansles voor gevorderden van 13.00 
tot 13.45 uur. Vervolgens is er de 
mogelijkheid om vrij te dansen van 
13.45 tot 15.00 uur. En tot slot is de 
dansvloer voor de beginners van 
15.00 tot 15.45 uur. De kosten be-
dragen 3 euro per persoon. Voor in-
formatie kan gebeld worden naar 
023-5613527 of 020-6459007.

Klassiek en populair werk 
op vijftiende pianogala
Aalsmeer - 7 November was het 
weer tijd voor het jaarlijkse piano-
gala. De alweer vijftiende editie is dit 
jaar volledig door Robbert Tuinhof 
georganiseerd. Een enorme hoe-
veelheid enthousiaste muzikanten 
van jong tot oud en van het niveau 
aanstormend talent tot (semi)-pro-
fessioneel maakten hun opwach-
ting in het knusse Bacchus. Om het 
overvolle programma af te kunnen 
werken werd er weer tijdig (20.30 
uur) begonnen. Allereerst met de 
aanstormende talenten, waaronder 
de 6 jarige Faas Kaaijk. Voor dit vijf-
tiende Bacchus piano-gala was er 
speciaal een tweede piano op het 
podium gezet, zodat organisator 
Robbert een pianoduet met Ton van 
den Boogaard aan kon gaan. De pi-
ano had een deel van de avond de 
hoofdrol als solo-instrument, maar 
vervulde ook diverse malen de rol 
van begeleider. Dit gaf de kans aan 
diverse solisten, op saxofoon onder 

andere de Limburgse Ankie Movers 
en Inge Lelyveldt. Bijzonder waren 
de twee eigen composities van Jan 
Busstra die hij samen met zijn doch-
ter Margreet op dwarsfluit ten ge-
hore bracht. Natuurlijk werd er ook 
gezongen. In het populaire gen-
re liet Saskia Veenswijk begeleid 
door Robbert van zich horen. Dori-
ne Pronk begeleid door Jacko Han-
sen (beiden Ten Beers After) brach-
ten met ‘Lepers in the temple’ een 
fraaie ballad. Traditiegetrouw wer-
den er ook weer diverse klassieke 
stukken ten gehore gebracht door 
Willem Kikkert, Piet Vreeken en Jo-
hannie Pfeiffer. Hoogtepunt van de 
avond was de uitvoering van ‘Adios 
nonino’ van Piazolla door Robbert 
Tuinhof. Tegen middernacht besteeg 
het Aalsmeer Jazz Quartet de bühne 
en bleef het gezellig tot in de klei-
ne uurtjes. Fragmenten van het pia-
nogala zijn op www.youtube.com te 
vinden onder ‘Bacchus pianogala’.

Kaartmarathon 
BV Oostend
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
22 november organiseert buurt-
vereniging Oostend een gezelli-
ge kaartmarathon. Snelle beslissers 
kunnen zich nog opgeven bij Greet 
van Andel via telefoonnummer 
0297-323588. De kosten zijn 12,50 
euro per persoon en de eerste ron-
de wordt gespeeld om 14.00 uur. Tot 
18.00 uur wordt er gekaart, daarna 
volgt een etenspauze en wordt om 
19.00 uur de ‘kaartdraad’ weer op-
gepakt. De marathon duurt tot 21.00 
uur en vindt plaats in buurthuis ‘t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat.  
Alvast een notitie waard: Op 19 de-
cember staat kerstkienen op het 
programma en hier zijn leuke prij-
zen mee te winnen.

Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 2 decem-
ber vanaf 19.30 uur viert buurt-
vereniging Ons Genoegen sinter-
klaasfeest met haar leden. Er gaat 
gekaart worden om leuke prijzen. 
Plaats van samenkomst is het ge-
bouw van Ons Tweede Thuis  in de 
Hortensialaan 55.
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Zondag opening nieuwe expositie
Galerie Sous-Terre viert 
éénjarig bestaan groots
Aalsmeer - Zondag 23 november is 
het feest in galerie Sous-Terre. Om 
14.00 uur opent burgemeester Pie-
ter Litjens van Aalsmeer de nieuwe 
expositie én de uitbreiding van de 
galerie met een Artgift Shop. De ga-
lerie bestaat één jaar en dat wordt 
groots gevierd met livemuziek en 
een kunstverloting. Iedereen is van 
harte welkom om daarop het glas te 
komen heffen.

Opening Artgift Shop
Galerie Sous-Terre is een echt fa-
miliebedrijf. Nol en Bernadette de 
Groot startten twintig jaar geleden 
hun eerste galerie in het souterrain 
van hun woning in het dorp Lithoij-
en in Noord Brabant. Deze succes-
volle galerie op eigen terrein is uit-
gegroeid tot een expositieruimte van 
1000 vierkante meter en een beel-
denpark van 30.000 vierkante meter. 
Het brede aanbod van kwalitatief 
hoogstaand werk, van nationale en 
internationale kunstenaars, spreekt 
veel kunstliefhebbers aan. Ook in de 
nieuwe vestiging in Aalsmeer werkt 
deze bedrijfsfilosofie goed. Nol en 
Bernadette hebben drie zonen, Je-
roen, Frank en Robbin. Opgegroeid 
tussen de kunst en met de kunste-
naars, hebben zij het enthousias-
me en de liefde voor de kunst van 
hun ouders meegekregen. Al gerui-
me tijd werken zij mee in de gale-
ries van hun ouders. De zonen heb-

Frank, Jeroen en Robbin de Groot openen hun nieuwe Artgift Shop. Eén van de te winnen bloemenboeketten van Wendy Limburg.

Schilderij van Beb Mulder.

ben het éénjarig bestaan van de ga-
lerie in Aalsmeer aangegrepen voor 
het openen van een eigen bedrijf. 
In de ruimte waar voorheen work-
shops werden gegeven starten zij 
een Artgift Shop. Zij presenteren 
hier gunstig geprijsde kunstwerken 
die, zonder af te doen aan de kwali-
teit die men van Sous-Terre gewend 
is, een aanvulling vormen op het as-
sortiment van de galerie. Bedrijven 
die een uniek relatiegeschenk zoe-
ken, de jonge, beginnende kunstko-
per en mensen die iets bijzonders 
cadeau willen doen, kunnen zij nu 
nog beter van dienst zijn.

Nieuwe expositie 
De nieuwe expositie start op 22 no-
vember met een voorbezichtiging 
en loopt tot en met 25 januari 2009. 
Galerie Sous-Terre laat in deze pe-
riode nieuw werk zien van vier kun-
stenaars. 

Wendy Limburg maakt uitbundige 
keramische objecten in felle kleu-
ren. “Ik hou enorm van verzamelen 
en verzamelingen. Uiteenlopende 
zaken bij elkaar zetten, ergens door 
verbonden. Soms is dat kleur, de an-
dere keer het materiaal, dan weer 
de vorm of een eventuele functie. 
Het oog moet getrokken worden en 
je moet blijven kijken, het liefst naar 
een drukke, bonte samenstelling.”  
Wendy heeft landelijke bekendheid 

met onder meer haar bloemenboe-
ketten. Het werk van Beb Mulder is 
herkenbaar aan het sterke kleurge-
bruik en het stevige handschrift. Het 
is expressionistich-abstract. Hij ty-
peert zichzelf als een nazaat van de 
Cobragroep. “Ik begin zonder voor-
opgezet plan met een kwast met 
olie- of acrylverf en stop als ik het 
gevoel heb dat een schilderij onder 
mijn handen een eigen leven krijgt, 
dan pas is het schilderij klaar.” Pie-
ter Vermeulen werkt in Nederland 
en Spanje en dat heeft onmisken-
baar invloed op zijn werk. Hij gaat 
uit van abstracte begrippen als ver-
langen, verwarring, liefde, bekente-
nissen; hij combineert dit met figu-
ratieve elementen. Deze uitgangs-
punten worden door kleur, vorm en 
techniek vertaald en zichtbaar ge-
maakt. “Voor mij is een schilderij 
dat gaat over verlangen, verwarring 
of de liefde als een gedicht. Mijn 
werk is abstract-lyrisch en expres-
sief.” Julia Woning studeerde af in 
de richting illustratie aan de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten in Rot-
terdam. Naast illustraties en portret-
ten in opdracht maakt zij vrij werk. 
Haar vrolijke serie dikke dames in 
acrylverf, rondom thema’s als werk, 

golf, liefde, geslaagd en baby’s, zijn 
uitermate geschikt als cadeau of als 
relatiegeschenk. Julia’s werk wordt 
geëxposeerd in de nieuwe Artgift 
Shop. Naast de expositie van bo-
venstaande kunstenaars toont ga-
lerie Sous-Terre permanent een gro-
te collectie van werk van door haar 
vertegenwoordigde kunstenaars. 
Wendy Limburg heeft speciaal voor 
het éénjarig bestaan in Aalsmeer en 
de opening van de Artgift Shop tien 
kunstwerken gemaakt. Deze bloe-
menboeketten van keramiek wor-
den op 23 november rond 15.30 uur 
verloot onder de dan aanwezige be-
zoekers van de galerie. Komt al-
len en maak kans op één van deze 
unieke werken! 
Op verzoek van de klanten zal de 
galerie vanaf  28 november voort-
aan ook op vrijdagmiddag open zijn. 
Galerie en beeldentuin Sous-Terre 
en de Artgift Shop zijn dan het he-
le jaar open op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur of 
op afspraak, telefoon: 0297-364400, 
mail: info@galerie-sous-terre.nl. 
Het adres is Kudelstaartseweg 1, te-
genover de watertoren. Meer we-
ten? Kijk op www.galerie-sous-ter-
re.nl.

recensie
Jarige Toneelvereniging Kudelstaart 
trakteert publiek op mooi avondje uit
Kudelstaart - Annie M.G.Schmidt 
kende nauwelijks missers. Alles 
wat zij schreef en bedacht werd 
een succes. Behalve de in 1972 ge-
schreven musical ‘Wat een Planeet’. 
Deze musical, ondanks de glansrol 
van Willem Nijholt, kende slechts 
een kort leven. Voor de tekstschrij-
vers Ton Offerman, Cor Schrama en 
Erik van Itterzon een aardige uitda-
ging deze musical nog eens uit te 
gaan voeren. Een andere, veel be-
langrijkere reden was, dat de origi-
nele tekst naadloos aansluit op de 
huidige tijd. Een deel van de tekst 
werd in een nieuw actueel jasje ge-
stoken. Verder werd er gebruik ge-
maakt van videobeelden. 
Mede daardoor wisten zij van de 
enigszins miskende musical een 
modern actueel totaal theater te 
maken. De atoombom werd ver-
vangen door de verwarming van de 
aarde, de sms’jes werden veelvuldig 
gebruikt, de kredietcrisis kwam ter 
sprake en ook Al Gore maakte zijn 
opwachting. Het is het drietal zeker 
gelukt om van een musical actu-
eel totaaltheater te maken. Adrie C. 
Groeneveld zorgde voor een trans-
criptie van de arrangementen van 
Harry Bannink en verweefde ook 
nog eens een eigen compositie door 
het geheel. 
De jubilerende toneelvereniging 
Kudelstaart wist er met al het talent 
dat zij in huis hebben een wervelen-
de voorstelling van te maken. De ti-
ming was perfect, het licht en geluid 
uitstekend, het decor simpel maar 
vernuftig en de catwalk bleek een 
trouvaille. De muziek met Adrie C. 
Groeneveld op piano, Rob Poppen 
op gitaar, Rein Tichelaar op drums 
en Joop Gijsbers op bas grensde 
aan het professionele. Het kwartet 
verdient een groot compliment voor 
hun speelwijze.

Simpel verhaal 
‘Het verhaal is vrij simpel’, vond  An-
nie M.G.Schmidt zelf. Een oude man 
wordt zijn volkstuintje afgenomen 
vanwege een oprukkende stad. Pro-

daar snel achteraan: “Ik heb ook 
veel noten op mijn zang.” Nee, er 
stond geen Simone Kleinsma op het 
podium. Hoewel Peter van der Schil-
den een goede vervanger voor An-
thonie Kamerling (tegenspeler van 
Simone Kleinsma in Mamamia) zou 
kunnen zijn. Een fantastische uit-
straling en een warm geschool-
de stem. Maar is dat de bedoeling 
van amateurtoneel?  Gaat het niet 
in eerste instantie om het onge-
looflijke plezier in het toneelspelen. 
Wie zich realiseert hoeveel uren en 
moeite men zich getroost om met 
elkaar er een mooie voorstelling van 
te maken, komt absoluut op ande-
re gedachten.  Ton Offerman en de 
zijnen hebben in de tien maanden 
die zij het gezelschap onder handen 
hebben gehad er een mooi samen-
hangend geheel van gemaakt. Er 
werd gewoon goed gedanst, gezon-
gen en geacteerd. De tekst was heel 
goed te verstaan, woord voor woord 
viel te volgen. En ach, wat zou het 
een zegen zijn als nu eens wat meer 
mannen zich gaan vertonen in de 
pakken van Peter van der Schil-
den alias Willem/verteller/Daan/Mr 
de Wit. De wereld zou er dan een 
stuk vrolijker uitzien. ‘Wat een pla-
neet’ wordt aanstaande vrijdag 21 
en zaterdag 22 november weer op 
de planken gebracht van het Dorps-
huis Kudelstaart, de laatste uitvoe-
ring is zaterdag 29 november. Alle 
voorstellingen zijn overigens uitver-
kocht!

Janna van Zon

Foto: Riny Cornelissen.

jectontwikkelaars azen op alle be-
schikbare grond. Zou de schrijf-
ster ooit geweten hoe visionair zij 
was? Want ook in Aalsmeer heeft de 
huidige VVD wethouder Berry Nij-
meijer bepaald dat de volkstuinen, 
waar zoveel mensen hun ziel en za-
ligheid in hebben gestopt, moe-
ten wijken voor nieuwbouw.  ‘Terug 
naar de schaarste’ wordt er gezon-
gen door de hoofdrolspeelster Tine-
ke van Kleef, en wat heeft zij gelijk! 
De oude man, gespeeld door Cees 
Vreeken, is een tranentrekkende 
glansrol. 
Zijn mimiek is geweldig en dat wordt 
nog eens te meer benadrukt wan-
neer hij op een gegeven moment 
van rol verandert en meezingt met 
het koor. De meesterlijk gespeel-
de verdwaasde blik, de afhangen-
de schouders en de onzekere stap-
pen verdwijnen als sneeuw voor de 
zon. Ook worden mooie rollen neer-
gezet door Liesbeth Zeldenthuis en 
Helga de Zanger. In het stuk spelen 
zij moeder en dochter en zoals het 
ook kan zijn in het ‘gewone leven’ 
verschillen beiden zeer van elkaar. 
De moeder een mondaine vrouw, 
die het in het verleden niet zo nauw 
nam met de mannen. 
De dochter daarentegen  getuigt 
zich van een grote maatschappelijke 
betrokkenheid.  Hilarisch is de ver-
tolking van de ambtenaar de Haan 
(Peter Schenkius) en de project-
ontwikkelaar de Vink (Jitse Krenn) 
goed gecast. De beide secretares-
ses, Anita van Leeuwen en Marjo-
lein Persoon, hebben misschien niet 
zo een spectaculaire rol, maar met 
hun maniertjes weten zij zich toch 
goed de aandacht op zich te vesti-
gen. Dat zelfde telt voor Huub van 
Schaik. 
Alle hulde voor het grime en kap-
werk van Leontien Zethof. Zij trans-
formeert Cor Knol tot een echte Al 
Gore. “Toen ik mijzelf terug zag, her-
kende ik mijzelf niet meer”, was zijn 
reactie. De dansgroep bestaande uit 
Erma van Maris, Jade Berk, Tessa de 
Vries, Sanne de Boer, Myrna Baars, 

Melanie van Leeuwen, zijn prach-
tige uitdagende meiden die vooral 
in de paaldansscène boven zichzelf 
uitstijgen. 
Maar ook op de catwalk lieten zien 
wat zij waard zijn. De bijrollen wer-
den vertolkt door Robin Bakker, 
Merel Meyer, Thomas Voorn, Nick 
Janmaat, Marc Verschuren, Moni-
que Mantel en Patrick Zeldenthuis. 
Al deze talentvolle mensen verdie-
nen meer kansen. Dat telt evenzeer 
voor de geluidstechnici. Tim Veen-
vliet, Martijn van Vloten en Jeroen 
Jacobs. Deze jongens leverden wer-
kelijk topsport. Het zou de gemeen-
te Aalsmeer sieren wanneer er eens 
meer aandacht wordt besteed aan 
zoveel aankomend talent. Er moet 
gewoon een ruimte beschikbaar 
worden gesteld waarin de podium-
kunst een thuishaven krijgt, zodat 
al deze talentvolle acteurs actrices, 
geluidsmensen, grimeurs, tekst-
schrijvers, regisseurs, decor en kos-
tuum ontwerpers musici en dan-
sers het  plezier van nu kunnen be-
houden en vergroten. De gemeente 
Aalsmeer is trots op het bloeiende 
verenigingsleven. En terecht. Maar 
door de steeds meer oprukken-
de privatisering wordt het voor veel 
verenigingen almaar moeilijker en 
ingewikkelder om het hoofd boven 
water te houden. ‘Wat een planeet’ 
is een stuk met een boodschap. Het 
is te hopen dat die goed uitgevoer-
de boodschap wordt opgepakt door 
de politieke bestuurders.   

Geen Mama Mia
“Het is geen Mama Mia.” Vond een 
van de aanwezigen, “maar”, zei hij 

Zondag in De Oude Veiling
Borrelen met Marc-Philippe 
Verschuren op de piano

Vanaf jongs af aan was hij al geïn-
teresseerd in kunst en cultuur. Zo 
schreef hij op 9 jarige leeftijd een 
gedicht waarmee hij jong dichtta-
lent 1999 werd. 
Kort hierna werd hij uitgenodigd 
om bij de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer te komen. Rond die tijd 
volgde hij ook zijn eerste pianoles. 
Marc heeft sindsdien ruim drie jaar 
klassieke pianoles gehad. In 2004 
leverde hij een laatste bijdrage aan 
KCA. Toen besloot hij zich namelijk 
te gaan richten tot Engelse teksten. 
Ongeveer een jaar later begeleidde 
hij voor het eerst een zelfgeschreven 
tekst met de piano. Eerst gesproken 
tekst, later gezongen. Dit beviel hem 
dusdanig goed dat hij nu, vier jaar 
later, nog steeds actief is. In eerste 
instantie schreef hij enkel vanuit zijn 
eigen perspectief. Dingen die hem 
bezig hielden, situaties waarmee hij 
te maken had, dingen die hij zich als 
persoon aantrok. 
Zo begon Marc in 2004 het num-
mer ‘Strange World’. Over het feit dat 
er mensen worden uitgemoord en 
dat er nauwelijks tijd is om te rou-
wen; Het nummer ‘The more Vul-
nerable’ uit 2005. Over dat een re-
latie je zielsgelukkig, maar tegelij-
kertijd erg kwetsbaar maakt; En in 
2006 een nummer over een vakan-
tievriendin ‘Haunted by Fantasies’. 
Dingen die Marc zich afvroeg heel 
direct vertaald. 
“Are you haunted by fantasies, you 
want to be real?!” Kortom, een heel 
autobiografisch gebeuren als je het 
zo achter elkaar zou leggen. In 2006 
heeft Marc een aantal maanden 
lang in bandverband gespeeld. Hier 
was hij de zanger en songwriter. Ze 
hebben uiteindelijk opgetreden in 
onder andere de P60 in Amstelveen 
en ook Bacchus in Aalsmeer tijdens 
Koninginnedag. Het genre betrof 
melodische rock. 
Door muzikale verschillen is de band 
uiteindelijk, binnen een jaar opge-
houden. Hierna koos Marc ervoor 

om voorlopig ´solo´ verder te gaan. 
Marc vindt het namelijk erg belang-
rijk dat je je echt kunt identificeren 
met wat je zingt en schrijft. 

Origineel en energiek
De afgelopen twee jaar is Marc be-
gonnen om – behalve natuurlijke 
over zijn eigen persoon – ook over 
andere situaties te schrijven. Zo had 
een vriend van hem, vorig jaar te 
maken met een relatie waaraan hij 
haast onderdoor ging. Aan de hand 
van zijn teksten en vanuit zijn per-
spectief heeft Marc daar het num-
mer ‘Explosion of Anger’ over ge-
schreven. 
Zo heeft Marc nu al een behoorlijk 
aantal nummers geschreven; door 
zich te verplaatsen in een bepaalde 
situatie of persoon. “Je kunt je toch 
moeilijk blijven beperken tot enkel je 
eigen gemoedstoestand. Dan wordt 
het op gegeven moment gewoon te-
veel hetzelfde. Gaan teksten op el-
kaar lijken en lopen melodielijnen in 
elkaar over”, legt Marc uit.
Het verschilt per nummer hoe Marc 
het schrijft. Soms eerst de tekst, 
soms eerst de melodie, en soms 
voegt hij ze gewoon samen. Van de 
laatste vier nummers waaraan Marc 
is begonnen, schreef hij er één in de 
Pyreneeën en twee op de terugweg 
van de vakantie. Tot slot is Marc niet 
al te lange tijd geleden begonnen 
met het spelen van covers. Marc 
heeft er bewust voor gekozen om 
zich niet tot één bepaald genre te 
richten. 
Zo speelt Marc van The Beatles tot 
The Rasmus, van Maroon 5 tot Mar-
co Borsato en van Elvis Presley tot 
Eric Clapton. Marc probeert zich ge-
woon zo breed mogelijk te oriënte-
ren binnen de muziek. Kenmerkend 
voor zijn performen zijn: origineel en 
energiek. Marc probeert het publiek 
wat dat betreft er echt bij te betrek-
ken.  Kom het zien en horen aan-
staande zondag in De Oude Veiling. 
U/jij bent welkom.                

Aalsmeer - Heerlijk borrelen met Marc-Philippe Verschuren met pi-
ano en zang kan aanstaande zondag 23 november in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. In huiselijke sferen neemt deze jeugdige mu-
zikant de bezoekers mee in zijn musicale wereld. Naast een aantal 
eigen nummers zal hij ook vele covers ten gehore brengen. Marc-
Philippe neemt vanaf 16.00 uur achter de piano plaats en de toe-
gang is gratis.

Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer  -  Vogelverenig ing 
Aalsmeer en Omstreken organiseert 
op zondag 23 november een gro-
te vogelbeurs in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. Tus-
sen 10.00 en 13.30 uur zijn bezoe-
kers welkom. 
De vogelbeurs heeft een andere op-
stelling waarbij de bezoekers ge-
makkelijk hun weg vinden en over-
zichtelijk het vogel sortiment te be-
wonderen is.
Iedere vogelliefhebber is welkom om 
vogels te kopen, verkopen te ruilen 
of rond te kijken en vragen te stel-

len over hun hobby betreffende vo-
gels, voedsel en huisvesting. De en-
tree bedraagt 50 eurocent  voor ie-
dereen die komt kijken of kopen. 
Verkoopt u vogels dan betaalt u 1,20 
euro. 
Handelaren zijn aanwezig (alleen op 
uitnodiging) met diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kana-
rie’s en kromsnavels. 
Er is ook een handelaar aanwezig 
met diverse soorten voer, zoals za-
den, zaadmengsels, meelwormen 
en aangevuld met vogel benodigd-
heden.

Ouderendag met Midway 
Joy Singers in burgerzaal
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 21 
november is de jaarlijkse ouderen-
dag in de burgerzaal van het ge-
meentehuis. Om 14.15 uur gaat de 
zaal open en worden ouderen ont-
vangen met koffie of thee met een 
echt Aalsmeers Westplasje. Na een 
welkomstwoord door voorzitter Dirk 
van Leeuwen is de microfoon voor 
burgemeester Pieter Litjens en aan 
de eerste burger de eer om de ou-
derendag officieel te openen. Als 
eerste treedt de groep Pommedo-
re op met het programma ‘De meis-
jes van de zangvereniging’. Daarna 
komen de bingokaarten op tafel en 
gaan de ballen rollen. Een bingo-
kaart kost 50 eurocent en er zijn leu-
ke prijzen te winnen. De bezoekers 
worden verzocht zelf een pen mee 
te nemen en klein geld. Om half zes 
is het tijd voor een borreltje, gevolgd 

door een broodmaaltijd met koffie 
of thee toe. De achtergrondmuziek 
wordt tijdens de borrel en de maal-
tijd verzorgd door het Westend Trio 
onder leiding van Chris van Dijk. 
Het avondprogramma opent om 
19.15 uur met een optreden van 
The Midway Joy singers uit Zwa-
nenburg. De zanggroep staat on-
der leiding van Hein Verheijen en 
achter de piano gaat Jan Verheijen 
plaatsnemen. Om kwart voor acht 
volgt een pauze en na een half uur 
zullen The Midway Joy singers op-
nieuw het podium in de burgerzaal 
betreden. De sluiting van de oude-
rendag is gepland om 20.45 uur. De 
ouderendag bezoeken kost 10 eu-
ro per persoon en kaarten zijn ver-
krijgbaar bij Dirk van Leeuwen, tel. 
06-51094994 en, indien voorradig, 
te koop bij de deur.
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Kees Scholte is de komende twee jaar Prins Carnaval van Poelgilderdam.
Foto: F. van Maurik/J.P. Kluinhaar.

Thema 2009: ‘Een Carnavalsreclame’
Kees Scholte nieuwe Prins 
Carnaval bij Pretpeurders 
Kudelstaart - Carnavalsvereni-
ging De Pretpeurders heeft op za-
terdag 15 november een zeer gezel-
lig feest gevierd ter ere van het be-
gin van een nieuw carnavalsseizoen. 
Op deze avond heeft Prins Peter den 
Eerste zijn staf overgedragen aan de 
man die de komende twee jaar de 
titel Prins Carnaval van Poelgilder-
dam zal dragen. 
Met de grootst mogelijke zorg en ui-
terste geheimhouding is de nieuwe 
prins verkozen. En wat bleek: Hij is 
al jaren een zeer bekende figuur in 
de carnavalswereld. Na een span-
nende inleiding in een bosrijk de-
cor kwam Kees Scholte als nieuwe 
prins uit een grote holle boom te-
voorschijn. 
Samen met de Raad van Elf is 
hij vast van plan er een uitermate 
gez(w)ellig feest van te maken voor 
jong en oud. Na deze verrassende 
onthulling stond voor de kersver-
se Prins Kees den Eerste direct zijn 
eerste officiële plicht al te wachten, 
de bekendmaking van het carna-
valsthema 2009. 
Volgend jaar zal het carnaval in Ku-
delstaart in het teken staan van ‘Een 
Carnavalsreclame’.

Inschrijven optocht
Wat nu erg van belang is voor men-
sen die mee willen doen aan de 

grote carnavalsoptocht door Ku-
delstaart is het thema. Komend jaar 
spreekt men in Poelgilderdam (zo-
als Kudelstaart tijdens het carna-
val heet) van ‘Een Carnavalsrecla-
me’. Iedereen kan vanaf nu dus vast 
gaan nadenken over de vraag hoe 
dit thema het leukst vorm gegeven 
kan worden, met name op de wa-
gens tijdens de optocht. 
De carnavalsoptocht vindt in 2009 
plaats op zondag 22 februari. Om dit 
evenement voor iedereen prettig te 
laten verlopen, wordt aan de deel-
nemers een aantal eisen gesteld. 
Voor deelname aan de optocht geldt 
een verplichte inschrijving. 
Deze dient vóór 6 februari 2009 bin-
nen te zijn, met opgave van contact-
persoon en telefoonnummer, aantal 
en namen van de deelnemers op de 
wagen en naam van de bestuurder. 
Voorafgaand aan het carnaval komt 
de organisatie langs om te bekijken 
of de wagen voldoet aan het the-
ma en de overige voorschriften. De-
ze voorschriften worden na inschrij-
ving verstrekt. 
Inschrijven voor de optocht kan bij 
het secretariaat van De Pretpeur-
ders: Marco Splinter, Leeghwater-
straat 126, 1433 CB Kudelstaart, tel. 
0648356635 en e-mail m.splinter@
begam.nl. E-mailen heeft de voor-
keur.

17.795 Euro voor Karmelkerk
Aalsmeer - De jaarlijkse kerkevei-
ling in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat heeft dit jaar het gewel-
dig bedrag opgeleverd van bijna 
18.000 euro. Dit recordbedrag gaat 
ditmaal besteed worden aan de her-
inrichting van de kerk aan de Stom-
meerweg. In een goed gevuld Paro-
chiehuis begon afgelopen zaterdag-
avond om half negen de bekende 
veilingmeester, Willem Klijn uit de 
Kwakel, aan de verkoop van de eer-
ste kavel. In totaal zijn er deze avond 
250 kavels verkocht. Al vanaf het 
begin was de stemming in de zaal 
prima en had iedereen er zin in om 
er een leuke avond van te maken. 
Het veilingcomité had er dit jaar een 
leuke catalogus van gemaakt met 
voor iedereen de mogelijkheid om 
iets van zijn gading en budget te ko-

pen. Van een plantje van enkele eu-
ro’s tot een diner, in een plaatse-
lijk restaurant, voor enkele honder-
den euro’s. Door de vele aanwezi-
gen werd gretig geboden. Hilarische 
momenten ontstonden als twee ko-
pers tegen elkaar gingen opbieden 
en artikelen ruim boven de werkelij-
ke waarden van de hand gingen. De 
veilingmeester wist op meesterlijke 
wijze alles onder de hamer te bren-
gen, en om half een ging de laatste 
kavel, een verrassingspakket, van 
de hand. Aan het einde van de vei-
ling werd nog een verloting gehou-
den op bonnummer en catalogus-
nummer. Het veiling comité kan te-
rug kijken op een geslaagde, maar 
vooral gezellige avond en hoopt vol-
gend jaar dit spektakel opnieuw te 
kunnen evenaren.

De Marconisten winnaar 
shantyfestival in Grou
Leimuiden - Shantykoor De Mar-
conisten uit Leimuiden en omgeving 
heeft afgelopen zaterdag het goed 
bezette shantyfestival van Stayo-
kay in Grou in Friesland gewonnen. 
Zestien koren hebben aan dit festi-
val deel genomen. Gezien de grote 
belangstelling voor dit festival werd 
het festival in tweeën gesplitst. Op 
zaterdag 8 november konden ne-
gen koren hun kunnen tonen. Als 
winnaar kwam die dag het shanty-
koor Muiterij Kantje Boord uit Dus-
sem in Brabant uit de bus. Voor dit 
koor was het al de derde keer dat ze 
er met de dagprijs vandoor ging en 
de tweede keer dat ze met de wis-
seltrofee heeft gewonnen. Echter, 
om voor de derde keer de wissel-
trofee te winnen, moesten ze nog 
even een weekje wachten. Op za-
terdag 15 november kregen de laat-
ste zeven koren de gelegenheid om 
de strijd aan te gaan voor de dag-
prijs en de felbegeerde wisseltrofee. 
Op deze avond moesten De Marco-
nisten het opnemen tegen vier ko-
ren uit Friesland, één uit IJmuiden 
en één uit Maassluis. Geen gemak-
kelijke opgave dus. 
De jury bestond uit drie personen 
uit de top van de Friese muziekcul-
tuur met als voorzitter de heer Van 
der Hoek. Op vele onderdelen werd 
gelet, zoals, zang, presentatie, en-
thousiasme zangers en de choreo-
grafie. Een moeilijke opgave voor al-
le koren. Alle koren deden hun ui-
terste best en maakten het de ju-
ry niet gemakkelijk. Rond elf uur in 
de avond werd het zingen beëin-
digd en trok de jury zich terug voor 
beraad. De spanning werd er een 

kwartier ingehouden voordat de ju-
ry weer ten tonele verscheen. Na-
dat de beheerder van Stayokay Grou 
alle medewerkers had bedankt, gaf 
hij het woord aan de voorzitter van 
de jury. Nadat deze nog enkele tips 
aan de koren had gegeven volgde 
de uitslag van deze avond. Als derde 
eindigde het koor uit Hardegarijp. 
Als tweede het koor uit Maassluis 
en winnaar van de avond werd De 
Marconisten. Nadat het gejuich en 
de vreugdedansen enigszins waren 
getemperd deelde de voorzitter van 
de jury nog mede dat ook de wissel-
trofee voor dit jaar naar  het Leimui-
dense shantykoor gaat. Kortom, een 
zeer geslaagd festival voor De Mar-
conisten. Lang kon er op de over-
winning niet gefeest worden, want 
voor zondagmiddag 16 november 
stond alweer het volgende optreden 
in theater Eben Haëzer in Amster-
dam Zuidoost op het programma. 
Nadat het koor aldaar door de orga-
nisatie uitgebreid was gefeliciteerd 
met het behaalde succes in Grou, 
werden de talrijke aanwezigen ge-
trakteerd op geweldige zang en een 
perfecte show. Ook hier dankbaar 
en tevreden publiek. Een herhaling 
van een optreden aldaar is dan ook 
niet uitgesloten.
Dat het shantykoor De Marconisten 
goede prestaties levert, heeft men 
ook over de grenzen ontdekt. Het 
koor is uitgenodigd om in juni 2009 
deel te nemen aan een internatio-
naal shantyfestival in Praag. Het 
koor geeft hier graag gehoor aan en 
zal ook daar laten zien waartoe ze in 
staat is. Een mooie opsteker voor dit 
geweldige koor.

Complimenten voor Flora 
tijdens Streekfestival
Aalsmeer - Zaterdag 8 november 
jl. heeft de fanfare van muziekver-
eniging Flora uit Aalsmeer deel ge-
nomen aan het Streekfestival in Wil-
nis. En met hele goede resultaten. 
Onder leiding van dirigent Dick-Jan 
Veerbeek was er al weken hard  ge-
repeteerd op de twee te beoorde-
len werken. En om goed voorbe-
reid naar het festival te gaan was 
een try-out concert georganiseerd 
samen met  Aalsmeers  Harmonie 
die ook naar het festival ging. Jury-
leden Rob Goorhuis en Leon Vliex 
beoordeelden alle orkesten van de-
ze dag op tien verschillende pun-
ten. Als inspeelwerk begon Flo-
ra met het mooie To My Coutry van 
Bernard Zweers in een arrangement 
van Johan de Meij. Als eerste te be-
oordelen werk Trimbeke van Carl-
wittrock: een jubileumstuk geschre-
ven voor muziekvereniging de Vlec-

ke te Gorredijk en vertelt het verhaal 
over de veen en moerasgebieden 
langs de dijk naar wat toen Gordijk 
werd genoemd. Er stroomde vroe-
ger drie beken door dit gebied met 
de historische namen Trimbeets of 
Trimbeka.En als tweede te beoorde-
len werk werd Dance party van Pe-
ter Kleine Schaars ten gehore ge-
bracht. Dit stuk is geschreven in op-
dracht van het Nederlands politie-
orkest voor de theatershow ‘De pet 
past ons allemaal’. 
Een medley van allemaal bekende 
Nederlandse liedjes in een nieuw 
jasje gestoken. Voor beide werken 
waren de jury leden unaniem over 
de punten. Voor het eerste werk bei-
de 83 punten en voor het tweede 82 
punten. Als Flora met dit gemiddel-
de van 82,5  op concours was ge-
gaan was het een prachtige eerste 
prijs geweest.

Rolstoeldansers naar Malta
Hoofddorp - Op 29 en 30 novem-
ber nemen dertien rolstoeldansers 
uit Hoofddorp en omstreken deel 
aan de Malta Open Dance Specta-
cular 2008. 
Dit is een internationale danswed-
strijd die eens per twee jaar georga-
niseerd wordt voor rolstoeldansers 
uit heel Europa en valide danspa-
ren van Malta.
De dansgroepen Walking Wheels uit 
Hoofddorp en Amroda uit Amster-
dam vertrekken dinsdag 25 novem-
ber naar Malta. De dansers zullen 
in verschillende categorieën uitko-
men (duo of combi, standaard of la-
tin, beginners of gevorderden). Voor 
de meeste dansers is dit de eerste 
wedstrijd buiten Nederland. Een van 
de paren danst wel eens een open 
wedstrijd in Nederland, België of 
Duitsland. 
Het duo danspaar Cock van Roon 
en Paulien Meijers is net een paar 
weken terug van het Wereldkampi-
oenschap rolstoeldansen in Minsk 
in Wit-Rusland waar zij in de ball-
roomdansen vijfde werden. Zij gaan 
op Malta in de hoogste categorie 
duo-dansen van start. 
De paren trainen al maanden voor 
deze bijzondere wedstrijd, vaak 
meerdere keren per week. 

Daarnaast is de hele groep actief 
geweest om sponsoring voor de reis 
en het verblijf bijeen te krijgen. Naast 
het aanschrijven van fondsen en be-
drijven hebben de dansers meerde-
re keren op een rommelmarkt spul-
letjes verkocht, hun familie, vrien-
den en collega’s benaderd met loten 
van de Grote Club Actie en een spe-
ciale krasactie gehouden. Ook heeft 
de dansgroep verschillende demon-
straties in de regio verzorgd en de 
vergoeding hiervoor in de ‘Malta-
pot’ gestopt. De grootste ‘klapper’ 
is echter de bijdrage van het RABO-
bank Coöperatiefonds. 
Zij hebben een bijdrage van  4.000 
euro overgemaakt, alleen al hier-
mee is ruim 25 procent van de kos-
ten van de dansers gedekt. Hoe het 
veld van concurrenten er uit ziet, is 
niet bekend, 
Dat wordt dus straks op de dans-
vloer een verrassing. De paren heb-
ben er, na een half jaar voorberei-
ding, heel veel zin in. 
Op www.walkingwheels.nl is wat 
achtergrondinformatie over de 
dansgroep en de wedstrijd te le-
zen. Via http://walkingwheels.hyves.
nl houden de dansers het thuisfront 
op de hoogte van hun ervaringen en  
prestaties.

Jaarlijkse sintbingo bij Flora
Aalsmeer - Vrijdag 28 november 
organiseert muziekvereniging Flo-
ra haar jaarlijkse sinterklaas bin-
go. Wie weet komen sinterklaas en 
zijn zwarte pieten de spelers ook dit 
jaar weer verrassen met hun mooie 
verpakte cadeautjes. Er zullen acht 
rondes gespeeld worden en in iede-

re ronde zitten liefst tien prijzen.
Als hoogtepunt wordt een super-
ronde gespeeld waarin een mooie 
hoofdprijs te winnen valt.
De sintbingo is in het clubgebouw 
van muziekvereniging Flora aan de 
Bilderdammerweg 118 en begint om 
20.00 uur. Iedereen is welkom.

Ladies Night in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 22 novem-
ber organiseert café Sportzicht in 
de Sportlaan een Ladies Night.  Dat 
wil zeggen: erotiek en humor, die de 
vrouwelijke gasten in hogere sferen 
brengen. 
De avond is niet alleen voor dames, 
maar uiteraard voor gemengd pu-
bliek. Mannen zijn ook van har-
te welkom. De Ladies Night begint 

om 20.30 uur em de entree is 5 eu-
ro per persoon. Toegang vanaf 18 
jaar. Bij binnenkomst wordt er een 
welkomstdrankje aangeboden aan 
de vrouwen. 
Tijdens de Ladies Night zullen twee 
strippers de aanwezigen vermaken 
met een stripshow. Ook zorgen zij 
achter de bar voor een speciale be-
diening.

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

het feit dat er in april enkele deel-
nemers een verwijsbriefje voor hun 
eigen huisarts hebben meegekre-
gen omdat er hoge bloeddruk, dan 
wel hartritme stoornissen tijdens de 
test door de daar aanwezige artsen 
werd geconstateerd.
De deelnemers die in april voor de 
eerste keer hebben meegedaan krij-
gen allen een uitnodiging om op-
nieuw deel te nemen aan de test om 
zo hun testresultaten eens te ver-
gelijken. 
Heeft u nog nooit eerder deelgeno-
men en lijkt het u ook eens leuk om 
mee te doen, dan kunt u zich nu op-
geven, zodat u ook voor april vol-
gend  jaar een uitnodiging kunt ver-
wachten. 
U kunt zich opgeven bij de SWOA, 
tel. 344094 tijdens kantooruren.

Maandag in De Oude Veiling
Presentatie Aalsmeers 
boek ‘Grote verhalen’
Aalsmeer - In september nam Coq 
Scheltens een bijzonder initiatief. Zij 
nodigde een vijftigtal schrijvers, die 
allen wat te maken hebben of had-
den met Aalsmeer of Kudelstaart, uit 
een verhaal te schrijven met een link 
naar Aalsmeer of Kudelstaart. Het 
moest een boek worden dat voor 
Aalsmeerders en Kudelstaarters in-
teressant zou zijn om te lezen. Vijf-
tig schrijvers schreven, onafhanke-
lijk van elkaar, zestig afwisselende 
verhalen. Acht kunstenaars zorgden 
voor de illustraties. Alle schrijvers 
en kunstenaars hebben enthousi-
ast gereageerd en er is nu een uniek 
boek ontstaan met een rode draad: 
Aalsmeerse en Kudelstaartse verha-

len, gebundeld onder de titel ‘Gro-
te verhalen’. De  verhalen zijn actu-
eel, kritisch, humoristisch, dichter-
lijk, emotioneel of fictief.
Aanstaande maandag 24 novem-
ber wordt het boek ‘Grote verhalen’ 
gepresenteerd door burgemeester 
Pieter Litjens van Aalsmeer in De 
Oude Veiling in de Marktstraat 19 
om half acht ’s avonds. Iedereen is 
hierbij welkom. 
Na de presentatie is ‘Grote verha-
len’ te verkrijgen voor 19,75 euro. 
Uw weekblad doet er een boeken-
bonnetje (zie elders in de krant) bij 
dat u al op 24 november kunt inleve-
ren of vanaf 25 november bij de ver-
koopadressen. 
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De witte Sint
Aalsmeer - Mijn broertje Jaap en ik 
zaten op zang. Achteraf was het geen 
succes. Mijn broer bromde maar wat 
mee en ik kon geen wijs houden. De 
repetities van het kinderkoor vonden 
plaats op éen van de tribunes van de 
voormalige bloemenveiling ‘Bloe-
menlust’. Hoewel we maar kort lid 
van het koor waren, hebben we wel 
een Sint Nicolaasfeest mee mogen 
maken. Ik denk dat het in decem-
ber 1950 was. In elk geval had ik een 
rotsvast vertrouwen in de goedheilig-
man. Voordat de Sint zou arriveren, 
zongen we luidkeels ‘Sinterklaas-
je kom maar binnen met je knecht, 
we zitten allemaal even recht...’. Daar 
stokte bij mij het lied in de keel. Het 
koor zong lustig door. Maar ik kon 
het niet meer. Mijn mond stond open 
maar er kwam geen geluid meer uit. 
Want wíe schreed er binnen? Géén 
Sint! Wel een figuur dat op Sinter-
klaas leek, maar dit was hem toch 
echt niet. Er kwam een verkeer-
de Sint binnen. Het was een Sinter-
klaas met een tabbert en een mijter 
die niet rood waren, maar... wit..! De 
Pieten klopten, de staf en de baard, 
maar voor mij was het de verkeerde 
Sint. Mijn Sint was rood en nooit wit. 
Toen dit witte individu op de mooie 
rode, fluwelen, stoel ging zitten, pak-
te de hoofdpiet het boek. Ook het 
boek klopte niet. Het was te klein 
voor het grote boek en het leek op 
het kasboek van mijn vader. Het kaft 
was zwart gewolkt. Dit was een gro-
te schok in mijn kinderleventje. Een 
witte Sint was fout. Sinterklaas hoor-
de rood te zijn. Niet wit. Als deze Sint 
me bij hem zou roepen en ik dan 
op zijn schoot moest klimmen, had 
ik het niet gedaan. Het Sinterklaas-
feest, waar ik me van te voren zó op 
had verheugd, trok als een waas aan 
mij voorbij.

Thuisgekomen, ging ik onmiddellijk 
naar mijn moeder en legde ik snik-
kend mijn nare ervaring met een wit-
te Sinterklaas op het kinderkoorfeest, 
uit. Mijn moeder begreep me met-
een. Al sussend legde ze me uit dat 
deze wit geklede Sinterklaas eigen-
lijk best een beetje echt was. De rode 
Sint had een tweelingbroer die nét zo 
oud en wijs was als de rode Sint. Al 
jarenlang hielp de broer Sinterklaas 
bij grote drukte. Het was dus een in-
valler, maar toch heel echt en erva-
ren. De witte Sint besprak alles met 
de echte, rode, Sint, dus dat zat wel 
goed. Ik begon te begrijpen dat mijn 
rode Sint niet overal kon zijn en dat 
het eigenlijk wel eerlijk was dat hij 
zijn eigen, witte pak aan trok en niet 
het rode pak van zijn broer. Zo kon 
je het verschil zien tussen de twee. 
Gerustgesteld scheurde ik het pa-
pier van mijn pakje. Ik had het ca-
deautje nog niet bekeken. “O...”, jokte 
ik. “Wat mooi, een naaidoosje!” Mijn 
broer had natuurlijk zijn cadeautje al-
lang uitgepakt. Eigenlijk vond ik zijn 
cadeautje veel leuker dan het mijne. 
Het was een blauw autootje van blik 
dat je kon opwinden met een sleutel-
tje. Jongens kregen altijd jongensdin-
gen. Toch was ik tevreden.
Morgen zou mijn échte, rode Sint 
Nicolaas op school komen en ik zal 
hem de groeten doen van zijn wit-
te broer. Dat had de wittte Sint wel 
niet gezegd, maar het leek me wel 
interessant.

Bij het kinderkoor liep het niet zo 
goed af. Tijdens een repetitie, nu met 
kerstliedjes, rolde mijn broer van bo-
ven naar beneden, de stenen trappen 
van de tribune af. Dokter Kaan die 
vlakbij Bloemenlust woonde, heeft 
mijn heftig bloedende broer gehol-
pen. Er kwamen wel zes krammetjes 
op zijn gezicht, naast zijn neus, te zit-
ten. Niemand van de koorleiding was 
meegegaan naar de dokter. Dat had-
den we zelf bedacht. We waren ge-
woon naar huis gestuurd als zeven-
jarigen. Van onze ouders mochten 
van het koor af. Met mijn broer is het 
goed afgelopen en de witte Sint heb 
ik later nooit meer gezien.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Ri jsenhout  -  Een 52- ja r ige 
Aalsmeerder die dinsdag 18 no-
vember zwaargewond raakte bij een 
ongeval op de A4, is aan zijn ver-
wondingen overleden. Ter hoog-
te van Rijsenhout raakten ca. 11.30 
uur drie personenauto’s betrokken 
bij een botsing. De Aalsmeerder is 
daarbij bekneld geraakt. Hij kwam 
met zijn voertuig over de vangrail in 
de rechterberm en moest door de 
brandweer uit de auto worden be-
vrijd. Een bestuurder van een Toyo-
ta kwam op de rijbaan op zijn kant 
tot stilstand en is ter observatie naar 
het ziekenhuis gebracht. De ande-
re betrokkene kwam met de schrik 
vrij. De politie is nog op zoek naar 
getuigen. Een bestuurder van een 
donkerkleurige Audi, die vermoede-
lijk betrokken was bij het ongeval, is 
niet ter plaatse gebleven. Getuigen 
kunnen zich melden: 0343-535353.

Aalsmeerder 
overlijdt na 
ongeval op A4

Aalsmeer - De behandeling van het 
agendapunt intentieovereenkomst 
zorgwoningen Aalsmeer in het be-
raad afgelopen donderdag 13 no-
vember werd vooraf gegaan door 
een toelichting door de heren Van 
der Velden (namens Habion) en Pol-
man (namens AG Architecten BNA). 
Het gaat om in totaal 117 woningen, 
33 huurwoningen en 84 koopwonin-
gen. Verder komt er een diensten-
centrum, een ondergrondse par-
keerruimte en is er rekening gehou-
den met vestiging van een horeca-
ondersteunend paviljoen. Het plan 
bestaat uit drie bouwdelen: Mijns-
heerenhof, Heerlijckheid en Domini-
um (bestaande uit drie torentjes met 
vier bouwlagen). De bouwstijl refe-
reert aan de Amsterdamse school. 

In centrum
De woningen worden midden in het 
centrum van Kudelstaart gebouwd, 
op de plek waar nu de basisscho-
len OBS en Anthonius staan. De-
ze scholen worden verplaatst naar 
de Rietlanden. De zorgwoningen 
vormen, samen met het bestaan-
de winkelgebied, het nieuwe cen-
trum van Kudelstaart met een heus 
dorpsplein. Namens de winkeliers-
vereniging vroeg de heer Alders 
vooral ook aandacht te hebben voor 
hun problemen en daarbij wordt ge-
dacht aan eventuele uitbreiding, 
parkeren etc. 
Alle fracties zijn het over een ding 
eens en dat is dat het een prachtig 
bouwplan is, maar dat er ook nog 
knelpunten zijn. Met name de aan-
sluiting met het bestaande winkel-
centrum roept vragen op. Sommi-
ge winkeliers hebben aangegeven 
voorstander te zijn van uitbreiding 
van het winkelcentrum, maar dat 
is ingewikkeld omdat het winkel-
centrum in feite voltooid is. Nu lig-
gen er twee rapporten met duidelij-
ke accentverschillen over de verde-
re uitbreiding van het winkelareaal 
en wat gebeurt hiermee als het gaat 
over de parkeercapaciteit. 

Belabberde communicatie
De communicatie met de winkeliers 
wordt door alle fracties als onvol-
doende aangemerkt en er bestaat 

sterk de indruk dat de winkeliers 
ook onvoldoende zijn meegenomen 
in de ontwikkelingen. “In voorstel 
staat onder het kopje ‘Wat gaan we 
er voor doen?’ niet wat we er voor 
gaan doen, maar wat we er niet voor 
gaan doen: we stellen voor de uit-
gangspunten niet aan te passen” en 
dit wordt door de CDA-fractie zeer 
merkwaardig genoemd. In het voor-
stel wordt uitgebreid ingegaan op 
het bestemmingsplan en de juri-
dische gevolgen en de CDA-frac-
tie denkt te weten waarom dat is. 
De winkeliers hebben diverse ma-
len bevestigd dat zij in de spaarza-
me gesprekken met de gemeente te 
horen kregen dat zij niet op het be-
stemmingsplan hoefden te reageren, 
dat was nog niet nodig. Het beeld is 
ontstaan dat er onvoldoende en niet 
zorgvuldig is gecommuniceerd en de 
winkeliers hebben hierdoor het ge-
voel van “er wordt niet naar ons ge-
luisterd” en hier zal wat aan gedaan 
moeten worden, aldus de CDA-frac-
tie. De PACT-fractie kan zich in gro-
te lijnen vinden in de opstelling van 
de CDA-fractie en spreekt eveneens 
over een belabberde communicatie. 
De VVD-fractie wil graag weten over 
hoeveel vierkante meter wordt ge-
sproken bij uitbreiding van het win-
kelcentrum en wil graag schriftelijke 
verslagen ontvangen van de bijeen-
komsten van de klankbordgroep. De 
AB-fractie heeft ook problemen met 
de gang van zaken rond de proce-
dure en wil graag weten hoe de wet-
houder denkt de problemen met de 
winkeliers op te lossen. 
Wethouder Berry Nijmeijer geeft aan 
dat de parkeercapaciteit verviervou-
digd wordt en dat het wellicht mo-
gelijk is dat diverse diensten die 
nu gevestigd zijn in het winkelcen-
trum verplaatst kunnen worden naar 
plinten van het gebouw. Dat geeft 
ook de mogelijkheid om de super-
markt te vergroten. Verder vindt hij 
het niet raadzaam nu nog verande-
ringen aan te brengen, want dit zal 
tot forse boeteclaims kunnen leiden. 
Verder geeft hij aan dat ook Habi-
on heel veel waarde hecht aan de 
mening van de raad. Het onderwerp 
staat op donderdag 27 november ter 
besluitvorming op de agenda. 

Intentieovereenkomst voor 
zorgwoningen Kudelstaart

Aalsmeer -  De gemeenteraad 
heeft donderdag 13 november be-
sluiten genomen over een vier-
tal behandelstukken, nadat deze in 
tweede termijn de revue passeer-
den tijdens het Beraad, eerder op de 
avond. Het aanvullend krediet van 
5,3 miljoen euro voor het Praam-
plein en de vaststelling van het Wa-
terplan Aalsmeer kregen raadsbre-
de steun, zij het dat er her en der 
nogal wat op- en bemerkingen op-
getekend konden worden, maar 
daar was door de fracties in eerste 
termijn al uitgebreid over gespro-
ken en dat gold ook voor het verho-
gen van het krediet ten behoeve van 
een grondtransactie voor Greenpark 
Aalsmeer. 

Muzikaal intermezzo
Bij de behandeling van het onder-
werp Praamplein kwam de Feest-
week Aalsmeer en de Pramenrace 
nog aan bod. Namens het bestuur 
maakte Ruben Piet gebruik van de 
mogelijkheid om in te spreken en 
zijn spreekbeurt werd gevolgd dor 
een muzikaal intermezzo verzorgd 

door de steelband van Tavenu uit 
De Kwakel. Een amendement, inge-
diend door de AB-fractie en mee-
ondertekend door de VVD-fractie, 
kreeg raadsbrede steun en beslo-
ten werd dat er in de planning en 
uitvoering van de werkzaamheden 
rekening zal moeten worden ge-
houden met het openingsseizoen 
van de Historische Tuin evenals de 
Feestweek en de finish van de Pra-
menrace. Wethouder Berry Nijmeijer 
merkte wel op dat het College, op 
het moment dat het daardoor wel-
licht meer gaat kosten, zich zal mel-
den bij de raad. 

Drie amendementen
Het behandelstuk visiedocument 
en extra krediet Lijnbaangebied le-
verde in eerste instantie drie amen-
dementen op (een van de fracties 
van CDA en VVD met betrekking tot 
een trapveld in het gebied en twee 
van PACT met betrekking tot duur-
zaam bouwen en starterswoningen 
in het gebied), maar op aanraden 
van het College werd de PACT-frac-
tie verzocht de amendementen om 

te zetten naar moties. Ondanks het 
gegeven dat het amendement over 
het trapveld door het College werd 
ontraden besloten de fracties van 
VVD, CDA en AB voor het amende-
ment te stemmen. PACT stemde te-
gen. Hierdoor werd het College op-
geroepen er voor te zorgen dat vol-
doende ruimte gereserveerd wordt 
voor de aanleg van een trapveld 
voor de iets oudere jeugd (circa 6 
tot 12 jaar) en daardoor de dichtbij-
staande woning aan de Noordzijde 
van de daar gevestigde kerk te laten 
vervallen. Met alleen de fractie van 
AB tegen werd vervolgens besloten 
om in te stemmen met het voorstel, 
waarna het College via de eerder 
genoemde moties wordt opgeroe-
pen uiterste inspanningen te ver-
richten, zodat zal worden voldaan 
aan niveau B voor het aspect Duur-
zaam Bouwen en niveau A voor het 
aspect Energie. Verder gaat het col-
lege op zoek naar een corporatie die 
bereid wordt gevonden tot ontwik-
keling van starterswoningen. Want 
starterswoningen, die komen, zeker 
weten, in het plangebied!

 Beraad en raadsvergadering in het kort

Toch trapveld voor oudere 
jeugd in Lijnbaangebied

Aalsmeer - De Westeinderplassen 
zijn het beste openbare geheim van 
Aalsmeer, meer horeca is wenselijk, 
met name terrassen, graag een bi-
oscoop en een theater en wat wo-
nen, zorg en groen betreft is de 
Aalsmeerder best tevreden, al is er 
wel behoefte aan meer en betere 
onderhouden groenvoorzieningen 
en goedkopere woningen voor star-
ters en ouderen. 
Conclusies na bijeenkomsten en 
straatinterviews door de gemeen-
te in aanloop van de te maken 
gebiedsvisie voor de gemeente 
Aalsmeer. Al diverse malen is in de 
gemeenteraad over de visie gespro-
ken, er zijn op- en aanmerkingen 
gemaakt en de vaststelling laat niet 
lang meer op zich wachten. Volgens 
83 procent van de ondervraagden 
is Aalsmeer een dorp met een ge-
moedelijke sfeer, een groen karak-
ter en veel laagbouw. Echter de on-
dervraagden geven ook aan dat zij 
verwachten dat in de toekomst het 

dorpse karakter van de gemeente 
zal dreigen te verdwijnen, een aan-
tal heeft zelfs aangegeven dat het 
dorpse karakter reeds verdwenen is. 
Als belangrijkste redenen hiervoor 
wordt de mate van nieuwbouw ge-
noemd: Te stedelijk qua vormgeving 
en qua dichtheid en met veel hoog-
bouw. Een groene directe woonom-
geving hebben de ondervraagden 
het liefst, evenals veiligheid, ruimte, 
gezelligheid en parkeergelegenheid 
als belangrijk worden ervaren. Wat 
het laatste betreft wordt parkeren 
in het centrum problematisch ge-
noemd, wat lokt is het gratis kunnen 
parkeren en de authentieke winkels. 
Het vele sluipverkeer is ook menig 
inwoner zat. 
De omlegging van de N201 wordt 
als een goed begin gezien. Er is 
overigens een best creatief idee 
geuit door een ondervraagde om 
Aalsmeer als watersportdorp meer 
op de kaart te zetten en tegelijk de 
parkeer- en verkeersdruk te vermin-

deren: Laat mensen parkeren buiten 
het centrum en vervoer ze per boot 
naar Aalsmeer. Oplossingen worden 
ook aangedragen om het achter-
stallige, openbare groen eens onder 
handen te nemen: Geef bewoners 
korting op de WOZ als men mee-
helpt het groen te onderhouden of 
laat basisscholen stukken groen on-
derhouden! Conclusie: De komen-
de jaren dient de Aalsmeerse poli-
tiek zich vooral te moeten concen-
treren op openbare ruimtes, groen-
voorzieningen en zich inzetten om 
Aalsmeer als watersportdorp iets 
meer in de belangstelling te krij-
gen. Aalsmeerders zijn honkvast, zo 
is ook uit de straatgesprekken ge-
bleken. Bijna elke ondervraagde gaf 
aan niet/nooit uit Aalsmeer te gaan 
vertrekken. Er is dus een ‘trouwe 
aanhang’ die de politieke stappen 
de komende jaren in de gaten zul-
len blijven houden!
Binnenkort wordt de visie door de 
gemeenteraad vastgesteld.

Groenvoorzieningen in gemeente ‘scoren’ slecht

Aalsmeerders zijn honkvast!

Kudelstaart  -  De gemeente 
Aalsmeer heeft besloten het oor-
logsmonument de Propeller, gele-
gen aan de Schweitzerstraat, te res-
taureren. Voor de komende 4 mei 
herdenking zal de propeller weer op 
z’n sokkel zijn teruggeplaatst. 
De propeller is een overblijfsel van 
de Short Stirling bommenwerper 
BK 620, die in de oorlog (17 decem-
ber 1942) in de Westeinderplassen 
neerstortte. 
Het gedenkteken is bedoeld als eer-
betoon aan alle inspanningen van 
de bemanningsleden van het 75ste 

Nieuw-Zeeland Squadron, die zij 
zich getroost hebben om Neder-
land te bevrijden van de Duitsers. 
Deze propeller vervult een belang-
rijke functie bij de 4 mei herdenkin-
gen. De conditie van deze propel-
ler is ronduit slecht en alleen groot-
schalig onderhoud kan deze pro-
peller ook voor volgende generaties 
behouden. 
Binnenkort zal de propeller door de 
“Stichting Aircraft Recovery Group 
1940-1945” worden verwijderd om 
elders te worden bewerkt en gecon-
serveerd. 

Restauratie de Propeller

Aalsmeer - De gemeente wil graag 
dat alle jongeren uit Aalsmeer de-
zelfde kansen krijgen. Ouders willen 
natuurlijk ook het beste voor hun 
kinderen, maar soms is dat wel las-
tig als je moet rondkomen met een 
klein inkomen. 
De gemeente wil deze jongeren 
graag extra ondersteunen en vraagt 
hiervoor advies bij jongeren zelf. Al-
le gemeenten in Nederland heb-
ben van de rijksoverheid extra geld 
gekregen. Dit geld zal de gemeen-
te Aalsmeer speciaal besteden aan 
jongeren uit gezinnen met een inko-
men rond het minimum. Eerst wil de 
gemeente graag weten welke pro-
blemen jongeren uit deze gezinnen 
in de praktijk hebben met bijvoor-
beeld het bekostigen van compu-
ters, vervoer, sporten of hobby’s. De 
gemeente heeft de mening en het 
advies van de jongeren nodig om 
echt maatwerk te kunnen leveren. 
Het onderwerp wordt samen met de 

gemeente Uithoorn opgepakt. Dat is 
dan ook de reden dat op de website 
van de gemeente Uithoorn een di-
gitale vragenlijst te vinden is. Door 
deze in te vullen weet de gemeente 
waar behoefte aan is. Het is de be-
doeling dat de jongeren zelf de vra-
genlijst invullen. Natuurlijk mogen 
ouders wel helpen bij het invullen. 
De vragenlijst is te vinden op, www.
uithoorn.nl/iedereendoetmee. 

Mp-3 speler winnen!
Door de vragenlijst in te vullen, krijgt 
de gemeente een goed beeld van 
wat er speelt en wat nodig is. Dit is 
niet alles. De gemeente verloot on-
der de inzendingen drie mp-3 spe-
lers. 
Dus vul  de vragenlijst in en maak 
kans op een mp-3 speler. Wie meer 
informatie wil, kan bellen met het 
cluster Werk en Bijstand, tel. 0297-
513255, bereikbaar op werkdagen 
tussen 9.00 en 11.00 uur.

Gemeente Aalsmeer vraagt 
jongeren om advies

Sieraden weg
Aalsmeer - Op maandag 10 no-
vember is tussen kwart over vier in 
de middag en half acht ’s avonds in-
gebroken in een woning in de Bac-

carastraat. Via een bovenlicht heb-
ben de dieven zich toegang tot het 
huis verschaft. De gehele bovenver-
dieping is doorzocht. De inbrekers 
zijn er vandoor gegaan met een lap-
top en sieraden.

Aalsmeer - In het onlangs versche-
nen Jaarboek Beste Bedrijventerrei-
nen editie 2008 staat Green Park 
Aalsmeer vermeld als één van de 
zeventien beste bedrijfsterreinen 
van Nederland. 
Voor twee beoordelaars is het zelfs 
het favoriete bedrijfsterrein. Green 
Park Aalsmeer is een hoogwaar-
dig bedrijvenpark van 180 ha in de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
vlakbij Amsterdam en Schiphol. Het 
bedrijventerrein wordt de komende 
jaren verder ontwikkeld. Met Green 
Park Aalsmeer blijven Aalsmeer en 
Uithoorn het internationale zaken-
centrum van de mondiale bloemen- 
en plantenhandel en toonaange-
vend in de sector.
In 2007 won het beeldkwaliteitplan 
voor Green Park Aalsmeer ook al de 
Arie Keppler Prijs.
Green Park Aalsmeer ligt direct 
naast FloraHolland Aalsmeer. Het 
is vooral bedoeld voor onderne-
mingen die verbonden zijn met in-

dustrie en handel in bloemen en 
planten. Een gedeelte van het ge-
bied is ook beschikbaar voor plaat-
selijke ondernemers uit Aalsmeer 
en Uithoorn buiten de sierteeltsec-
tor. Met de gronduitgifte van Green 
Park Aalsmeer is inmiddels begon-
nen. Dit duurt naar verwachting tot 
2016.

Favoriet
In het Jaarboek Beste Bedrijventer-
reinen 2008 zijn alle terreinen be-
oordeeld op een flink aantal crite-
ria: leefbaarheid, milieu en duur-
zaamheid, beleid en organisatie, 
plan en ontwerp, marktwaarde, ma-
nagement en ict-infrastructuur. Het 
onderzoek is gedaan door studen-
ten van de Hanzehogeschool Gro-
ningen. Zij stelden per terrein een 
sterkte-zwakteanalyse op onder be-
geleiding van negen experts uit de 
vakwereld: Achmea, Arcadis, Eco-
rys, Heijmans, ING Real Estate, Ka-
daster, Siemens, TCN Properties en 

Green Park Aalsmeer één van de 
beste bedrijfsterreinen van Nederland

Ziggo Zakelijk. Bij de criteria milieu 
en duurzaamheid, en beleid en or-
ganisatie is Green Park Aalsmeer 
zelfs het favoriete bedrijfsterrein.

Wijkraad de 
Dorper bijeen 
Aalsmeer - Wijkraad de Dorper 
komt bijeen op  maandag 24 no-
vember vanaf 19.30 uur in het ge-
bouw van De Binding in de Zijd-
straat 53. Het eerste half uur van de 
bijeenkomst kunnen bewoners van 
het Dorp  onderwerpen inbrengen 
en bespreken met het bestuur van 
de wijkraad. De buurtregisseur van 
politie en een  ambtenaar van de 
gemeente zijn aanwezig tijdens de-
ze vergadering. Op de agenda staat 
ter  behandeling onder andere de 
voortgang van de werkzaamheden 
in het centrum.
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Aalsmeer 
- Sinterklaas kwam zaterdag 

15 november aan in Aalsmeer en wie tus-
sen twee en vier uur in de middag in het centrum 

was, heeft vast de ogen uitgekeken. Massaal was de ont-
vangst voor de goedheiligman en zijn zwarte pieten. Even voor 

twee uur meerde de stoomboot af bij het grasveld voor het zorgcen-
trum en hier wachtten heel veel kinderen met hun ouders. Opvallend was 

dat veel jongens en meisjes zich dit jaar zelf ook uitgedost hadden als zwarte 
piet met of een prachtig pietenpak of zwarte schmink of die net als de sint een 

rode cape droegen. Sinterklaas was blij verrast met deze superdrukke verwelkoming. 
Er was voor de goedheiligman bijna geen door komen aan. De kinderen wilden hem 

natuurlijk een handje geven, hun zelfgemaakte tekening overhandigen en veelal ook op 
de foto met de sint en zijn hoofdpiet. De sint nam alle tijd voor de jongens en meisjes uit 

Aalsmeer en ieder presentje werd dankbaar in ontvangst genomen. De pieten moesten bijna 
allemaal eerst naar de molen, want de zakken met pepernoten waren al zo goed als leeg na de 
traktatie bij het water aan de wachtende kinderen. In de molen konden gelukkig pepernoten ge-
bakken worden en lag al een voorraadje te wachten op de zwarte bazen. Natuurlijk klommen de 
lenige pieten op de molen en haalden zij rare fratsen uit voor de toegestroomde jeugd, want op 
het Molenplein was geen plekje meer vrij, helemaal vol met jongens en meisjes en hun ouders. 
Sinterklaas nam ook de tijd om enkele winkels te bezoeken en de eigenaren en hun personeel de 
hand te drukken. In een stoet met voor op muziek van muziekvereniging Ophelia ging het rich-
ting het gemeentehuis op het Raadhuisplein alwaar burgemeester Pieter Litjens hem opwachtte. 
De sint mocht, voordat hij de kinderen in een ongeloofl ijk volle burgerzaal (rijen dik op de ba-
lustrade) zou toespreken, eerst even bijkomen van zijn lange wandeling. De kinderen werden 
vermaakt door de pieten. Er werd gezongen en gedanst. Toen sinterklaas dan eindelijk het 
podium opstapte, was de vreugde bij de jongens en meisjes groot. De goedheiligman zou 
van de burgemeester de sleutel van het gemeentehuis krijgen, maar hier stak een leni-

ge, stoute piet een stokje voor. Hij pakte de sleutel weg en ging er razend snel van-
door. Er werd geroepen door de sint, de burgemeester, andere pieten en natuur-

lijk de kinderen. Hij kreeg waarschijnlijk spijt en abseilde vanaf de balustrade 
over de kinderhoofden naar het podium. En zo kon aan sinterklaas toch 

nog de sleutel overhandigd worden. Daarna volgde nog een gezellig 
samenzijn met de sint en zijn pieten en werd er veel gezongen. 

Sinterklaas is weer in het land. In Aalsmeer kan het na-
genoeg niemand ontgaan zijn, de ontvangst was 

overweldigend! Met foto’s nog even 
nagenieten.

Massale ontvangst voor 
sinterklaas en zijn pieten

- Sinterklaas kwam zaterdag 

nagenieten.

Meer foto’s op: www.aalsmeercentrum en sinterklaasinaalsmeer.nl. Er zijn opnames gemaakt van de intocht en het feest in het gemeentehuis. Via de site van WVAC is deze dvd te bestellen.
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Film The Wild voor kids
bij de Binding Boven
Aalsmeer - Op woensdag 26 no-
vember is bij De Binding Boven 
de film The Wild te zien. The Wild 
is een wild en waanzinnig komisch 
avontuur van Walt Disney. The Wild 
gaat over een grappig groepje hari-
ge dierenvrienden die uit een stads-
dierentuin ontsnappen. Onderweg 
op hun avonturenpad ontdekken ze 
dat New York City veruit de groot-
ste, maar ook idiootste jungle is. Dit 
is zeker anderhalf uur onstuimig en 
woest kijkplezier! Er is één voorstel-

ling om half vier. De toegang is 2,50 
euro en dit bedrag is inclusief limo-
nade. De film is geschikt voor kin-
deren vanaf ongeveer 6 jaar, is Ne-
derlands gesproken en zal tot half 
zes duren. Stichting De Binding vind 
je aan de Zijdstraat 53 in Aalsmeer. 
Graag de ingang links (nieuwbouw) 
gebruiken, druk op de onderste bel 
en je kunt doorlopen de gang in en 
naar Boven. Voor meer informatie 
tel. 0297-326326 of via ellen@debin-
ding.nl.

Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau!

Record aantal Schoenmaatjes 
bij de Rkbs De Oosteinder
Aalsmeer - Voor alweer het zesde 
opeenvolgende jaar heeft de Rkbs 
De Oosteinder weer meegedaan 
met de actie Schoenmaatjes net als 
zo veel andere kinderen in Neder-
land. Actie Schoenmaatjes (voor-
heen Operatie Schoenendoos) is 
een najaarsactie van ontwikkelings-
organisatie Edukans en is dé kans 
voor kinderen om iets concreets te 
doen voor kansarme leeftijdsge-
nootjes wereldwijd.
Als schoenmaatjes hebben de kin-
deren schoenendozen gevuld met 
schoolspullen, toiletartikelen en 
speelgoed. Ook zijn er per klas nog 
grote klassikale schoenendozen ge-
vuld. Jaarlijks doen er tienduizenden 
(!) kinderen met deze actie mee. Op 
deze manier raken al deze ‘schoen-
maatjes’ actief betrokken
bij het leven van een kind in nood. 
Daarnaast leren kinderen om con-
creet te delen met een leeftijdsge-
noot in een moeilijke situatie. Actie 
Schoenmaatjes is één van de groot-
ste kinderacties op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. Dit 
jaar vindt de actie al voor de veer-

tiende keer plaats en al meer dan 
1600 scholen zijn ‘schoenmaatjes’. 
In al die jaren zijn meer dan 1 mil-
joen schoenendozen gevuld en uit-
gedeeld. Ook dit jaar hoopt Edukans 
weer tienduizenden schoenendozen 
te versturen naar onder andere Ma-
lawi, Oeganda, Kenia, Irak, Albanië 
en Moldavië. 
Op de foto zijn Robin, Sam en Yves-
Maurice bezig om alle ingezamel-
de dozen in te laden in de bestel-
bus, klaar voor vertrek naar het ver-
zamelpunt in Haarlem. Van daaruit 
gaan de schoenendozen naar het 
distributiecentrum in Lelystad, waar 
ze door vele vrijwilligers worden ge-
reedgemaakt voor de eindbestem-
ming. Dit jaar zijn er door de kinde-
ren van Rkbs De Oosteinder liefst 
225 dozen ingeleverd en dat is weer 
meer dan vorig jaar. 
Al met al dus net als vorig jaar een 
hele geslaagde en ook nog leerza-
me actie van de kinderen van de 
Rkbs De Oosteinder. Via de websi-
te www.edukans.nl is meer informa-
tie te vinden over de actie Schoen-
maatjes van Edukans.

Groots Sinterklaasfeest op 
kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer - Dit jaar bestaat kinder-
boerderij Boerenvreugd vijftien jaar. 
Om dit feestjaar nog grootser te vie-
ren komt sinterklaas persoonlijk op 
zondag 23 november naar de boer-
derij. Hij neemt een groot aantal 
pieten mee. De sint heeft toegezegd 
om van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur 
op de kinderboerderij in de Horn-
meer aanwezig te zijn. Hij zal groots 
worden ontvangen in de feesttent. 
Iedereen is van harte welkom om de 
sint en zijn pieten te verwelkomen. 

Daarnaast kunnen de kinderen nog 
een aantal leuke spelletjes doen. Zo 
is er een pepernotenspel, een me-
moriespel, het bekende schoor-
steen-pakjesspel en je mag mee-
doen aan de pakjesdans. Ook wordt 
het ren-je-rotspel gepeeld waarmee 
leuke cadeautjes te winnen zijn. Ie-
dereen is van harte welkom, de toe-
gang is uiteraard weer gratis. Wel 
staat het speenvarken van Boeren-
vreugd natuurlijk weer bij de uit-
gang te bedelen. 

Examen kookcursus voor 
gevorderden mega spannend! 
Kudelstaart - Afgelopen vier we-
ken is er door een groep van zes-
tien jongens en meisjes hard ge-
werkt tijdens de kookcursus in de 
nieuwe keuken in het SJOK ge-
bouw in Kudelstaart. De gevorder-
den groep die begin oktober startte 
met de cursus keken de eerste les 
hun ogen uit in de nieuwe keuken, 
die mede mogelijk is gemaakt door 
het Oranje Fonds en het Rabobank 
Participatie fonds. Zij waren name-
lijk de oude keuken gewend en de-
ze keuken is een stuk verbeterd! Er 
werd dan ook met veel plezier ge-
kookt in de nieuwe keuken en zelfs 

het afwassen was geen straf meer!  
Helaas was donderdag 13 novem-
ber alweer de laatste les voor deze 
groep. Een spannende les, want ze 
moesten zelf recepten zoeken, zelf 
boodschappen doen en natuurlijk 
ook zelf koken zonder hulp van de 
leiding. Maar dit was voor allemaal 
geen enkel probleem, want aan de 
einde van de gezellige avond ging 
iedereen met een diploma met een 
prachtig cijfer er op naar huis. Hoe 
gezellig de avonds was, is te zien op 
de site van de Binding waar je al-
le foto’s terug kan vinden in het fo-
to-album

Wegwijzer is Schoenmaatje!
Aalsmeer - Van simpele schoe-
nendoos tot onvergetelijk cadeau: 
Bij basisschool De Wegwijzer weten 
ze wel hoe je dat doet. De leerlin-
gen vulden daar de afgelopen we-
ken een mooi versierde schoenen-
doos met schoolspullen, toiletarti-
kelen en speelgoed. 
De Aalsmeerse schoenendozen 
gaan naar kinderen op scholen, in 
weeshuizen, vluchtelingenkampen 
en opvangcentra voor straatkinde-
ren in Irak en Malawi. 
Over enkele weken zullen kinderen 

daar blij verrast worden met zo’n 
welkom, leuk en persoonlijk ca-
deau. Zo’n persoonlijk gebaar van 
een kind uit Nederland maakt die-
pe indruk! En voor de leerlingen van 
De Wegwijzer is het een mooie ma-
nier om iets concreets te doen voor 
kansarme leeftijdsgenootjes. 
In totaal vulden ze 155 schoenen-
dozen en haalden ze daarnaast 
nog eens 643 euro op als bijdrage 
in het verzenden van hun cadeau’s 
Schoenmaatjes is een actie van de 
stichting Edukans. 

Voorste rij, van links naar rechts:  Paul Jansen, Dylan van de Kar, Stefan Bak-
ker, Jordi Schenkius, Gerrit Versteegh en Yorick Eskes. Middelste rij: Mike Ver-
schueren, Ramon Overwater, Patrick Fortier, Danny Bon, Kevin Bruine de Bruin 
en Nasr Zagougui. Achterste rij: Philip Eskes ( leider), Bert Stravers (trainer), 
Henri Bakker ( leider) en Dirk Resoort (sponsor). Op de foto ontbreekt You-
ra Engel.

Nieuwe tenues RKDES C2 
Kudelstaart - Trans Europe BV 
uit Uithoorn is een Internationaal 
transportbedrijf dat zich voorna-
melijk richt op het vervoer van ver-
se snijbloemen naar Frankrijk maar 
ook transporten van diverse andere 
goederen naar Scandinavië, Span-
je en andere Europese bestemmin-

gen. Momenteel rijden er bij Trans 
Europe 28 voornamelijk koeleenhe-
den. En Trans Europe is sponsor, van 
de C2 van RKDES. 
De teamleden, trainers en leiders 
zijn trots op de nieuwe outfit en 
zijn voornemens veel wedstrijden te 
gaan winnen.

Sportvereniging Omnia 2000
Goud voor Lisanne en Natasja in 
geslaagde RG-koppelwedstrijd  
Aalsmeer - Zaterdag 8 november 
heeft de afdeling Ritmische Gym-
nastiek van SV Omnia 2000 de eer-
ste wedstrijd van het seizoen gehad. 
De jaarlijkse koppelwedstrijd was 
ook dit jaar weer een groot succes. 
Voor de koppelwedstrijd worden al-
le deelnemers in teams ingedeeld 
en kan als team een medaille ge-
wonnen worden. Daarnaast heeft de 
wedstrijd een thema, dit jaar kleu-
ren, waarin de teams hun op- en af-
mars doen.
Voor Omnia hebben 19 gymnasten 
verdeeld over de dag meegedaan. 
Veel van de gymnasten moesten 
nieuwe oefeningen laten zien, waar-
van sommige nog maar net af wa-
ren. Ondanks dit hebben de meisjes 
goede oefeningen laten zien. 
In de ochtend heeft team rood met 
Lisanne van de Nouland en Na-

tasja Rommerts de gouden medail-
le bemachtigd. Juliette Veerkamp en 
Sanne Koopmans werden met team 
roze tweede.
In de middagwedstrijd wisten Do-
menique Ramp, Priscilla Rietheide 
en Jasmijn Visser met team Paars de 
derde plaats te halen.
Samen met trainsters Ingrid de 
Rooij, Maike de Groot en Mara van 
Eijk gaan de meiden nu weer hard 
aan het werk voor de volgende wed-
strijden. Voor het C-niveau is dat op 
13 december en voor het B-niveau 
op 17 januari. Wilt u meer weten 
over Ritmisch Gymnastiek of wil uw 
dochter eens een les meedoen? Kijkt 
u dan op de website www.svomnia.
nl of neem contact op met Monique 
Rommerts, tel. 0297-321553 of het 
Sportpunt van SV Omnia 2000, tel. 
0297-322312.

Alexander de Kok denkt na over zijn volgende zet. Foto J. Kuperov.

Top-jeugd maakt geen fouten bij 
competitie Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - In de zevende ronde van 
de Jeugdcompetitie van Schaakclub 
Aalsmeer wisten de topspelers alle-
maal te winnen: Pepijn Kuijpers won 
van Ruan Heeren, en Mariëlle Hooij-
man van Julia van der Drift. Alexan-
der de Kok won van zijn zus Floren-
ce en staat nu op een mooie der-
de plaats. 
Net als vorige week hebben zich 
ook afgelopen ronde weer nieuwe 
enthousiaste jeugdspelers aange-
meld. Van de nieuwe spelers wis-
ten Daniël van Dijk en Gelled Huls-
bos knap te winnen. Voor de nieu-
we leden werden ook speciaal de 
‘gouden openingsregels’ doorgeno-
men en belangrijke wedstrijdregels 
als ‘aanraken is zetten’. Meisjes en 
jongens vanaf 6 jaar die willen le-

ren schaken of nog beter willen le-
ren schaken zijn van harte welkom 
in ’t Stommeerkwartier in de Bacca-
rastraat 15. Iedere vrijdag wordt van 
19 tot 19.30 uur lesgegeven door er-
varen trainers, waarna om 19.30 uur 
de Jeugdcompetitie begint. 

Uitslagen van vrijdag 7 november:
Pepijn Kuipers - Ruan Heeren  1 - 0
Mariëlle Hooijman - Julia v.d. Drift  1 - 0
Alexander de Kok - Florence de Kok 1 - 0
Arlette Maarse - Ilse Beentjes  1 - 0
Arthur Mantel - Daniël van Dijk  0 - 1
Alex Mantel - Sietse Beentjes  0 - 1
Caril Heeren - Gelled Hulsbos  0 - 1
Nicky Jonkers - Stefan Meijer  0 - 1
Joris Roos - Mathijs van der Drift  1 - 0
Kamiel Nakad - Rick Veenemans  0 -1
Fouad Nakad - Koen Korenwinder ½ - ½

Sprookje ‘Kay en Gerda’ in 
Amstelveens Poppentheater
Amste lveen  -  Poppen thea-
ter Koekla is terug in het Amstel-
veens Poppentheater met prachtig 
sprookje ‘Kaj en Gerda’. Op zaterdag 
22 en zondag 23 november brengt 
Poppentheater Koekla wegens suc-
ces voor de tweede maal deze voor-
stelling in het Amstelveens Poppen-
theater. Aanvang beide dagen 14.30 
uur. Het spel van poppenspeelster 
Christina Boukova is altijd lief, dyna-
misch en verrassend. 
Dit keer verrast ze haar publiek 
met een wondermooie voorstelling 
waarin het Noorderlicht concurreert 
met het Gouden Zonlicht en waarin 
de marionetten het sprookje van de 
sneeuwkoningin tot leven laten ko-
men. In dit sprookje gaat Gerda op 
zoek naar Kaj. Een kleurrijke zoek-
tocht met prachtige muziek, span-
ning en humor. Toegangsprijs is 7 
euro. 
Telefonisch reserveren kan op don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 10.00 tot 14.00 uur via 020-
6450439 of tot de dag voor de voor-

stelling via www.amstelveenspop-
pentheater.nl.
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KRANT

Nieuwe shirtsponsor RKAV E2!
Aalsmeer - Op persoonlijke ti-
tel heeft vanuit Brussel euro com-
missaris Neelie Kroes afgelopen 
vrijdagavond telefonisch haar ac-
coord gegeven aan eigenaar Philip-
pe Sargis. Dit bevrijdende telefoon-
tje maakte een einde aan alle spe-
culaties en betekent dat restaurant 
’t Oude Veerhuis zich de komen-
de twee seizoenen als shirtsponsor 
mag verbinden aan de talentvolle 
RKAV E2. 
Ondanks alle malaise en financiële 
onzekerheid stonden de kandidaat 
sponsoren in de rij om het stokje 
over de te nemen van Uitzendbu-
ro Antenna, die de E2 de afgelopen 
twee jaar trots heeft vertegenwoor-
digd. De begeleidende staf van de 
E2 had voorafgaand aan de openba-
re aanbesteding enkele speerpun-
ten en belangrijke randvoorwaarden 
opgesteld, gebaseerd op kwaliteit 
en continuiteit, waaraan de nieuwe 
sponsor moest voldoen. 
Na de eerste selectie bleven er drie 
kandidaat sponsoren over, die be-
reid waren te investeren in een 
nieuw outfit voor de spelersgroep. 
Echter na een heerlijk diner van de 
voltallige begeleidende staf en ou-
ders bij restaurant ’t Oude Veerhuis 
waar ook kwaliteit met hoofdlet-
ters wordt geschreven, was de keu-
ze snel gemaakt. De overige twee 
kandidaat sponsoren waren uiter-
aard zeer teleurgesteld en hebben 
dit dan ook tot aan Brussel aange-
vochten. 
Afgelopen vrijdag heeft drs Neelie 
Kroes hier dus eigenhandig een ein-
de aan gemaakt, zodat de E2-man-
nen zaterdag in hun nieuwe ou-
fit konden aantreden tegen streek-
genoot en medekoploper SCW E1 
uit Rijsenhout.Wat volgde was een 
zeer spannende wedstrijd die al-
le elementen van een derby in zich 
had. Nadat de rookwolken optrok-
ken, stond er een mooie 5-5 op het 
score bord en kende deze zaterdag 
dus geen verliezers! Met deze pun-
tendeling staat de E2 op dit moment 
op derde plaats in de tweede klas-
se, een zeer knappe presatatie voor 
een eerstejaars E elftal! 
De E2 van RKAV bestaat uit kee-
per Pim Doeswijk; de Sfinx, van-
uit slaapstand in staat tot katachti-

ge reddingen. Laatse man Tijn Traa; 
de kluisdeur,zelfs met de code kom 
je er niet langs. Voorstopper Cees 
Oussoren; de rots in de branding, 
meester in de één tegen één duels. 
Rechtshalf Thomas Steinhart; flu-
welen rechtervoet, ziet medespe-
lers vrij staan die nog in de dekking 
lopen. Mid mid Stein Meijer; altijd 
aanspeelbaar, vindt altijd ruimte 
tussen tegenstanders in en houdt 
overzicht voor medespelers of het 
doel van de tegenstander. Links half 
Gianni Barendsen; kilometer vre-
ter, technische bal-afpakker op het 
middenveld en in de verdediging, 
die regelmatig succesvol op avon-
tuur gaat. Linksbuiten Daan Vane-
man; dure linkspoot, zeer makke-
lijk scorende buitenspeler met kalk 
aan zijn schoenen! Spits David Sar-
gis; scherpschutter, zeer makkelijk 
scorende en doelgerichte spits die 
nooit verzaakt. 
Hoofdsponsor Philippe Sargis; 
smaakmaker, weet het beste uit 
alle ingrediënten te halen, maar 
geen verstand van voetbal. Leider 
Frank Vaneman; de beste stuurlui 
staan aan wal, je merkt aan alles 
dat hij zelf nooit op niveau gevoet-
bald heeft! Niet op de foto de lei-
ders Mark Meijer en Peter Ousso-
ren. Zij stonden op het derde veld bij 
het verkeerde team te kijken... Kort-
om een team om trots op te zijn en 
waar ouders en begeleiders iedere 
zaterdag weer met veel plezier voor 
langs de kant gaan staan!

Melle de Ruiter gehuldigd 
Beste Keeper van Aalsmeer 
is een Blauwwitte Leeuw!
Aalsmeer  - Afgelopen zater-
dag werd Melle de Ruiter door V.V. 
Aalsmeer apart genomen voor zijn 
bijzondere prestaties in de compe-
titie Beste Keeper. 
Niet alleen is Melle beste keeper 
van Aalsmeer, maar wist ook in het 
district West 1 van de KNVB deze ti-
tel in de categorie C-junioren op te 
strijken. Ook omdat Melle vorig jaar 
ook al beste keeper van Aalsmeer 
werd kan men niet meer over een 
toevalstreffer spreken en heeft V.V 
Aalsmeer dan ook een groot kee-

per talent in zijn gelederen. Dat dit 
wordt gewaardeerd binnen de voet-
balvereniging werd afgelopen zater-
dag nogmaals duidelijk toen Mel-
le letterlijk en figuurlijk goed in het 
zonnetje werd gezet. Jeugdcoördi-
nator Peter Wittebol en leider van de 
C1, het team waarin Melle de bal-
len moet tegenhouden, Marco van 
Oudenallen spraken mooie woor-
den en gaven als blijk van waarde-
ring Melle namens de voetbalver-
eniging V.V. Aalsmeer een trainings-
pak cadeau.

Aankomst om 14.15 uur op loswal
Sinterklaas deze zaterdag 
op bezoek in Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
22 november brengt sinterklaas met 
vele zwarte pieten en met zijn boot 
vol pepernoten een bezoek aan Ku-
delstaart. Om 14.15 uur komt de ou-
de baas aan op de loswal aan de 
Herenweg, waarna in het Dorps-
huis een gezellig feest voor de kin-
deren plaatsvindt. Onder begelei-
ding van muziek en de burgermees-
ter van Aalsmeer zal de goedheilig-
man voet aan wal zetten en wordt 
hij hopelijk door vele kinderen wel-
kom geheten. Vervolgens loopt de 
Goedheiligman met zijn Pieten naar 
het Dorpshuis aan de Kudelstaart-
seweg. Hier vindt vanaf ongeveer 
15.15 uur een gezellig sinterklaas-
feest plaats voor alle kinderen van 4 
tot en met 8 jaar. Natuurlijk wordt er 
gezongen en gefeest met de zwar-
te pieten en sinterklaas zal ook blij 
zijn met een mooie tekening of een 
leuk knutselwerkje. Om de kinderen 
voldoende ruimte te geven, kunnen 

ouders niet worden toegelaten deze 
middag. Het Dorpshuis is geopend 
vanaf 15.00 uur. Om 16.30 uur loopt 
het feest ten einde en kunnen de 
kinderen worden opgehaald. De or-
ganisatie vraagt de ouders om hun 
kind een briefje met telefoonnum-
mer mee te geven. De organisa-
tie van de Sinterklaasintocht in Ku-
delstaart is in handen van Carna-
valsvereniging De Pretpeurders. In 
verband met de intocht worden au-
tomobilisten en (brom)fietsers ver-
zocht op zaterdag 22 november tus-
sen 13.30 en 15.30 uur rekening te 
houden met overlast op de Heren-
weg en Kudelstaartseweg. De He-
renweg zal tijdens de aankomst ter 
hoogte van de loswal voor verkeer 
worden afgesloten. Wanneer de Sint 
en de kinderen de Kudelstaartse-
weg bereiken, wordt deze tussen 
het Robend en het Dorpshuis afge-
sloten voor verkeer. Meer informa-
tie: www.pretpeurders.nl. 

Aanstaande zaterdag 22 november brengt Sinterklaas met zijn Pieten weer 
een bezoek aan Kudelstaart. Foto: Frans van Maurik. 

Sint Maarten op Jozefschool
Aalsmeer - De dagen worden kor-
ter, het is ’s ochtends nog lang don-
ker. Dat kwam goed uit, zo konden 
de jongste leerlingen van de Jozef-
school de zelfgemaakte lampions 
laten branden ter voorbereiding op 
het Sint Maarten feest. Het zou heel 
goed kunnen dat er een kind van de 
Jozefschool bij u aan de deur ge-
weest is om een lichtje in de duis-

ternis te brengen en om een mooi 
lied te zingen. Hopelijk heeft u er-
van genoten! De kinderen waren in 
ieder geval erg enthousiast over de 
rondgang in de school bij de andere 
groepen en over hun wandeling in 
de wijk bij al hun buurtgenoten. Het 
is mooi om een lichtje te brengen 
naar anderen. Dus wellicht tot het 
volgende Sint Maarten-feest.

De basisschoolkinderen kregen antwoord op al hun vragen over muziek.

Leerlingen krijgen muziekles 
in concertzaal op wielen
Aalsmeer - Basisschoolkinderen 
uit Aalsmeer, Uithoorn en de Ronde 
Venen hebben afgelopen week een 
bijzondere muziekles gekregen. Op 
uitnodiging van Kunstencentrum de 
Hint stond de Classic Express van 
het Prinses Christina Concours in 
Uithoorn.
 In deze tot concertzaal omgebouw-
de trailer gaven drie Nederland-
se muziektalenten een leerzame les 
met uiteraard veel muziek.  
Afgelopen donderdag en vrijdag 
stond de Classic Express, gespon-
sord door de Stichting Vrienden van 
De Hint, op het evenemententerrein 
aan de Randhoornweg in Uithoorn. 
Basisschoolkinderen van de Samen 
Eén uit Aalsmeer, De Kajuit uit Uit-
hoorn, Willispoort uit Wilnis kregen 
een bijzonder optreden. Presenta-
trice en pianiste Daniëlle verwel-
komde de kinderen buiten al. “Dit is 
echt een bijzondere ervaring”, zegt 
ze. Voordat de kinderen de trailer via 
een trapje kunnen betreden, moe-
ten ze hun schoenen uitdoen en ge-
makkelijke slofjes aandoen. Daarna 
konden ze op één van de geblokte 
kussens ploffen om er lekker voor te 
gaan zitten. 
De Classic Express heeft alles in 
huis voor een heerlijk luisterconcert: 
een bijzonder goede akoestiek, vi-
deoschermen, lichteffecten boven 
de zitplaatsen en vooral goede mu-
zikanten. 

Aandachtig luisteren
Pianiste Daniëlle, violiste Elvira en 
klarinettist Timo zijn alle drie ge-
talenteerde muzikanten, die al op 
verschillende plekken in de wereld 
hebben gespeeld, zo vertellen ze de 
kinderen enthousiast. Behalve goed 
spelen kunnen zij van hun concert 
ook een interessant muziekles ma-
ken voor de kinderen. Bij elk stuk 
dat ze spelen, geven ze de kinde-
ren een opdracht bij het luisteren. 
De leerlingen moeten bijvoorbeeld 
goed luisteren en daarbij bedenken 
wat voor gevoel de muziek oproept. 
Iedereen in het kleine concertzaal-
tje luistert aandachtig, terwijl boven 
hun hoofd LED-verlichting op de 
maat van de muziek meedanst. Het 
blijft niet alleen bij luisteren voor de 
kinderen. Als Daniëlle op de piano 
een vrij stuk van de componist De-
bussy speelt, mag een meisje naar 
voren komen om op de piano vrij 
mee te spelen. Als aan het einde van 
het ruim drie kwartier durende con-
cert alle vragen aan het trio zijn ge-
steld, mag iedereen meedoen met 
het ingestudeerde liedje. Met Timo 
als dirigent leren de kinderen ook 
het verschil tussen hard en zacht 
zingen. Dankzij de Stichting Vrien-
den van de Hint konden de kinde-
ren met een bijzondere muzieker-
varing weer terug naar de klas. Kijk 
voor meer informatie over De Hint 
op: www.dehint.nl. 

Jeugd viert sinterklaas 
met gedichten en spel
Kudelstaart - Sinterklaas is in het 
land en dat is voor de Binding Zol-
der een goede reden om wat gezel-
lige activiteiten te organiseren. Op 
vrijdag 5 december worden er leu-
ke activiteiten georganiseerd voor 
de Sinterklaas middag. 
Tussen 14.00 en 17.00 uur is ieder-
een van harte welkom om gezellig 
binnen te lopen. Naast lekker com-
puteren, tv kijken of lekker een tijd-
schrift lezen kan je pepernoten bak-
ken, mee doen aan de gedichten-
wedstrijd en is er natuurlijk ontzet-
tend veel snoepgoed! 
Vrijdag 28 november wordt echt Sin-
terklaas gevierd met het grote Sin-
terklaas spel. Om 19.30 uur starten 

de deelnemers met het spel waar ie-
dereen vanaf 10 jaar aan mee mag 
doen. Het enige wat je mee hoeft te 
nemen is een cadeautje van 2,50 
euro waarmee het spel gespeeld 
gaat worden. Natuurlijk gaat ieder-
een aan het einde van de avond, on-
geveer 21.30 uur, met een cadeautje 
naar huis. Voor deze activiteit moet 
je wel opgeven; zodat de organi-
satie weet hoeveel mensen er ko-
men. Dat kan via kim@debinding.nl 
Of bel even op dinsdag–  of vrijdag-
middag tussen 14.00 en 17.00 uur 
naar 0297-892092. De Binding Zol-
der is te vinden in het SJOK gebouw 
aan de Hoofdweg, ingang zit aan de 
Haya van Somerenstraat. 

Meidenfilms op Meidendag 
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 de heerlijke meiden-
films kijken. 
Want wat is er nou niet gezelliger 
om samen met je vriendinnen lekker 
op de bak te hangen met thee, cho-
cola, koekjes en popcorn en naar 
echte meidenfilms te kijken. Dus 
kom ’s middags of ’s avonds sa-
men met je vriendinnen naar mei-
denactiviteit en maak er een su-
per gezellige middag of avond van! 
De meidenmiddag begint om 14.00 
en duurt tot 16.00 uur. De film ‘Hoe 
overleef ik mezelf’ wordt vertoond. 
De meidenavond is van 19.00 tot 
21.00 uur en dan kan gekeken wor-
den naar ‘Dunya & Desi’. De middag 

en de avond is bedoeld voor tiener-
meiden vanaf 10 jaar en 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 te-
lefoonnummer. 
Geef ook 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, woens-
dag en vrijdagmiddag tussen 14.00 
en 17.30 uur. Opgeven kan tot en 
met dinsdag 25 november 17.00 uur. 
Voor meer informatie over de activi-
teiten van Stichting de Binding kan 
er een kijkje worden genomen op 
www.debinding.nl  De Bindingzol-
der is gevestigd aan de Hoofdweg, 
de ingang is in de Haya van Some-
renstraat.

Theater workshop Binding 
Zolder zeer geslaagd! 
Kudelstaart - Op zaterdag 15 no-
vember verzamelden veertien mei-
den zich op de Binding Zolder voor 
een theater workshop van Petra 
Daalman. Er stond ze een middag te 
wachten vol verschillende emoties 
en leuke spelletjes. 
De theaterworkshop was bedoeld 
om jongens en meisjes kennis te la-
ten maken met theatersport en to-
neelspelen en dat op een leuke en 
speelse manier. De middag werd 
gestart met een voorstel rondje, 
waarbij de deelnemers iemand an-
ders moesten voorstellen! Daarna 
werd er een warming up gehouden 
en toen kon de middag echt begin-
nen. Er werd veel gelachen tijdens 
de middag en iedereen kreeg een 

groot applaus voor haar acteerwerk. 
De meiden hebben veel moeten im-
proviseren. Zo moesten ze van een 
voorwerp iets heel anders maken en 
moesten ze een toneelstukje in drie 
verschillende emoties spelen. Het 
viel niet altijd mee om wat te beden-
ken, maar gelukkig was er veel hulp 
van Petra Daalman die de meiden 
begeleidde tijdens de middag. 
Hoe gezellig de middag was is te 
zien op de site van de Binding waar 
je alle foto’s terug kan vinden in het 
foto album. 
Daar vind je ook alle informatie over 
de andere activiteiten die nog ge-
pland staan in de maand november. 
Dus ga voor meer informatie naar 
www.debinding.nl  

Sint thuis op 
bezoek?
Aalsmeer - Ook dit jaar neemt de 
Sint weer de tijd om op bezoek te 
komen op pakjesavond in Aalsmeer, 
Rijsenhout en omstreken. Lijkt het u 
leuk als de Sint en zijn pieten ook bij 
uw huis aankloppen? Laat dit dan 
zo spoedig mogelijk weten aan de 
regelpiet, via edwin.koster@tiscali.
nl of bel 0297-340349. Voor 40 eu-
ro per 20 minuten maakt u dit jaar 
5 december tot een onvergetelijk 
feest.
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Aalsmeer - De provincie heeft elf 
mogelijke toekomstbeelden onder-
zocht voor luchthaven Schiphol. In 
het rapport Lange Termijn Verken-
ningen Schiphol 2040 staan de va-
rianten, van beperking van de lucht-
haven tot volledige verplaatsing, 
al dan niet naar een eiland in zee. 
De provincie Noord-Holland heeft 
het rapport uitgebracht ter voorbe-
reiding op de fundamentele keu-
zes die voor Schiphol voor de lan-
ge termijn gemaakt moeten worden. 
Gekeken is naar effecten op onder 
meer natuur, geluid, bereikbaarheid 
en ruimtelijke economie. 
Ook de investeringen zijn in beeld 
gebracht. De komende maanden 
werkt de provincie, in dialoog met 
tal van experts, medeoverheden, 
luchtvaartpartijen en belangenorga-
nisaties, aan een langetermijnvisie 
voor Schiphol. De visie moet in het 
voorjaar van 2009 gereed zijn. 
Gedeputeerde Ton Hooijmaijers: 

“Voor de concurrentiepositie van de 
Metropoolregio Amsterdam is het 
van groot belang rechtstreeks be-
reikbaar te zijn vanuit alle bestem-
mingen van de wereld. Een goed 
woon-, werk- en leefmilieu met be-
perkte overlast is daarvoor minstens 
zo belangrijk. Voor onze visie zijn we 
op zoek naar de best mogelijke ba-
lans tussen de positieve en negatie-
ve effecten van de luchthaven. Door 
gebruik te maken van innovaties 
die er toch al aankomen, in de vorm 
van stillere motoren én in de vorm 
van omgevingsvriendelijker vliegen, 
moet het mogelijk zijn om selectie-
ve groei en hinderbeperking samen 
te laten gaan.” 
Waar het advies van de Commissie 
Alders niet verder strekte dan tot 
2020 en het huidige banenstelsel, 
gaan de Lange Termijn Verkennin-
gen over de periode na 2020 en wor-
den ook aanpassingen in het banen-
stelsel en zelfs de locatie niet uitge-

sloten. De provincie gebruikt de uit-
komsten uit de toekomstverkennin-
gen en straks de toekomstvisie in de 
gesprekken met het Rijk. “De toe-
komst van Schiphol en die van on-
ze regio zijn immers nauw met el-
kaar verweven. De ontwikkeling van 
Schiphol grijpt diep in op de ruimte-
lijke inrichting waarvoor wij een pri-
maire verantwoordelijkheid dragen”, 
aldus Hooijmaijers.
Op 11 november vond de eerste 
presentatie van de langetermijnver-
kenningen plaats aan bestuurders 
van de Bestuurlijke Regie Schiphol 
en vertegenwoordigers van natuur- 
en milieuorganisaties, Kamer van 
Koophandel, bewonersorganisaties 
en luchtvaartpartijen. 

Tijdens die bijeenkomst is onder an-
dere gesproken over resterende la-
cunes in kennis en inzicht die de 
komende maanden moeten worden 
ingevuld. 

Provincie verkent alternatieve 
locaties voor Schiphol

Streek - De Unie van Waterschap-
pen heeft geconstateerd dat er een 
probleem is opgetreden bij het be-
zorgen van de stempakketten voor 
de waterschapsverkiezingen. Het 
gaat om een beperkt aantal adres-
sen in het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, het 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
en Waterschap De Dommel. Op een 
zeer klein percentage van de enve-
loppen is door een productiefout de 
letter achter het huisnummer niet 
meegedrukt. Hierdoor is het moge-
lijk dat een beperkt aantal kiezers 
hun stempakket niet ontvangt. De 
kans bestaat dat deze stempakket-

ten bij naastgelegen adressen zijn 
bezorgd (met hetzelfde huisnum-
mer zonder toevoeging). De Unie 
van Waterschappen heeft de betref-
fende adressen in kaart gebracht 
en stelt momenteel betrokkenen 
per brief op de hoogte. Mensen die 
nog geen stempakket hebben ont-
vangen, kunnen via 0900-0119 con-
tact opnemen met hun waterschap 
voor een vervangend stempakket. 
Het waterschap zal bij afgifte van 
een vervangend stempakket vra-
gen om het burger service nummer. 
Zodra er een vervangend stempak-
ket wordt uitgereikt, wordt het oor-
spronkelijke stempakket ongeldig.

Stempakketten voor verkiezingen 
Waterschappen onvolledig

Gemeenteraad met muziek bedankt

Feestweek blijft in centrum!
Aalsmeer - De Stichting Feestweek 
Aalsmeer bedankt de Gemeente-
raad van Aalsmeer voor de unanie-
me positieve besluitvorming. De ge-
meenteraad heeft namelijk unaniem 
besloten dat in de planning en met 
de uitvoering van de renovatie en 
herinrichting van het Praamplein re-
kening gehouden dient te worden 
met de te houden Feestweek en de 
finish van de Pramenrace. De Feest-
week bestaat volgend jaar in sep-
tember 2009 alweer vijftien jaar. Al 
die jaren was het Praamplein de lo-
catie.
De Gemeenteraad heeft in het verle-
den bij de vaststelling van de evene-
mentennota besloten dat de Feest-
week in het centrum moet plaats-
vinden. De enige geschikte locatie 
daarvoor is het Praamplein.

Geruchten
De afgelopen maanden waren er in 
het dorp en ook in de politieke krin-
gen vele geruchten dat de feest-
week naar een andere locatie zou 
moeten verhuizen. Ergens buiten 
het dorp. Dit zou ten koste gaan van 
de vele activiteiten in de feesttent 
en wellicht zelfs het voortbestaan 
van de Feestweek in gevaar bren-
gen. Gelukkig kwam de VVD en AB 
met een voorstel (amendement) om 
de Feestweek op het Praamplein te 
waarborgen. AB diende het voorstel 
in dat mede ondertekend was door 
de VVD en bij de stemming ook door 
CDA en PACT-Aalsmeer unaniem 

werd ondersteund. Wethouder Ber-
ry Nijmeijer gaf namens het College 
van Burgemeester en Wethouders 
een positief advies. Natuurlijk liet de 
Feestweek ook zelf op deze raads-
vergadering van zich horen. Aller-
eerst sprak Ruben Piet in namens 
het bestuur en de vrijwilligers. “U 
kunt ervoor zorgen dat, na het bloe-
mencorso, er niet nog een toonaan-
gevend evenement voor Aalsmeer 
zal moeten verdwijnen”, zo zei hij 
onder andere in zijn speech. De vrij-
willigers toonden hun visie middels 
diverse spandoeken, de toespraak 
werd als pamflet uitgedeeld aan de 
raadsleden en na de laatste worden 
van Ruben Piet begon er een Steel-
band te spelen buiten de raadszaal. 
De vergadering werd door de voor-
zitter geschorst en iedereen had 
oog en oor voor deze ludieke actie 
van de Feestweek. Ook vertegen-
woordigers van het SPIE-pramen-
race bestuur waren aanwezig.
Alles bij elkaar heeft het geleid tot 
de positieve besluitvorming van de 
voltallige Gemeenteraad zodat ook 
volgend jaar de Feestweek op het 
Praamplein plaatsvindt en de Pra-
menrace in het centrum kan fini-
shen. 
Daarnaast heeft de Gemeenteraad 
met haar besluit aangegeven dat de 
Feestweek ook in de toekomst in het 
centrum op het Praamplein dient 
plaats te vinden. Dit zoals zij eerder 
in de evenementennota al had vast-
gesteld.

Aalsmeer - Afgelopen week heeft 
de Winkeliers Vereniging Aalsmeer 
Centrum haar jaarverslag aangebo-
den aan ondernemers in het cen-
trum en aan relaties. ‘Aalsmeer Cen-
trum in de steigers’ is de alleszeg-
gende titel. Het centrum verkeert 
middenin een periode van vernieu-
wing en over deze bouwperikelen 
zijn de gemeente en de onderne-
mers het niet altijd eens. “De ver-
nieuwingen zijn hard nodig om 
het centrum een impuls te geven, 
maar helaas brengen de bouwacti-
viteiten ook overlast met zich mee. 
Vooral de bereikbaarheid is soms in 
het geding. Helaas lukt het de ge-
meente nog steeds niet om plannin-
gen goed af te stemmen en alter-
natieve routes duidelijk aan te ge-
ven. Voor het WVAC-bestuur is het 
soms frustrerend om hierin telkens 
teleurgesteld te worden. Toch pro-
beert de WVAC met positieve ac-
ties de bereikbaarheid voor klanten 
zoveel mogelijk te garanderen”, zo 
meldt het bestuur in het jaarverslag 
van 2007/2008. “Het is een periode 
waarin het meer dan ooit belang-
rijk is om als ondernemers samen te 
opereren”, schrijft het bestuur ver-
der. “De WVAC doet hiervoor zijn 
best door activiteiten, promotie, be-
langenbehartiging en het aantrek-
kelijker maken van het centrum.” Zo 
zijn aan nieuwe bewoners van het 
dorp welkomsttassen uitgedeeld. 
En wat activiteiten betreft, heeft de 

WVAC een forse stap voor uit gezet. 
Half november bracht de intocht van 
sinterklaas duizenden mensen naar 
het centrum en ook de december-
markt mocht vele bezoekers verwel-
komen. Het jaar 2008 kende enke-
le nieuwe evenementen. Naast de 
goed lopende bandjesavonden, de 
altijd goed bezochte geraniummarkt 
met gelijktijdig een jaarmarkt in de 
winkelstraat, de tweede kelnerrace 
en onder andere de tweede lees-
, luister- en hobbymarkt in okto-
ber presenteerden de ondernemers 
extra Aalsmeer Roest Niet, Puur 
Aalsmeer en de Aalsmeerse Fashion 
Night. Aalsmeer Roest Niet is een 
toerrit door de regio met auto’s en 
motoren van minimaal 25 jaar oud. 
De finish vond plaats op 6 juli op het 
Raadhuisplein. 
De WVAC organiseerde dit nieuwe 
evenement in samenwerking met 
HIBRA. Puur Aalsmeer is in het le-
ven geroepen als nieuwkomer in 
plaats van het bloemencorso. Ook 
zonder het corso werd de altijd met 
vele kramen bemande braderie in 
de straten van het centrum gehou-
den op de eerste zaterdag in sep-
tember en op initiatief van de stich-
ting Aalsmeer Westeinder Promotie 
dezelfde dag de eerste watersport-
dag gehouden. De ‘corso-dag’ werd 
feestelijk afgesloten met de super-
drukke verlichte botenshow en een 
prachtige vuurwerkshow. De eerste 
Aalsmeerse Fashion Night vond in 

de feesttent op 9 september plaats. 
Publiek kreeg een professionele 
show voorgeschoteld met de nieu-
we kledingmode, maar ook brillen, 
juwelen, lingerie, schoenen en haar-
mode van twaalf Aalsmeerse winke-
liers. Naast evenementen houdt de 
WVAC uiteraard ook oog voor de 
veiligheid in het centrum. Eind 2006 
is een start gemaakt om, in samen-
werking met politie, brandweer, ge-
meente en Hoofdbedrijfschap De-
tailhandel, te komen tot een schoon, 
heel en veilig winkelcentrum. De 
eerste ster is februari 2008 uitge-
reikt. Verder hebben ondernemers 
deelgenomen aan een overval-
training en er is een hartdefibrilla-
tor aangekocht. Het apparaat is 24 
uur per dag beschikbaar en heeft 
een plekje gekregen in de recep-
tie van Hotel Aalsmeer in de Dorps-
straat. Ondernemers hebben inmid-
dels training gekregen van mede-
werkers van de EHBO Aalsmeer. 
Tot slot, in de peiling voor de ko-
mende jaren: Realisatie van fiets-
parkeervoorzieningen in het cen-
trum, een rapport is reeds aange-
boden aan de gemeente, en de her-
inrichtingen van het Raadhuisplein 
en het Drie Kolommenplein. Wensen 
en ideeën in deze heeft de WVAC al 
voor de gemeente op papier gezet! 
Meer weten over het jaarverslag, 
het centrum of de winkeliersvereni-
ging? Kijk voor informatie dan ook  
www.aalsmeercentrum.nl.

Jaarverslag WVAC: Aalsmeer 
Centrum in de steigers

Elektrische fiets 
bij eigenaar!
Aalsmeer - De eigenaar van de 
gevonden elektrische fiets heeft 
zich na het zien van bericht met fo-
to in deze krant gemeld bij de po-
litie. De fiets was ongeveer ander-
halve maand geleden gestolen bij 
een uitgaansgelegenheid. De dief-
stal was nog niet aangegeven bij de 
politie. De eigenaar werd geatten-
deerd door derden dat het mogelijk 
zijn fiets betrof en dit bleek inder-
daad het geval. 

Koffers gestolen uit schuur
Ook de eigenaar van de drie koffers, 
waarin elektrisch gereedschap heeft 
gezeten en leeg werden aangetrof-
fen vorige week, is bekend. De kof-
fers zijn gestolen uit een niet afge-
sloten schuur in de Baccarastraat, 
naast een woning waar was inge-
broken.

Aalsmeer - Al enige jaren blijkt het 
aantal woninginbraken in de win-
termaanden sterk te stijgen. Uiter-
aard investeert de politie volop om 
dit probleem op te lossen, maar uw 
hulp is ook hard nodig. Door het 
melden van verdachte situaties en/
of personen in uw buurt, kan de po-
litie gericht actie ondernemen. Voor 
dit soort omstandigheden kunt u 
het algemene politienummer 0900-
8844 bellen. Mocht u zien of horen 
dat er wordt ingebroken, bel dan di-
rect 112. Hierdoor kan de politie snel 
ter plaatse komen en bij een heter-
daadsituatie overgaan tot het aan-
houden van de inbrekers.
’s Winters begeven zich aanmerke-
lijk minder mensen op straat. Gor-
dijnen worden ’s avonds vroeger ge-
sloten. Hierdoor valt een deel van de 
sociale controle weg. Het is dan ook 
belangrijk zelf maatregelen te ne-
men om de kans op een woningin-
braak te verkleinen. Het is belang-
rijk om bij het verlaten van uw wo-
ning,  ook als is het maar voor even-
tjes, deuren en ramen goed te slui-
ten. Denk daarbij ook aan de eer-
ste verdieping. Daarnaast adviseert 

de politie nadrukkelijk om bij het 
verlaten van de woning niet alleen 
de voordeur achter dicht te trekken, 
maar ook het nachtslot te gebrui-
ken. U kunt uw woning laten bevei-
ligen volgens het Politie Keurmerk 
Veilig Wonen®. Voor meer informa-
tie hierover, kunt u terecht op de in-
ternetsite www.politiekeurmerk.nl 
Mocht u op wintervakantie gaan, 
dan is het belangrijk om goede af-
spraken te maken met buren of be-
kenden in uw woonomgeving. Zorg 
vooral voor een bewoonde indruk 
van uw huis. Laat post uit de brie-
venbus weghalen en zorg dat deze 
post niet in het zicht op een stapel-
tje wordt gelegd. Laat ook regelma-
tig het licht aanzetten in uw woning. 
U kunt eventueel hiervoor specia-
le tijdklokken kopen; deze zijn ver-
krijgbaar bij iedere bouwmarkt. Laat 
uw huis er in ieder geval uitzien als-
of u nog aanwezig bent. Voor aan-
vullende informatie kunt u terecht 
op de internetsite www.politie-am-
sterdam-amstelland.nl Hier is onder 
andere een speciale folder met tips 
voor een onbezorgde (winter-)va-
kantie geplaatst.

Tips Politie Amsterdam-Amstelland
Houd inbrekers buiten!

Aalsmeer - Voor schade aan de 
dakrand van de woning in de Lu-
nalaan 14 heeft een omvallende 
boom gezorgd. Op dinsdag 11 no-
vember tijdens een ietwat winderige 
dag knakte de beuk onverwachts. 
De boom staat naast het huis in een 
gemeente plantsoen, maar voorals-
nog onderneemt de gemeente geen 
actie om de schade te repareren. De 
bewoners zijn nu in de pen geklom-
men en wachten een reactie af. De 
beuk is overigens wel al grotendeels 
verwijderd. 

Het onderste stuk is blijven staan 
en de omliggende tegels liggen nog 
overhoop. De exacte reden van het 
omvallen van de boom wordt on-
derzocht. Mogelijk is de beuk ziek 
of heeft het onderliggende riool 
de wortels aangetast waardoor de 

Boom valt tegen woning!
boom geen houvast meer had. De 
bewoners hopen op een nette af-
wikkeling door gemeente wat de 
schade aan het huis betreft en qua 

herstellen van het trottoir en het vol-
ledig verwijderen van de boom. Een 
stronk in een stuk groen is tot slot 
geen gezicht!

Zagen en boren 
weg uit bus
Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 13 op vrijdag 14 november is 
ingebroken in een in de Dorpsstraat 
geparkeerde bestelbus. 
De dieven hebben een gat in een zij-
ruit geslagen en vervolgens de deur 
open gemaakt. De buit was groot, er 
is veel gereedschap ontvreemd. Ge-
stolen zijn onder andere cirkelzagen, 
boormachines en een schaafmachi-
ne van de merken Makita en Bosch. 
De inbraak heeft waarschijnlijk net 
na middernacht plaatsgevonden. 
Dezelfde nacht is tevens ingebro-
ken in een andere in de Dorpsstraat 
geparkeerde auto. Uit deze perso-
nenwagen is de radiocd-speler ge-
stolen en de dieven zijn er vandoor 
gegaan met een kentekenbewijs en 
een groene kaart.

Sigarettenkast 
bijna gekraakt
Aalsmeer - In de nacht van maan-
dag 17 op dinsdag 18 november is 
ingebroken in een winkel aan de 
Aalsmeerderweg. Rond half vier is 
het alarm afgegaan nadat ruiten bij 
de ingang en in de hal waren stuk 
gegooid. Ondanks het alarm heb-
ben dieven zich toegang tot het 
pand verschaft en is geprobeerd de 
sigarettenkast te kraken. Dit is niet 
gelukt. Toen de politie ter plaatse 
kwam, waren de dieven reeds ge-
vlogen. Er is nog gezocht met de 
hondengeleider, maar zonder resul-
taat.

Gestolen motor 
op Praamplein
Aalsmeer - – Om vier uur in de 
nacht van maandag 17 op dinsdag 
18 november heeft de politie een 
van diefstal afkomstige motorfiets 
aangetroffen op het Praamplein. 
De motor was maandag overdag 
gestolen vanaf het Museumplein in 
Amsterdam. Agenten zijn gaan pos-
ten omdat zij een en ander niet ver-
trouwden. 
De motor met bestuurder schijnt 
een behoorlijke tijd stil gestaan te 
hebben. De bestuurder heeft mo-
gelijk de agenten gezien en is er 
vandoor gegaan. De motor heeft hij 
achter gelaten. Er loopt een onder-
zoek. 
De politie vertrouwt een en ander 
namelijk niet. Wellicht ook de mo-
torfiets zien staan of rond rijden? 
De politie hoort het graag, telefoon 
0900-8844.

Zonder helm en slok op

Rijbewijs kwijt na 
alcoholcontrole
Aalsmeer - Op zondag 16 novem-
ber om vijf uur in de ochtend is een 
20-jarige bromfietser uit Kudelstaart 
door de politie klem gereden. De 
bestuurder was tot stoppen ge-
maand, maar was niet voornemens 
aan dit teken te voldoen. De 20-ja-
rige reed zonder helm op zijn brom-
fiets in de Beethovenlaan. Agenten 
hebben hem hiervoor bekeurd. Ook 
is proces-verbaal opgemaakt we-
gens dronkenschap. Bij de contro-
le werd alcohol geroken en de 20-
jarige is meegenomen naar het bu-
reau voor een ademanalysetest. Het 
apparaat stokte bij 470 Ugl. Omdat 
het hier een beginnende bestuurder 
betreft, heeft de Kudelstaarter zijn 
rijbewijs in moeten leveren.

Bromfiets gestolen 
vanaf Calveslo
Kudelstaart - Op maandag 10 no-
vember is vanaf Calveslo tussen vier 
uur ’s middags en half acht in de 
avond een bromfiets gestolen. De 
brommer is zwart van kleur, van het 
merk Keeway, type f-act en was met 
een ketting op slot gezet. In de bud-
dysit zitten de helm en handschoe-
nen van de eigenaar. De bromfiets 
is verzien van verzekeringsplaat  
FK-082-Z.
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De omslag van het boek.

Historie bekendste monument in woord en beeld

Unieke foto’s en verhalen 
over watertoren Aalsmeer
Aalsmeer - De watertoren van 
Aalsmeer is een gebouw met vele 
gezichten. Beeldmerk van een dorp, 
uitkijktoren, waterreservoir en ‘last 
but not least’ een vertrouwd her-
kenningspunt voor inwoners die na 
een vakantie of reisje in hun dorp 
terugkeren. Over de geschiedenis 
van het 80-jarige monument is heel 
wat minder bekend. Het boek ‘Op 
eenzame hoogte’ brengt daar ver-
andering in. In het boek, dat sinds 
kort in de boekhandel ligt, wordt het 
verhaal achter de toren aan de Poel 
op levendige wijze verteld. Aan de 
hand van gegevens en vele fraaie 
foto’s ontstaat een goed beeld van 
de watertoren in al zijn facetten. 
Voor het beeldmateriaal konden de 
journalisten Constantijn Hoffscholte 
en Pieter van der Meer onder ande-
re putten uit het archief van het Pro-
vinciaal Waterleidingbedrijf (PWN). 
Dit leverde uniek materiaal op.

Zonder kroon
Eén van de minder bekende ver-
halen die in ‘Op eenzame hoogte’ 
wordt beschreven, is het verhaal van 
de spits van de watertoren. De spits 
die nu op de toren prijkt is niet het 
originele exemplaar dat bij de vol-
tooiing van de bouw in 1928 op de 
toren was gezet. In het boek is te le-
zen hoe een hevige herfststorm de 
watertoren begin jaren negentig van 
zijn ‘kroon’ ontdeed. Een verontruste 
bewoner belde die dag nog naar het 
PWN om bij de onderhoudsdienst te 
melden dat de 150 kilo zware spits 
op dat moment aan nog slechts één 
schroef op het dak was blijven han-
gen. In het boek kunt u lezen hoe dit 
afliep.  Natuurlijk komen in het boek 
nog tal van andere facetten aan 
bod. De aanleiding om de waterto-
ren te bouwen voor de drinkwater-

voorziening van Aalsmeer wordt be-
schreven, de ‘watertorenarchitect’ 
Hendrik Sangster komt aan bod en 
ook de recente ontwikkelingen rond 
het beheer en de functie van de to-
ren krijgen aandacht. De hoofdstuk-
ken in het boek zijn voorzien van ve-
le prachtige kleuren- en zwart-wit 
foto’s. 
Op zoek naar een leuk en echt 
Aalsmeers cadeau? In ‘Op eenza-
me hoogte’ wordt de historie van het 
bekendste Aalsmeerse monument 
op toegankelijke wijze beschre-
ven. Dit boek mag dan ook niet ont-
breken in de boekenkast van elke 
rechtgeaarde Aalsmeerder en Ku-
delstaarter! Het boek kost 14,50 eu-
ro en is te koop bij alle boekwinkels 
in Aalsmeer en bij Marskramer in 
Kudelstaart. Kijk voor meer informa-
tie op: www.ctchoffscholte.nl.

De watertoren van Aalsmeer in aanbouw in 1927 (bron: archief PWN).

Lancering FIQAS Adapt® 
tijdens Space Expo 2008
Aalsmeer - Op vrijdag 21 novem-
ber organiseert FIQAS Software BV 
voor haar relaties het evenement FI-
QAS Space Expo 2008. In het Space 
Expo in Noordwijk spreken door de 
wol geverfde experts over het suc-
cesvol lanceren van ondernemin-
gen, strategieën en technologieën 
in algemene zin, maar ook over lan-
ceringen in de praktijk. Voorbeelden 
hiervan komen uit de werelden van 
arbeid en gezondheid, credit ma-
nagement en complexe facturatie-
processen. Genodigden zijn rason-
dernemer Henk Keilman, Freek de 
Zeeuw van Premium Business Con-
sultants, Klaas Hartman an Arbo 
Duo en Bob Kurpershoek van NBC/
Universal. Tijdens het evenement 
wordt FIQAS Adapt® gelanceerd, 
het geavanceerde ‘next generation’ 
business support systeem. Met dit 
systeem kunnen zonder program-
meren de meest complexe bedrijfs-
processen worden ingericht en uit-
gevoerd door bedrijven in vele sec-
toren. 
Met de flexibele FIQAS Adapt® op-
lossing kunnen bijvoorbeeld credit 
management processen pro-actief 
gemaakt worden. Geautomatiseer-
de workflows, tijdig factureren en 
het terugbrengen van DSO zijn hier-
bij vanzelfsprekende sleutelfacto-
ren. Met FIQAS Adapt® zijn (com-
plexe) facturatie- en incassoproces-
sen in te richten. Hiervan profiteren 
bijvoorbeeld bedrijven in de tele-
com- en service provider markt, van 
wie processen ondersteund wor-
den door de standaard aanwezi-
ge functionaliteit op het gebied van 
klant- en relatiebeheer, service pro-
visioning, installatie management, 

rating & billing, accounts receiva-
ble en payment processing. FIQAS 
Adapt® biedt heel veel functiona-
liteit aan de wereld van arbeid en 
gezondheid, oftewel sectoren waar-
in de gezonde, actieve mens cen-
traal staat: arbodiensten, reïntegra-
tiebedrijven, werving en selectie bu-
reaus, uitzendorganisaties, arbeids-
bureaus, gezondheidscentra en pri-
vate klinieken. 
FIQAS Software BV, opgericht in 
1989 door managing director Rob 
Geleijn, is een succesvolle Neder-
landse software en services onder-
neming, met veel ervaring in het 
ontwikkelen en implementeren van 
krachtige en flexibele bedrijfssoft-
ware (ERP). Behalve software levert 
FIQAS ondersteunende diensten, 
zoals Outsourced Billing Services. 
“Onze missie is te zijn wat we be-
loven met onze naam: First In Qua-
lity And Service. Dat doel bereiken 
we onder andere door het toepas-
sen van ons motto: Aanpassingsver-
mogen als sleutel tot succes”, aldus 
de Aalsmeerder Geleijn. FIQAS be-
dient opdrachtgevers in tal van sec-
toren in Nederland en daarbuiten. 
“Waar onze klanten ons om waarde-
ren zijn, naast onze expertise in het 
leveren van oplossingen voor bo-
vengemiddeld complexe vraagstuk-
ken, onze flexibiliteit, onze creativi-
teit en onze passie voor het tot een 
goed einde brengen van uitdagen-
de projecten. Wat onze klanten over 
ons zeggen komt neer op: als het 
om een moeilijke klus gaat, moet 
je FIQAS hebben”, zegt Geleijn tot 
slot. Meer weten? Bel 0297-382323, 
stuur een email naar spaceexpo@fi-
qas.nl of kijk op www.fiqas.nl.

Aankoop, reparatie en keuring
Autobedrijf P. du Pau al 80 
jaar betrouwbaar adres
Kudelstaart - Afgelopen oktober 
was het 80 jaar geleden dat auto-
bedrijf P. du Pau haar eerste werk-
zaamheden verrichtte. Piet du Pau, 
zoon van de machinist van het ge-
maal in de Zuider-Legmeerpolder, 
kocht een stuk grond aan de Hoofd-
weg, bouwde een loods en deed 
voornamelijk onderhoud aan trek-
kers en landbouwmachines. Later 
kwam hier de auto voor in de plaats. 
Zoon Piet, nu Piet senior genaamd, 
kreeg het sleutelen met de paple-
pel ingegoten en trad dan ook in de 
voetsporen van zijn vader. 
Sinds 1999 heeft de derde Piet, Piet 
junior, de keuze gemaakt om het 
bedrijf over te nemen en samen met 
zijn twee monteurs en steun van 
Piet senior runt hij het onafhankelij-
ke BOVAG autobedrijf P. du Pau.
Het bedrijf is gespecialiseerd in jong 
gebruikte occasions met een gega-
randeerde lage kilometerstand. On-
derhoud en service zijn belangrijke 
dagelijkse werkzaamheden, maar 
ook voor een aankoop van een nieu-
we auto is du Pau hét adres. Auto-
bedrijf P. du Pau heeft een betrouw-
bare uitstraling en door de trans-

parante werkvorm is er direct con-
tact mogelijk met Piet of één van de 
monteurs, waardoor er meteen af-
spraken gemaakt kunnen worden 
over een aankoop of reparatie. Er is 
altijd een gratis leenauto beschik-
baar en bij een kleine reparatie bent 
u welkom in de kantine voor een 
kopje koffie of thee en het lezen van 
de krant. Naast de APK keuring le-
vert autobedrijf P. du Pau ook ban-
den, remmen, uitlaten, accu’s en 
pechhulp voor onderweg tegen zeer 
concurrerende prijzen. Ook glas- en 
autoschade, expertise en reparatie 
worden zeer correct verzorgd.
In de showroom staan circa 20 oc-
casions met BOVAG garantie en de 
NAP voor de gegarandeerde kilo-
meterstand. En kunt u de juiste au-
to niet vinden bij du Pau, dan zoe-
ken de medewerkers graag met u 
mee. U kunt ook kijken op de web-
site; www.pietdupau.nl Mocht u na-
der kennis willen maken, kom dan 
gerust langs voor een afspraak of 
meer informatie. Het bedrijf is te 
vinden aan de Hoofdweg 176 in Ku-
delstaart en is telefonisch bereik-
baar via 0297-325200.

Goud fotostudio Enjoy 
met mannenbruidspaar 
Uithoorn - Ingrid van Heteren  heeft 
tijdens het eindejaarsfeest van de 
Dutch Institute of Proffesional Pho-
tography (DIPP) meegedaan aan de 
wedstrijd beste trouwalbum 2008. 
Door een internationale jury werden 
de albums beoordeeld op kwaliteit, 
creativiteit en  de lay out van het al-
bum. Afgelopen twee jaar viste In-
grid telkens net naast het net met 
een vierde plek! 
Drie maal is scheepsrecht dus be-
sloot ze het nog een keer te probe-
ren. En wel met  haar eerste man-
nenbruidspaar Pim en Ivo! Best 
een gok,want je weet natuurlijk 
nooit hoe een jury daar tegen aan-
kijkt! Tenslotte had nog nooit ie-
mand meegedaan met een man-
nenbruidspaar. Gelukkig bleek het 
een jury van deze tijd te zijn en werd 
het album bekroond met de eerste 
plek! Ingrid vertelt: “Ik wilde alleen 
meedoen met een album waar alles 
in zit en vooral ook mooie locatiefo-
to’s. De laatste jaren trekken bruids-
paren daar steeds minder lang de 
tijd vooruit, vooral ook omdat er op 
zo’n dag steeds meer wordt onder-
nomen. Maar als je lekker de tijd er 
voor neemt dan wordt het echt een 
gezellig deel van je dag in plaats 
van ‘verplicht nummer ‘,zoals som-
mige wel eens denken.” In het boek 

van Pim en Ivo zit alles wat Ingrid 
het liefst in een trouwboek ziet: Van 
aankleden tot taart aansnijden met 
daar tussenin mooie locatiefoto’s 
op aparte plaatsen, zoals in artistiek 
museum /in spierwitte bruidssuite, 
maar ook in nostalgische straatje en 
natuurlijk met een vleugje humor! 
Grote vreugde was er dan ook toen 
haar album door de jury unaniem 
gekozen werd als het beste Bruid-
salbum van 2008! Met als commen-
taar ‘grote klasse’ ging Ingrid met 
een zeer tevreden gevoel naar huis. 
Helaas is ze met haar nominaties in 
de categorie portret niet in de prij-
zen gevallen!
Het bleek dat Ingrid een fout had 
gemaakt met het aanleveren van de 
buitenmaat van de foto’s.
Het had 40 bij 50 centimeter moe-
ten zijn en ze had 40 bij 40 ingele-
verd. Dit kostte haar totaal twintig 
punten per foto. Andere jaren deed 
de jury daar niet moeilijk over, maar 
ze hadden dit keer de regels ver-
scherpt! Heel teleurgesteld gingen 
de awards dus aan Ingrid’s neus 
voorbij! Maar volgend jaar gaat ze 
gewoon weer meedoen met de juis-
te formaten! Benieuwd naar het fo-
towerk van Ingrid van Heteren? 
Neem dan een kijkje op www.foto-
studioEnjoy.nl.

VVD-voorman Mark Rutte bij opening
Oud Aalsmeerder Lars Schotanus 
initiatiefnemer nieuwe radiozender 
Streek - Mark Rutte, fractievoorzit-
ter van de VVD in de Tweede Ka-
mer, heeft vrijdag 14 november in 
Naarden-Vesting het nieuwe radio-
station Traffic Radio gelanceerd. 
Het station is een initiatief van oud 
Aalsmeerder Lars Schotanus en zijn 
zakenpartner Jaco Bal. Traffic Ra-
dio wordt het eerste Nederlandse 
(internet)radiostation dat zich volle-
dig richt op de automobilist. Het sta-
tion brengt, 24 uur per dag en 7 da-
gen per week, een mix van de lek-
kerste automuziek, verkeersinfor-
matie en autonieuws aangevuld met 
de meest actuele verkeerstips van 
medeweggebruikers. 
Het station gaat uitzenden via (mo-
biel) Internet (www.trafficradio.nl) 
en richt zich in eerste instantie op 
het gebied groot Amsterdam. Traf-
fic Radio is er speciaal voor en door 
de automobilist. Luisteraars kunnen 
letterlijk en figuurlijk hun stem la-
ten horen op het station. Via de Traf-
fic Radio Tiplijn (035-7990799) kun-
nen luisteraars, 24 uur per dag en 7 
dagen per week, bellen naar Traffic 

Radio om daar hun tips, meningen 
of gebeurtenissen onderweg door 
te geven. De ingesproken berich-
ten gaan de zender op en zijn ver-
volgens voor andere automobilisten 
weer te beluisteren. Op deze manier 
beschikt Traffic Radio over de meest 
actuele verkeerssituatie op de Ne-
derlandse wegen. Het station speelt 
volledig in op de ontwikkeling dat 
steeds meer mensen radio luisteren 
via (mobiel) Internet en op de ver-
wachting dat er iedereen in de toe-
komst ook over Internet (radio) in 
de auto beschikt. Traffic Radio werkt 
samen met Tunin.FM, een portal die 
digitale radio via de mobiele tele-
foon mogelijk maakt. ”Traffic Radio 
is een logische vervolgstap in de 
multi-media strategie van ons mo-
biliteitsplatform Eileen. Straks heeft 
iedereen overal onderweg toegang 
tot Internet, dus ook in de auto. Wij 
willen hier nu al ervaring mee op-
bouwen en zoals met veel van onze 
diensten, weer de eerste mee zijn”, 
aldus Lars Schotanus directeur van 
Eileen.

Van links naar rechts: Oud Aalsmeerder Lars Schotanus, Mark Rutte en radio-
pioniers Erik de Zwart en Lex Harding.

Zes keer goud keurslager Ron  
Steen bij Slagersvakwedstrijd! 
Aalsmeer - Deze week heeft het 
prijzen geregend bij keurslager Ron 
Steen in de Zijdstraat. Tijdens de 
productkeuringen, georganiseerd 
door de Nationale Slagers Vak-
beurs in Amsterdam, zijn maar liefst 
zes producten in de prijzen geval-
len. Een bijzonder resultaat! Tijdens 
de wedstrijd zijn de producten door 
een deskundige jury gekeurd op as-
pecten als kwaliteit, geur, kleur en 
natuurlijk de smaak. En met suc-
ces, op alle punten werd goed ge-
scoord. Ron Steen en zijn team zijn 
bijzonder blij met dit resultaat, voor-

al omdat het iets zegt over de heer-
lijke producten die allemaal op am-
bachtelijke wijze in eigen keuken en 
worstmakerij worden bereid. Keur-
slager Ron Steen is met goud be-
loond voor zijn erwtensoep, tonijn-
salade, gebraden rosbief, gekook-
te worst, tomatensoep en carpac-
cio tapenade.
Om dit prachtige resultaat vie-
ren kunnen klanten de komende 
drie weken volop proeven van de-
ze goudproducten en profiteren van 
ook nog eens van extra voordelige 
aanbiedingen.

Sint met pieten bij presentatie
boek ‘Dansen in Applaus’ 
Aalsmeer - “Sinterklaas komt er 
echt aan!!”, riepen Teun en zijn broer 
Wiebe dol van vreugde tegen al-
le uitgenodigde gasten in de win-
kel van de Plantage Boekhandel in 
de Zijdstraat toen na lang wachten, 
eindelijk de goedheilig man  met zijn 
hoofdpiet de winkel in kwam. On-
der het motto: Sinterklaas geeft al-
tijd, maar nu krijgt hij iets, werd tij-
dens de officiële boekpresentatie 
het eerste exemplaar van ‘Dansen in 
Applaus’ van de Aalsmeerse schrij-
ver Gerard Zelen aangeboden aan 
Sinterklaas zelf.  Deze speciale gast 
uit Spanje was op de druk bezochte 

feestelijke boekpresentatie bijzon-
der verrast en gaf onmiddellijk al-
le pieten de opdracht om het zeer 
fraaie boekje met tekeningen van 
illustrator Lisa Brandenburg bij al-
le kinderen door de schoorsteen of 
in hun schoen te doen voor 5 de-
cember. De Pieten in het hele land 
kunnen het boekje ophalen in de 
plantage-boekhandel in de Zijd-
straat of bij menige andere winkel in 
Aalsmeer of Amstelveen. Mochten 
de pieten het te druk hebben met 
strooien of klimmen op de daken, 
kunnen ze het ook bestellen bij de 
hoofdpiet, gzelen@live.nl.

Zorgcentrum Aelsmeer 
treedt naar buiten
Aalsmeer - Maandag 24 november 
opent Zorgcentrum Aelsmeer offi-
cieel een kantoor aan de Zijdstraat 
nummer 26d. De afdeling thuiszorg 
Verpleging & Verzorging van Zorg-
centrum Aelsmeer gaat zich hier 
vestigen. 
De thuiszorg voor verpleging en ver-
zorging in Aalsmeer en omstreken 
neemt toe en daardoor is er voor het 
team V&V, dat hierdoor ook steeds 
groter wordt, geen geschikte ruim-
te meer binnen het Zorgcentrum. 
Maar dat is niet de enige reden. De 
wettelijke veranderingen brengen 
steeds meer vragen met zich mee. 
Hoe krijg ik thuishulp, waar kan ik 
hulpmiddelen krijgen, welke onder-
steunende zaken kunnen een man-
telzorger helpen, wat moet ik doen 
om doorliggen te voorkomen, kan ik 
hulp krijgen om mijn wond te ver-
zorgen en waar meld ik mij als vrij-
williger aan? Allemaal vragen waar 
niet iedereen weet waar hij deze kan 
stellen.
In eerste instantie zal het pand die-
nen als kantoorruimte, maar in het 
voorjaar van 2009 is het de bedoe-
ling dat er een spreekuur komt, waar 

de mensen uit Aalsmeer met al hun 
vragen terecht kunnen. In een la-
ter stadium zal het ook mogelijk zijn 
om eenvoudige hulpmiddelen voor 
thuis te kopen of te huren.

Ontmoetingsgroep in Irene
Dit is niet de eerste extramurale af-
deling die buiten het Zorgcentrum 
Aelsmeer haar gezicht laat zien. 
Sinds 2007 is de Ontmoetingsgroep 
Inzicht gevestigd  in gebouw  Ire-
ne, aan de overzijde van het Zorg-
centrum, in de Kanaalstraat. De ont-
moetingsgroep heeft plaats voor 
twaalf deelnemers. Drie dagen per 
week wordt een ondersteuningspro-
gramma aangeboden aan mensen 
met een vorm van dementie. Deze 
mensen wonen nog zelfstandig bin-
nen Aalsmeer. Het uiteindelijke doel 
is dat zij zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven functioneren. 
Met de opening van het pandje in 
de Zijdstraat, toont Zorgcentrum 
Aelsmeer dat zij niet alleen belan-
gen behartigt voor de bewoners 
binnen het Zorgcentrum, maar ook 
voor de inwoners van Aalsmeer en 
omgeving.
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Kortingsactie deze feestmaand
Surprise van sint voor 
pietje bij Belle Enfant 
Aalsmeer - Tijdens de intocht van 
sinterklaas afgelopen zaterdag 15 
november heeft Belle Enfant een 
kortingsactie gelanceerd. De speel-
goedwinkel in de Zijdstraat 51, die 
bekend staat om het betere en eer-
likje merkspeelgoed, trakteert en 
geeft deze feestmaand tien procent 
korting op vele producten. Verder is 
een fotograaf aan het werk gezet om 
jeugdige bezoekers op de gevoelige 
plaat vast te leggen. Voor het leuk-
ste, liefste of grappigste kind ligt een 
surprise klaar in de winkel van Belle 
Enfant. Deze week is, in overleg met 
sinterklaas, gekozen voor de kleine 

zwarte piet, die hoog op de schou-
ders de intocht aanschouwt. Ben jij 
het jongetje op de foto? Kom dan 
naar de speelgoedwinkel in de Zijd-
straat, want sinterklaas heeft hier 
voor jou een cadeautje achtergela-
ten. De kortingsactie geldt deze he-
le maand en er gaan meer kinderen 
verrast worden, want de fotograaf 
gaat ook de komende dagen weer 
op jacht... De winnende foto komt te 
hangen in de etalage van de winkel, 
dus regelmatig even naar het cen-
trum fietsen is een aanrader! Belle 
Enfant is telefonisch bereikbaar via 
0297-324458.

Gerard den Hertog na 41 jaar 
weg bij Mercedez-Benz dealer 
Aalsmeer - Vrijdag 28 november is 
een speciale dag voor Mercedes-
Benz dealer Biemond & van Wijk 
én Gerard den Hertog. Op deze dag 
neemt Gerard namelijk afscheid van 
het bedrijf waarvoor hij het grootste 
deel van zijn leven werkzaam is ge-
weest. Gerard gaat gebruik maken 
van zijn welverdiende pre-pensioen.
Gerard den Hertog is destijds be-
gonnen als monteur bij Biemond 
B.V., toen nog gevestigd aan de 
Dorpsstraat. Nadat het bedrijf door 
de komst van de bloemenveiling 
verhuisde naar de Lakenblekerstraat 
op het nieuwe industrieterrein, is 
Gerard overgestapt naar het on-
derdelenmagazijn. Later is het ma-
gazijn gesplitst in personenwagens 
en bedrijfswagens en heeft Gerard 
zich de eerste jaren hard gemaakt 
voor de personenwagen onderde-

len. Na een aantal jaren was Ge-
rard’s knowhow hard nodig bij het 
magazijn bedrijfswagens en vanuit 
dit magazijn zal hij ook zijn laatste 
werkdag werken. Gerard heeft zich 
altijd buitengewoon loyaal en colle-
giaal opgesteld, en ziek thuis blijven 
kwam in zijn woordenboek niet voor. 
Tweemaal heeft zijn manager hem 
onder protest naar huis gebracht, 
omdat hij nu toch echt te ziek was 
om te werken. 
Biemond & van Wijk neemt dit jaar 
voor de tweede maal afscheid van 
een zeer trouwe werknemer. Gerard 
den Hertog heeft zich 41 jaar inge-
zet voor Biemond & Van Wijk, het 
merk Mercedes-Benz en vele klan-
ten. “Hij bestierde vol overgave het 
onderdelenmagazijn en is 41 jaar 
een fijne collega geweest”, aldus di-
rectie en alle medewerkers

Whisky proeverij met Wittebol
Aalsmeer - Maandag jl. organi-
seerde Wittebol Wijn een nosing en 
tasting voor zo’n 30 klanten. Deze 
avond werd speciaal georganiseerd 
voor de echte whisky liefhebber. De 
avond was dan ook snel volgeboekt. 
Nadat Dirk van Zoolingen zijn klan-
ten welkom had geheten nam Ro-
nald Wuijster de leiding van deze 
avond over. Ronald vertegenwoor-
digde deze avond importeur Bres-
ser & Timmer die exclusief voor Ne-
derland de whisky’s van deze avond 
importeert. De avond vond plaats in 
de in kerstsfeer omgetoverde show-
room van Bruinsma Hydrokultuur in 
De Kwakel. In deze sfeervolle am-
biance werden een zestal whisky’s 
‘genosed’ en ‘getast’. De masterclass 
werd ondersteund door een mooie 
powerpoint presentatie. Tijdens de-
ze avond kwamen whisky’s aan bod 
van Bruichladdich Islay Single Malt, 
dit whiskyhuis is sinds 2001 weer 
opengesteld. De whiskyreserves 
die er nog lagen worden nu gebot-
teld en op de markt gebracht.Tevens 

wordt er nu nieuwe whisky gemaakt. 
De avond begon met een 8 jaar ou-
de Rocks whisky. Daarna volgde het 
vlaggenschip van Bruichladdich de 
12 jaar oude whisky. Hierna volgde 
de uiteindelijke topper van de avond 
de 15 jaar oude Bruichladdich, ge-
finisht op Chateau D’Yguem vaten. 
Een uitdagende, volle, ronde whis-
ky met vanille tonen. De vierde be-
trof een geheel gelagerde whisky uit 
1998 op Oloroso Sherry vaten. Als 
vijfde whisky kwam uit de whisky 
reserves van Bruichladdich een 18 
jaar oude te voorschijn. Als laatste 
van de avond een echte Peat whis-
ky. Deze whisky is gemaakt van drie 
verschillende whisky leeftijden. Na 
deze avond succesvol te hebben af-
gesloten kunnen Dirk van Zoolingen 
en zijn medewerkers zich geheel 
richten op de verkoop van de kerst- 
en relatiegeschenken. De winkel en 
showroom staan vol met leuke idee-
en en geschenken. Kom gerust een 
keer kijken aan de Ophelialaan 116 
bij Wittebol Wijn.  

Ronald Wuijster begeleidde de whiskyproeverij.

Er zijn nog plaatsen vrij
Engels en Frans voor 
50-plussers in Meander
Aalsmeer - Wilt u uw Frans of En-
gels ophalen of uitbreiden? Dat 
kan voor 50-plussers bij de Stich-
ting Welzijn Ouderen Aalsmeer in de 
Meander in de Clematisstraat 20. Er 
zijn lessen op verschillende niveaus, 
zowel voor beginners als voor half-
gevorderden en gevorderden. De 
Franse lessen zijn op woensdag-
middag, de Engelse lessen op dins-

dag- en vrijdagmorgen. De kosten 
zijn 72 euro voor tien lessen van een 
uur, exclusief boeken. Er beginnen 
weer lessen op 2, 3 en 5 december 
en er is daarna een vervolgcursus 
van tien lessen. 
Er zijn nog plaatsen vrij! Voor in-
lichtingen en opgeven kunt u bel-
len met Carolyn van Es-Smith, tel. 
0297-364398.

Rijsenhout - De deadline voor in-
schrijvingen voor het Meerlanden-
fonds is op 31 oktober verstreken. 
Dit jaar zijn er twee keer zoveel aan-
vragen als vorig jaar vanuit goede 
doelen en (sport)-verenigingen bij 
de stichting binnengekomen. Tot 15 
november beraadt het bestuur zich 
over de inschrijvingen, waarna zij 
de 50.000 euro, die afvalbedrijf De 
Meerlanden in het fonds heeft ge-
stort, verdeelt. Alle inschrijvers krij-
gen na deze datum bericht of zij dit 
jaar wel of niet kunnen rekenen op 
een financiële bijdrage voor hun 
project. Op 10 december vindt de 
feestelijke uitreiking plaats. Goe-
de doelen of (sport)-verenigingen 

en hun leden en vrijwilligers kon-
den een project of activiteit aanmel-
den voor een bijdrage uit het Meer-
landenfonds. Voor goede doelen is 
de maximale bijdrage 5.000 euro en 
voor (sport)-verenigingen maximaal 
1.000 euro. Het Meerlandenfonds is 
in 2007 opgericht door De Meerlan-
den tijdens het 10 jarig bestaan van 
het bedrijf. “De Meerlanden vervult 
een belangrijke maatschappelijke 
functie in haar verzorgingsgebied”, 
aldus Ger de Jong, directeur van De 
Meerlanden. “En daarom willen wij 
ook dit jaar weer via goede doelen 
en verenigingen iets doen voor de 
inwoners van de gemeenten waar 
wij inzamelen.” 

Zware taak voor bestuur!
Meerlandenfonds massaal 
aangeschreven

Tuinbouwsector krijgt 
ruimte voor investeringen
Aalsmeer - Minister Gerda Verburg 
heeft vandaag het pakket maatre-
gelen gepresenteerd, waarmee de 
tuinbouwsector in deze moeilijke tij-
den, makkelijker investeringen kan 
doen voor een energiezuinige en 
succesvolle toekomst. 
Nieuw is de verhoging van de ga-
rantstelling voor duurzame inves-
teringen. De minister wil deze ga-
rantstelling per aanvraag verhogen 
van 1,2 miljoen euro naar 2,5 miljoen 
euro. Het garantstellingfonds is be-
doeld om investeringen van onder-
nemers in duurzame en energiezui-
nige kassen makkelijker te maken. 
De overheid staat - mocht het toch 
mis gaan met de investering - ga-
rant voor 80 procent van het geleen-
de bedrag. Dit akkoord is vanmor-
gen gesloten met LTO Nederland en 
Rabobank.

De tuinbouwsector heeft het moei-
lijk, net zoals veel andere sectoren 
in Nederland. 
Oorzaken zijn de hoge gasprijzen, 
de lage productprijzen en nu ook de 
gevolgen van de kredietcrisis. De al 
bestaande maatregelen en de extra 
maatregelen die de minister neemt, 
moeten ervoor zorgen dat de sec-
tor blijft investeren in energiezuini-
ge kassen en kwalitatief uitsteken-
de groenten en bloemen kan blij-
ven kweken. 
Inclusief al eerder afgesproken tra-
jecten voor innovatie, onderzoek en 
demoprojecten is de komende ja-
ren in totaal 148 miljoen euro voor 
de glastuinbouw uitgetrokken om 
de huidige moeilijke periode door te 
komen en een nieuwe slag vooruit 
te maken om een sterke positie in 
de toekomst te houden.

Praktische tips van DogsTale
Les ‘Mijn hond vrolijk en 
gehoorzaam’ in Dorpshuis
Kudelstaart - Op maanavond 24 
november aanstaande verzorgt 
DogsTale een theorieles voor (toe-
komstige) hondenbazen. De les zit 
boordevol praktische tips over het 
(her)opvoeden van een hond. De 
theorieles wordt gehouden in het 
Dorpshuis te Kudelstaart, begint 
om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. 
Deelname aan de les is gratis en 
vrijblijvend. Vooraf aanmelden is wel 
verplicht, want het aantal plaatsen 
is beperkt. De honden mogen thuis-
blijven op deze avond. “Het gebeurt 
regelmatig dat we wanhopige hon-
denbezitters aan de lijn krijgen,” al-
dus Brenda van der Zwet. “De hond 
was zo schattig toen hij bij de fokker 
werd opgehaald, maar nu vernielt hij 
de bank, of plast de hele dag in huis 
want het lukt maar niet om hem zin-
delijk te krijgen, of hij bijt in de kin-

deren! Om maar eens een paar veel-
gehoorde kreten van kersverse pup-
pybazen te noemen.” Gelukkig is dit 
alles vrij eenvoudig in goede banen 
te leiden, maar daar kun je als hon-
denbaas meestal wel wat deskundi-
ge hulp bij gebruiken. De theorieles  
‘Mijn hond vrolijk en gehoorzaam?!’ 
kan hierbij een goede eerste stap 
vormen. Aan de orde komen onder-
meer de hondentaal en hoe kan je 
een hond gewenst gedrag aanle-
ren. Verplichte kost voor iedereen 
die een hond heeft of binnenkort 
krijgt dus!  Wie meer wil weten en/
of zich aan wil melden voor de the-
orieles kan contact opnemen met 
Brenda van der Zwet. Per mail bren-
da@dogstale.nl, telefonisch op 06-
13570810 of via de website www.
dogstale.nl. 
Foto: I. van Beekum.

Regionale kunst bij Colour of Business
Kunstgroep ‘de Lachende 
Traan’ exposeert in Aalsmeer
Aalsmeer - De bonte kunstgroep 
‘de Lachende Traan’, bestaande uit 
Ans Distelbrink, Barend Hoogstadt 
en Jantien de Kogel, exposeert bin-
nenkort in Aalsmeer bij Colour of 
Business. Het IT-bedrijf geeft loka-
le kunstenaars sinds april de kans 
hun werk te laten zien in het kan-
toor en de showroom op het bedrij-
venterrein aan de Witteweg 61. Ans 
Distelbrink beeldhouwt al vijftig jaar. 
Haar beeldhouwwerk kenmerkt zich 
door een dosis humor, die zij erin 
verwerkt. De bokje springende kik-
kers en de wat gezapige dodo zijn 
daar duidelijke voorbeelden van. Zij 
heeft het beeldhouwen echt in haar 
vingers, en dat zie je. Daarnaast 
schildert Distelbrink inmiddels al 
zes jaar. Zij vindt haar meeste eer-
ste werk realistisch, maar haar werk 
van de laatste tijd is naar het surre-
alistische toe: zij heeft een dubbel-
portret van haar kleindochter Wen-
dy en zichzelf geschilderd met een 
bijzondere grillige boom eromheen. 
Verder zijn er ook nog een aantal 
abstractere werken te zien van haar 
hand. Barend Hoogstadt’s werken 
zijn zeer kleurrijk: zowel zijn sculp-
turen als zijn schilderwerken. Me-
nigeen is dan ook verrast als men 
het werk voor het eerst ziet. Grillig-
heid is dan ook de kenmerkende ei-

genschap in zijn werk. Hij vertaalt 
dit op geheel eigen wijze. Barend is 
geboren in Nieuw-Guinea. Hij schil-
dert in zijn werken soms over zijn 
jeugdervaringen. Het schilderij Uit-
drijving van de Geesten is bijvoor-
beeld geïnspireerd op zijn geboor-
teland. Jantien de Kogel schildert en 
beeldhouwt. Het schilderen doet zij 
al zo lang zij zich kan heugen. Zij 
schildert haar persoonlijke visie op 
de wereld om haar heen in soms 
vrolijke, soms vriendelijke kleuren, 
die soms ook feller kunnen opgloei-
en. Ook een dosis humor ontbreekt 
bij haar werk niet. 
Bij het later begonnen beeldhou-
wen probeert zij om de kennis, die 
zij heeft opgebouwd over compo-
sitie en vormgeving in de schilder-
kunst, ook hierin door te voeren. Bij 
de kleinere beeldjes, zoals de hon-
denbeeldjes, is meer gelet op het 
vormgeven van de houding en in de 
grotere beelden, zoals de Leeuw-
vrouw, zitten meer details verwerkt. 
De tentoonstelling van kunstgroep 
‘de Lachende Traan’ gaat bezoekers 
zeker verrassen. Het is een waar 
kleurenfestijn. De kunstexposities in 
de showroom van het bedrijf slui-
ten naadloos aan op de doelstelling 
van Colour of Business: werken met 
kleur.

Het schilderij ‘Slapend poesje op schoenenpaar’ van Jantien de Kogel.
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Extra zegels voor klanten van 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - De feestdagen zijn in 
aantocht en dit betekent voor de 
vereniging van Aalsmeerse Bloe-
menzegelwinkeliers trakteren! Klan-
ten van de Bloemenzegelwinkeliers 
krijgen een extraatje. 
Van 28 november tot 31 december 
wordt namelijk bij iedere aankoop 

dubbele zegels gegeven. Bovendien 
worden uit de in deze periode inge-
leverde spaarkaarten tien kaarten 
getrokken. De gelukkigen die deze 
tien kaarten inleverden worden ge-
trakteerd op een bon van liefst 50 
euro en dat is natuurlijk altijd mooi 
meegenomen! 

Nieuw op kaasafdeling 
van C1000: Oud Aelsmeer
Aalsmeer - - C1000 Koster in 
Aalsmeer heeft kaas van topkwali-
teit op de plank liggen. De kaasaf-
deling van de supermarkt in de Op-
helialaan heeft het assortiment waar 
een speciaalzaak jaloers op zou kun-
nen zijn. De slogan ‘Kenners kiezen 
Kosters kaas’ is dan ook absoluut 
van toepassing. De C1000 biedt een 
uitgelezen assortiment boerenkazen 
dat van vaste boeren wordt betrok-
ken. De boeren rijpen de kazen zelf 
voor C1000 af.
Daarnaast presenteert de super-
markt ook de lekkerste ‘gewone’ 
kaas van Nederland. De Noord Hol-
landse is net iets romiger van smaak 
als andere kaas uit Noord Holland. 

Dat heeft men bereikt door een lan-
ge ervaring in kaasmaken en een 
nog langere samenwerking met vas-
te boeren die hun melk voor de kaas 
leveren en werken middels de rij-
pingsmethode zoals men dat vroe-
ger deed. Helemaal super apetrots 
is C1000 Koster op de introduc-
tie van Oud Aelsmeer deze week. 
De kaasgroothandel heeft een hele 
speciale Noord Hollandse kaas rus-
tig laten rijpen in een polderpakhuis 
en het resultaat mag er zeker zijn. 
Kom proeven en overtuig uzelf. Oud 
Aelsmeer is lekker op brood, kan 
prima geserveerd worden bij een 
borrel en is onder andere prima ge-
schikt om een tosti mee te maken.

Swingen met sinterklaas en 
muziekpieten in Ophelialaan
Aalsmeer - Elk jaar is het weer 
spannend. Zal sinterklaas ook in de 
Ophelialaan langs komen of heeft 
hij het dit jaar echt te druk? Geluk-
kig heeft hij verteld dat hij dit jaar 
tijd heeft. En wel op zaterdag 29 no-
vember van 11.00 tot 13.00 uur. En 
hij komt niet alleen, hij neemt dit 
jaar de muziekpieten mee. Het is al-
tijd een groot feest als sinterklaas 
langs komt in de Ophelialaan. Dit 
jaar wordt het een swingend feest. 
De winkeliersvereniging van de Op-

helialaan heeft aan sinterklaas ge-
vraagd of hij de muziekpieten mee 
wil nemen. En gelukkig heeft sinter-
klaas hier positief op geantwoord. 
Dus trek je dansschoenen maar aan 
en kom op zaterdag 29 november 
tussen 11.00 en 13.00 uur naar de 
Ophelialaan. 
Zeker weten dat het een gezellig 
feestje wordt. Natuurlijk delen de 
zwarte pieten ook nog van alles uit 
aan alle kinderen die mee komen 
feesten!

Snoopy viert 25-jarig jubileum
Kudelstaart - Kinderopvang Snoopy 
heeft op 5 november haar jubileum-
feest gevierd in het Spant in Leimui-
den. Alle kleine Snoopy klantjes met 
hun ouders waren uitgenodigd. De 
kinderen tot 6 jaar waren welkom 
bij het optreden van Cowboy Billie 
Boem, bekend van de Teletubbies. 
CBB had zijn vriend Tom meege-
nomen en samen beleefden ze een 
leuk verhaal op toneel. Snoopy en 
zijn vriendin Lucy kregen een pro-
minente plaats op het podium. De 
kinderen vanaf 6 jaar waren welkom 
bij het optreden van Jochem van 
Gelder met zijn ‘Show op Bestelling’. 
Vijf kinderen mochten Jochem een 
opdracht geven waar hij een leuk 
spektakel van maakte. Voor de ou-
ders en andere genodigden was er 
een doorlopende receptie. De di-
rectie heeft veel giften en goederen 
ontvangen voor een goed doel wat 
zij hebben uitgekozen in Gambia. 
Ton van Tol is inmiddels afgereisd 
naar Gambia en Jolanda volgt hem 
binnenkort om de spullen en giften 
persoonlijk af te geven en om daar 
een helpende hand te bieden. Ton 
doet dit, samen met drie vrienden, 
via de Amsterdam-Dakar Challen-
ge. Hun avonturen meebeleven kan 
overigens via www.support4gam-

biakidz.nl. De directie bedankt alle 
ouders voor hun aanwezigheid, de 
hartelijke woorden, warme kaartjes 
en gulle giften. 
Snoopy is inmiddels een begrip in 
de omgeving. De directie hoopt  dat 
zij nog vele jaren de kwalitatieve 
kinderopvang mogen bieden zoals 
de klanten dit gewend zijn, zodat zij 
werk en zorg goed kunnen blijven 
combineren. 
Snoopy is opgericht in novem¬ber 
1983. Als gediplomeerde begon Jo-
landa van Tol een peuterspeelgroep 
in het oude speeltuingebouwtje van 
de toenmalige gemeentespeeltuin 
de Peppel in Leimuiden. Door de ja-
ren heen, bleek er een grote behoef-
te aan een andere vorm van kinder-
opvang, namelijk dagopvang vanaf 
0 jaar, en werd de stichting kinder-
opvang Snoopy Leimui¬den opge-
richt. Als extra service voor de ou-
ders is er vanaf januari 1996 ook 
een buitenschoolse opvang (BSO) 
bij Snoopy ontstaan. Snoopy telt me-
dio 2008 vijf opvanglocaties waarin 
acht kinderdagverblijfgroepen, drie 
groepen buitenschoolse opvang en 
dit alles wordt gerund door ruim 65 
medewerk(st)ers. 
Voor meer informatie: www.kinder-
opvangsnoopy.nl.

Sint- en kerstverkoop van Rode 
Kruis bij AH Kudelstaart 
Kudelstaart - Op vrijdag 21 novem-
ber van 9.00 tot 17.00 uur zal de ver-
koopstand van het Rode Kruis afde-
ling Aalsmeer staan bij Albert Heijn 
in Kudelstaart. Het is weer sinter-
klaas- en kersttijd en dat betekent 
dat er ergens in Aalsmeer of Ku-
delstaart weer van alles te koop 
wordt aangeboden door het Rode 
Kruis Aalsmeer. Dit keer is dat vrij-
dag bij de AH in Kudelstaart. Net 
als voorgaande jaren ligt de na-
druk op de kerstartikelen waarbij de 
prachtig geborduurde kersttafella-
kens kerstservetten voor héél speci-
ale prijzen zullen worden aangebo-
den. De collectie is dit jaar nog weer 
mooier dan voorheen en zeker is dat 
deze tafelkleden en servetten een 
sieraad zijn op de kersttafel. Naast 

deze zeer speciaal geprijsde artike-
len zijn er natuurlijk nog veel meer 
gebreide of gehaakte of geborduur-
de voorwerpen te koop. Voor sinter-
klaas zijn er weer warme sjaals, gei-
tenwollen sokken, handschoenen, 
truien, pannenlappen en nog veel, 
veel meer. Wie de kerst- en nieuw-
jaarskaarten, die door ouderen en 
vrijwilligers van het Rode Kruis zijn 
gemaakt, nog nooit gezien heeft 
krijgt vrijdag deze kans. De kaar-
ten zijn gemaakt van materialen 
van kerstkaarten van vorige jaren 
en worden dus als het ware herge-
bruikt. Het resultaat daarvan is ver-
bluffend mooi. Dus wilt u eens iets 
aparts, iets dat niet in de winkel te 
koop is? Dan moet u zeker even bij 
de Rode Kruis stand langskomen.

Aalsmeerse huisarts Arend 
Bon stopt er mee!
Aalsmeer - Eind van dit jaar hangt 
huisarts Arend Bon in Aalsmeer zijn 
stethoscoop definitief aan de wilgen. 
Hij heeft er dan ruim 30 jaar solo-
praktijk opzitten. Arend Bon, telg uit 
de ‘Bon-huisartsen dynastie’, heeft 
de bijnaam Nederlands kampioen 
nascholen. Hij heeft in zijn carriè-
re meegewerkt aan honderden on-
derwijsprogramma’s en is huisarts-
voorzitter geweest van even zove-
le cursussen in binnen- en buiten-
land. Hij heeft in de loop van de tijd 
duizenden collega-huisartsen na-

geschoold. Bon: “Als huisdokter en 
familiedokter heb ik naast inten-
sieve patiëntenzorg veel tijd vrijge-
maakt voor mijn vakhobby. En dat is 
nascholen. Kennis en ervaring delen 
met collega’s. 
Lastige casuïstiek met elkaar be-
spreken. Niet via de digitale snel-
weg, maar gewoon tête à tête in 
het cursuslokaal of in de college-
zaal. Door het van collega’s te horen 
en te zien leer je het vak en de fijne 
kneepjes van het vak het best. Dat is 
mijn overtuiging!”

Aanwezigen geboeid en verrast
Lezing klassieke homeopathie voor 
chronisch zieken een succes
Aalsmeer - De lezing ‘Klassie-
ke homeopathie voor chronische 
zieken’ mag een succes genoemd 
worden. De lezing werd gegeven 
door de twee klassiek homeopaten 
uit Aalsmeer, Bert Vreeken en Ca-
tinka Rabbers Dekker,
 in het kader van de week van de 
chronisch zieken 2008. “De aanwe-
zigen waren geboeid en verrast over 
de mogelijkheden die een klassieke 
homeopathische behandeling biedt 
voor chronisch zieken”, aldus Bert 
en Catinka. Beiden vonden de sa-
menwerking plezierig en ze heb-
ben dan ook besloten om in maart 

2009 weer samen een lezing te ge-
ven in de praktijk van  Catinka. Dit 
keer over de mogelijkheden van 
een klassiek homeopathische be-
handeling bij acute ziekten. Hierbij 
kunt u denken aan griep, oorontste-
king, keelontsteking, diarree, buik-
pijn, pijn na een operatie of tand-
artsbezoek. Vooral voor ouders van 
jonge kinderen is het fijn om te we-
ten dat klassieke homeopathie dan 
heel veilig en snel helpt genezen. 
Als u geïnteresseerd bent kunt u 
dat alvast doorgeven aan Catinka, 
tel. 0297-363848 of mailen naar in-
fo@catinka.nl.

Cheque 10.000 euro voor Ahmed Botar Bouch

Inwoner Rijsenhout wint 
prijs in Dayzers loterij
Rijsenhout - Ahmed Botar Bouch 
uit Rijsenhout is deze week volledig 
verrast door een camerateam van 
Veronica’s Trick and Treat. Hij bleek 
10.000 euro te hebben gewonnen 
met zijn lot van Dayzers. Dayzers 
- onderdeel van de Nederlandse 
Staatsloterij - lanceerde dit jaar een 
vernieuwde loterij voor mensen die 
spelen om te winnen. De kans dat 
je een winnend lot in handen hebt, 
is levensgroot, want het vernieuw-
de Dayzers biedt een gemiddelde 
winkans van één op twee. De ge-
lukkige Ahmed Botar Bouch werd 
door het camerateam ‘overvallen’ 
met zijn prijs. “Ik werd door een me-
vrouw uitgenodigd om mee te doen 
aan een tv-spel,” vertelt hij. “De ca-
mera’s draaiden al. Ik kon geld win-
nen door zo veel mogelijk spekkies 
in mijn mond te stoppen en vervol-
gens kaarsjes uit te blazen. Dat wil-
de ik natuurlijk wel. Dus ik begon 
gelijk. Maar toen ik de kaarsjes wil-
den uitblazen, bleken dit nep kaars-
jes te zijn en ze gingen gelijk weer 
aan. Gelukkig kwam op dat moment 
een andere vrouw aangelopen met 

goed nieuws: het was een grap en 
ik had 10.000 euro gewonnen van 
Dayzers!” De inwoner van Rijsen-
hout was totaal verrast. “Echt super 
dat ik heb gewonnen. Ik speel al ge-
ruime tijd mee met Dayzers en nu 
is het écht raak!” Voor het gewon-
nen geld is al een goede bestem-
ming gevonden. “Ik wil het huis nog 
een beetje opknappen en verder 
wil ik de goede doelen die ik steun 
wat doneren. Bovendien heb ik ar-
me familie in Marokko en die stuur 
ik ook wat toe. Dus het geld komt 
enorm goed van pas.” Ook deelne-
men aan Dayzers kan door losse lo-
ten te kopen in meer dan 3000 win-
kels - waaronder Albert Heijn, Pri-
mera, Bruna, AKO, Postkantoren en 
tabaksspeciaalzaken - of automa-
tisch via www.dayzers.nl. De uitslag 
van de trekking van Dayzers wordt 
elke maandag in Metro bekend ge-
maakt. De winnende lotnummers 
zijn ook te controleren op pagina 
550 van NOS Teletekst, telefonisch 
na te checken via 0900-3004950 en 
worden vermeld op genoemde web-
site.

Dinsdag traktatie in winkel
Dorcas 5 jaar in Aalsmeer
Aalsmeer - Op 25 november in 
2003 is de Dorcas Kringloopwin-
kel gestart in een pand in de Zijd-
straat. Aanstaande dinsdag 25 is dit 
al weer vijf jaar geleden en dit eer-
ste jubileum wil Dorcas samen met 
alle bezoekers vieren. Tussen 10.00 
en 16.00 uur staat voor iedereen een 
kopje thee of koffie met wat lekkers 
klaar. 
Door mond op mond reclame groei-
de de kringloopwinkel na drie jaar 
uit zijn jasje. In januari 2009 is Dor-
cas alweer twee jaar gehuisvest aan 
de Aalsmeerderweg 173a. Bijna 80 
vrijwilligers zetten zich in om alle in-
gebrachte goederen verkoopklaar 
te maken. De opbrengst komt ge-
heel ten goede aan projecten die in 
overleg met Dorcas Nederland te 

Andijk uitgezocht worden. Dit wa-
ren onder andere in de afgelopen 
vijf jaar: Landbouwproject Oekraïne, 
medische kliniek, kleuterschool Ar-
menië, Opleidingscentrum voor de 
jeugd, Waterproject, Huizenproject 
en micro-credieten Bosnië, zodat 
dertig bedrijven een startkapitaal 
krijgen. Tevens heeft stichting Dor-
cas Aalsmeer drie grannies en drie 
families geadopteerd. Zonder hulp 
kunnen zij niet rondkomen. Dorcas 
wil voorkomen dat mensen sterven 
aan verwaarlozing en ondervoeding. 
In de Informatie-hoek is meer te vin-
den over alle projecten. Ook wor-
den enkelen op dvd vertoond. De 
Dorcas-winkel is open op dinsdag, 
donderdag en zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur.

Exportwaarde bloemen en 
planten blijft achter
Aalsmeer - De achterstand van de 
export van bloemen en planten van-
uit Nederland is door een tegenval-
lende omzet in oktober opgelopen 
tot 2,2 procent ten opzichte van vo-
rig jaar. De krimp was in de afgelo-
pen maand 13 procent. Er werd voor 
413 miljoen uitgevoerd. Tot en met 
oktober bedraagt de exportwaar-
de 4,5 miljard euro. Dit blijkt uit de 
exportstatistieken van HBAG Bloe-
men en Planten. Bloemen doen het 
dit jaar structureel minder goed dan 
planten en de vraaguitval in belang-
rijkste afzetgebieden kan niet wor-
den goedgemaakt in de groeimark-
ten. Mogelijk wordt in de huidige si-
tuatie de markt nog sterker uit ba-
lans gedrukt door het toegenomen 
aandeel van de retail bij de afzet van 
bloemen en planten. Voor bepaalde 
landen worden ook extra eisen ge-
steld aan de kredietwaardigheid van 
de orderportefeuille. 
De snijbloemenexport zakte in okto-
ber met meer dan 14 procent en tot 
en met oktober met bijna 4 procent 
tot een totale waarde van 2,7 miljard 
euro. De uitvoer van pot- en tuin-
planten daalde afgelopen maand 
met 9 procent en ligt tot en met ok-
tober met 1,6 miljard nog iets boven 
vorig jaar. Groot- en detailhandela-
ren wijten de uitval van de vraag aan 
het getaande vertrouwen van con-
sumenten in de economie. Dat te-
kende zich eerder dit jaar al af: in de 
eerste helft van dit jaar werd alleen 
in februari een plus in de export-
waarde gerealiseerd. Daarop volg-
den tegenvallende zomermaanden. 
Vooral in de belangrijkste afzetlan-
den Duitsland, Engeland en Frank-
rijk liep de export grote klappen op. 

In totaal daalde de waarde hierop 
met 192 miljoen, een daling met 7 
procent. Hiervan werd 92 miljoen 
goedgemaakt door de groei van 20 
procent in Oost Europa. 
In de afgelopen jaren is het aandeel 
van de bloemen- en plantenafzet 
via grote retailketens toegenomen. 
Door dit hogere aandeel is het prijs- 
en omzetdrukkende effect bij een 
krimpende vraag mogelijk groter 
dan in het verleden. Het aanbod lijkt 
in ieder geval geen oorzaak van de 
prijsdruk, want via de Nederlandse 
bloemenveilingen liepen in oktober 
de volumes terug. Groothandelaren 
constateren daarbij geen extreme 
groei van de directe afzetstromen 
die niet via de veilingen lopen.

Producten uit 
Israël te koop
Aalsmeer - Op zoek naar een leuk 
of speciaal verjaardagscadeautje, 
een presentje in de sintzak of on-
der de kerstboom of naar een pak-
kend relatiegeschenk? Aanstaande 
zaterdag 22 november is Israël-con-
sulente Diny Wichers in ’t Baken in 
de Sportlaan 86 aanwezig en zij ver-
koopt allerlei producten, waaronder 
wijn, schoonheidsproducten, sie-
raden en kaarsen, gemaakt in kib-
boets in Israël. Iedereen is van har-
te welkom om eens te komen kij-
ken. De verkoopdag is van 10.00 tot 
16.00 uur. Voor meer informatie is 
Diny Wichers bereikbaar via 020-
6455530.
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Druk wedstrijdschema voor 
Blauwe Beugel-schaatsers
Rijsenhout - Afgelopen week ston-
den er een groot aantal langebaan 
en marathon wedstrijden op het 
programma voor de schaatsers van 
IJsclub De Blauwe Beugel. Naast 
het al drukke trainingsprogramma 
van twee à drie keer per week trai-
nen, zijn de wedstrijden een goede 
graadmeter om te kijken hoe de rij-
ders ervoor staan ten opzichte van 
de concurrentie. Zo werd afgelo-
pen zaterdag de Ter Aar Trofee ge-
organiseerd op de ijsbaan in Haar-
lem. Onder helaas matige weersom-
standigheden werden er nauwelijks 
persoonlijke records gereden. In el-
ke categorie komt een rijder uit voor 
de ijsclub die hij/zij vertegenwoor-
digt en aan het eind van de avond 
wordt het klassement van ijsclubs 
opgemaakt. IJsclub De Blauwe Beu-
gel eindigde daarbij op een zevende 
plaats. Individuele successen wer-
den geboekt door Menno Kramer, 
die afgetekend eerste werd in zijn 
categorie junioren C, en good old 
Dick Langhout, die derde werd op 
de 1500 meter in de Masters cate-
gorie.Ook op zondagavond waren 
er een tweetal baanwedstrijden ge-
pland. Vroeg in de avond was het de 
beurt aan de pupillen waarbij Erik 
Kramer maar net boven zijn per-
soonlijke records reed. De omstan-
digheden waren niet om over naar 
huis te schrijven met veel wind en 
daardoor een moeilijke bocht. Aan-
sluitend een lang avondprogramma 
met een 1500 en 3000 meter. Van-
wege de vele inschrijvingen besloot 
de wedstrijdcommissie om geen 
500 meter te rijden, omdat men an-
ders in tijdnood zou komen. Door de 
zware omstandigheden werd voor-
al de langste afstand voor velen een 
ware slijtageslag. 
Een positieve uitzondering hierop 
waren Mats Stoltenborg en Bart van 
der Vlugt. Bart kwam zelfs nog tot 
een prima persoonlijke record van 

4.33.94 waarmee hij menig baanse-
lectierijder achter zich liet en Mats 
kwam heel dicht bij zijn persoonlij-
ke record door een prima gereden 
vlakke race in 4.52.53.
Tijdens de groep 4 wedstrijd van 6 
november kwamen de zusjes Debo-
rah en Annet van der Stelt dicht bij 
hun snelste tijden, evenals de Juni-
or C rijdster Crissie de Jeu, en lieten 
zo goed vormbehoud zien. De pupil 
William Koole reed zijn eerste wed-
strijd mee en zette dus maar liefst 
drie persoonlijke records neer, he-
laas een val op de 100 meter maar 
met groot enthousiasme en inzet.
Een aantal junioren rijders moest 
daarnaast ook direct op maandag-
avond al weer aan de bak in de ma-
rathoncompetities op de ijsbaan in 
Haarlem. Bij de C2 marathon maak-
te Mats Stoltenborg zijn debuut, zo-
dat samen met Bart van der Vlugt er 
nu twee rijders vertegenwoordigd 
zijn in deze klasse. Met nog zo’n 
twintig ronden te gaan moest er een 
gaatje dicht worden gereden en kon 
Bart goed doortrekken en zich los 
rijden. Geruime tijd kon hij met een 
halve baan voorsprong alleen door-
rijden, waar Mats goed werk ver-
richtte in het peloton en probeer-
de de snelheid eruit te halen. Toch 
gelukte het nog een rijder om weg 
te sprinten en zich bij Bart te voe-
gen. Na de eindsprint van het pelo-
ton kon Bart onder luid applaus zijn 
laatste ronde uitrijden. In navolging 
van de jongere rijders van De Blau-
we Beugel in de C2, reed Stef Zwit-
ser naar een prachtige eerste plek in 
de C1 marathon. Daarmee werd de 
avond een dubbelslag voor IJsclub 
De Blauwe Beugel. Met deze over-
winningen staan Stef en Bart nog 
steviger aan kop in het klassement. 
IJsclub De Blauwe Beugel heeft een 
actieve website over de club en is te 
raadplegen via: www.ijsclubdeblau-
webeugel.nl

Jeugdhandbalnieuws
Jongens A1 van FIQAS 
Aalsmeer winnen weer!
Aalsmeer - De jongens A1 van FI-
QAS Aalsmeer speelden zondag 16 
november tegen van Rooijen/VVW 
1. De tegenstander opende de score 
door een penalty te benutten, maar 
de aanval die daarop volgde werd 
direct door Aalsmeer in een doel-
punt omgezet. Tot een stand van 3-
3 ging het scoreverloop gelijk op. 
Na de fase in de wedstrijd waarin 
de voorsprong voor FIQAS Aalsmeer 
5-4 geworden was, wist Aalsmeer 
door snelle en goed uitgespeelde 
aanvallen zelfs vijf keer achter el-
kaar te scoren, zonder een tegen-
doelpunt te krijgen, zodat er een tus-
senstand van 10-4 kwam. Pas daar-
na kon van Rooijen weer iets terug-
doen. De slotfase van de eerste helft 
was weer voor Aalsmeer, want met 
twee doelpunt an van Rooijen en 
vijf doelpunten van Aalsmeer kwam 
de ruststand op 15-7 in Aalsmeers 
voordeel. De tweede helft werd er 
aanvallend iets minder goed ge-
speeld, het scoreverloop ging dan 
ook een tijdje gelijk op. Halverwe-
ge de tweede helft stond Aalsmeer 
met 22-12 voor. Het laatste deel van 
de tweede helft was wel weer voor 
Aalsmeer, dat drie doelpunten ach-
ter elkaar scoorde door een goed 
aangegooide break, een penalty en 
nog één doelpunt. En zo werd de 
wedstrijd door FIQAS Aalsmeer ge-
wonnen met 28-15.

Geweldige ‘pot’ jongens B2
Afgelopen zondag moesten de jon-
gens van de B2 van FIQAS Aalsmeer 
al om 09.00 uur aantreden tegen 
Fortissimo. Door een behoorlijk aan-
tal zieken zag het ernaar uit dat ze 
zelfs met 6 man moesten gaan spe-
len. Gelukkig was Dion van de C1 
bereid om mee te doen zodat er 
toch nog een volledig team op de 
been gebracht kon worden. Ook dit 
keer was de tegenstander weer veel 
groter en fysiek sterker maar blijk-
baar hadden ze de “kleintjes”, zo-
als de Aalsmeerse jongens lache-
rig werden genoemd in de warming 
up, behoorlijk onderschat. Er ont-
stond zowaar een echte wedstrijd 
doordat FIQAS Aalsmeer zeer goed 
speelde en elke kans benutte. Na 
een gelijk opgaande strijd werd het 
12-12 bij rust. Een goede prestatie, 
want het was zwaar tegen die grote 
jongens. In het begin van de twee-
de helft leek de tegenstander defi-
nitief weg te lopen en dacht ieder-
een ook dat de puf er wel een beetje 
uit was. De achterstand was al gauw 
5 à 6 punten maar FIQAS Aalsmeer 
toonde opnieuw veerkracht en 
kwam weer terug tot op één punt. 
Het bleef erg spannend tot de laat-
ste minuut, al wisten de Aalsmeerse 
jongens het gat net niet dicht te krij-
gen. De eindstand was uiteindelijk 
21-24, maar de B2 had een geweldi-
ge pot handbal laten zien, met zeer 
veel inzet en strijdlust. Het grootste 

compliment kwam na de wedstrijd 
van de coach van de tegenstander 
die z’n ploeg hoorbaar tot ver buiten 
de Bloemhof uitkafferde...

D1 wint van Havas
Zaterdag 15 november speelden de 
jongens D1 van FIQAS Aalsmeer 
“thuis”, in de Proosdijhal, tegen Ha-
vas. Jongens D1 en Havas hebben 
in de poule evenveel punten, maar 
door een beter doelsaldo staat FI-
QAS Aalsmeer op de eerste plaats. 
De eerste wedstrijd van het seizoen, 
buiten, verloren de jongens echter 
van Havas. De jongens misten twee 
spelers, maar Fabiënne van de mei-
den D, zorgde ervoor dat ze nog een 
wissel hadden. De eerste helft ging 
het in het begin gelijk op, Havas 
zorgde voor het eerste punt. Maar 
niet veel later maakte Kaj de gelijk-
maker. Tot de rust scoorden de bei-
de teams om de beurt. Aan de kant 
van Aalsmeer werden veel kansen 
gemist, maar gelukkig stond Bas 
goed te keepen waardoor de scha-
de beperkt bleef. Een doelpunt van 
Lars zorgde ervoor dat Aalsmeer 
met  4-3 de rust in ging. Na de rust 
scoorde Havas nog de gelijkmaker, 
maar door goed samenspel waar-
uit een paar goede voorzetten kwa-
men, kon FIQAS Aalsmeer enigszins 
uitlopen. Bij het eindsignaal was de 
stand 9-5, en zijn de jongens koplo-
per in de poule. 

Avondje sjoelen 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Uitslag van een 
avondje sjoelen door leden van 
Sjoelclub Aalsmeer op 13 november 
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Hoofdklasse:
1. Albert Geleijn   2875
2.  Cock Tukker    2856
A-klasse:
1. Hans v. Leeuwen    2736
2. Sjaak Siebeling      2726
B-klasse:
1. Wim v. Leeuwen      2618
2 .Jacob v’t Hof          2596
C-klasse:
1. Mijnie v. Leeuwen    2569
2. Klaas v. Leeuwen     2552
D-klasse:
1. Maria Baggen       2466
2. Pim v.d. Meer         2460
E-klasse:
1. Willem Joren       2353
2. Nico Verhaar       2319
F-klasse:
1. Mirjam v.d. Berg     2039
2. Herman Berkhout   2035
De volgende sjoelavond is op don-
derdag 27 november vanaf 20.00 
uur in het Dorpshuis te Kudelstaart. 
Ook u/jij bent welkom. Kom eens 
kijken of doe gelijk mee!

Mooie  tweede teamwedstrijd 
voor springers SV Omnia 2000
Aalsmeer - Zaterdag 15 novem-
ber vond de tweede teamwedstrijd 
plaats voor de springers van SV om-
nia 2000. Rond acht uur ’s ochtends 
vertrok het B- team naar Apeldoorn. 
Het B-team bestaande uit Ilse Ver-
goossen, Yanaika Holst, Mirjam 
van  der Leeuw en Farieda Schre-
ijer moest om tien uur inspringen. 
Ilse probeerde een moeilijkere oe-
fening te springen, dit ging niet he-
lemaal naar wens maar ze sprong 
toch drie goede oefeningen.  Yanai-
ka sprong drie mooie oefeningen, 
met voor haar een nieuwe sprong 
erin, de andere halve schroef voor-
waarts, dit ging erg goed. Mirjam  
van der Leeuw was weer in topvorm 
en sprong drie prima oefeningen en 
haalde 78.00 punten voor haar team. 
Farieda sprong ook drie goede oe-
feningen en behaalde 68.30 pun-
ten waarmee het team op een vijf-
de plek uit kwam. In de tussenstand 
staat het B- team op een derde plek. 
In de middag wedstrijd moesten 
het A-team en het tweede B-team 
springen. Het A-team met Jeroen 
Kaslander, Perry Alderden, Chris 
Moerman en Matthijs Veltman wa-
ren niet helemaal in topvorm. In de 
derde ronde gingen zowel Jeroen 
als Chris onderuit en konden de tien 
sprongen niet uitvoeren. Toch had-

den ze in de eerste twee rondes als 
zoveel punten bij elkaar gespron-
gen dat ze toch nog als vierde ein-
digden. In het voorlopig klassement 
staan ze met Pro Patria, KDO op een 
derde plaats. 
Het B-team bestaande uit Robin 
van As, Melvin Dokter, Maaike Kas-
lander en invalster Viola Schreuder 
hebben weer een goede wedstrijd 
gesprongen. De eerste twee ron-
den gingen goed maar in de der-
de ronde heeft Robin helaas door 
ziekte haar oefening niet helemaal 
uitgesprongen. Viola eindigde in de 
tweede ronde met de laatste spong 
op haar billen . Toch waren de pun-
ten niet verkeerd en eindigde ze 
voor de tweede keer op de vierde 
plaats. In het voorlopig klassement 
staan ze vierde en dus nog steeds 
goed op koers voor het NK. De laat-
ste wedstrijd voor deze springers is 
29 november in Heerenveen. 

Trainers geslaagd
De nieuwe trainers, Perry Alder-
den, Maaike Kaslander, Mirjam van 
der Leeuw en Netty van As zijn ge-
slaagd voor hun theorie examens. 
Nu nog de praktijk op 6 december 
en als dit ook positief verloopt kan 
SV Omnia vier nieuwe trainers ver-
welkomen. 

Schaakclub ‘t Kalende Pionnetje
Henk weet wel raad met 
vliegensvlugge Martin!
Kudelstaart - Sommige schakers 
kunnen zo verschrikkelijk lang na-
denken dat je er als tegenstander 
bijna van in slaap valt. Bij Martin 
Poortvliet is precies het tegenover-
gestelde het geval. Hij zet zo snel 
dat je het, zoals Henk het noemt, 
niet bij kan kijken. Vaak gaat de te-
genstander mee in het snelle zet-
ten en daar haalt Martin dankbaar 
voordeel uit. 
Echter Henk Raadschelders begon 
net zo snel te neuriën als Martin zet-
te, en toen wisten de andere scha-
kers precies hoe laat het was: Henk 
won en verscheen fluitend en la-
chend aan de bar. 
Ook Peter de Jong kon weer lachend 
aan de bar verschijnen, na enkele 
‘foutjes’ van zijn tegenstander, wist 
Peter te winnen en stijgt steeds ver-
der in de top-10. Net als Fred Klijn 
die na een lange partij Martijn Baars 
uiteindelijk toch op de knieën kreeg. 
De topper van de avond was de par-
tij van huidig koploper Peter Ver-
schueren en Richard Piller, de kam-
pioen van vorig jaar. 
Het werd uiteindelijk remise zodat 
het spannend blijft in de top van het 
klassement.
 Uitslagen ronde 11, gespeeld op 13 
november:
Peter Verschueren - Richard Piller  ½-½ 

Gerard Verlaan - Fred Buskermolen  1-0 
Martijn Baars - Fred Klijn  0-1 
Joep van der Geest - Peter de Jong  0-1 
Paul den Haan - Mladen Cicek  0-1 
Bert Lammers - Wim de Hertog  0-1 
Gerard van Beek - Jurgen v.d. Zwaard ½-½ 
Henk Raadschelders - Martin Poortvliet 1-0 
A. v.d. Hoorn - Jos Buskermolen  ½-½ 
Leo Poortvliet - Harry Buskermolen  1-0 
Marco van Nieuwburg - Adri Meijhuis  1-0 
Jaap v.d. Bergen - Kees v.d. Weijden  1-0 
Wouter Wiebes - Theo Baars  0-1 

Klaverjasavond bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 27 no-
vember komen de kaarten weer op 
tafel in gebouw ’t Anker aan de Oos-
teinderweg 273a voor een gezellige 
klaverjasavond van buurtvereniging 
De Oude Spoorbaan. De aanvang is 
19.30 uur en zowel leden als kaart-
liefhebbers zijn welkom.
Het klaverjassen op 13 november 
is gewonnen door Pierre Nuyts met 
7001 punten. Op twee is Hennie 
Walhen geëindigd met 6669 punten 
en plaats drie werd bezet door Arie 
Zwartendijk met 6629 punten.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 22 november

AALSMEER
Castricum 1 – Aalsmeer 1 (vr) 14.30 u
ABN AMRO 6 - Aalsmeer 5 11.30 u
Aalsmeer 6 – Beursbengels 3 14.30 u
RAP 6 - Aalsmeer 7 14.30 u
Bloemendaal 2 - Aalsmeer 8 14.30 u
Geel Wit Vet.1 - Aalsmeer Vet.1 14.00 u

Junioren
Aalsmeer A2  - RCH  A1 12.00 u
Aalsmeer C2 – RCH C2 12.00 u

Pupillen
DCG D2 - Aalsmeer D1 13.00 u
Aalsmeer D2 – Roda’23 D6 10.00 u
Alliance’22 E1 - Aalsmeer E1 10.45 u
RKAV E2 - Aalsmeer E2 11.30 u
Aalsmeer E3 – Geinburgia E2  9.00 u
Aalsmeer E4 – Buitenveldert E6 9.00 u
Aalsmeer F1  - RKAVIC F1 9.00 u
RKDES F2 - Aalsmeer F2 11.00 u
WV-HEDW F4 - Aalsmeer F3  9.00 u
Legm.vogels F8 - Aalsmeer F4 9.30 u

Dames
RKAVIC DA.1 - Aalsmeer DA.1 11.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – VVGA 2 14.00 u
Kon.HFC Vet.1 - RKAV Vet.1 14.30 u
Almere Vet.2 - RKAV Vet.2 14.30 u

Junioren
RKAV C2 – Olympia Haarlem C3 14.30 u
Concordia C3 - RKAV C3 13.00 u

Pupillen
RKAV D1 – RKDES D1 10.00 u
Pancratius D5 - RKAV D2 11.30 u
RKAV D3 – DSOV MD.1 11.30 u
RKAV E1 – DWS E2 10.15 u
RKAV E2 – Aalsmeer E2 11.30 u
Eendracht’82 E2 - RKAV E4 11.00 u
AMVJ E3 - RKAV E5 10.00 u
RKAV E6 – Ouderkerk E9 11.30 u
RKAV F1 – Nw.Sloten F2  9.00 u
Pancratius F3 - RKAV F2   9.00 u
RKAV F3 – RAP F2   9.00 u
RKAV F4 – NFC/Brommer F3  9.00 u
Abcoude F9 - RKAV F5   9.30 u

Meisjes
RKAV MC.1 – Nw.Sloten MC.1 10.00 u
RKAV MD.1 – SCW MD.1 10.15 u
RKAV MD.2 – DSS MD.3 11.30 u
AMVJ E4 - RKAV ME.1 10.00 u
RKAV ME.2 – Buitenveldert E8 11.30 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKAV D1 - RKDES D1 10.00 u
RKDES D2 – Weesp D3   9.30 u
RKDES D3 – Vitesse’22 MD.2 11.00 u
RKDES E1 – Fortius E1 11.00 u
RKDES E2 – Tos Actief E2 9.30 u
RKAVIC E3 - RKDES E3  9.00 u
Legm.vogels E5 - RKDES E4 13.00 u
RKDES E5 – Legm.vogels E8 9.30 u
Nw.Sloten E6 - RKDES E6 10.00 u
RKDES F1 – KDO F1   9.30 u
RKDES F2 – Aalsmeer F2 11.00 u
GeuzenM’meer F3 - RKDES F3   9.00 u
Roda’23 F6 - RKDES F4   9.00 u
Pancratius F11 - RKDES F5  9.00 u
RKDES F6 – Alkmania F4   9.30 u
RKDES F7 – KDO F4 11.00 u
RKDES F8 – Alkmania MP.8 11.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Sp.Martinus DA.1 13.00 u
RKDES MA.1 – Sporting’70 MA.1 11.00u
SCW MB.1 - RKDES MB.1 12.30 u

DSS MC.1 - RKDES MC.1 15.00 u
Buitenveldert ME.3 - RKDES ME.1 15.00 u
Sp.Martinus MC.1 - RKDES MC.2 12.45 u

S.C.W.
SCW 1 – Koudekerk 1 (vr) 14.30 u
Arsenal 5 - SCW 4 12.30 u
SCW Vet.1 – Badhoevedorp Vet.1 14.30 u
AFC Vet.1 - SCW Vet.2 12.15 u
Nieuwegein Vet.1 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
Zandvoort A2 - SCW A1 11.00 u
VVC B2 - SCW B1 11.30 u
VVC C4 - SCW C2 11.30 u

Pupillen
SCW D1 – Pancratius D6   9.00 u
SCW D2 – Kismet’82 D1   9.00 u
Sp.Martinus E3 - SCW E1 9.00 u
Diemen E5 - SCW E2 12.45 u
SCW E3 – Pancratius E 11   9.00 u
SCW F1 – Diemen F5 10.15 u
SCW F2 – Amstelland United F3 10.00 u
De Meer F3 - SCW F3   9.00 u
VVC F 11 - SCW F4   9.00 u
SCW F5 – Alkmania F5   9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – KDO DA.2 15.00 u
SCW MB.1 – RKDES MB.1 12.30 u
RKAV MD.1 - SCW MD.1 10.15 u
United/DAVO E3 – SCW ME.1 10.00 u
SCW MF.1 – Diemen F12   9.00 u

Zondag 23 november

R.K.A.V.
Sp.Maroc 4 - RKAV 3 12.00 u
DIOS 5 - RKAV 4 11.00 u
Olympia Haarlem 5 - RKAV 5 11.00 u
NFC/Brommer 3 - RKAV 6 14.00 u

Junioren
RKAV A1 – De Meer A1 11.30 u
Abcoude A2 - RKAV A2 14.30 u
RKAV B1 – DSS B2 11.30 u

Dames
De Zebra’s DA.1 - RKAV DA.1 14.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 4 – AFC 5 12.00 u
Hoofddorp 10 - RKDES 5 14.30 u
Sp.Martinus 5 - RKDES 6 12.00 u
KLM 3 - RKDES 7 12.30 u 
RKDES 8 – Arsenal 8 14.30 u

Junioren
RKDES A1 – Roda’23 A5 12.00 u
RKDES B2 – Kon.HFC B4 10.00 u

Anton wint op  
ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de wekelijkse ANBO-soos op 
woensdag in het Parochiehuis is 
12 november gewonnen door An-
ton van de Polder met 5488 pun-
ten. Op twee is Nico Maarsen ge-
eindigd met 5413 punten en op drie 
Dirk Tromp met 4980 punten. 
Bij het pandoeren wist Dora Witte-
bol de hoogste eer te behalen met 
650 punten. 
Plaats twee werd bezet door Tom 
Verlaan met  640 punten en op drie 
is Wim Buskermolen geëindigd met 
560 punten.

ZABO zaalvoetbal ronde 5
Mantel wint topper!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
avond 15 november is de bedrijfs  
zaalvoetbalcompetitie van de ZA-
BO Aalsmeer voortgezet met de vijf-
de speelronde van het huidige sei-
zoen. Er werd gespeeld in de Proos-
dijhal in Kudelstaart en de wedstrij-
den stonden onder deskundige lei-
ding van de scheidsrechters Mey-
er en Boekel. De openingswedstrijd 
ging tussenSportcafé de MiDi’s en 
DGL. De  zaalvoetbalpartij bleef 
spannend tot de laatste seconde en 
uiteindelijk gingen beide ploegen 
met een puntendeling richting de 
kleedkamers, einduitslag: 2-2. Ver-
volgens trad Accon aan tegen Piller 
Sport en dit betrof de tweede wed-
strijd van het avondje ZABO. Het 
team van coach Bertus Heeren (Ac-
con) verscheen ten tonele in nieuwe 
tenues. Piller Sport was niet onder 
de indruk van de nieuwe outfit van 
Accon en liep in de eerste helft al 
vrij snel uit naar een 2-0 voorsprong. 
Dit zou ook de ruststand worden. In 
de tweede helft maakte Jochem Kok 
het mooiste doelpunt van de wed-
strijd. Met een daverend afstands-
schot verschalkte hij doelman Mike 
van Miltenburg en bracht de stand 
op 3-0 voor Piller Sport. Nadat de 
Kudelstaarters enige minuten ook 
voor 4-0 hadden gezorgd kon Ac-
con tijdens het slot van de tweede 
helft de bekende eer redden. Het 
team wist éénmaal de uitblinkende 
keeper Rielof Dijkstra te passeren 
waardoor de einduitslag werd be-
paald op 4-1 in het voordeel van de 
ploeg van coach Richard Piller. De 
derde wedstrijd van ZABO speel-
ronde 5 ging tussen Easy Beveili-
ging en LEMO Gaat Los. De ploeg 
van sponsor Martin Ammerlaan 
scoorde er lekker lustig op los en 
sloot de zaalvoetbalpartij af met een 
monsterscore van 15-1. Het vier-
de en slotduel van zaterdagavond 
was de strijd tussen De Jet Set BV 
en Mantel Makelaars. Op voorhand 
en op papier de meest interessan-
te wedstrijd van afgelopen zaterdag. 
Beide teams hadden alles gewon-

nen en de winnaar zou dus de nieu-
we lijstaanvoerder van de ZABO 
worden. De wedstrijd speelde zich 
af in een razend hoog tempo en De 
Jet Set nam in de eerste helft een 
2-0 voorsprong. Mantel Makelaars 
trok de stand gelijk en vervolgens 
bleef het spel op en neer golven. De 
tweede helft gaf voor de suppor-
ters een net zo spannend beeld als 
het eerste bedrijf. Vlak voor het ein-
de werd er door de scheidsrechter 
nog een strafschop toegewezen en 
deze werd gekeerd door de keeper 
van De Jet Set. Ondanks de gestop-
te penalty sloot Mantel Makelaar de 
wedstrijd af met een 4-5 overwin-
ning en voert nu de ZABO-stand 
aan met 12 punten uit 4 duels. Het 
team van LEMO was vrij voor speel-
ronde 5. 
Stand na ronde 5: 1. Mantel Ma-
kelaars 4-12; 2. Sportcafé de MiDi’s 
5-10; 3. De Jet Set BV 4-9; 4. Easy 
Beveiliging 5-9; 5. Piller Sport 4-6; 
6. DGL 5-5; 7. Accon 5-4; 8. LEMO 
4-3; 9. LEMO Gaat Los 4-0. De zes-
de ZABO-speelronde volgt op za-
terdag 29 november in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg, aanvang 
18.30 uur.

Gerrit wint
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 Gerrit 
van der Geest met 5607 punten, ge-
volgd door Jan Weij met 5342 pun-
ten.  Op drie is Han Raadschelders 
geëindigd met 5133  punten en vier-
de was Jos Thijssen met 5090 pun-
ten. Bij het jokeren  eindigde Saar 
Looy op de eerste plaats met 113 
punten, tweede werd Bets Teunen 
met 118 punten.
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Tafeltenniscompetitie
Team Bloemenlust 1 houdt 
aanstaande kampioen op 5-5
Aalsmeer - Bloemenlust 1 had het 
geluk dat koploper ZTTC 6 niet in 
de sterkste opstelling in De Bloem-
hof verscheen. In Zaandam werd 
het eerder dit jaar nog een overdui-
delijke 10-0 nederlaag. Toen kwam 
Hervé Pantegnies tegen de sterk-
ste Zaandammer nog heel dicht bij 
winst met matchpoints in de vierde 
en in de vijfde game, maar nu ging 
hij in zijn eerste partij kansloos ten 
onder in drie games. Bart Spaarga-
ren leek vervolgens op weg naar een 
zege door de eerste twee games te 
winnen. Helaas kon hij dit geen pas-
send vervolg geven en moest zich in 
vijf games gewonnen geven. Johan 
Berk kon wel het eerste punt laten 
aantekenen door een vrij gemakke-
lijke overwinning. Met nederlagen 
van Bart en Hervé in het dubbelspel 
en van Bart tegen de sterkste ZT-
TC-er werd het 1-4 voor de bezoe-
kers en begon het er weer somber 
uit te zien. Met een ruime overwin-
ning gaf Hervé vervolgens het goe-
de voorbeeld, wat prompt werd op-
gevolgd door Johan en Bart, waar-
mee de stand weer werd gelijkge-
trokken naar 4-4. Toen was het weer 
de beurt aan de sterkste tegenstan-
der die deze keer Johan, na een ge-
lijkopgaande eerste game (11-13) 
in drie games kansloos liet. Door in 
de laatste wedstrijd zijn tweede ze-
ge van de avond te boeken, zorg-
de Hervé voor een verrassende 5-
5 uitslag.

Geen punten Bloemenlust 2 
Ook Bloemenlust 2 moest het op-
nemen tegen de lijstaanvoerder, 
Diemen 3. In Diemen konden de 
Aalsmeerders helaas geen enke-
le maal tot winst komen. De 10-0 
nederlaag was wel wat geflatteerd, 
want zowel Wim van de Aardweg als 
Tineke Nap verloren twee keer net 
aan in een beslissende vijfde game. 
Met een beetje meer geluk had het 
dus ook 7-3 of 8-2 kunnen worden. 
In het dubbelspel kon Wim samen 
met Ton de Hollander het de tegen-
standers niet echt moeilijk maken.

Team 3 blijft de baas
Had Bloemenlust 3 enkele weken 
geleden nog Rijsenhout 4 in eigen 
huis met 0-10 afgetroefd, nu stond 
het in De Bloemhof na twee partij-
en 0-2 in het voordeel van de be-

zoekers. Weliswaar verloren Wim 
Visser en Irene Gerritsma met zeer 
klein verschil in vijf games, maar 
toch. Met overwinningen van Zjim-
my Kusztykiewicz en het dubbel 
Wim en Zjim werd de stand weer 
gelijkgetrokken naar 2-2. Ondanks 
dat Willem na twee verloren games 
sterk terugkwam, was good old Rob 
van der Pas vervolgens alsnog de 
meerdere van Willem Visser (5-11, 
2-11, 11-4, 15-13, 10-12). Daarna 
was dan toch de Rijsenhoutse weer-
stand gebroken, want met overwin-
ningen van Irene, Willem (2x) en 
Zjimmy (2x) liep Bloemenlust van 
een 2-3 achterstand naar een 7-3 
voorsprong.

Onverwachte nederlaag team 4
In de thuiswedstrijd tegen Tem-
po Team 13 kende Bloemenlust 4 
weinig problemen en won met 7-3. 
Hoe anders verliep het in Amster-
dam toen Philippe Monnier, Dirk 
Piet en Rob Faber het opnieuw te-
gen Tempo Team 13 moesten opne-
men. Er kwam namelijjk een volle-
dig ander team opdagen, waarvan 
twee van de drie spelers van meer 
dan behoorlijk niveau waren. Voeg 
daarbij het feit dat Philippe en Dirk 
niet in hun beste vorm staken en 
de 7-3 nederlaag is verklaard. Bij 
Rob voldeed de vorm wel aan de ei-
sen, maar toch kon ook hij de ne-
derlaag niet beperken. Er werd door 
hen alle drie gewonnen van dezelf-
de speler, de enige zwakke oppo-
nent. Alle andere partijen, inclusief 
het dubbel Dirk/Rob gingen verlo-
ren. Dat kwam deels ook doordat 
er voor Tempo Team een speler op-
trad, die zijn eerste competitiewed-
strijd speelde. Dat betekende hoog-
uit dat hij geen ervaring had, maar 
zijn technisch vermogen lag bedui-
dend boven zevende klasse niveau. 
Dirk en Rob kwamen tegen hem tot 
vier games en Philippe bereikte zelf 
een vijfde game, waarin hij alsnog 
verloor. De derde speler van Tempo 
Team, een dame, bleef ook ongesla-
gen, maar dat zij niet eenvoudig te 
kloppen zo zijn, was wel van tevoren 
bekend. Dit alles betekende tege-
lijk dat Philippe zijn trotse ongesla-
gen record kwijt was. Voor de stand 
in de poule was dit alles niet van be-
lang: Volewijckers 4 wordt gewoon 
kampioen. 

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgevereniging Strijd en Vriend-
schap op 4 november.
Lijn A
1. Martin Lammers en Christien Blom. 2. El-
ly Zandvliet en Ria Kragtwijk. 3. Theo Blom 
en Ko van Es. 4. Wim en Rita Ritzen. 5. Wil-
ly Stokman en Ger Lubbers. 6.André Lanser 
en Joris van der Zwaard. 7. Marianne Joore 
en Herma Raggers. 8. Krijnie en Jan Joore. 
9. Gré Aartse en Agatha Blom. 10. Jan en 
Jaap Geleijn. 11. Jasper en Coby Blom. 12. 
Jan Doeve en Rietje van der Zwaard. 13. 
Matje en Juul Wentzel. 14.Hero Janzing en 
Gerard Vermeer. 15. Piet van Hoek en Oege 
de Jong. 16. Pieter en Erna Jongkind.
Lijn B
1. Lucas Rombouts en Gert Wentzel. 2. Frits 
Blollestijn en Ton Mulder. 3. Herman Koper-
draad en Jan van Zwieten. 4. Tiny Bartels en 
Bea van Diemen. 5.Gonny en Pim van der 
Zwaard. 6. Jan en Henny Jooren. 7. Jan Eve-
leens en Wim Spaargaren. 8. Angela Koren-
romp en Martin v.d. Laarse. 9. Ingrid Smit en 
Trudy Stokkel. 10. Nelly Mul en Marry Tulp. 
11. Coby en Gerrit van Leeuwen. 12. Leny-
Delfon en Alex/Joke Pannekoek. 13. Fran-
çoise Daudel en Tilly Eveleens. 14. Ruud 
Bartels en Jan Korenwinder.
Lijn C
1. Klaas Maarse en Adri Otto. 2. Anny en Si-
ma Visser. 3. An v.d. Bijl en Rita van Leeu-
wen. 4. Corry Kuin en Carla Verwoerd. 5. An-
ny van Buyten en To v.d. Maarl. 6. An Joore 
en Mien v.d. Laarse. 7. Remmy Doornbos en 
Tineke Molenaar. 8. Bep Brockhof en Ank 
Roodenburg. 9. Gladys Maarse en Tiny van 
Zijverden. 10. Maarten en Mary Jongkind. 
11. Rina en Laurens Veldt. 12. Ben Wahlen 
en Huub Zandvliet. 13. Henny v.d. Laarse en 
Els Vermeer. 14. Ton Celie en Loes Ooster-
wijk. 15. Remmy Doornbos en Tineke Mole-
naar. 16. Rina en Laurens Veldt.

LSB Schaakcompetitie
Eerste overwinnning AAS3 
Aalsmeer - AAS 3 heeft in de twee-
de ronde van de eerste klasse LSB 
de eerste overwinning van het sei-
zoen geboekt. Na de nederlaag in 
de vorige ronde werd het nu 5,5-
2,5 tegen het eerste team van Da-
niel Noteboom uit Noordwijk. Een 
degelijke overwinning derhalve, die 
tot stand kwam door overwinningen 
van Paul Karis, Richard Piller, Sip-
co Schimmel, Henk van Leeuwen en 
Bob Feis. Ronald de Groot scoorde 
een goede remise, terwijl KW Spaar-
garen en John van der Hoeven het 
punt aan hun tegenstander moes-
ten laten. Hopelijk kan AAS 3 deze 
opgaande lijn volhouden in de ko-
mende ronden.

Snelschaaktoernooi
Afgelopen vrijdag vond het tweede 
5-minuten snelschaaktoernooi van 
het seizoen plaats. De strijd om de 
tweede plaats was de spannend-
ste, Ben de Leur, Bob Feis en Henk 
van Leeuwen streden hier fel voor. 
Bob was in deze strijd de meest so-
lide, met een overwinning tegen 
Henk en een remise tegen Ben leg-
de hij hierop beslag. Henk wist met 

een verrassende overwinning op 
Ben de derde plaats te bezetten. AJ 
Keessen legde beslag op de eerste 
plaats door ongeslagen te blijven, 
terwijl John van der Hoeven de vijf-
de plaats opeiste door Ruud Rode-
wijk te verslaan.

Spelletjesavond
AAS organiseert op vrijdagavond 
2 januari weer een (bord) spelle-
tjesavond, waarop het de bedoe-
ling is dat andere bordspellen de re-
vue passeren in plaats van schaken. 
Hierbij moet gedacht worden aan 
spellen als Kolonisten van Catan, 
Carcassonne, Machiavelli, Britan-
nia, enz. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met 
webmaster@aas.leisb.org. Schaak-
club AAS schaakt van begin sep-
tember tot eind mei op de vrijdag-
avond in De Binding in de Zijdstraat 
53. Training en les wordt gegeven 
van 19.00 tot 20.00 uur, daarna vol-
gen wedstrijden tot 01.00 uur. Voor 
meer informatie kan gebeld worden 
naar competitieleider A.J. Keessen, 
tel. 0297-324459 of naar secretaris 
Henk Noordhoek, tel. 0297-268954.

Koen Beentjes hakte er lustig op los.

Eerste punt voor tweede 
team Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Het tweede team van 
Schaakclub Aalsmeer heeft dankzij 
een gelijkspel tegen Chess Society 
2 haar eerste matchpunt binnen ge-
haald. Een vreemde thuiswedstrijd, 
want het eigen speellokaal was he-
laas deze week niet beschikbaar. 
Desalniettemin was er volop on-
dersteuning van enthousiaste SCA-
ers! Als eerste was Peter Verschue-
ren klaar met zijn partij, hij had zijn 
tegenstander geen kans gegeven. 
Daarna volgden twee remises. Arie 
Spaargaren had in zijn kenmerken-
de stijl al vlug het eindspel bereikt 
en kon met een dreiging van eeuwig 
schaak remise afdwingen. De par-
tij van Elham Wasei was helemaal 
dichtgeschoven, zodat beide spe-
lers er geen heil meer in zagen. Pe-
ter Buis had de hele partij het ge-
voel dat hij ging winnen. Dit gevoel 

klopte ook, want hij won de kwa-
liteit, zijn stukken konden naar de 
goede velden en het punt voor de 
kopman was binnen. 
Hierna stokten de punten. Bart Au-
ee trof een sterke tegenstander, ver-
dedigde zich taai, maar moest ten-
slotte het onderspit delven. Gerrit 
Harting had zeeën van tijd, maar gaf 
net na de tijdcontrole pardoes een 
toren weg en Jan van Willigen kon 
een vrijpion op de damevleugel niet 
stoppen en moest opgeven. Tussen-
stand 3-4. De laatste, en ongetwij-
feld de partij van de avond, was die 
van Koen Beentjes. In een onver-
valste koningsaanval offerde Koen 
twee stukken (volgens Koen zat zijn 
tegenstander behoorlijk te zweten), 
gaf een aftrekschaakje waardoor de 
dame van zijn opponent viel en het 
was uit. 4-4!

Scheidsrechter doet wedstrijd kantelen
RKDES boekt winst in Abcoude
Kudelstaart - RKDES moest deze 
week naar de Hollandse Kade in en 
tegen Abcoude, vorig seizoen  werd 
de wedstrijd door Des met 0-1 ge-
wonnen door een vrije trap 3 mi-
nuten in blessure tijd. De geschie-
denis herhaalt zich is een bekend 
spreekwoord en die was afgelopen 
zondagmiddag echt van toepassing. 
Mark Pothuizen en Robin Spaar-
garen waren geblesseerd, dus Jo-
chem Kok en Reduan Chamms had-
den weer een basis plaats. Abcou-
de trok net als vorig jaar weer alle 
registers open en zochten weer het 
randje van het toelaatbare. De sla-
ger van Abcoude was er ook weer 
en liet weer ouderwets zien hoe je 
een aanvaller onder de duim houdt, 
in dit geval Roald Pothuizen soms 
voetballend, soms iets anders. Maar 
Roald heeft naar de televisiespot 
‘Ouders mondje dicht langs de lijn’ 
gekeken en heeft dit doorgetrokken 
in het veld en houdt nu zijn mond 
dicht. Er wordt wat gesleurd, ge-
schopt, gehangen aan hem, maar je 
hoort hem niet. Klasse, goed voor-
beeld. Des begon onzeker aan de 
wedstrijd, de drie verlies partijen op 
rij, heeft het zelfvertrouwen aange-
tast. Al na 8 minuten keken de Ku-
delstaarters weer tegen een achter-
stand aan. Over rechts kwam Ab-
coude door en scoorde over Ivo 
Peeters heen die iets te ver voor zijn 
doel stond. 

Na een kwartier spelen moest Jo-
chem Kok met hoofdletsel het veld 
al af na een pittig ‘duel’. De al één 
wedstrijd in de benen hebbende 
jeugdige Koen Lentjes was zijn ver-
vanger. Eddy Jansen krulde een vrije 
trap in deze fase net langs de paal 
en Robin van der Steeg liep een gele 
kaart op, wat zomaar ook rood ge-
weest had kunnen zijn.
En als alles tegen zit, krijg je ook 
nog een onterecht gegeven pingel 
tegen. Bij een ingooi zou er geduwd 
zijn en tot ieders verbazing legde 
scheidsrechter Nijhuis hem op de 
stip. Abcoude wist wel raad met dit 
buitenkansje en 2-0 stond op het 
bord. Hoe verrassend voetbal is liet 
de tweede helft zien. Er moest toch 
wel een kanteling van de wedstrijd 
plaatsvinden om hier nog een punt 
weg te slepen laat staan drie. Ab-
coude schoot eerst nog in de 60 mi-
nuut op de lat, maar daarna gebeur-
de er iets wonderlijks. Consterna-
tie op het veld, Bart-Jan van de Jagt 
kreeg terecht een gele kaart, maar 
de scheidsrechter toonde er gelijk 
een rode achter aan.
Volgens scheidsrechter Nijhuis was 
het zijn tweede, maar dat was toch 
echt niet zo. Zelfs de leider van Ab-
coude kon de scheidsrechter niet 
overtuigen van zijn foute beslissing 
en Bart-Jan moest uiteraard ge-
heel ten onrechte vertrekken. Maar 
hoe onterecht dit ook was, het deed 
de wedstrijd volledig kantelen. Met 
tien man stroopte de Afas/van Ber-
kel brigade de mouwen op en wat 
eerst niet lukte, lukte met tien man 
wel. Er werden diverse kansen ge-
creëerd. De tot nu toe onzichtbare 
Ibra El Ahmadi werd twee maal in de 
diepte aangespeeld en twee maal 

alleen voor de keeper faalde hij niet 
en plots stond het 2-2 . RKDES bleef 
het initiatief houden en jawel Ibra 
El Ahmadi maakte een echte hat-
trick door een prachtige voorzet van 
Maurice Bartels in te koppen en dat 
allemaal binnen tien minuten tijd, 
terwijl Abcoude in die tijd ook nog 
de paal trof. Nog geen 2 minuten 
later kwam Abcoude op 3-3 door 
een lage schuiver van een Abcou-
de speler. Maar het slotakkoord was 
toch voor Des. Net als vorig jaar in 
de 93ste minuut met toen ook tien 
man, belandde een vrije trap die in 
de verre hoek. Maurice Bartels ving 
de bal prima op en zette 3-4 op het 
scorebord. Het was tevens het laat-
ste wapengekletter van deze mid-
dag. Een knotsgekke middag waarin 
RKDES toch nog de 3 punten mee 
naar huis mocht nemen! RKDES 
speelde in de volgende opstelling: 
Ivo Peters, Reduan Chamms, Robin 
van der Steeg, Mohammed El Ah-
madi (85Gijs Lentjes), Jeffrey Stra-
vers, Jochem Kok (15Koen Lentjes), 
Bart-Jan van der Jagt, Eddy, Jansen, 
Maurice Bartels, Ibra El Ahmadi en 
Roald Pothuizen.

Eppo

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Vuurwerk bij Poel’s Eye!
Aalsmeer - Lex Nijp en Gerard Klijn 
hebben voor vuurwerk gezorgd tij-
dens de finale bij Poel’s Eye afge-
lopen vrijdag in het Dorpshuis. Bei-
de darters zijn, om verschillende re-
denen bekend in de regio.  Gerard 
speelt dit seizoen voor het eerst Ere-
divisie bij Mission Impossible.  Lex 
heeft al een heel dartleven ach-
ter zich.  Om in de finale van de 6e 
Poel’s Eye avond te geraken, moes-
ten beide darters alle mentale re-
serves aanspreken.Lex schakelde 
Bollenstreek-topper Ron de Pijper 
uit en Gerard schakelde een ande-
re Gerard uit; Bak. Dit deed hij on-
der andere met een 161 finish, Tri-
ple 20, Triple 17, Dubbele Bull! Ge-
rard Klijn opende de finale prima; 1-
0 .  Daarna een break van Lex; 1-1 . 
De derde leg was voor de gelukkig-
ste, er werden veel dubbels gemist.  
Het was uiteindelijk Gerard die de-
ze leg pakte; 2-1 . Gerard maakte 3-
1 in een uitstekende leg.  Lex her-
pakte zich echter zoals in zijn beste 
dagen; 3-2 en 3-3.  Een laatste be-
slissende leg moest volgen.  Dit zijn 
natuurlijk de mooiste finales.  On-
der een zinderende spanning gooi-
de Gerard vervolgens een 12-darter 
! Geen houden aan voor Lex.  Ge-
rard pakte hiermee zijn eerste Poel’s 
Eye avond en dat betekent voor hem 
een plekje op de ‘board of fame’! Lex 
kon tevreden terug zien op een pri-
ma avond met veel 180-ers en veel 
goede wedstrijden.Het was weer ge-
zellig druk;  68 heren en 14 dames 
bezochten het Dorpshuis.  In totaal 
199 wedstrijden zijn er vrijdagavond 
gespeeld.  In de poule (4 darters) 
speel je drie wedstrijden ‘best of 3 
legs’ en daarna gaan de nummers 
1 en 2 naar de winnaarsronde waar 
‘best of 5 legs’ gespeeld wordt. De 
nummers 3 en 4 gaan naar de Scon-
eronde.  Teamgenoten van het com-
petitie-team ‘Crazy House’ speelden 
hierin de finale.  Ook in deze finale 
was een laatste beslissende leg no-
dig: Nick van der Linden won met 3-
2 van Bas Aupers. 

Glorieuze momenten
De 161 finish van Gerard Klijn is ge-
noemd, maar wat te denken van de 
‘38’ finish van Wilco van Det: Dub-
bel 7 (naast dubbel 19); Dubbel 5 
(naast dubbel 12); Dubbel 7.  Sa-
men 38 punten en goed voor winst 
!  Zo heeft iedereen zijn glorieuze 
moment.  
Ilona van Emden kwam in de Sco-
ne ronde maar liefst tot de halve fi-
nale; een prima prestatie!  Bianca 
Los kwam bij de heren tot de laatste 
32 en werd uitgeschakeld door Arie 
van de Eijckel, runner-up bij de laat-
ste Open Kudelstaart.  Derde da-
me die bij de heren gooit is Floortje 
van Zanten.  Ron de Pijper schakel-
de haar uit bij de laatste 16; geluk-
kig deed Ron zondag in Eindhoven 
gewoon bij de heren mee.  Floor-
tje won daar het NDB ranking toer-
nooi bij de dames.  Een toernooi 
waar ook Francisca Hoenselaar aan 
deel nam.  Floortje was deze keer de 
sterkste en staat nu tweede op de 
Nederlandse Ranking!

Marieke van Zanten wint weer
Met zeer scherpe pijlen won Marie-
ke de finale van Chantal Wijfje; 3-
1. Chantal mocht enigszins teleur-
gesteld zijn, maar het pad naar de 
finale was niet gemakkelijk.  Ach-
tereenvolgens Ans Engel, Angelique 
Maarse en Jolanda Heysteeg wer-
den in het knock-out schema uit-
geschakeld.
Met 14 deelnemers werden er twee 
poules van 4 en twee poules van 
3 gevormd. De dames-competitie 
is met vier poules een spannende 
aangelegenheid.  Toch kunnen er 
nog dames bij! Is darten uw spelle-
tje, maar kunt u niet rekenen (went 
zo snel) of heeft u een ander excuus 
? Kom gewoon eens kijken en proef 
de sfeer. 
Laat uw talent niet verloren gaan!  
Kijk voor meer informatie op www.
poelseye.nl . Volgende speelavond 
is 28 november, inschrijving sluit 
19.45 uur.

Voor vuurwerken hebben Lex Nijp (links) en Gerard Klijn gezorgd tijdens de 
afgelopen Poel’s Eye dartavond. 

Kaartavond bij BV Oostend
Aalsmeer - Op vrijdag 28 novem-
ber organiseert buurtvereniging 
Oostend een gezellige kaartavond 
in buurthuis Het Middelpunt aan 
de Wilhelminastraat. De aanvang is 
20.00 uur, koffie en thee staan van-
af 19.30 uur klaar. Aanstaande za-
terdag 22 november staat het half-
jaarlijkse marathon kaarten op het 
programma.
U kunt zich hiervoor nog opgeven 
bij mevrouw A. van der Stroom, te-

lefoon 0297-324072. Het klaverjas-
sen op 13 november is gewonnen 
door Ans van der Stroom met 5530 
punten, op twee is H. de Ruiter ge-
eindigd met 5474 punten, op drie 
de heer Bleeker met 5342 punten, 
op vier mevrouw van der Made met 
5316 punten en op vijf de heer van 
Engelen met 5054 punten. De mar-
senprijs was voor K. Kooijman, de 
poedelprijs mocht C.W. Kooij mee 
naar huis nemen.

Voetbalcompetitie
VV Aalsmeer met 2-1 bij Vlug 
en Vaardig onderuit
Aalsmeer - VVAalsmeer heeft geen 
goed vervolg kunnen geven aan 
de goede prestaties van de laatste 
weken en verloor afgelopen zater-
dag met 1-2 van Vlug en Vaardig. 
Aalsmeer begon te tam aan de wed-
strijd en VenV wist wat zij moesten 
doen. Namelijk de gebroeders Yildiz 
met alle toelaatbare en ontoelaatba-
re overtredingen het scoren belet-
ten en uit de wedstrijd zien te spelen 
en dit ging hun vooral in de eerste 
helft goed af. Toch kreeg Aalsmeer, 
via Ilker Yildiz die met een vrije trap 
net naast schoot, de eerste kans. Na 
een paar overtredingen van VenV 
waar niet voor werd gefloten, was 
Milton Cooman in de 43e minuut de 
pineut en kreeg geel voorgescho-
teld. Een solo van Salih Yildiz in de 
15e minuut werd door de keeper 
goed gestopt. 
Maar ook Aalsmeer keeper René 
Jonker voorkwam een doelpunt in de 
17e minuut. In de 35e minuut werd 
Ruud den Hooglandeer gewisseld 
voor Dirk Jan v.d. Meer. Aalsmeer 
kreeg meer grip op de wedstrijd en 
moest voluit gaan om de fysiek ster-
ke VenV spelers het hoofd te bieden. 
Een afgekeurd doelpunt van Ruud 
den Hooglander na vermeend bui-
tenspel in de 40e minuut was het 
laatste hoogtepunt voor de rust. 
Aalsmeer kwam beter uit de start-
blokken in de tweede helft en kreeg 
in de 47e minuut en 48e minuut via 
Ali Keles en Milton Cooman kansen 
om de score te openen. 
Het was Lino de Noten die uit een 
counter in de 53e minuut over een 
gestrekt been van Dion Bogaard 
viel. Uit een penalty verzilverde San-
der Heinis via de lat het buitenkans-
je, 1–0. Aalsmeer zocht de aanval, 
maar miste de zorgvuldigheid om 
de VenV defensie te verontrusten. 

Uit de zoveelste overtreding op Il-
ker Yildiz, waarop hij woordelijk re-
ageerde, kreeg hij zowel een gele 
kaart als ook een vrije trap mee. Hij 
schoot zelf en de bal ging net naast. 
Aalsmeer kreeg in de gaten dat men 
een tandje bij moest zetten om drie 
punten binnen te slepen. De voor-
hoede bleek echter niet in staat om 
de productie van de laatste wed-
strijden te herhalen. 
Het noodlot sloeg toe aan de an-
dere kant uit een aanval opgezet 
door Lino de Noten. In de 73e min-
uur schoot Adam Laoikili de bal voor 
de tweede maal achter René Jonker, 
2–0. In de 74e minuut wissel Sergio 
Pregers voor Timo Rijsterborgh. Ook 
Ilker Yildiz kon in de 75e minuut in 
kansrijke positie het net niet vinden. 
Ali Keles schoot uiteindelijk uit een 
voorzet van Ruud den Hooglander 
de aansluitingstreffer binnen, 1–2. 
Na een duel met Ruud den Hoog-
lander moest Naserdin Cheddadi 
met twee maal geel het veld verla-
ten. 
Onderweg naar de kleedkamer 
ging hij ook nog op de vuist met 
een Aalsmeer supporter waarna de 
wedstrijd voor tien minuten werd 
stilgelegd. Na rijp beraad met beide 
aanvoerders werd de wedstrijd weer 
hervat. Hoewel Aalsmeer in de laat-
ste acht minuten nog wel kansen 
creëerde bleef zij toch aan de ne-
gatieve kant van de score. Aalsmeer 
heeft deze nederlaag aan zichzelf te 
danken en zal zaterdag 29 novem-
ber in de Westeinder derby tegen 
S.C.W. uit Rijsenhout moeten bewij-
zen dat deze wedstrijd een slipper-
tje was en dat zij de punten in eigen 
huis kan weten te houden. Aanvang 
wedstrijd aan de Dreef is 14.30 uur. 

Jack van Muijden
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Zaterdag weer in sportcafé Proosdijhal
Barry Zander wint zevende 
ronde van moneydarts
Kudelstaart - Eind augustus is ge-
start met een nieuw toernooicircuit 
darts voor senioren vanaf 16 jaar in 
sportcafé de Proosdijhal. Het gran-
de-finale prijzenfestijn is op 20 de-
cember als afsluiting. In deze regio, 
met zoveel darters is daar wel ruim-
te voor op de zaterdagavond. Er zijn 
nog twee van de acht plaatsings-
toernooien, te weten 22 november 
en 13 december. De personen met 
één gespeeld toernooi zijn uit de lijst 
gehaald. Er zijn nu nog 15 darters 
die de finale kunnen halen met vier 
gespeelde toernooien. Het eerstvol-
gend zevende toernooi is, zoals ver-
meld, zaterdag 22 november, aan-
vang 20.00 uur.
Het finaletoernooi is met de eerste 
16 van de plaatsingslijst. Men dient 
wel aan vier van de acht toernooien 
te hebben deelgenomen om in de fi-
nale te kunnen staan. Er wordt altijd 
gestart met een poulesysteem. Er 
zijn punten te verdienen in elke ge-
wonnen ronde, en zelfs in de verlie-
zersronde. De hoogste finish van elk 
toernooi krijgt ook een punt extra. 
Deze algemene hoogste finish staat 
momenteel op 160 punten voor Nick 
Dekker. 
De organisatie hoopt dat ere weer 
velen de weg naar de Proosdijhal 
zullen vinden om zich te plaatsen 
voor de finale.
Op elk toernooi zijn leuke prijzen te 
winnen. Op het zesde toernooi van 
8 november waren acht deelnemers. 
Er werd weer fel gestreden door de 
dames en heren om de beste plaat-
sen. Eerste werd Barry Zander, 
tweede Floor van Zanten en derde 

Gerard Bak en Jan van Zanten. Floor 
had de hoogste finish van 120 pun-
ten. In de verliezersronde werd Den-
nis Meijer eerste, en Ilona van Em-
den tweede. Iedereen werd bedankt 
voor zijn aanwezigheid en de prijs-
winnaars gingen naar huis met een 
mooie bos rozen. Er zijn drie 180-
ers gegooid. 
De volledige uitslag en puntenlijst 
ligt ter inzage op het eerstvolgende 
moneydarts plaatsingstoernooi op 
22 november. 
Toernooileider is Gerard Klijn en de 
organisatie is in handen van uitbater 
Joep v. Gastel en toernooideskun-
dige Pim Weberink. Voor informa-
tie kunt u bellen met 0297-327823 of 
06-24504321 of zie de poster in de 
Proosdijhal. Heeft u iets te melden? 
Dit kan op: www.w.hermanns2@
kpnplanet.nl.

Jan, Nel, Thomas, Rinie en Stien 1
Sjoelcompetitie in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 20 
november is de volgende compe-
titie-avond van sjoelclub Rijsen-
hout. Gespeeld wordt er in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat 
en de aanvang is 20.00 uur. Inschrij-
ven kan vanaf 19.30 uur. Het sjoe-
len op 6 november is in de hoofd-
klasse gewonnen door Jan Joore 
met 1963 punten, op twee Dirkjan 
Baardse met 1957 punten en op drie 
Nel Lagerburg 1836 punten. In klas-
se A was Nel Fegel de beste sjoe-
ler met 1769 punten, op twee Elly 
Lanser met 1746 punten en op drie 

Nel Joore met 1751 punten. In klas-
se B was de hoogste eer voor Tho-
mas van Brakel met 1659 punten, op 
twee Plonie Verdel met 1652 pun-
ten en op drie Wil Schimmel met 
1649 punten. In de klasse C was Ri-
nie Ravensbergen met 1612 punten 
onverslaanbaar, op twee Adrie v/d 
Maat met 1558 punten en op drie 
Rie Kant met 1537 punten.
In klasse D tot slot was plaats één 
voor Stien Piet met 1482 punten, op 
twee Grard Daalman met1407 pun-
ten en op drie Anja Koster met 1384 
punten.

RKDES handbalsters verrassen 
nog ongeslagen koploper VOS
Kudelstaart - De dames van hand-
balvereniging RKDES hebben voor 
een daverende verrassing gezorgd 
door de tot zondag nog ongeslagen 
koploper VOS met een 17-12 neder-
laag huiswaarts te sturen. In een 
sfeervolle Proosdijhal was RKDES 
eigenlijk de hele wedstrijd de bo-
venliggende partij, al kon de ploeg 
dat voor rust niet in de score tot uit-
drukking brengen. 
Waar RKDES het publiek trakteer-
de op aanvalsspel met veel mooie 
combinaties, was VOS aan de an-
dere kant minstens zo effectief met 
een spel waarbij de opbouwers van 
afstand de ballen erin gooiden. De 
rust werd dan ook bereikt met een 
gelijke tussenstand van 7-7. Na de 
pauze maakte Hoekwater/RKDES 
het verschil wel. 
Waar VOS steeds meer moeite kreeg 
om de wederom uitblinkende RK-
DES keepster Natascha Kouwen-
hoven te passeren, vlogen aan de 
andere kant de ballen er nu wel in. 
Vanaf de opbouw maakten de ge-
zusters Van Bemmelen de nodige 
doelpunten, terwijl vanaf de hoeken 
met name Laura Berghoef en Jolien 

van der Voort mooi wisten te scoren. 
Snel liep het verschil op naar drie 
doelpunten en hoe langer de wed-
strijd duurde, hoe geïrriteerder de 
VOS-ploeg werd. De overtredingen 
werden harder en de scheidsrechter 
moest het steeds meer ontgelden. 
Ondertussen bleef RKDES haar ei-
gen spel spelen: aanvallend maak-
te Britt Versteeg met een paar ‘sjoel-
ballen’ belangrijke doelpunten, ter-
wijl de verdediging onder leiding 
van Linda Verschueren en Annelies 
Dick geen krimp meer gaf. Via 13-10 
en 15-11 werd het uiteindelijk 17-12 
in het voordeel van RKDES. 
Door dit resultaat heeft RKDES nu 
vijf punten uit vier wedstrijden en 
staat de ploeg maar één puntje ach-
ter op de koplopers. Dit alles neemt 
niet weg dat de primaire doelstel-
ling voor de jonge groep, handha-
ving in deze klasse, blijft. Aanko-
mende zondag staat er een uitdu-
el tegen Nijenrodes in Breukelen op 
het programma. 
Het zou mooi zijn als de RKDES da-
mes dan weer het goede spel van 
afgelopen zondag kunnen herhalen. 
Kudelstaart  

Klaverjasavond 
bij VZOD
Kudelstaart - Vrijdag 21 november 
is er weer een gezellige klaverjas-
avond bij VZOD in de kantine aan 
de Wim Kandreef. De prijzentafel 
staat vol met allerlei mooie cadeaus, 
waarvan een ieder met een prijs 
naar huis kan gaan. Grijp U kans, en 
doe mee met het klaverjassen 
bij VZOD. Zoals gewoonlijk is de 
aanvangstijd 20.00 uur.  Het bestuur 
hoopt deze avond vele kaartliefheb-
bers te mogen ontmoeten.

Baanloop een trekpleister
Aalsmeer - De Florimex baanloop 
blijkt een bijzondere trekpleister op 
sportgebied in Aalsmeer te zijn. El-
ke wedstrijd staat garant voor span-
ning, topatletiek en records. Ook af-
gelopen week stroomden wederom 
65 deelnemers en vele toeschou-
wers naar de atletiekbaan van AVA 
64 in de Sportlaan om daar een 
spannende wedstrijd te beleven.
Onder ideale omstandigheden wer-
den de atleten door starter Gerard 
van Looy weggeschoten en al heel 
snel ontstond er een kleine kop-
groep van drie atleten.
Reinder de Jonge en de gebroeders 
Frans en Michael Woerden wisten 
door een goede samenwerking el-
kaar naar goede tijden te stuwen. 
Pas op de laatste meters wist Rein-
der zijn concurrenten nipt voor te 
blijven, slechts met 1 seconde voor-
sprong wist hij Michael te verslaan 
in een prima tijd van 16.49 minuten. 
Broer Frans deed daar weinig voor 
onder, in een tijd van 16.57 legde hij 
beslag op de derde plek.
Ook de dameswedstrijd was zeer 
spannend. De beide favorieten 
Aleid de Rooy en Ava trainster Ju-
litta Boschman hadden beide een 
clubgenoot als persoonlijke haas in-
geschakeld. Aleid wist deze strijd te 
winnen in een mooie tijd van 19.54, 
Julitta kwam samen met haar club-
genoot Sjaak Verhoef binnen in een 
tijd van 20.11. 
De derde tijd bij de dames was voor 
de bekendste loper uit Badhoeve-
dorp, Els Raas, die slechts ander-
halve minuut diende toe te geven 
op haar veel jongere concurrenten. 
Naast deze toptijden bleek er nog 
veel meer te genieten. 
Nieuw AVA lid Natascha van der 
Horst liep in haar eerste 5 kilometer 
wedstrijd meteen al een persoon-
lijk record, net als clubgenoot Rei-
nier van Oene. Sepp Nick wist de lo-
pers op geheel eigen wijze aan het 
schaatsseizoen te herinneren. Waar 

Hilbert van de Duin ooit een rondje 
tekort schaatste, besloot Sepp on-
danks al zijn ervaring een rondje te-
veel te lopen. 
Op deze wijze werd hij in elk geval 
wel de snelste op de bijzonder in-
courante afstand van 5,4 kilometer. 
Het bestuur van de atletiekvereni-
ging beraadt zich nog wel of dit op-
genomen zal worden in het record-
overzicht 2008.  
Na de wedstrijd werden twaalf lo-
pers nog extra verrast door sponsor 
Florimex met een schitterende her-
innering, vanwege hun deelname 
aan minimaal tien wedstrijden van 
de afgelopen twaalf Florimex baan-
loopwedstrijden.
 De deelnemers en toeschouwers 
gingen hierna allen met een tevre-
den gevoel naar huis.
De volgende loop wordt gehouden 
op woensdag 10 december op de 
atletiekbaan in de Sportlaan.

Lize op één bij 
Ons Aller Belang
Aalsmeer - De vorige week gehou-
den speelavond van Ons Aller Be-
lang Uiterweg is gewonnen door Li-
ze van der Schilden met 5684 pun-
ten. Op twee is Martin Eveleens ge-
eindigd met 5418 punten, op drie 
Gerrit Drost met 5403 punten, op 
vier Miep Bloemen met 5399 pun-
ten, op vijf P. van der Meijden met 
5319 punten en op zes Klaas Joren 
met 5318 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Jan Verhoef met 3560 
punten. Bij het pandoeren behaalde 
Arie Spaargaren met 740 punten de 
hoogste eer en ging Co Könst met 
de poedelprijs naar huis.
De volgende speelavond is op 16 
december in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat vanaf 19.30 uur.

SV Omnia 2000 toestelturnen
Nilou Spring in ’t Veld en 
Kim Nederstigt winnen goud!
Aalsmeer - Op zondag 16 novem-
ber vonden de eerste voorwed-
strijden  toestelturnen plaats in de 
Turnace Gymnastics Hal in Amster-
dam-Sloten. SV Omnia deed onder 
leiding van Anneke Nap met twaalf  
turnsters mee in de vijfde divisie. In 
de categorie Instap niveau 12 turn-
den vier turnsters, te weten Iris Eve-
leens, Roslin O’Shea, Dione Vermeu-
len en Kim Nederstigt. 
Iris behaalde met 31,10 punten de 
elfde plaats. Roslin deed iedereen 
schrikken door een hele harde val 
op de balk. Na wat opwrijven en 
aanmoedigingen maakte ze toch 
haar balkoefening af: een voorbeeld 
van een sterke mentaliteit! Ros-
lin behaalde de achtste plaats met 
33,25 punten. Dione, die na Roslin 
ook nog haar balkoefening moest 
turnen, was toch wel wat voorzich-
tiger met haar sprongen op de balk. 
Ze was natuurlijk ook heel erg ge-
schrokken.
Dione eindigde op de vierde plaats 
met 34,20 punten. Kim turnde op de 
vloer een 9,00 en op de brug 9,80; 
zij  werd met 35,60 punten de onbe-
twiste kampioene! 
In de categorie pupillen 1 niveau 
11  turnde Dewi  Commandeur zich 
naar de elfde plaats met 30,50 pun-
ten. In de categorie pupillen 2 ni-
veau 10 turnde Danischa Goede. 
Zij moest voor het eerst de voorge-
schreven  vloeroefening op muziek 
turnen; hiervoor had zij hard ge-
traind en met het cijfer 8,20 kan zij 
zeker tevreden zijn. 
Met een totaal van 33,40 punten 
eindigde ze op een mooie vijfde 
plaats! In de categorie jeugd niveau 
9 turnden Anouk Straathof, Kirsten 
Kniep en Lieselotte van Velzen. Zij 

turnden ook alle drie een vloeroefe-
ning op muziek, maar dan een keu-
ze-oefening. Hiervoor mochten zij 
zelf hun muziek uitkiezen, zodat je 
een muziekje kan kiezen dat bij jou 
past. Dit geldt ook voor de junioren 
en senioren.
Anouk turnde voor het eerst een sal-
to als afsprong bij de brug en  ein-
digde met 29,70 punten op de elfde 
plaats; Kirsten turnde vooral op de 
balk een hoog cijfer, namelijk 8,50! 
Met het eindtotaal van 30,30 punten 
behaalde ze de achtste plaats. Lie-
selotte turnde op de balk voor het 
eerst een handenstand-doorrollen; 
het was bijna gelukt! 
Met een eindtotaal van  31,70 pun-
ten eindigde ze op de vierde plaats. 
In de categorie junioren niveau 8 
turnden Joëlma van der Weele en 
Nilou Spring in  ’t Veld.  Joëlma be-
haalde met 27,90 punten de zesde 
plaats.  
Nilou turnde een hele goede wed-
strijd;  op de brug scoorde zij 8,10  
terwijl alle andere turnsters in haar 
groep een 6 scoorde! Met een eind-
totaal van 32,10 werd zij verdiend 
de kampioene bij de junioren! In de 
categorie senioren niveau 7 turn-
de Tanya Karoui. Zij behaalde met 
30,30 punten de vijfde plaats. Alle 
turnsters turnen op 7 december  de 
tweede voorwedstrijd  en de resul-
taten van beide wedstrijden tellen 
mee voor eventuele doorstroming 
naar de finale van de regiokampi-
oenschappen. 

Natuurlijk is SV Omnia heel trots op 
de twee gouden medaille winnares-
sen: Nilou Spring in ’t Veld bij de ju-
nioren en Kim Nederstigt bij de in-
stappers!

De winnaressen van het goud: Nilou Spring in ’t Veld (links) en Kim Neder-
stigt.

Eredivisie handbal
Ook Nieuwegein niet 
tegen FIQAS opgewassen 
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
hadden het ook in uitwedstrijd bij 
Venus/Nieuwegein afgelopen zater-
dag niet moeilijk. 
De ploeg begon zeer geconcen-
treerd aan de wedstrijd en profiteer-
de meteen van het zwakke begin 
van de tegenstander. Hun te slappe 
schoten waren een prooi voor doel-
man Micha Hoogewoud die ver-
volgens onmiddellijk vooral Jeffrey 
Boomhouwer lanceerde in de break 
out. Hij was scherp en miste geen 
enkele kans. Dat leverde FIQAS 
Aalsmeer na 12 minuten al een 9-
2 voorsprong op. Hierna viel de con-
centratie even iets weg, waardoor 
Nieuwegein, dat tot dusver slechts 
twee punten behaalde in de com-
petitie, terug kon komen tot 12-8. 
Maar in de slotfase van de eerste 
helft gaven de Aalsmeerders weer 
gas en stelden orde op zaken: 9-18 
bij rust. 
De wedstrijd was toen in feite al ge-
speeld en in de tweede helft kre-
gen ook de wisselspelers de nodige 
speeltijd. Zij deden dat voortreffelijk, 
vooral het optreden van de jonge 
doelman Damir Botic, die de laat-
ste 13 minuten mocht spelen, was 
opmerkelijk. 
Het werd over het geheel geno-
men geen hoogstaande wedstrijd, 
waarin FIQAS Aalsmeer fases waar-
in het zeer goed speelde afwisselde 
met iets mindere periodes, maar dat 
hoefde ook niet. 
Het werd uiteindelijk een ruime 31-

18 overwinning en de ploeg kan zich 
nu opmaken voor de belangrijke uit-
wedstrijd van vanavond, donderdag 
20 november, tegen Eurotech/Be-
vo in Panningen: daarin speelt de 
nummer twee (FIQAS Aalsmeer) te-
gen de nummer drie (Eurotech/Be-
vo) én het is bovendien een wed-
strijd waarvan het resultaat meetelt 
voor de BeneLiga. De eerstvolgen-
de thuiswedstrijd is zaterdag 6 de-
cember vanaf 20.30 uur tegen v.d. 
Voort/Quintus. 
De wedstrijd tussen de mannen van 
Kras/Volendam en die van FIQAS 
Aalsmeer, die gepland stond voor 
zaterdag 29 november in Volendam, 
is verplaatst naar donderdag 18 de-
cember. 
Dit verband met een interland in dat 
weekend van het Nederlands He-
renteam, waarvan een aantal Volen-
dammers deel uitmaakt. De inhaal-
wedstrijd, in Sporthal de Seinpaal, 
begint om 20.00 uur.  

FIQAS 2 door in bekertoernooi
De mannen  van FIQAS Aalsmeer 
2 hebben de tweede ronde van het 
NHV bekertoernooi bereikt. Uit bij 
van Rooijen/V.V.W. werd met 32-24 
gewonnen. 
Ook het team van FIQAS Aalsmeer 
3 speelt deze week nog een be-
kerwedstrijd. Zij treffen vanavond, 
donderdag 20 november, DSS uit 
Heemskerk thuis in de Bloemhof 
aan de Hornweg. Aanvang: 20.00 
uur. 

Waterpolocompetitie Oceanus
Dames nog ongeslagen!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
stonden er voor veel waterpoloërs 
van Oceanus weer leuke wedstrijden 
op het programma. Het team Dames 
1 wist met een fraaie 7-3 haar con-
currenten de baas te blijven en is 
nog steeds ongeslagen in de com-
petitie. De mannen van Heren1 wa-
ren dit weekend helaas minder suc-
cesvol, zij verloren nipt met 5-6. In 
thuisbad De Waterlelie namen de 
meiden van Dames 1 al direct in het 
eerste partje een 2-1 voorsprong op 
het team van De Amstel. Na het der-
de partje stond er zelfs een fraaie 
5-1 op het scorebord. Bij het eind-
signaal werd er een stand van 7-3 
genoteerd. De Oceanus doelpunten 
kwamen van Maartje Bunschoten 
en Marieke Weijers die beide twee 
maal scoorden. Suzanne Weijers, In-
ge Nieuwenhuizen en Femmy Ver-
geer tekenden voor de andere drie 
treffers. Sterk keepers werk werd 
gedaan door Puck van der Vos-
sen die dit jaar voor het eerst on-
der de lat ligt bij de Oceanus vrou-
wen. Het jonge team van Dames 2 
verloor met 3-6 van De Aalschol-
ver. Het team van Heren 1 keek na 
twee partjes al tegen een 0-3 ach-
terstand aan tegen het team van 
De Meer maar kwam in het derde 
wedstrijddeel sterk terug naar een 
4-5 tussenstand. In het afsluitende 
partje konden ze het karwei helaas 
niet afmaken en kwam de 5-6 eind-
stand op het bord. Oceanus doel-
punten kwamen van Tim Mandjes 
(2x), Maickel Rietvelt, Pim Cluistra 
en Arjen Loef. Het team van Heren 
2 wist zijn partij tegen De Otters wel 
te winnen met de duidelijke cijfers 
12-3. Met vier doelpunten werd Bart 
Schouten topscoorder. Don Riet-
velt (3x), Brinio Hond (2x), Herman 
van Zijverden, Jos Vergeer en Ar-
jan van de Burgt maakten de ande-
re doelpunten. Verlies was er verder 
voor Heren 3 die uit bij Het Y 8-3 op 
het scorebord zagen staan. Ook de 
mannen van Heren 4 moesten tegen 
een team van Het Y. Deze Oceanus 

ploeg wist met 1-6 wel duidelijk te 
winnen. Treffers kwamen van Mau-
rice Hoefkens, Yahya Verbeek, Men-
no de Boer en Lars Houdijk.
Het Jeugdteam met de oudste spe-
lers, Jongens Onder 19, was met 1-
13 oppermachtig uit tegen De Wa-
tervlo. Met zes treffers was Dennis 
Reijnders de absolute topscoorder. 
Youri Berk en Davy Nab scoorden 
twee maal, Quintus Spruyt, Rowdy 
Batenburg en Rick van Weerden-
burg schoten de andere doelpunten 
binnen. Ook dit team heeft alle tot 
nu toe gespeelde wedstrijden weten 
te winnen. De Jongens Onder 17B 
verloren dit weekend thuis tegen De 
Dolfijn met 2-16. De jongste spe-
lers van Onder 11 jaar jong wisten 
met 8-7 te winnen van De Water-
wolf. Bart Sommeling was goed voor 
drie doelpunten, Yves-Maurice Vork 
en Annebel Hendrix scoorden bei-
den twee maal en Mike v Weerden-
burg was goed voor één treffer. Voor 
de Jeugd zijn er bij Oceanus teams 
met spelers van onder 19, 17, 15, 13 
en 11 jaar. Voor de aller jongste kin-
deren van tussen de 6 en 9 jaar is 
er ook nog het minipolo. Al jaren is 
Oceanus één van de beste water-
poloverenigingen bij de jeugd. Elk 
jaar wordt er wel door één van de-
ze teams het NK behaald. In alle ge-
noemde 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. De groep jonger dan 13 jaar 
traint op donderdagavond van 18.00 
tot 18.45 uur. Wie jonger is dan 17 
jaar, maar ouder dan 13 jaar, is wel-
kom op vrijdagavond van 19.30 tot 
20.30 uur. De 18 en 19-jarigen tot 
slot trainen op donderdagavond van 
18.45 tot 19.30 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.zsc-oceanus.nl.

VV Aalsmeer A1 ongelukkig 
in derby tegen Amstelveen
Aalsmeer - De derby bij Amstel-
veen A1 bracht VV Aalsmeer A1 
nog niet de zo gewenste ommekeer. 
Vanaf het eerste fluitsignaal liet VV 
Aalsmeer zien dat het zich wilde re-
vancheren voor de onnodige en on-
gelukkige nederlagen van de afge-
lopen weken. 
Met een gewijzigde tactiek werd er 
vanuit een iets meer controlerend 
ingesteld middenveld continu de 
aanval gezocht. Het eerste half uur 
werd er redelijk goed gevoetbald 
met meerdere grote kansen voor 
Calvin Koster, Paul Verburg, Lennart 
Eberharter en Lennart van der Dus-
sen, maar gescoord werd er helaas 
niet. 
Amstelveen zette hier niet veel te-
genover aanvankelijk, maar kwam 
na een half uur spelen door per-
soonlijke fouten in de Aalsmeer-

se achterhoede op voorsprong. In 
de tweede helft kwam VV Aalsmeer 
opnieuw fel uit de startblokken en 
wist het team in de 51e minuut op 
1-1 te komen door een schitteren-
de goal van Koster. Diezelfde Koster 
had direct daarna zijn team op voor-
sprong kunnen zetten, maar van-
uit zeer kansrijke positie wist hij de 
voorzet van Lennart van der Dussen 
niet binnen te knikken. 
Nog in diezelfde minuut leidde VV 
Aalsmeer na gemakzuchtig uitver-
dedigen balverlies en gaf zo ook de 
tweede tegengoal cadeau, waarna 
Amstelveen de wedstrijd slim uit-
speelde. 
De Aalsmeerders wisten totaal geen 
veerkracht meer te tonen in het laat-
ste half uur en incasseerden op de-
ze manier wederom een totaal on-
nodige en ongelukkige nederlaag.

Voetbalcompetitie
RKAV stuurt Graveland 
met 3 punten naar huis
Aalsmeer - Een onmachtig RKAV 
stuurde afgelopen zondag een dol-
gelukkig Graveland met drie pun-
ten naar huis. En terecht. Wat RKAV 
zondag heeft laten zien was geen 
schim van vorige week tegen HBC. 
Het was nog een geluk bij een on-
geluk dat Tom Schrama weer dui-
delijk de beste man bij RKAV was. 
Hij behoedde RKAV voor een grote-
re nederlaag. In het begin zag het er 
nog niet naar uit dat RKAV dit du-
el zou verliezen. Richard de Vries op 
rechts zorgde diverse malen voor 
onrust in de gelederen van de te-
gen partij. Maar het was allemaal 
niet doeltreffend. RKAV kwam  wel 
op een 1-0 voorsprong. Scheids-
rechter Langenberg zag een over-
treding en besliste dat een straf-
schop genomen mocht worden. De-
ze werd door Eric Jansen onberispe-
lijk ingeschoten. Daarna nam Gra-

veland nam de touwtjes in handen. 
Tot de rust bleef de 1-0 op het sco-
rebord.  Na de rust was het eigenlijk 
ook weer alleen maar Graveland die 
aan de bal kwam. RKAV leek zich-
zelf in de weg te zitten, niets lukte 
meer. Graveland daarentegen werd 
sterker en sterker, een doelpunt kon 
niet meer uitblijven. Jammer voor 
Tom Schrama was het dat een in-
geschoten bal door Rinse Verkerk 
van richting werd veranderd en de 
stand was 1-1. Dat was in de 77ste 
minuut. Er was nog een lange weg 
te gaan voor RKAV. Graveland wil-
de eigenlijk meer dan die ene punt, 
de druk op doel van RKAV werd op-
gevoerd. Eén minuut voor tijd kwam 
Graveland op 1-2. Marc Schouten, 
de nummer 10 van Graveland, was 
de maker ervan. Met  een prachtig 
schot maakte hij de winnende tref-
fer.


