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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

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

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

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY 

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

BIG L. MAAK JE KEUZE

VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 NOVEMBER

MAGAZIJNVERKOOP

EN VELE ANDERE MERKEN!

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Ondernemen iets 
voor u?
15 december van 19.00 tot 22.00 uur
Crown Business Studios Aalsmeer
Aanmelden: www.kvk.nl/ietsvoormij

Gratis
bijeenkomst

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

Wij helpen jou 
aan de 

juiste baan!
www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489

WWW.DEBOSCOOTERS.NL

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

KETEL 
wINTERKLAAR 
mAKEN?
Vraag nu vrijblijvend naar 
een onderhoudscontract.

Feesten & partijen op maat!

www.amstelhof.com
Feesten & partijen op maat!

iets te 
vieren?

•Kinderfeestje
•Jubileum
•Sportdag
•Bedrijfsfeest
•Vergaderen

Sportieve
   Cadeaus!

Kijk snel op onze website!

www.amstelhof.com

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

www.meldpuntzorgenoverlastamstelland.nl

Meldpunt
Zorg en Overlast
Amstelland

020 5 430 440

Bij het meldpunt zorg en overlast 
kunt u advies en ondersteuning 
krijgen bij het terugdringen van 
overlast of wanneer u zich zorgen 
maakt om (buurt)bewoners.

Wij zijn
tweede kerstdag
vanaf 16.00 uur

geopend

Voor informatie kijk op
www.zottewilg.nl

of bel 0297-324606

Uiterweg 27a - Aalsmeer

Kerstmis
2010

winkelcentrum
nieuw-OOSteinDe

VAN HARTE WELKOM

Annemieke’s 
Aktiewinkel
mAchineweg 3 • 1432 ek 
AAlsmeer • tel 0297-385281

vuurwerk 
kopen nu
www.diamond-collection.com

of / en in de winkel

College van B&W wil versneld 
bestemmingsplannen actualiseren
Aalsmeer - Het Aalsmeerse colle-
ge van B&W wil snel orde op zaken 
gaan stellen in de gemeentelijke be-
stemmingsplannen en beantwoordt 
daarmee aan een belangrijke belof-
te uit het gezamenlijke coalitiepro-
gramma. Op 9 november stemde 
het college in met een plan van aan-
pak voor een grootschalige actua-
lisering van bestemmingsplannen. 
De inhaalslag zal tijdens de lopen-
de collegeperiode plaatsvinden. Het 
Rijk maakt in 2013 een einde aan de 
vrijblijvendheid om bestemmings-
plannen actueel te houden. Als een 
bestaand bestemmingsplan niet tij-
dig wort geactualiseerd, vervalt de 
mogelijkheid tot het invorderen 
van bouwleges door de gemeente. 
Maar het college hecht vooral veel 
waarde aan actuele bestemmings-
plannen, omdat deze noodzakelijk 
zijn voor een goede ruimtelijke or-
dening. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven: “We hebben actuele be-
stemmingsplannen nodig voor een 
adequate en snelle vergunningver-
lening en als juridische basis voor 
ons handhavingsbeleid en de uit-

voering daarvan.“ Het college wil 
deze inhaalslag bovendien benutten 
voor het verder uitwerken en veran-
keren van de Aalsmeerse Gebieds-
visie. Doel is het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit en het tegen-
gaan van ongewenste ontwikkelin-
gen. De steeds verdergaande ver-
rommeling van het buitengebied is 
een groot probleem dat vraagt om 
een doelgerichte aanpak. 

Conflicterende belangen 
De eerste bestemmingsplannen, die 
ter hand worden genomen, heb-
ben betrekking op woonarken, de 
Schinkelpolder, het Uiterweggebied 
en later ook de Oosteinderweg. De 
potenties van deze gebieden zullen 
tot op perceelsniveau nauwkeurig 
onder de loep worden genomen. Dit 
schept duidelijkheid aan de bewo-
ners, maar vraagt wel om een inte-
grale afweging van allerlei conflicte-
rende belangen. Wethouder Van der 
Hoeven: “We zullen onder andere 
de discussie moeten voeren over de 
toekomst van de trekheestercultuur, 
de jachthavens en over het zogehe-

ten wonen achter het lint. Er moet 
een duidelijke beleidslijn worden 
ontwikkeld voor de toekomst van de 
bovenlanden. Deze beleidslijn moet 
worden verankerd in de nieuwe be-
stemmingsplannen.”
Sinds begin dit jaar geldt de wettelij-
ke verplichting om nieuwe bestem-
mingsplannen digitaal beschikbaar 
te stellen op de landelijke voorzie-
ning: www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit 
betekent dat de nieuwe plannen op 
een moderne en zeer toegankelijke 
manier geraadpleegd kunnen wor-
den. De gemeente zal daarmee let-
terlijk op de kaart worden gezet. Het 
is gebruikelijk dat inwoners en be-
langhebbenden worden betrokken 
in de voorbereiding van een nieuw 
bestemmingsplan. Het is daarom 
van belang om de komende jaren de 
officiële publicaties op de medede-
lingenpagina in de Nieuwe Meerbo-
de en op de gemeentelijke internet-
pagina goed in de gaten te houden. 

In beraad en raad
De gemeenteraad zal zich naar ver-
wachting aanstaande donderdag 2 
december tijdens het beraad en de 
raad uitspreken over de Integrale 
Nota voor de actualisering van be-
stemmingsplannen. 
Voor de uitvoering van het plan van 
aanpak wordt in de plannen van 
het college de komende vijf jaar 
een extra bedrag gereserveerd van 
710.000 euro.

Foto: Jaap Spaander, Ringfoto De Boer

Bloemen, kaarten en cadeaus
Jacqueline van Meerbode: 
‘Bedankt voor vele reacties’
Aalsmeer - “Zo hartverwarmend, 
de vele reacties op het artikel over 
mijn 25-jarig dienstverband bij de 
Nieuwe Meerbode”, zegt redactielid 
Jacqueline Kristelijn. Ze is ontroerd 
en eigenlijk ook verbaasd over de 
vele reacties, kaarten en cadeaus. 
“Zo bijzonder is het toch niet als je 
ergens 25 jaar met plezier werkt?” 
Natuurlijk weet zij dat het ook best 
uniek is. “Ach nee”, corrigeert ze. “Ik 
heb zoveel plezier in m’n werk. Ik 
ontmoet zoveel mensen, maak heel 
veel mee. Vind het echt te gek om 
mensen te spreken, nieuws te bren-
gen en initiatieven redactioneel te 
ondersteunen.” Wel jammer vindt 
de journaliste het dat er nogal eens 
geprobeerd wordt om van de krant 
met uitsluitend lokaal nieuws, die 
(“trots”) heel goed gelezen wordt, te 
profiteren. Jacqueline legt uit: “De 
Nieuwe Meerbode is een zelfstan-
dig bedrijf, leeft van advertenties 
en kan dankzij deze opbrengst de 
krant maken, deze gratis huis-aan-
huis verspreiden en de salarissen 
van de medewerkers betalen. Niet 
altijd leuk om ‘nee’ te moeten zeg-
gen tegen commerciële activiteiten 
en zakelijke verhalen waar geen ad-

vertentie bij geplaatst wordt, maar 
we moeten streng zijn. Ik zeg altijd: 
Voor niets gaat de zon nog op.” Ze 
vervolgt: “Ach, dat is weleens verve-
lend, maar over het algemeen is het 
leuk, maar hard werken, op de raar-
ste momenten en tijden, maar daar-
om wel een uitdaging. Ik kreeg een 
compliment van iemand dat ik mijn 
werk al jaren vol verve en inzet doe. 
Dat vind ik echt heel leuk om te ho-
ren. Ik wil ook alert blijven en mij ei-
genlijk zo’n beetje met alles bemoei-
en. Primeurtjes zijn zo kicken!” Jac-
queline tot slot: “Ik ben blij met alle 
aandacht, de vele bloemen, cadeaus 
en kaarten, maar ik blijf gewoon wie 
ik ben, hoor. De journaliste die an-
deren in de schijnwerpers wil zetten. 
Het aanbod om aanstaande zondag 
in ‘Talk of the Town’ te gast te zijn, 
heb ik afgezegd. Best een compli-
ment, maar niets voor mij. Andere 
mensen zijn veel interessanter om 
aandacht aan te schenken. Echt, 
bedankt voor de vele reacties. Het 
deed me goed. Maar ik wil ook alle 
inzenders van verhalen complimen-
teren, want de Nieuwe Meerbode 
maken we wekelijks met z’n allen. 
En dat blijven we doen toch?!”

Rijsenhout - De politie kreeg dins-
dag 16 november aan het einde van 
de middag een melding dat er een 
jongen in de sloot gegooid zou zijn 
aan de Pampusstraat. Een 27-jarige 
man uit Rijsenhout bleek het aan 
de stok te hebben gekregen met 
een 8-jarige jongen uit Rijsenhout, 

waarna de jongen in de sloot ge-
gooid werd. 
De man is aangehouden door agen-
ten wegens mishandeling en is 
overgebracht naar een politiebu-
reau voor verhoor. De 8-jarige haal-
de een nat pak, maar bleef verder 
ongedeerd.

Man gooit jongen van 8 in de sloot
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INFORMATIEF
DOkTERs

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

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

TANDARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

bRANDwEER 
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN 
gEluIDshINDER 
schIphOl

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

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

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

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

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag

EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug, 
boVEnkErk, kuDElsTAArT, 
ouDE mEEr, rIjsEnhouT, 
rozEnburg, VrIEzEkoop

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

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

123e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 17.850

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

Kerst Sing In in Karmelkerk
Aalsmeer - Geïnspireerd door het 
succes van de beide voorgaan-
de keren (in 2006 en 2008) organi-
seert de Denktank van de Karmel-
parochie ook dit jaar weer een Kerst 
Sing In en wel op vrijdagavond 10 
december. De kerk zal dan al hele-
maal in kerstsfeer zijn en de orga-
niserende, leidende en ondersteu-
nende mensen zijn al enkele weken 
bezig met de voorbereidingen om te 
zorgen dat het weer een echte ge-
zellige kersthappening gaat wor-
den. Ook aan de inwendige mens 
zal worden gedacht, ofwel kof-
fie en thee bij binnenkomst en een 
glaasje fris of wijn tijdens de pauze. 
Voor de entree inclusief consump-
ties wordt een kleine bijdrage ge-
vraagd van 3 euro per persoon. De 
kerk gaat open om 19.30 uur en de 
Sing In begint om 20.00 uur. Naast 

een aantal klassieke kerstliederen, 
zoals Stille Nacht, Wij komen teza-
men en De herdertjes, worden ook 
een paar Engelse Carols gezon-
gen, samen met een voor de gele-
genheid samengesteld koor (een 
groep enthousiaste Karmelparochi-
anen, aangevuld met kinderkoor de 
Mirakels) onder leiding van de diri-
genten Jorinda Hoogeveen en Guus 
van der Geest. De begeleiding be-
staat uit Leon Doeswijk op piano en 
Alex Stolwijk en Jorinda Hoogeveen 
op drums. 
Kaarten zijn in november en de eer-
ste zondag van december verkrijg-
baar na de zondagsvieringen in de 
Karmelkerk, zijn te koop bij de leden 
van de Denktank en bij de Read-
shop in de Ophelilaan en kunnen 
besteld worden via karmeldenk-
tank@gmail.com.

Rozenholm zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Rozenholm is een ver-
pleeghuis met somatische en psy-
chogeriatrische bewoners. De in-
gang van het zorgcentrum Aelsmeer  
is ook de ingang van Rozenholm. 
Het verpleeghuis kent een grote 
groep van ruim 100 vrijwilligers, die 
op allerlei manieren helpen het da-
gelijkse  leven van de bewoners wat 
aangenamer te maken.  Ze helpen 
mee met vele activiteiten, als bin-
go, pannenkoeken en koekjes bak-
ken, filmmiddagen, muziekoptre-
dens , enz. Daarnaast heeft Rozen-
holm de beschikking over gemeen-
schapsruimte De Violier. Een gezel-
lig ingerichte ruimte met een bar-
retje en uitzicht op de Brandewijn-
sloot, de aan en afvoerroute  van 
heel veel boten naar het centrum 
van Aalsmeer vooral in de zomer 
en met aan de overzijde de Histo-
rische Tuin. De Violier is iedere dag 
van de week ‘s middags van 14.30 
tot 16.30 uur bemand door vrijwil-
ligers.  Naast de nodige activitei-

ten, die daar regelmatig plaats vin-
den, kunnen bewoners samen met 
hun familie en vrienden genieten 
van een kopje koffie of  een drankje. 
Ook wordt de Violier ‘s avonds ge-
bruikt  als grand café, waarbij vrij-
willigers bewoners van de afdeling 
psychogeriatrie een paar uur aflei-
ding bezorgen met het zingen van 
liedjes van vroeger, het spelen van 
een spelletje en wordt ook de in-
wendige mens niet vergeten. On-
danks de grote groep vrijwilligers is 
er behoefte aan nieuwe vrijwilligers. 
Bij het bemensen van De Violier ‘s 
zijn er op maandag en zaterdag va-
catures. Ook het grand café op de 
woensdag- en de vrijdagavond van 
18.30 tot 20.30 uur kent vacatures. 
Leuk en dankbaar werk voor echt-
paren, of vriendinnen. Heeft u inte-
resse en/of  behoefte aan nadere in-
formatie. Bel naar Olga Kranenburg 
, telefoon 0287-343431 toestel 387 
of loop een keer binnen om de sfeer 
te proeven. 

Vermist:
- Mercuriusstraat, Hornmeer: Twice, een zwart-wit katertje van 1 

jaar. Hij heeft bij zijn rechteroog wit en zijn linkeroog, neus en 
wang zijn zwart. 

- Linksbuitenstraat, Kudelstaart: Kater met tijgerprintvacht, heeft 
speciaal voedsel in verband met blaasgruis. Naam Tommy.

- Nassaustraat in Oost: Tommie, jonge ongecastreerde zwarte kater 
met klein wit befje.  

- Copiertstraat, Kudelstaart: Drie maanden oud hangoor konijn, 
grijs/zwart van kleur. 

- Hadleystraat, Zuid: Rood/witte poes van 21 jaar.

Gevonden:
- N201 tussen Zwarteweg en Legmeerdijk: Jonge, rode kat.
- Boomgaard/Julianalaan, Oost: Oude cyperse kat, zwart met rood 

en grijs van kleur.

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

Collecte Alzheimer succesvol
Kudelstaart - Alzheimer. Demen-
tie. Een progressieve, ongeneeslijke 
hersenaandoening met enorme ge-
volgen voor patiënten en hun naas-
ten. Alzheimer Nederland zet zich 
al ruim 25 jaar in voor een bete-
re kwaliteit van leven voor mensen 
met dementie en hun naaste omge-
ving. Door het stimuleren van we-
tenschappelijk onderzoek, het ver-
zorgen van voorlichting, bieden van 
ondersteuning en belangenbehar-
tiging. Met 52 regionale afdelin-
gen en meer dan 180 Alzheimer Ca-
fés heeft Alzheimer Nederland een 

landelijk bereik. Van 8 tot en met 13 
november collecteerden weer zo’n 
25.000 collectanten in het hele land 
om het werk van Alzheimer Neder-
land mogelijk te maken. De collecte 
in Kudelstaart heeft dit jaar 2.299,39 
euro opgebracht. Hartelijk dan voor 
uw bijdrage. 
Wilt u meehelpen in de strijd tegen 
dementie, geef u dan op als collec-
tant. Het kost u maar twee uurtjes 
in de collecteweek beginnovember. 
Opgeven kan bij Hans Nieuwenhui-
zen, tel. 0297-341229 of via www.
alzheimer-nederland.nl.

Zondag 
28 november

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in Wellantcollege, Thijsse-
laan 18. Zondag 10u. dienst, vg. Da-
ve Wijker. 

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met Jack vd 
Tang. Speciaal progr. voor de kin-
deren.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst om 10u. drs A. Jan-
sen, Woerden en 18.30u. met ds. C.J. 
van Rhijn, Amstelveen. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds Lies-
bet Geijlvoet, 1e adv. zondag. 
Avondmaal. Extra collecte voor adv.
project Kayab Gardens, Palestina.  

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Om 19u. dienst met br. P. Stolk, H.I. 
Ambacht.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. ds J. v. Popering. 1e 
Advent. Viering lopend. 18.30u. ds. 
J. v. Popering. Viering tafel.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer. 1e Advent. Avondmaal. 
Organist: H. van Noord. Ook om 
10u. in zorgcentrum ds. L.M. Ver-
seput, Oegstgeest. Oost: Oostein-
derweg. 10u. dienst (H.A.) met J. 
de Goei, Amersfoort. Organist: R. 
Kooning.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
Zondag dienst om 10u. ds. J.P. Ou-
wehand, Wilnis. 18.30u. ds A. van 
Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente

KERKDIENSTEN
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertol-
king en vertaling in Engels. Apar-
te bijeenkomst voor kinderen. Zon-
dag 10u. Samenkomst met spreker. 
(geen opgaven ontvangen)

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. K. Muller.Om 
16.30u. ds. K. van As, Oostzaan.  

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 9u. Kloos-
terkapel, euch. viering met karme-
lieten. Zaterdag 17u. in Klooster-
hof woordcomm. viering met M. van 
Zoelen. Zondag om 10.30u. in Kar-
melkerk euch. viering met L. See-
boldt. 1e adv. Mmv Karmelkoor. Om 
14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst. 
(Christoff)

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag geen viering.
 
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zaterdag viering om 16u. met D. 
Schoon en past. J. Spaans. Organist: 
Bram Biersteker.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst ds. F. Praam-
sma, 1e Adv. zondag. 10.230u. Plug 
& Pray. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds R.J. Blaauw, 1e adv. 
zondag. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 10.30u. woordcomm. vie-
ring met A. Blonk. Mmv Kudelkwet-
ters.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 29 november. drs. Gordon 
van Veelen. 
 
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. 

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 1 de-
cember houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop in 
gebouw De Spil aan de Spilstraat, 
zijstraat Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur en ieder-
een is welkom. 
De toegang is gratis. Koffie en thee 
staan klaar voor de bezoekers en er 
zijn mogelijkheden om een kaartje 
te schrijven voor zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben.

Fotograaf voor 
Pax Kinderhulp
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
27 november staat een kinderfoto-
graaf klaar bij de Albert Heijn in het 
winkelcentrum om foto’s van jon-
gens en meisjes te maken. De fo-
to’s zijn direct klaar en kosten 5 eu-
ro per stuk. 
De fotograaf is aanwezig tussen 
10.00 en 16.00 uur. De opbrengst 
van deze actie is bestemd voor Pax 
Kinderhulp.

Oost-Inn en 
literaire avond
Aalsmeer - Op woensdag 1 de-
cember van 9.30 van 11.30 uur is, in 
het kader van  ‘In gesprek met’ Ka-
rin de Veij te gast bij Oost-Inn. 
Zij komt vertellen over haar reizen 
en over haar werk in de Wereldwin-
kel, Het belooft een aantrekkelijke 
ochtend te worden en iedere be-
langstellende is welkom. ’s Avonds 
is er van 19.30 tot 22.00 uur de lite-
raire avond. 
Het boek ‘De as van mijn moeder’ 
van Frank McCourt wordt bespro-
ken. Het verhaal begint in 1930 als 
Frank wordt geboren. 
Het beschrijft zijn leven tussen zijn 
zesde en negentiende jaar. Het ge-
zin waarin hij opgroeit is heel arm, 
zijn vader is alcoholist. 
Ze moeten een aantal keren ver-
huizen waarbij hun omstandighe-
den steeds slechter worden. Frank 
McCourt beschrijft zijn jeugd in een 
wrange, beeldende en directe stijl, 
die de aandacht vasthoudt. Ook 
hiervoor wordt een ieder van harte 
uitgenodigd. 
De Oost-Inn is te vinden in De Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66, ingang bibliotheek. 
Voor inlichtingen: 0297-325636, 
0297-345413 of kijk op www.ooster-
kerk.info.

Waar is Snuf?
Aalsmeer - Snuf, een jong konijn, is 
weer weggelopen uit zijn hok in de 
Karperstraaat 75 in Nieuw-Oostein-
de. Al eerder is het dier aan de wan-
del gegaan en gelukkig terug ge-

Hoe is de conditie?
Fittest voor senioren maandag 
in sporthal De Bloemhof
Aalsmeer - Op maandag 29 no-
vember wordt tussen 9.00 en 11.30 
uur in de sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg weer een fittest voor 
senioren van 55 jaar en ouder ge-
houden. 
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 metingen 
van bloeddruk, Body Mass Index, 
armkracht, beenkracht, balans en 
wandeltraining. De uitslag met een 
advies ontvangen de deelnemers ter 
plaatse. De kosten zijn 7 euro. 
Dat het niet alleen goed is om eens 
te kijken hoe de conditie is, maar 
dat het ook preventief is, blijkt uit 

het feit dat de laatste keer weer en-
kele deelnemers een verwijsbrief-
je voor hun eigen huisarts hebben 
meegekregen omdat er hoge bloed-
druk, dan wel hartritmestoornissen 
tijdens de test door de daar aanwe-
zige artsen werd geconstateerd. 
De deelnemers die in november 
2009 voor de eerste keer hebben 
meegedaan, hebben allen een uit-
nodiging gekregen om opnieuw 
deel te nemen aan de test om zo 
hun testresultaten eens te verge-
lijken. Wie nog nooit eerder heeft 
deelgenomen, maar wel graag eens 
mee wil doen, kan zich nu reeds op-
geven voor de fittest volgend jaar. 

Dit kan bij Vita welzijn en advies via 
0297-344094 (tijdens kantooruren).

vonden nabij de Hornweg. Moge-
lijk is Snuf weer die kant opgelo-
pen. Snuf heeft hangoren, is don-
kerblond tot bruin van kleur, heeft 
een gaatje in één oor en is redelijk 
tam. Wie Snuf heeft gezien, wordt 
verzocht de Dierenbescherming te 
bellen via 0297-343618.

Bijeenkomst ondersteuning bij 
dementie: Doe het niet alleen
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 19 
november werd in gebouw Irene, 
waar de ontmoetingsgroep als on-
derdeel van zorgcentrum Aelsmeer 
gevestigd is, informatie gegeven 
over ondersteuning bij demen-
tie. Hanneke ten Brinke, medewer-
ker van steunpunt mantelzorg, was 
gastspreker voor een goed gevulde 
zaal met ruim 30 aanwezigen. Ze gaf 
uitleg aan de term ‘mantelzorg’. Een 
term die voor een aantal mensen 
wat onpersoonlijk overkomt. In feite 
is mantelzorg  zorg die niet in het ka-
der van een hulpverlenend beroep 
wordt gegeven aan een hulpbehoe-
vende door één of meerdere leden 
van diens directe omgeving, waar-
bij de zorgverlening direct voort-
vloeit uit de sociale relatie. Het gaat 
hier veelal om partners of kinderen 
die de zorg voor een naaste op zich 
nemen. Een belangrijke boodschap 
van Hanneke aan hen is: Doe het 
niet alleen!  Een ziektebeeld als de-
mentie is heel divers en bestaat uit 
verschillende fasen. Wat mantelzor-
gers nodig hebben in die verschil-
lende fasen is heel individueel, maar 
vaak is de behoefte aan informatie 

in de beginfase het grootst en de 
behoefte aan emotionele steun in 
latere fasen. Steunpunt mantelzorg 
biedt naast een cursus omgaan met 
dementie ook praktische hulp waar-
bij het gaat om het aanvragen van 
hulp en juridische vraagstukken. 
Naast de nadruk,die Hanneke leg-
te op het aanvaarden van hulp van 
anderen, gaf zij tips mee die de om-
gang met iemand met dementie ver-
gemakkelijkt. Ieder mens heeft be-
hoeften aan veiligheid, zich nuttig 
voelen, zich geliefd voelen en zich te 
kunnen uitten. Iemand met demen-
tie heeft dat des te meer. Ruimte en 
mogelijkheden creëren  voor de-
ze behoeften kunnen bijdragen aan 
meer rust voor en een betere om-
gang met de dementerende. In 2011 
worden door de ontmoetingsgroep 
en het steunpunt mantelzorg vier 
informatiebijeenkomsten georgani-
seerd in gebouw Irene.
Voor informatie en advies kan con-
tact opgenomen worden met Ellen 
Millenaar, de coördinator van de 
ontmoetingsgroep voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers via 
06-22468574.
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Muziek/Toneel/Film
Donderdag 25 november:
* Blitzz piano’s met entertainers uit 
Scheveningen, Marktstraat v/a 21u.
* Optreden zanger Glenn Palm in de 
Praam, Zijdstraat vanaf 21u.
Vrijdag 26 november:
* Collegium String Kwartet uit Oe-
kraïne in Oud Katholieke kerk, Oos-
teinderweg 394. Aanvang: 20u.
* Jazz-avond over Duke Ellington in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Dj Henkie en zanger Glenn in de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Cooldown dj Franky B. in Blitzz, 
Marktstraat vanaf 21u.
26 en 27 November:
* Toneelver. Kudelstaart brengt mu-
sical Working in De Oude Veiling, 
Marktstraat. Aanvang vrijdag en za-
terdag 20.15u. 
Zaterdag 27 november:
* Jungle party met brassband en 
spectaculaire dj in de Praam, Zijd-
straat v/a 21u.
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
* Shooter party in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 21u.
Zondag 28 november:
* Aalsmeerse band De Klught in 
Blitzz, Marktstraat vanaf 16u.
* Aalsmeerse band Rood in Joppe, 
Weteringstraat vanaf 19.30u.
Woensdag 1 december:
* Jamsessie met bandoptreden olv 
Saskia Veenswijk in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21u.

Exposities
Tot en met 5 december:
* Outsiderkunst van 15 kunstenaars 
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: donderdag tot en met zondag 
14-17u. Op Kinderkunstzolder kin-
dertekeningen.
Zaterdag 27 november:
* Luchtoorlog en Verzetsmuse-
um Crash in fort Aalsmeer 11-16u. 
open. Aalsmeerderdijk 460. 
Tot en met 23 januari:
* Expositie met glaskunst en schil-
derijen in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg, tegenover waterto-
ren. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. 

Diversen
Donderdag 25 november:
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Sjoelavond in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout vanaf 20u.
* Lezing over sinterklaas in ‘t Baken, 
Sportlaan vanaf 20u.
* Klaverjassen bij Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 26 november:
* Ouderendag in burgerzaal, ge-
meentehuis met bingo en revue-
voorstelling, 14-21u.
* Koppelkaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 27 november:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 9.30u.
27 en 28 november:
* Rommelmarkt Flora in clubgebouw 
Wim Kandreef. Zaterdag 11-17u. en 
zondag 11-16u.
Zondag 28 november:
* Talk of the Town Pierre Tuning met 
gasten J.W. de Wijn en J.I.M. Hoff-
scholte in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 15.30u.
Maandag 29 november:
* Koppelkaartavond bij Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 30 november:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sport-
laan van 10 tot 11.30u.
Woensdag 1 december:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Ku-
delstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 2 december:
* Sjoelavond BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Lezing culinair journalist Onno 
Kleyn in bibliotheek, Marktstraat. 
Van 20.15 tot 22u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.

Vergaderingen
Donderdag 2 december:
* Beraad en Raad in raadszaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.

AGENDA

Laatste voorstellingen dit weekend
TV Kudelstaart en ‘Working’
Aalsmeer - Al zes voorstellingen 
van de musical ‘Working’ heeft To-
neelvereniging Kudelstaart met suc-
ces gebracht. Een musical voor ie-
dereen die wel eens het ‘maandag-
gevoel’ heeft gehad en die in tegen-
stelling tot de meeste musicals gaat 
over gewone mensen en hun werk. 
Werk als een noodzakelijk kwaad, 
om in je levensonderhoud te voor-
zien, maar ook over plezier hebben 
in werken. De regie is in handen van 

Ton Offerman, voor de vormgeving, 
het decor en de kleding draagt Cor 
Schrama zorg en voor de muziek 
staat Adrie C. Groeneveld met band 
garant. Komend weekend, vrijdag 
26 en zaterdag 27 november, zijn de 
laatste voorstellingen in De Oude 
Veiling in de Marktstraat 19. Aan-
vang beide avonden is 20.15 uur. 
Kaarten zijn overigens niet meer 
verkrijgbaar, alle shows zijn uitver-
kocht. 

Afgelopen zaterdag signeerde Jan Willem de Wijn zijn boek ‘Aalsmeerders 
bij de VOC’ bij EKZ Makelaar Eveleens. De voorzitter van de stichting Oud 
Aalsmeer heeft vele handtekeningen mogen zetten. 

Talk of the Town met oud-
burgemeester en schrijver
Aalsmeer - Aanstaande zondag 28 
november is het weer tijd voor Talk 
of the Town vanaf 15.30 uur in De 
Oude Veiling in de Marktstraat. Het 
wordt een nostalgische, maar toch 
ook actuele Talk of the Town. Pierre 
Tuning ontvangt eerst Jan Willem de 
Wijn, voorzitter van Oud Aalsmeer 
en schrijver van het net uitgeko-
men boek ‘Aalsmeerders bij de 
VOC. Avonturen in Afrika en Azië’. 
Vervolgens wordt oud-burgemees-
ter Joost Hoffscholte voor het voet-
licht gebracht.

Zeeslagen en schipbreuk
Tussen 1649 en 1795 dienden 205 
mannen uit Aalsmeer, Kudelstaart 
en Kalslagen bij de Verenigde Oost-
Indische Compagnie. Jan Willem de 
Wijn vertelt hoe het ze verging in 
Afrika en Azië en aan boord van de 
VOC-schepen. Ze kwamen in Ango-
la, Bengalen, Ceylon, Ciskei, China, 

Indonesië, de Kaapverdische eilan-
den, Mozambique, Taiwan en Zuid-
Afrika. Ze kwamen terecht in zee-
slagen met Fransen, hun schepen 
werden door Britten beschoten, ze 
vestigden zich in Indië, ze ontweken 
Duinkerker kapers, waren getuige 
van slavenhandel, leden schipbreuk, 
maakten promotie, werden door in-
landers vermoord of vonden een 
zeemansgraf. Genoeg om over door 
te praten, dus.

Burgervader
Oud-burgemeester Hoffscholte kan 
verhalen hoe het de Aalsmeerders 
in een veel recenter verleden is ver-
gaan. Hij was meer dan tweeën-
twintig jaar de burgervader van on-
ze gemeente en volgt nog steeds 
met veel belangstelling de ontwik-
kelingen van nu. Iedereen is zon-
dagmiddag van harte welkom. De 
toegang is gratis.

Vrijdag in cultureel café Bacchus
Registratie nachtconcert 
van Duke Ellington  
Aalsmeer - Bijna tachtig minuten 
uniek beeldmateriaal van het nacht-
concert dat Duke Ellington met zijn 
orkest op 2 november 1958 in het 
Amsterdamse Concertgebouw gaf. 
Pierre Tuning was er als tiener bij en 
zal deze concertregistratie, die aan-
staande vrijdag 26 november in cul-
tureel café Bacchus wordt vertoond, 
inleiden.
Het werk van Duke Ellington (1899-
1974) beslaat praktisch de hele 
jazzgeschiedenis van de twintigste 
eeuw. Begonnen als pianist in dans-
orkesten, maakt hij met zijn eigen 
band zijn eerste grammofoonplaten 
in 1927, nog sterk beïnvloed door de 
New Orleans jazz (Sydney Bechet, 
Louis Armstrong) van die tijd. Zijn 
eerste grote doorbraak kwam in de 
jaren dertig in de New-Yorkse Cot-
ton Club, waar hij met zijn inmiddels 
‘famous orchestra’ zwarte artiesten 
begeleidde die optraden voor een 
blank publiek. Ellington slaagde er 
steeds in, om unieke muzikanten 
aan zijn orkest te binden, zoals, van 
het begin af aan, baritonsaxofonist 
Harry Carney en altsaxofonist Joh-
nny Hodges.
Het vertrek van Hodges in 1951 be-
tekende een aderlating voor het or-
kest, maar in 1956 was hij weer te-
rug bij het glorieuze optreden van 
de ‘Duke Ellington All Star Road 
Band’ op het Newport Jazz Festi-
val. Het was dit orkest dat in 1958 
in Amsterdam het concert gaf, waar 
Pierre Tuning als vijftienjarige jon-
gen bij was. Ellington heeft hem 
sindsdien niet meer losgelaten, en 
hij wil graag over deze unieke muzi-
kale persoonlijkheid vertellen. Voor-
al door het laten horen van veel mu-
ziek, met als apotheose het indruk-

wekkende concert van 1958.
De jazzavond in cultureel café Bac-
chus aan de Gerberastraat begint 
vrijdag 26 november om 21.30 uur; 
zaal open vanaf 21.00 uur, en de 
toegang gratis.

Zaterdag filmavond
Zaterdagvond 27 november ver-
toont Bacchus een film met een dik-
ke knipoog. Dus geen loodzware 
film vol van Weltschmertz, maar ge-
woon een kwalitatief hoogwaardige 
film met een lach en een traan.
Nieuwsgierig? Wordt vriend van 
Bacchus op facebook en zie de trai-
ler van deze film. Bacchus mag na-
melijk als gevolg van een vergun-
ningen kwestie geen reclame ma-
ken voor de films die zij vertonen. 
De film in het culturele café in de 
Gerberastraat begint om 21.00 uur, 
zaal open vanaf 20.30 uur, en de 
toegang bedraagt 3,50 euro per per-
soon.

Aanstaande zaterdag en zondag
Flora houdt rommelmarkt
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
27 en zondag 28 november houdt 
Flora weer haar jaarlijkse rommel-
markt in het clubhuis aan de Wim 
Kandreef. De opbrengst, de vereni-
ging hoopt natuurlijk weer op een 
goede verkoop, wordt besteed aan 
de aanschaf van muziek, instrumen-
ten en heel belangrijk, de opleiding 
van jeugdleden. Momenteel heeft 

de vereniging een grote, enthou-
siaste groep jeugdleden en wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst! 
Iedereen is natuurlijk van harte wel-
kom op de verkoopdagen: Zaterdag 
27 november van 10.00 tot 17.00 uur 
en zondag 28 november van 11.00 
tot 16.00 uur. Voor vragen kan con-
tact opgenomen worden met Ton 
Hol, 0297-326209.

Zondag ‘Rood’ in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
28 november speelt de Aalsmeer-
se band Rood in café Joppe in de 
Weteringstraat. Op de recente be-
nefietavond voor Nepal presenteer-
de de band zich voor het eerst in 
haar nieuwe bezetting aan het pu-
bliek. Rood is weer helemaal fris en 
anders, daar kan sandwich spread 
nog een spreekwoordelijk puntje 
aan zuigen! Met een nieuwe bezet-
ting, voormalig bassist Ab Hansen is 

nu de drummer van de band en bas-
sist Karl Reatsch is de band komen 
versterken, en een bijna geheel ver-
hernieuwd repertoire is Rood weer 
helemaal terug van nooit wegge-
weest. Met covers van onder meer 
Beth Hart, John Mayer, Maroon 5 
en Pink gaat het vijftal Joppe op zijn 
kop zetten. 
Mis het niet: Aanstaande zondag 28 
november, aanvang 19.30 uur. Toe-
gang gratis!

Zanger Glenn, dj Henkie 
en junglepary in Praam
Aalsmeer - Na een super geslaag-
de beaujolais primeur party afge-
lopen donderdag in de Praam was 
het zaterdagmiddag waar estafet-
te dj-middag. Alex Boom draaide dit 
keer de sterren van de hemel. Aan-
staande zaterdag is er geen estafet-
te dj en kidsboetclub vanwege de 
opbouw van de jungleparty van za-
terdagavond. Wil jij hierbij zijn? Bel 
even met 0297-322020 en vraag of 
er nog kaarten beschikbaar zijn.
Vanavond, donderdag 25 november, 
is er weer een live-optreden in de 
Praam. Zanger en entertainer Glenn 
Palm komt het publiek vermaken. 
Glenn begon al op jonge leeftijd 
aan zijn zangcarrière. Van de bon-
te avond op de middelbare school 
tot de talentenjachten in plaatselij-
ke cafés. De entertainment branche 
sprak Glenn niet alleen voor, maar 
ook achter de schermen aan. Zo be-
sloot hij ook zijn studie hier aan te 
weiden. Glenn volgde een Hbo-op-
leiding op het gebied van Media en 
Entertainment management. Glenn 
zijn repertoire bestaat zowel uit Ne-
derlandse liedjes als Engelstalige 
songs die garant staan voor een ge-
zellig sfeertje. Jan Smit, René Fro-
ger, André Hazes of Elvis Presley, al-
les wat gezellig klinkt komt in zijn 
repertoire voorbij. Glenn’s uitgangs-
punt is dat iedere song die hij ten 
gehore brengt mee te neuriën en/
of mee te joelen moet zijn voor het 
publiek. De zangcarrière van Glenn 
kent al verschillende hoogtepun-
ten, onder andere Koninginnedag 
op Museumplein en Max Euwe-

plein te Amsterdam het Jordaanfes-
tival te Amsterdam, als Prins Carna-
val te Purmerend en een driedaag-
se reis op een zeilschip in Grieken-
land. Kom ook vanavond meezin-
gen, dansen en luisteren naar de-
ze entertainer. De toegang is gra-
tis. Vrijdagavond 26 november laat 
Glenn weer van zich horen. En ach-
ter het draaimeubel neemt dj Hen-
kie plaats. Van 22.30 tot 23.30 uur 
geldt deze avond een speciale twee 
voor één actie.
Zaterdagavond 27 november vanaf 
22.00 uur is het knallen in de rim-
boe met dj Martijn, optreden van 
een Brassband en onder andere een 
exotische act. Ga dit meemaken en 
kom verkleed!

Vrijdag Cooldown café 
met dj Franky B. in Blitzz
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
25 november, is het weer tijd voor 
de wekelijkse pianoshow met enter-
tainers uit Scheveningen in Blitzz in 
de Marktstraat. Vanaf 21.00 uur ne-
men de muzikanten plaats op het 
podium en zullen op verzoek num-
mers van bekende bands en groe-
pen ten gehore brengen. Vrijdag en 
zaterdag wordt het weer feest met 
een hoofdletter in Blitzz. Het Cool-
down café in Amsterdam wordt vrij-
dag 26 november naar Aalsmeer 
gehaald. De bekendste Cooldown dj 
Franky B. komt namelijk draaien en 
hij weet als geen ander bezoekers 
op de dansvloer te krijgen. Franky B. 
is sinds enkele jaren ook één van de 
leden van de groep Cooldown. Hij is 
veel te zien geweest in het landmet 
zijn band en als dj. Bekende hits van 
de groep zijn onder andere ‘Hey Ba-
by’, ‘Met z’n allen’ en ‘Chihuahua’. 
Trek je dansschoenen aan, neem de 
volgende vrij, want Blitzz en Franky 
B. gaan er samen voor zorgen dat 

menig bezoeker de volgende dag 
spierpijn heeft. De toegang is gratis, 
entree vanaf 18 jaar. 

Big shooter party
Zaterdag 27 november organiseert 
Blitzz een big shooter party. Er gaat 
een heuse shooterbar ingericht 
worden, alle shooters zijn 1 euro en 
de eerste shooter krijgen de bezoe-
kers van het huis. Dance, latin en 
partymuziek zal deze avond te ho-
ren zijn. De toegang is gratis, entree 
vanaf 18 jaar.

Zondag De Klught live
En 28 november presenteert Blitzz 
weer live-muziek op de zondagmid-
dag met deze week de Aalsmeer-
se band De Klught. De muzikanten 
uit het Farregat brengen covers van 
bekende bands, meezingen mag en 
voor wie de dansvloer op gaat, gaan 
de spots aan. De live-middag begint 
om 16.00 uur en de toegang is even-
eens gratis.

Iain Matthews in ‘Ouwe’
Aalsmeer - De oprichter van de 
wereldbekende band Fairport Con-
vention, Iain Matthews geeft op 
zondagmiddag 12 december samen 
met Ad van der Veen een concert in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Het optreden begint om 15.00 uur 
Op veler verzoek treden Iain Mat-
thews en Ad Vanderveen na 2 jaar 
wederom op in de Oude Veiling. Ve-
teraan Matthews, die verantwoor-
delijk is voor tal van klassieke al-
bums met onder meer Fairport Con-

vention en Plainsong, heeft een cd 
opgenomen met Ad, die z’n sporen 
heeft verdiend door samenwerking 
met onder andere Al Kooper, Flaco 
Jimenez, David Olney, Elize Gilkyson 
en anderen. Deze nieuwe cd ‘Ride 
the Times’ zal kort voor het optreden 
uitkomen en is 12 december ver-
krijgbaar. Voor het concert kunnen 
kaarten gereserveerd worden van 
dinsdag tot en met zondag tussen 
12.00 en 22.00 uur via 0297-368378 
of info@deoudeveiling.nl.

Sintspeelavond 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 30 novem-
ber organiseert buurtvereniging 
Ons Genoegen haar jaarlijkse sin-
terklaas-speelavond. Met alle le-
den wordt een gezellige kaartavond 

gehouden met passende prijzen en 
wat lekkers voor alle deelnemers. 
Het klaverjassen tijdens de vori-
ge speelavond is gewonnen door 
de heer B. Marsee met 5023 pun-
ten, gevolgd door mevrouw R. Bek-
kers met 4978 en de heer B. Buys 
met 4897 punten. De beste rummi-
cupper bleek mevrouw J. Flameling.

Diverse uitingen in verf en krijt
Outsiderkunst te zien in 
Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Hoogtepunten uit de 
collectie Outsiderkunst zijn nog tot 
en met 5 december te zien in Het 
Oude Raadhuis. Maar liefst 50 schil-
derijen van 15 kunstenaars uit alle 
hoeken van Europa zijn voor deze 
tentoonstelling bijeen gebracht.
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
weet daarmee opnieuw de bezoeker 
te verbazen. Outsiderkunst is een 
verzamelnaam voor uiterst diverse 
uitingen die de kunstwereld al sinds 
het begin van de vorige eeuw ge-
inspireerd hebben. De makers zijn 
onopgeleide kunstenaars, die geen 
boodschap hebben aan de kunst 
omdat zij, onbedoeld, een voor-
beeldfunctie hebben door hun au-
thenticiteit, eigenzinnigheid en hy-
perpersoonlijke visie. Zoveel uiteen-
lopende uitingen in verf, krijt, inkt 
en borduurwerk maken de expositie 
zeer verrassend. Informatieve tekst-
borden begeleiden de schilderijen 
en geven zicht op de achtergronden 
van deze eigenzinnige kunstenaars. 

Eén van de kunstenaars is Aloïse 
Corbaz. Zij is de beroemdste out-
siderkunstenaar onder de vrouwen 
en haar werk behoort tot de absolu-
te wereldtop. Gorbaz werd geboren 
in 1886 te Lausanne en werd huis-
onderwijzeres. Het verhaal gaat dat 
zij verliefd werd op een jonge uitge-
treden priester, maar dat de jaloer-
se oudere zuster de gepassioneer-
de relatie wist te dwarsbomen door 
haar naar Potsdam te sturen. Uitein-
delijk ging zij terug naar Zwitser-
land waar zij in 1918 in een psychi-
atrische kliniek werd opgenomen. In 
1964 begon zij te schrijven en te te-
kenen, aangemoedigd door de be-
handelende medici. Haar werk is 
een hevig emotionele ode aan de 
liefde met de romantische uitbeel-
ding van beroemde en andere lief-
desparen. Het Oude Raadhuis in de 
Dorpstraat 9 is iedere donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur open. De toegang tot de exposi-
tieruimte  is gratis. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

blOkflUIT YAMAHA
E 10,-

SInT
TIPS!

MEdElI M10 
kEYbOArd E 145,-

klASSIEkE GITAAr 
vAlEnCIA E 59,- 

(3/4 E 55,-)



Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Lijnbaan, het realiseren van een appartementengebouw F/G 
 op de hoek Burgemeester Kasteleinweg en de Oosteinderweg;
• De Muzen 10, het wijzigen van de gevel;
• Mendelstraat 47, het plaatsen van een dakkapel.

Bouwvergunning 1e fase
• Lijnbaan, het plaatsen van 16 bruggen, steigers, vlonders, 
 kademuren, damwanden.

Bouwvergunning 2e fase
• Teelmanstraat 2, het veranderen van een bedrijfsruimte tot 
 logiesgebouw;
• Stommeerweg 36, het vergroten van een uitbouw.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

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

• Ophelialaan 38, het bouwen van een garage.
Verzenddatum bouwvergunningen: 25 november 2010.

Rectificatie

In week 46 (18 november) zijn de volgende omgevingsvergunningen 
verleend en verzonden:
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter in-
zage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende omgevingsver-
gunning te verlenen:
• Clantstraat 27 en 29, het plaatsen van een dakkapel;
• Fonteinkruidhof 36, het plaatsen van een dakkapel;
• Kudelstaartseweg 79, het plaatsen van een dakkapel;
• Lisdoddestraat 13, het plaatsen van een dakkapel;
• Rhijnlandsoord 18, het plaatsen van een dakkapel;
• Sportlaan 18, het plaatsen van een dakkapel. 

VRijstelling/ BouwVeRgunning ingeVolge De wet op De 
Ruimtelijke oRDening (ouD)

Onderstaand vrijstellingsbesluit is voorbereid met toepassing van de 
Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure, zoals wordt uitgelegd 
in afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat 
geen bezwaar kan worden ingediend tegen dit besluit. De verlening 
van de vrijstelling wordt echter voor de mogelijkheid van bezwaar en 
beroep geacht deel uit te maken van de beschikking waarop zij be-
trekking heeft. In dit betreffende geval is dat de reguliere bouwver-
gunning. Het besluit, 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. Be-
langhebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
en artikel 40 van de Woningwet is besloten om ten behoeve van 
het project Dorpshaven vrijstelling en bouwvergunning te verlenen 
voor:
• vier vrijstaande woningen (bouwnummers 43 t/m 46), voorzien op 

het noordelijk eiland tegen de Ringvaart (kadastraal bekend als: 
gemeente Aalsmeer, G 4725).

VRijstelling ingeVolge De wet op De 
Ruimtelijke oRDening (ouD)

De verleende vijstellingen, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, ligt gedurende zes weken met ingang van de dag van verzen-
ding, tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Vergunningen 
en Handhaving, balie 6. De vrijstellingsbesluiten zijn voorbereid 
met toepassing van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure 
(afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht) betekent dit dat 
geen bezwaar kan worden ingediend tegen dit besluit. In artikel 
49 lid 5 van de Woningwet wordt gesteld dat de verlening van een 
vrijstelling, voor de mogelijkheid van beroep geacht wordt deel uit 
te maken van de beschikking waarop zij betrekking heeft. De be-
schikking uit dit artikel is in de betreffende situatie de bijbeho-
rende bouwvergunningen. Mocht u, of een derde belanghebbende 
bezwaren hebben tegen de overwegingen in dit besluit, kunt u een 
bezwaarschrift indienen tegen de bijbehorende bouwvergunning, of 
indien de bouwvergunning wordt voorbereid met toepassing van af-
deling 3.4 van de Awb, beroep tegen dit besluit aantekenen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
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officiële mededelingen
25 november 2010

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

Openingstijden afdeling 
Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur: 
vrije inloop. Op woensdag is de afde-
ling Dienstverlening open van 8.30 
tot 20.00 uur. Tussen 17.00 en 20.00 
uur is deze afdeling alleen open voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhui-
zingen en uittreksels. Voor (her)in-
schrijvingen vanuit het buitenland en 
planning ondertrouw en huwelijkdata 
dient altijd in persoon een afspraak te 
worden gemaakt. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30 tot 17.00 uur.

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

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

fRactiespReekuuR
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spreken 
tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen 
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit ge-
sprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal 
één week voorafgaand aan het spreek-
uur contact op te nemen met de griffie 
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-
387660. De volgende fractiespreek-
uren vinden plaats op 30 november en 
14 december 2010.

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

oVeRige loketten en infoRmatie 
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma  9.00-11.00 uur
wo  13.30-15.30 uur
vr  9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr  8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn: 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

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: 0297-381777.

scHipHol
Voor vragen over het gebruik van 
luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluid-
klachten over het vliegveld kunt u 
contact opnemen met de het bewo-
ners aanspreekpunt Schiphol (BAS). 
BAS is bereikbaar op alle dagen van 
9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of 
via info@mailbas.nl of website www.
bezoekbas.nl
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op DonDeRDag 2 DecemBeR 2010 is De VVV/anwB winkel 
s’-miDDags gesloten Vanaf 12.30 uuR

woninginBRaakpReVentie-aVonD met “ex-inBRekeR”, 
politie en gemeente

Maandagavond 29 november 2010 organiseert de gemeente Aals-
meer samen met een ex-inbreker, de regiopolitie Amsterdam-Am-
stelland en woningbouwvereniging Eigen Haard een Woninginbraak-
preventie-avond in het gemeentehuis van Aalsmeer. Vanaf 19.15 uur 
wordt u ontvangen met koffie, om 19.30 uur start het programma.
Een ex-inbreker is die middag door de gemeente gelopen en heeft 
inbraakgevoelige situaties gefotografeerd. Zo kijken we die avond 
mee door zijn ogen, de ogen van een inbreker. De politie geeft tips, 
do’s & dont’s en in echte marktkramen kunt u tal van informatie 
verzamelen. De toegang is gratis. Aanmelden is niet verplicht, maar
voor ons wel handig. U kunt dit doen via: info@aalsmeer.nl

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, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behande-
ling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening 
gebracht.

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat op grond 
van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd is verleend voor:
de nacht van 26 op 27 december 2010 tot 05.00 uur, met dien 
verstande dat er na 2.00 uur geen bezoekers meer mogen worden 
toegelaten, aan Discotheek Bon Ami.
Datum verzending ontheffing: 22 november  2010.

Collectevergunning
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
is de vergunning verleend voor het houden een kledinginzamelings-
actie aan:
Leger Des Heils ReShare 1e kwartaal
KICI Kledinginzameling 2e kwartaal
St. Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa  3e kwartaal
St. Ondersteuning Medische Research 4e kwartaal
Datum verzending vergunning 22 november 2010

puBlicatie melDing aRtikel 8.40 wet milieuBeHeeR

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art. 
8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrich-
tingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waar-
door de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet 
van toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor deze inrichtin-
gen de algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Oma Bobs Snacks 
Adres : Turfstekerstraat 59
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 16-11-2010

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het 
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de 
ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.

wet algemene Bepalingen omgeVingsRecHt 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter in-
zage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende omgevingsver-
gunning te verlenen:
• G. den Hertoglaan 9, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 91 achter, het slopen van een woonark, een koel-

cel en restanten van een kasvoet;

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6.  Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

grond van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
ten behoeve van het project Dorpshaven vrijstelling is verleend 
voor:
• Lijnbaan te Aalsmeer: het overschrijden van de toegestane bouw-

hoogte ten behoeve van de bouw van appartementengebouw F/G 
op de hoek Burgemeester Kasteleinweg en de Oosteinderweg;

• Lijnbaan te Aalsmeer: het realiseren van een bouwkavel ten be-
hoeve van de bouw van één vrijstaande woning tussen Oosteinder-
weg 15 en de Oude Spoordijk;

• Lijnbaan te Aalsmeer: het overschrijden van de toegestane wo-
ningdichtheid tot 33 woningen per hectare binnen het project 
Dorpshaven.

welstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, 
tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en 
handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de agenda staan de bin-
nengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, 
van de afgelopen 2 weken.

teR inzage Bij De afDeling DienstVeRlening, week 47 

t/m 25 nov Verkeersbesluit: Gerberastraat 145, een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aangegeven door 

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

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

t/m 30 nov Kapvergunning: Aalsmeerderweg 20, 1 els; 
 Aletta Jacobsstraat 25, 1 ulmus; Azaleastraat, 10, 
 1 acer en 1 crataegus; Ophelialaan 226, 
 1 chamaecyparis; Uiterweg 174, 1 kastanje;
t/m 30 nov Terrasvergunning: Oosteinderweg 208, 
 Cafetaria Family;
t/m  2 dec Drank en Horecawet: Hoogvliet BV, 
 Aalsmeerderweg 207;
t/m 2 dec Vastgesteld Bestemmingsplan/Exploitatieplan 

“Stommeerkade Oost”;
t/m3 dec Collectevergunning: oogfonds voor het houden 
 van de Nationale Oogcollecte van 28 nov. t/m 
 4 dec. 2011;
t/m 4 dec Ventvergunning: Stichting Tjernobylkinderen 

Aalsmeer, voor het houden van een 
speculaaspoppenactie;

t/m5 dec Standplaatsvergunning: de Stichting Kinderen 
Kankervrij, op 13 okt. 2010, Raadhuisplein voor de 
verkoop van boeketten t.b.v. KIKa;

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

de nacht van 13 op 14 november 2010 tot 
 02.00 uur;
t/m 16 dec Ontwerp bestemmingsplan en -exploitatieplan 

“Green Park Aalsmeer, Middenweg en 
 deelgebieden 3, 5 en 7” ;
t/m 16 dec Concept Handhavingsbeleid Kinderopvang 
 Gemeente Aalsmeer 2010;
t/m 24 dec kapvergunning: Hornweg 56, 1 salix;
t/m 28 dec Evenementenvergunning: een opleveringsfeest 
 van Woonstichting Eigen Haard op het   

Poldermeesterplein te Aalsmeer 
 d.d. 1 december 2010;
t/m 4 jan ’11 Ontheffing sluitingstijd: Discotheek Bon Ami, voor 

de nacht van 26 op 27 december 2010 tot   
05.00 uur;

t/m 4 jan ’11 Collectevergunning: Leger des Heils ReShare 
 1e kwartaal, KICI Kleding inzameling 2e kwartaal, 

St. Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost Europa 
 3e kwartaal, St. Ondersteuning Medische Research 

4e kwartaal;
t/m 5 jan ’11 Omgevingsvergunning: WABO-20100023, 

Westeinderplassen H 3147, het kappen van 
 een boom;
t/m 5 jan ’11 Omgevingsvergunning: WABO-20100036, 

Machineweg te Aalsmeer, voor het verleggen van 
kabels voor de LS Greenpark Zendmast.

teR inzage Bij De afDeling DienstVeRlening, Balie 6

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

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

onderheid terras;
• Weteringstraat 31, het plaatsen van een dakkapel.

inzagetermijn tot vrijdag 17 december 2010
• Dreef 7, het realiseren van tijdelijke Buitenschoolse Opvang 

(BSO).

seRVicepunt BeHeeR en uitVoeRing pRoVincie nooRD HollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200 
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.
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Jubilarissen bij brandweer
Aalsmeer - Tijdens de jaarlijk-
se korpsavond van Brandweer 
Aalsmeer afgelopen vrijdag 19 
november zijn drie jubilarissen 
in het zonnetje gezet. 

Henno Achterberg en Jan Kersten 
zijn beiden al twintig jaar vrijwillig 
bij het korps. Henno Achterberg is 
adjunct hoofdbrandmeester en be-
velvoerder. Ook heeft hij enkele ja-
ren het commando van het korps 
op zich genomen. De gesprekken 
rond de regionalisering zijn bij Hen-
no nooit in goede aarde gevallen. 
Hij vond dat er te weinig oog was 
voor het Aalsmeerse. Hij had bijna 
het bijltje er bij neergelegd, maar is 
gebleven en is nog steeds bijzonder 
gemotiveerd. Jan Kersten is hoofd-
brandwacht en assistent bevel-

voerder. Oorspronkelijk komt deze 
brandweerman uit Brabant, uit het 
dorpje Geldrop. Direct na zijn ver-
huizing naar Aalsmeer meldde hij 
zich aan bij de brandweer. Jan Ker-
sten staat bekend als serieus en een 
goede begeleider van de nieuwe 
brandweerlieden. Het wel en wee 
van de vrijwilligers heeft zijn volle 
aandacht. Bart van der Boon tot slot 
vierde zijn 12,5 jarig jubileum bij de 
brandweer. 
Heel veel uren steekt hij in het willen 
behalen van diploma’s en certifica-
ten en nagenoeg altijd met succes. 
Hij mag zich sinds vrijdag brand-
meester sociale vaardigheden noe-
men. 
Elders in deze krant meer over de 
jaarlijkse korpsavond van de vrijwil-
lige brandweer.

Henno Achterberg (links) in het zonnetje gezet door burgemeester Litjens 
(rechts). 

20 Jaar bij de brandweer: Jan Kersten.
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Bijzonder concert vrijdag 
in Oud Katholieke Kerk
Aalsmeer - Vrijdag 26 november is 
er in de Oud Katholieke Kerk aan de 
Oosteinderweg een bijzonder con-
cert te beluisteren. Het Collegium 
String Kwartet uit de Oekraïne bij-
gestaan door organist Bram Bierste-
ker (hij bespeelt het harmonium en 
het orgel) brengen een kerksonate 
van Mozart ten gehore. Verder een 
spectaculair stuk van Paganini voor 
twee violen, dat bestaat uit variaties 
op het lied ‘Carnaval de Venice’, van 
Dvorjak de Bagatellen voor strijk-
trio en harmonium, werken van Vi-
valdi en het plankenkoor zingt wer-
ken van Henry Purcel en John Dow-
land onder leiding van Bram Bier-
steker. Het concert begint om 20.00 
uur. De entree bedraagt 10 euro en 
voor kinderen 5 euro. Voor reserve-
ring kan men bellen naar 328333 of 
via de e mail jspaans@hetnet.nl 

Een goed gastheer
Pastoor Jacob Spaans rijdt precies 
op de afgesproken tijd het grind-
pad voor de Oude Katholieke Kerk 
op. Hij heeft net boodschappen ge-
daan. De zakken met levensmid-
delen worden naar binnen gedra-
gen door zijn gasten. Tot aan het 
voorjaar van 2011 kan het Collogi-
um String kwartet bestaande uit Ki-
rill Sharapov (viool) Taras Yaropud 
(tweede viool) Vladimir Tkachenko 
(altviool) Yury Pogoretskiy (cello) af-
komstig uit de Oekraïne rekenen op 
een goed Nederlands onderkomen. 
Het in 2003 opgerichte kwartet be-
staat uit winnaars van meerdere in-
ternationale concoursen. Hun suc-
cessen, zoals vermeld op hun CV, 
zijn indrukwekkend. Naast hun po-
diumoptreden in Italië, Frankrijk, 
Zwitserland en in eigen land spe-
len de musici ook solo. Jurylid Ste-
fan Metz, directeur van de kwartet-
tenacademie te Amsterdan en leider 
van het Orlando Festival, was zo on-
der de indruk van het optreden van 
het Collegium String kwartet, dat 
hij zijn vriend pastoors Spaans be-
naderde met het verzoek dit geta-
lenteerde kwartet een half jaar lang 
een gastvrij onthaal te bieden in zijn 
pastorie. Hen werd daardoor de mo-
gelijkheid geboden concerten te ge-
ven in Nederland en wekelijks mas-
terclasses te volgen. Zo staat on-
der andere op de agenda een mas-
terclass van de Russische dirigent 
en pianist Vladimir Ashkenazy. Het 
eerste concert, dat het kwartet een 
paar weken geleden in Nederland 

(Vleuten) gaf, werd een groot suc-
ces, hetgeen ook telt voor het Or-
lando Festival dat werd gehouden 
in Kerkrade. Binnenkort zijn er tal 
van nieuwe optredens gepland. Tij-
dens het Internationaal Muziekfes-
tival Baroc Chamber Art Music zul-
len zij samen met Zwitserse colle-
ga’s oude muziek spelen. Zij zijn blij 
met hun gastverblijf en hun gast-
heer. “Het is hier een heerlijke om-
geving”, beamen zij uit een mond. 
“Van de week heb ik ze laten ken-
nismaken met een oer-Holland-
se zuurkool stampot, zij vonden het 
heerlijk”, glundert Spaans. Dagelijks 
worden er uren gestudeerd. Want 
wie iets bereiken wil, zal daar heel 
hard voor moeten werken. De musi-
ci zijn ambitieus genoeg om te we-
ten wat het betekent vaak van huis 
te zijn en hun familie achter te moe-
ten laten. 

Musicoloog naast theoloog
Pastoor Spaans bezit over een on-
gelooflijke muzikale kennis die hij 
graag deelt met anderen. Liefheb-
bers van klassieke muziek kunnen 
hem maandelijks horen bij het pro-
gramma Intermezzo dat iedere dins-
dag van 21.00 tot 23.00 uur wordt 
uitgezonden door radio Aalsmeer. 
Zijn verzameling authentieke instru-
menten is van museale waarde. On-
langs is er een CD onder de naam 
‘De Vader Jacob Collectie’ uitge-
bracht. Waarin deze unieke collec-
tie bestaande uit 23 harmoniums, 3 
pijporgeltjes, 2 klavecimbels en een 
piano uitvoerig wordt belicht en be-
speeld. Het is zijn verdienste dat de 
aanwas van gelovigen in zijn kerk 
zich meer en meer uitbreidt waar-
door er hopelijk in de toekomst ook 
meer kerkdiensten gehouden kun-
nen worden. De parochie was opge-
heven, maar met medewerking van 
bisschop Dick Schoon is een nieu-
we start gemaakt. Ook wat betreft 
het aanbieden van concerten en le-
zingen zit Spaans niet stil. Volgend 
voorjaar staan er een lezing over or-
thodoxe kerkmuziek (voorgedragen 
door Ds. Theo Hop) gepland. Verder 
een lezing over Iconen (deze wordt 
gegeven door Jacob Spaans) en als 
afsluiting van deze serie volgt een 
strijkkwartet concert.
De lezers van De Nieuwe Meerbode 
worden van juiste datum en tijd op 
de hoogte gehouden.

Janna van Zon

Burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer, auteur Jan Willem de Wijn en pro-
fessor Jan Lucassen van de Vrije Universiteit tijdens de presentatie van het 
boek ‘Aalsmeerders bij de VOC’.

Burgemeester trots op Oud Aalsmeer

VOC-boek is Aalsmeerse 
primeur voor Nederland
Aalsmeer - Vrijdag zijn de eer-
ste twee exemplaren van het boek 
‘Aalsmeerders bij de VOC. Avontu-
ren in Afrika en Azië’ overhandigd. 
In de bewindhebberskamer van de 
Verenigd Oost-Indische Compag-
nie in Amsterdam kreeg hoogle-
raar migratiegeschiedenis aan de 
Vrije Universiteit, professor Jan Lu-
cassen, het eerste exemplaar. Het 
tweede exemplaar werd door au-
teur Jan Willem de Wijn overhan-
digd aan burgemeester Pieter Lit-
jens van Aalsmeer. Professor Jan 
Lucassen is in Nederland dé speci-
alist op het gebied van migratie en 
arbeid, speciaal bij de VOC. Hij be-
nadrukte het belang van het boek 
dat de stichting Oud Aalsmeer heeft 
uitgegeven. “Het is het eerste boek 
in Nederland dat de arbeidsdeelna-
me aan de VOC belicht vanuit de 
sociale achtergrond van een dorps-
gemeenschap. Dat was tot nog 
toe niet eerder gedaan en die ma-

nier van werken levert verrassende 
nieuwe gegevens op.” Burgemees-
ter Pieter Litjens van Aalsmeer was 
ook zeer lovend over de Aalsmeer-
se Historische Reeks. “Niet alleen 
met dit vernieuwende boek over de 
VOC, maar eerder ook al met ‘Een 
schilderachtig dorp’, een andere pri-
meur voor Nederland. En dit nieuwe 
boek over avonturen van Aalsmeer-
ders in Afrika en Azië is opnieuw 
een geschenk, een prachtige uit-
breiding van de geschiedschrijving 
over Aalsmeer, Kudelstaart en Kal-
slagen.” De burgemeester zei dat 
hij ongelooflijk trots is op het werk 
van de stichting Oud Aalsmeer. “Er 
zijn weinig andere plaatsen in Ne-
derland met zo’n grensverleggen-
de, actieve historische vereniging.” 
Sinds zaterdag 20 november is het 
boek verkrijgbaar in de Aalsmeer-
se boekhandels en boekhandel Ste-
vens in Hoofddorp. ‘Aalsmeerders 
bij de VOC’ kost 27,50 euro.

2 Wedstrijden Theatersport 
Aalsmeer - Een groep enthousias-
te deelnemers (gevorderden en be-
ginners) van de cursus Theatersport 
is weken hard aan het trainen ge-
weest. Vrijdag 10 en zaterdag 11 de-
cember gaan ze het geleerde in de 
praktijk brengen door een onder-
linge wedstrijd te spelen voor pu-
bliek. Twee teams gaan tegen el-
kaar strijden, de rechters en het pu-
bliek gaan het spel beoordelen. Het 
publiek geeft de suggesties. Dit kan 
variëren van een emotie, relatie, tot 
bijvoorbeeld een bepaalde locatie. 
De spelers moeten met die gege-
vens direct een scène improviseren. 
Als het publiek het niet eens is met 
de rechters mogen zij hun onvrede 
laten merken door natte sponzen te 
gooien. 
Ook kan het publiek kenbaar maken 
als ze iets heel mooi of erg grappig 
vinden. Dit doen ze door het gooien 
van rozen naar de spelers. Zo ont-
staat er een ‘echte’ wedstrijd! Thea-

tersport is theater vanuit het ‘niets’, 
een vorm van improvisatietoneel en 
geweldig om te doen en om naar 
te kijken! De grondlegger is Keith 
Johnstone uit Canada. Bij Theater-
sport staat van te voren niets vast, 
alleen de spelvorm waarin de scè-
ne gespeeld wordt, de zgn. ‘game’ 
staat vast. In de cursus Theater-
sport passeerden vele ‘games’ de 
revue. Tijdens de cursus trainden 
de deelnemers technieken, spel, en 
methoden. Spelplezier, lol, creativi-
teit, samenwerken, er gewoon voor 
gaan, dat is theatersport! Voor al-
le partijen zal het een spannende 
avond worden. Een voorstelling bij-
wonen als publiek kan, zolang er 
kaarten zijn. Kaarten kosten 5 eu-
ro per stuk en zijn te reserveren via:  
Theatersportkaarten@ziggo.nl. 
Bevestiging per e-mail zal dan vol-
gen. Beide avonden begint de wed-
strijd om 20.15 uur in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat 19.

recensie
Tweede optreden Niels van 
der Gulik smaakt naar meer
Aalsmeer - Met ‘ik zal naar je luis-
teren’ begon ‘Niels presenteert’ 
zondag 21 november zijn tweede 
optreden in De Oude Veiling. Dit 
keer niet in de bovenzaal, maar ge-
woon in het grand café tussen het 
komende en gaande publiek in. 
En luisteren deed ook het publiek! 
‘Niels presenteert’ is een program-
ma waar een combinatie van lied-
jes goed en verrassend op elkaar 
is afgestemd. Daarbij weet Niels vol 
overgave de teksten ten gehore te 
brengen. En heeft hij ook nog eens 
de mazzel om met een goed spelen-
de en ondersteunende band te spe-
len. Prachtig was de beschouwing 
van de 83 jarige Arie en Willem die 
een hoofdrol vervullen in ‘Café Bil-
jard’. Als gast had Niels dit keer de 
uit het zuiden des lands afkomsti-
ge Rutger Smorrenburg meegeno-
men. Mogelijk dat de carnavalskra-
ker ‘ik heb een zachte G, maar ook 
een harde L’ het beneden de rivieren 
goed doet, maar de Aalsmeerders 
brachten er niet de handen voor op 
elkaar. Rutger liet zich niet kennen 
en revancheerde zich na de pauze 
met zijn one tissue partij, een hila-
risch lied waarin verschillende Ne-
derlandse politici de revue passeer-
den en het publiek zich zonder eni-
ge gêne liet verleiden door uit volle 
borst mee te zingen. 
Geluidstechnicus Emanuel van der 
Ven moest in het begin even naar 
het juiste geluidsevenwicht zoeken, 
maar slaagde daar gelukkig snel en 
kundig in. Evenals bij het vorige op-
treden van ‘Niels presenteert’ zorg-

de hij ook dit keer weer voor een 
aantal gedichten. Geen hoogdra-
vende teksten, maar wel woorden 
die op een filosofische en humor-
volle wijze aan elkaar zijn geregen 
en daardoor het luisteren waard. 

Middagje uit
De kracht van Niels (van der Gulik) 
is dat hij zijn publiek echt het gevoel 
van een middagje uit weet te bezor-
gen. Hij is een meester in het ont-
houden van gezichten en begroet 
zijn gasten van een eerder optre-
den met een hartverwarmende lach 
en een krachtige handdruk. Ook de 
nieuwkomers weet hij met zijn uit-
straling snel voor zich te winnen. Hij 
gaat in op verzoeknummers, over-
legt met zijn bandleden en zorgt 
voor een geweldige uitsmijter. Het 
optreden van Niels kan het best 
vergeleken worden met een goe-
de soapserie. Altijd eindigend op 
het moment dat de spanning het 
grootst is, waardoor je bijna niet kan 
wachten op de volgende dag. Twee-
de kerstdag is Niels opnieuw te be-
luisteren. 
Samen met Leo van Erp van De Ou-
de Veiling en met organisator en 
initiatiefnemer KCA heeft hij al be-
dacht dat hij er een heel bijzondere 
kerstmiddag van gaat maken. Voor 
het volledige programma zie www.
nielsvandergulik.nl voor het bestel-
len van kaarten www.deoudevei-
ling.nl of telefonisch 0297-363878 of 
0297 342657 (KCA).

Janna van Zon

Davanti klaar voor grote 
finale ‘Koor van het jaar’
Aalsmeer - 130 Koren in de voor-
rondes, 30 koren in de halve fi-
nales en 9 koren in de grote fina-
le. Aanstaande zaterdag 27 novem-
ber dingt Davanti in het Musis Sa-
crum in Arnhem mee naar de ti-
tel ‘Koor van het jaar’. De 16 dames 
van dit Aalsmeerse vrouwenensem-
ble zijn, mede door de in de voor-
rondes gewonnen coachingsuren, 
goed voorbereid. Na deze compe-
titie maken de dames zich op voor 
de volgende klapper. Het concert 
in de burgerzaal van het gemeen-
tehuis op vrijdag 10 december. Sa-
men met zesvoudig nationaal kam-
pioen Barbershop Showkoor ‘Wha-
le City Sound’ uit Zaandam. Dit 70 
mannen tellende koor heeft in 2007 
samen met Davanti opgetreden tij-
dens de televisieuitzendingen van 
Korenslag. Whale City Sound zingt 
4 stemmig a-capella swingend re-
pertoire. Het showelement zit in de 
subtiele bewegingen die de songs 
ondersteunen. Davanti zal onder 
andere het repertoire zingen wat 
ze tijdens de finale van het Neder-
lands Koren Festival heeft laten ho-

ren. Het repertoire van Davanti be-
staat uit klassieke muziekstukken 
in de breedste zin van het woord. 
Licht klassiek, modern klassiek, en 
alle stukken worden ook overwe-
gend a-capelle gezongen. Een en-
kel stuk wordt op de piano bege-
leid door Theo Griekspoor. Het be-
loofd een afwisselend en boeiend 
concert te worden met hoogstaan-
de optredens van twee top koren! 
De verschillende stijlen van de ko-
ren, de prachtige muziek, en na de 
pauze een voorproefje voor de kerst, 
maken deze avond interessant om 
te bezoeken. Het concert begint om 
20.30 uur. Toegangskaarten kosten 
10 euro voor volwassenen en 5 euro 
voor kinderen tot en met 12 jaar en 
kunnen dagelijks na 18.00 uur be-
steld worden via 06-22094299. Be-
stellen op internet kan via davanti@
hotmail.nl. 
Ook zijn kaarten te koop bij het 
Boekhuis in de Zijdstraat, Primera 
in Nieuw-Oosteinde, en Gall&Gall in 
winkelcentrum Kudelstaart. 
Meer informatie is te vinden op 
www.davanti.nl.

Concert vrouwenkoor Vivace 
een groot muzikaal feest
Aalsmeer - Op zaterdagavond 20 
november bracht het Aalsmeers 
vrouwenkoor Vivace, ter gelegen-
heid van hun 25 jarig jubileum, een 
prachtig jubileumconcert ten ge-
hore in de burgerzaal van het ge-
meentehuis. Voor een uitverkoch-
te zaal, die voor die avond omge-
toverd was tot een feeëriek verlich-
te concertzaal, liepen de dames van 
het koor, op de klanken van een lied 
uit ‘Les Miserables’, met lichtjes op 
hun boeken, langs de zijkanten naar 
hun plaatsen op het podium. Dit op-
komen zette luister bij aan het met 
zorg gekozen progamma van musi-
cal- en operetteliedjes die ten geho-
re werden gebracht. Voorzitter Elly 
Nieuwenhuijzen sprak een hartelijk 
woord van welkom en vertelde kort 
iets over het ontstaan van het koor 
en de voorbije 25 jaar, waarin altijd 
met heel veel plezier en vreugde ge-
zongen werd. Iedere dinsdagmor-
gen weer werd en wordt er gerepe-
teerd en sinds 2003 gebeurt dat on-
der leiding van de huidige dirigen-
te Irma Hoogenboom. Zij heeft het 
koor op muzikaal en technisch ge-
bied naar grotere hoogte gebracht 
en dat altijd op ontspannen en pret-
tige wijze. Met een medley van ‘Im 
weissen Rössl’, gezongen door het 
koor samen met de twee voor de-
ze gelegenheid uitgenodigde solis-
ten, ging het concert van start. Hier-
na volgde een, door het koor alleen 
gezongen, stuk uit ‘Der Vogelhänd-
ler’. Aansluitend bracht de tenor, Al-
bert van Ommen, een prachtig ge-
zongen aria uit ‘The fiddler on the 
roof’ ten gehore. Het koor vertolk-
te daarna weer een stuk uit dezelf-
de musical en dit steeds afwisse-
lend optreden van koor en solisten, 
en soms samen, gaf het concert iets 
speels en maakte het zeer onder-
houdend. Groots was het pianospel 
van Oksana Polman die op virtuoze 
wijze het koor en de solisten bege-
leide.. Voor deze avond was Moniek 
Eigenhuis gevraagd om het concert 
met haar fluwelen fluitspel te komen 
‘opfleuren’ en zij deed dat op voor-
treffelijke wijze. Maarten Noordam, 
de repetitor van het koor, bespeel-
de de piano bij binnenkomst van de 
gasten en tijdens de pauze. Net voor 
de pauze, toen de solisten een du-
et zongen, verdween dirigente Irma 
Hoogenboom even van het podium, 
om in een verpleegstersuniform te-

rug te komen en zich voor te stellen 
als Zuster Clivia. Haar act was hila-
risch en toen zij het publiek vroeg 
om de welbekende liedjes uit de TV 
serie/musical ‘Ja zuster, nee zuster’ 
mee te zingen sloeg de, tot dan toe, 
serieuze stemming over in een ge-
weldige feeststemming. Nummers 
als ‘Wilt u een stekkie van de fuch-
sia’ en ‘In een rijtuigje’ werd door ie-
dereen, het koor en het publiek, uit-
bundig meegezongen. Bij het lied 
‘Schipbreukeling’ waarin de woor-
den ‘zwaaien met je onderbroek 
en zwaaien met je hemd’ voorkwa-
men werd er ook daadwerkelijk ge-
zwaaid met een onderbroek en een 
hemd aan een stok hetgeen heel 
grappig overkwam. Na de pauze 
ging het concert verder met het be-
kende nummer “My heart will go on’ 
uit ‘The Titanic’. Tijdens het vertol-
ken van het lied ‘Lippen schweigen’ 
uit ‘Die lustige Witwe’ en uitgevoerd 
door koor en solisten verscheen een 
danspaar op de balustrade en wals-
te daar op de tonen van de muziek 
en de zang. De vertolking van het 
lied ‘I dreamed a dream’ uit ‘Les Mi-
serables, werd fantastisch gedaan 
door sopraan Toos Cozijn. Het sluit-
stuk van de avond, de finale, was 
een stuk uit ‘Die Czardasfürstin’ met 
als titel ‘Tanzen möcht’ich’ en werd 
door het koor en de solisten ver-
tolkt en weer walste het danspaar er 
zwierend omheen terwijl de pianis-
te en fluitiste alles uit de kast haal-
den om het nog mooier, nog beter 
te laten klinken. Toen de dirigente 
zich naar het publiek omdraaide om 
hen ook te laten meezingen brak het 
feest echt los en deinde de hele zaal 
mee en werd er weer luidkeels mee-
gezongen. Het enthousiaste publiek 
vroeg om een toegift en omdat men 
er geen genoeg van kreeg werd 
het laatste stuk herhaald. Nadat de 
laatste tonen hadden geklonken en 
de boeketten aan de diverse men-
sen waren uitgereikt, vroeg Burge-
meester Pieter Litjens nog even het 
woord. Hij feliciteerde eerst het koor 
met hun 25-jarige jubileum en zei 
dat hij zeer verheugd was dat een 
koor met deze kwaliteit in zijn ge-
meente zo goed bezig is. De vreug-
de en het plezier om in dit koor te 
zingen straalt van de koorleden af, 
voegde hij eraan toe. Hij wenste het 
koor het allerbeste en veel succes 
voor de komende 25 jaar toe.
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Amstelhof Catering:
Hét bedrijf voor heerlijke 
broodjes en buffetten!
Aalsmeer - Sinds november 2008 
is Amstelhof Catering actief in de 
cateringbranche. Amstelhof Cate-
ring biedt bedrijven en particulieren 
een zeer compleet assortiment aan. 
Dit bestaat uit een broodjesservice, 
partyservice, buffetten op locatie en 
zalenverhuur tot maar liefst 225 per-
sonen. Sinds kort heeft het bedrijf 
een speciale website waar snel en 
gemakkelijk een heerlijk satébuffet 
besteld kan worden. 
Amstelhof Catering biedt twee soor-
ten satébuffetten aan tegen een 
zeer scherpe prijs vanaf 5,95 euro 
per persoon. De buffetten zijn te be-
stellen vanaf 15 personen en wor-

den thuis bezorgd. Meer informa-
tie over de satébuffetten, prijzen 
en service is te vinden op de spe-
ciale website: www.satebuffet.com. 
Amstelhof Catering is een gezond 
bedrijf waar vele klanten voor u al 
overheerlijke broodjes, borrelhapjes 
of buffetten hebben besteld. 
Wilt u iets simpels of juist wat bij-
zonders? Amstelhof Catering ver-
taalt uw wensen naar de perfecte 
setting om een feest of andere ge-
legenheden onvergetelijk te maken. 
Voor meer informatie over het as-
sortiment, prijzen en service kan de 
website www.amstelhofcatering.nl 
bezocht worden.

Sinterklaas in het Boekhuis
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
27 november is er hoog bezoek in 
het Boekhuis. Niemand minder dan 
sinterklaas zelf zal de winkel met 
een bezoek vereren. 
De goedheiligman en enkele zwar-
te pieten arriveren om 13.30 uur en 
blijven ongeveer een uur. Sinter-
klaas hoopt dat heel veel kinderen 
(en volwassenen) hem deze middag 
komen opzoeken om de sint een 
handje te geven, tekening te bren-
gen of misschien zelfs een liedje 
voor hem te zingen. 
Alle lieve kinderen mogen grabbe-
len in de speciale pepernoten grab-
belton!

Inpakservice
Na positieve reacties vorig jaar heeft 
het Boekhuis ook dit jaar weer een 
‘inpakservice’. In de boekwinkel ge-
kochte cadeaus worden door de da-
mes van de inpakservice op extra 
feestelijke wijze verpakt. Daar kunt 
u mee thuiskomen! 
De inpakservice is dit jaar driemaal 
actief: op zaterdag 27 november en 
zaterdag 4 december voor sinter-
klaas en op zaterdag 18 december 
voor kerst. 
Op alle dagen start de inpakservice 
omstreeks 10.30 uur.

Culinaire lezing
De feestdagen staan natuurlijk ook 
in het teken van lekker eten. Am-
stelland Bibliotheken en Boekhuis 
Aalsmeer organiseren daarom op 
donderdag 2 december een culi-
naire kerstlezing. Culinair journa-
list Onno Kleyn vertelt deze avond 
alles over gebruiken en tradities uit 
de ‘kerstkeuken’ en leest smakelij-
ke verhalen voor uit eigen werk. Ook 
geeft hij praktische tips en vertelt hij 
welke wijn bij welk gerecht hoort. 
De lezing vindt plaats in de biblio-
theek in de Marktstraat en begint 
om 20.15 uur. Kaarten à 11,50 euro 
zijn verkrijgbaar in de bibliotheek of 
via www.amstelland-bibliotheken.
nl. Cadeautip: de zeer toegankelij-
ke boeken van Onno Kleyn zijn ver-
krijgbaar in het Boekhuis of op de 
avond zelf. Naast een ruim assorti-
ment boeken, verkoopt het Boek-
huis ook legpuzzels. Tot het einde 
van het jaar is er een aantrekkelij-
ke kortingsactie voor Jumbo-puz-
zels. 7,50 Euro wordt retour gegeven 
op diverse puzzels uit de series Jan 
van Haasteren en WasGij. Het enige 
dat u hoeft te doen is de kassabon 
insturen naar Jumbo. Genoeg rede-
nen om snel naar het Boekhuis in de 
Zijdstraat 12 te gaan.

Bak je eigen pepernoten in het 
winkelcentrum Nieuw Oosteinde!
Aalsmeer - Op zaterdag 27 no-
vember kan volop sintsfeer opge-
snoven worden in Winkelcentrum 
Nieuw Oosteinde. Letterlijk! Want 
er worden op deze zaterdag pe-
pernoten gebakken met de kin-
deren en er hangt dus een heerlij-
ke baklucht van versgebakken pe-
pernootjes. Stroop je mouwen op 
en was je handen! Bij twee vrolijke 
pieten mogen de kids tussen 11.00 
en 15.00 uur hun eigen pepernoten 
bakken. Van een klompje deeg mo-
gen ze zelf balletjes draaien en net-
jes op de bakplaat leggen. Zwar-
te piet stopt ze in de oven. En dan, 

ongeveer 10 minuten wachten. Tij-
dens het wachten kan een peper-
notenbakje worden geknutseld. De 
actie wordt uitgevoerd vanuit een 
mooi aangeklede stand. De oven 
staat buiten het bereik van klei-
ne kinderhandjes. De kinderen mo-
gen op bankjes zitten aan lange ta-
fels en de hele ruimte is afgezet met 
hekjes. Daarnaast brengt een zwar-
te pieten band bestaande uit circa 
15 pieten volop muzikale gezellig-
heid tijdens het pepernoten bakken 
en het winkelen in Nieuw Oostein-
de. Iedereen wordt van harte uitge-
nodigd voor dit sintfeestje! 

Magazijnverkoop bij Big L
Aalsmeer - Het einde van het jaar 
nadert, nog een paar weken en dan 
zit het jaar er al weer op. De gezel-
ligste tijd van het jaar komt eraan. 
De verjaardag van sinterklaas staat 
voor de deur, de kerstman staat te 
popelen om te komen en voor je het 
weet staat iedereen weer te proos-
ten op een nieuw jaar. Ook een du-
re tijd, veel geld wordt eruit gegeven 
aan cadeaus, lekker eten en mooie 
kleding om goed voor de dag te ko-
men. Om geld te besparen op een 
trendy outfit moet je zeker dit week-
end naar Big L in de Zijdstraat ko-
men. Er is ruimte nodig in de maga-
zijnen voor het nieuwe seizoen wat 
straks aanbreekt, veel kleding gaat 
daarom dit weekend weg met kor-
tingen tot 50 procent en dat is een 
lekkere besparing in deze dure tijd. 
Zowel op de damesafdeling als op 
de herenafdeling volop aanbiedin-
gen met de actie magazijnverkoop.

Sint shoppen
Kun je nog steeds niet bedenken 
wat je aan sinterklaas moet vra-
gen voor pakjesavond? Big L heeft 
een grote keuze aan riemen, boxer-
shorts, trendy shawls en mutsen en 
ga zo maar door. 
Uiteraard ontbreekt het ook niet aan 
de nieuwste mode van onder ande-
re de merken G-Star, Desiqual en 
Only. Als je twijfelt aan de smaak 
van de goedheiligman, vraag je ge-
woon een cadeaubon die je dan zelf 
lekker kan besteden! 
Om je goed van dienst te zijn de 
laatste weken van het jaar, is Big L 
extra geopend. 
Ook zondag 19 december zal de 
winkel open zijn. Vrijdag 26 novem-
ber is de winkel geopend van 10.00 
tot 21.00 uur en zaterdag 27 novem-
ber staan de medewerkers van Big 
L voor je klaar tussen 10.00 en 17.00 
uur.

Oriëntatiebijeenkomst KvK voor ondernemers
Wethouder Ad Verburg: “Starters zijn 
belangrijk voor Gemeente Aalsmeer”
Aalsmeer - Voor mensen die toe 
zijn aan een nieuwe uitdaging or-
ganiseert de Kamer van Koophan-
del Amsterdam op woensdag 15 de-
cember een regionale pré- starters-
avond in de Crown Business Studi-
os aan de Van Cleeffkade 12. De ge-
meente staat voor de volle honderd 
procent achter deze bijeenkomst 
voor mensen die een eigen bedrijf 
willen beginnen uit de omgeving 
Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen 
en zal ook zelf met een informatie-
stand acte de présence geven. Wet-
houder Ad Verburg: “Door de Kamer 
van Koophandel is geconstateerd 
dat in Aalsmeer veel minder mensen 
een eigen bedrijf beginnen ten op-
zichte van plaatsen in de regio. Vo-
rig jaar waren dit er slechts 155. En 
dat terwijl starters van belang zijn 
voor de vitaliteit en modernisering 
van de Aalsmeerse economie.” Be-
staande bedrijven moderniseren en 
innoveren echter ook voortdurend. 
Overigens is het niet zo dat het aan-
tal bedrijven in Aalsmeer afgeno-
men is de laatste jaren. Het aantal 
bedrijven in Aalsmeer vertoont al ja-
ren een stijgende lijn, in elke sector. 
Inmiddels zijn in Aalsmeer ongeveer 
1.900 ondernemingen gevestigd, 
die gezamenlijk goed zijn voor zo’n 
15.000 arbeidsplaatsen. Vooral de 
sectoren detailhandel en zakelijke 
dienstverlening doen het erg goed 
in Aalsmeer. Verburg vervolgt: “De 
gemeente heeft een bedrijvenlo-
ket waar starters hulp kunnen krij-
gen met hun weg vinden naar de di-
verse instanties. Weet dat starters te 
maken krijgen met heel veel zaken, 
die eerst goed geregeld moeten zijn, 
voordat daadwerkelijk het eigen be-
drijf op een juiste, geldige locatie 
een feit is. Deze ambtelijke onder-
steuning verlenen wij graag. De ori-
entatiebijeenkomst van de Kamer 
van Koophandel sluit prima aan bij 

onze wens om beginnende onder-
nemers te begeleiden.” 

Over drempel stappen
Ondernemen iets voor u? is de 
vraag die een panel van KvK-advi-
seurs, ervaren ondernemers en fi-
nanciële marketingexperts zullen 
stellen. Sommigen dromen er jaren 
van om zelf de touwtjes in handen 
te nemen, maar onderschatten hun 
talenten of missen de kennis om 
over de drempel van het zelfstan-
dig ondernemerschap te durven 
stappen. Tijdens de bijeenkomst 
op 15 december gaan de deelne-
mers onder deskundige begeleiding 
het tienstappenplan van zelfstandig 
ondernemen doorlopen. Van het in 
kaart brengen van de ondernemers-

kwaliteiten, via een marktverken-
ning en het afdekken van risico’s tot 
het echte werk, het opstarten van 
een bedrijf. Na afloop wordt een in-
formatiemarkt gehouden waarin de 
panelleden, medewerkers van de 
Belastingdienst, KvK Amsterdam, de 
gemeente Aalsmeer, ondernemers-
verenigingen en het UWV Werkbe-
drijf klaar staan voor een persoon-
lijk gesprek en het geven van infor-
matie. Met een netwerkborrel wordt 
de avond afgesloten. De bijeen-
komst in de Crown Business Studi-
os is van 19.00 tot 22.00 uur en aan-
melden kan via www.kvk.nl/iets-
voormij. 

Aalsmeerse ondernemers
Wethouder Ad Verburg: “Crown 

Business Studios is overigens ook 
een prima locatie voor starters. Het 
biedt overkoepelende service, waar-
onder centrale bemande receptie bij 
de ingang, gebruik van telefoonser-
vice, vergaderruimtes en een cen-
trale kantine.” In het voorjaar gaat 
de gemeente, zoals afgesproken in 
de Economische Visie, een bijeen-
komst organiseren voor net gestar-
te ondernemers. Deze avond is er 
op gericht om ervaringen te delen 
en krijgt overigens een meer plaat-
selijke invulling. “Deze avond wordt 
echt voor Aalsmeerse ondernemers. 
Ik zal zelf ook zeker aanwezig zijn. 
“ Hij denkt hardop: “In Haarlem-
mermeer is een starterpakket uit-
gegeven met veel nuttige informa-
tie. Zoiets zou voor Aalsmeer ook 
heel wenselijk zijn.” Voor wie nu al 
ambtelijke ondersteuning wil om als 
starter aan de slag te gaan, kan via 
de website van de gemeente (www.
aalsmeer.nl/bedrijvenloket) een af-
spraak maken met een medewerker 
van het bedrijvenloket. 

Door Jacqueline Kristelijn

Ook dit jaar vonden een stel zwarte pieten tijd om bij hun favoriete autodea-
ler op bezoek te gaan. Zij vielen als een blok voor de Renault Twingo. De foto-
piet zette daarom zijn maatjes op de foto rondom hun favoriete model. Nu de 
Twingo vrijgesteld is van BPM en wegenbelasting overweegt de sint zijn paard 
te vervangen door dit pittige karretje. Zijn verwachting is dat Nieuwendijk een 
goede inruilprijs biedt voor de trouwe schimmel.

Pietenbezoek Nieuwendijk

Chinese massage bij Dragon Tuina
Aalsmeer - Ruim een jaar nu is 
in de Marconistraat 15 een unie-
ke praktijk in de traditionele Chi-
nese geneeskunst Tuina gevestigd. 
Tuina wordt gebruikt voor ontspan-
ning, maar zeker ook als behande-
lingsmethode voor een grote ver-
scheidenheid aan medische klach-
ten en orthopedische blessures. Ei-
genaresse van de salon aan huis 
met de naam ‘Dragon Tuina’ is the-
rapeute Ling Xin en zij heeft in Chi-
na aan de universiteit een langduri-
ge opleiding genoten tot Tuina mas-
seuse. Deze Chinese massagekunst 
heeft een bewezen doeltreffendheid 
in behandeling van lichaamspijnen 
en problemen met de bloedsomloop 
als jicht, reuma, stijve spieren, rug-
klachten en zelfs hoofdpijnen en mi-
graine. “Ik maak, zeg maar, de ‘kno-
pen’ los en zorg dat de bloedsom-
loop weer goed werkt”, legt Ling 
Xin uit. De masseuse maakt uitslui-
tend gebruik van manuele technie-
ken als drukken, kneden, draaien en 
kloppen en gebruikt hiervoor alleen 

haar handen, handpalmen, vuisten 
en ellebogen. Nu reeds heeft Ling 
Xin een uitgebreide klantenkring 
opgebouwd. De klanten komen 
niet alleen uit Aalsmeer en omge-
ving, maar uit heel Nederland, zijn 
van verschillende leeftijden en be-
staan zowel uit mannen als vrou-
wen. Wie een behandeling van Ling 
Xin heeft gehad, is lovend en dank-
zij deze positieve reacties groeit de 
klantenkring nog dagelijks. Volgens 
sommige klanten heeft Ling kwalen 
genezen of verlicht, waar de conser-
vatie behandelwijzen faalden. Naast 
complete lichaamsmassages, ver-
zorgt Ling ook voetmassages en 
stoelmassages om mensen weer 
actief en vitaal te maken. De behan-
delingsduur is gemiddeld dertig tot 
zestig minuten en wordt uitsluitend 
op afspraak gegeven. Voor een af-
spraak kan gebeld worden naar 06-
11333559 of stuur een email naar 
dragontuina@live.nl. Nieuwsgierig 
geworden? Dan zeker de website 
www.dragontuina.nl bekijken.

Proosten met Beaujolais Primeur
Aalsmeer - De nieuwe Beaujolais 
Primeur is sinds afgelopen donder-
dag 18 november verkrijgbaar bij 
cafés de Praam en Joppe en de res-
taurants De Oude Veiling en ‘t Hol-
land Huys. Gezamenlijk presenteer-
den de vier horecagelegenheden in 
het centrum de nieuwe wijn, die be-
kend staat om haar fruitige en ele-
gante smaak. 
De Beaujolais kwam in een praam 
Aalsmeer binnen varen. Bij het 

Praamplein gingen gelijk de eer-
ste flessen open en werd geproefd. 
“Smaakt goed”, waren de reacties. 
‘s Avonds was publiek welkom in 
de vier zaken om een glas Beaujo-
lais te komen proeven. De proeverij 
werd overal ‘aangekleed’ met hap-
jes en er was muziek voor de bezoe-
kers, die in groten getale een ‘Beau-
jolais-ronde’ door het dorp maakten 
en met elkaar proosten op de nieu-
we, rode wijn.

Collectie Unicef kerstkaarten 
in Wereldwinkel Aalsmeer
Aalsmeer - Al bijna twintig jaar 
verkoopt de Wereldwinkel Aalsmeer 
Unicef kaarten, agenda’s en kalen-
ders. De Wereldwinkel is begin dit 
jaar verhuisd naar een nieuw, gro-
ter onderkomen in de Zijdstraat 15. 
In de nieuwe winkel is de complete 
Unicef kerstkaartencollectie te vin-
den. Moderne, naïeve, klassieke, re-
ligieuze kaarten of fotokaarten, er is 
voor elk wat wils. 
Ook voor Unicef kalenders en agen-
da’s is de Wereldwinkel hét adres 
en iets bestellen uit de Unicef cata-
logus behoort ook tot de mogelijk-
heden. Koop Unicef kaarten en ca-
deaus en help kinderen. Unicef zet 
zich al bijna 60 jaar lang wereld-
wijd in voor kinderen en hun rech-

ten en is actief in 157 landen. Om 
de levensomstandigheden van kin-
deren over de hele wereld struc-
tureel te verbeteren, richt Unicef 
zich op vijf specifieke terreinen, te 
weten bescherming van kinderen, 
strijd tegen HIV/Aids, zorg voor de 
allerkleinsten, vaccinatieprogram-
ma’s en onderwijs voor meisjes. Met 
de aanschaf van Unicef producten 
wordt dit belangrijke werk onder-
steund. 
De Wereldwinkel in de Zijdstraat 
is maandag geopend van 13.30 tot 
17.30 uur, dinsdag tot en met don-
derdag staat de deur open tussen 
9.30 en 17.30 uur, vrijdag zijn bezoe-
kers welkom van 9.30 tot 21.00 uur 
en zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.
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Van westernsfeer tot funky dans
Country-lijndansen grote passie 
van Tjwan en Marijke Oei 
Kudelstaart - Tjwan en Marij-
ke Oei zijn al jaren fanatieke coun-
try-lijndansers. Eerst ging hun pas-
sie uit naar stijldansen, maar toen 
ze in aanraking kwamen met de-
ze vorm van dans zijn ze hier he-
lemaal enthousiast over geworden. 
Bij stijldansen moet je altijd met een 
partner dansen en country-lijndan-
sen kun je ook alleen doen of zelfs 
met een hele groep tegelijkertijd. 
Maar samen met een partner kan 
ook. Het gaat erom dat je dezelfde 
bewegingen en op dezelfde maat 

danst. Er zijn dus vele mogelijkhe-
den en dat maakt het zo leuk, vol-
gens Marijke. Countrydansen en 
lijndansen is overgewaaid uit Ame-
rika en had altijd een echt ‘cow-
boy-imago’, compleet met cowboy-
hoed en laarzen en vooral erg veel 
glitters. Dit zie je nog steeds, vooral 
bij wedstrijden wordt het vaak nog 
verplicht gesteld. Er werd voorna-
melijk gedanst op countrymuziek, 
maar tegenwoordig kom je ver-
schillende muziekstijlen tegen, zo-
als pop, rock en disco. Er zijn zelfs 

links met streetdance, zumba en 
jumpstyle. Deze nieuwe stijl wordt 
ook wel non-country of funky ge-
noemd. Het lijndansen is met de tijd 
mee gegaan, maar het traditionele 
countrydansen is ook nog populair. 
Zeker ook bij Tjwan en Marijke Oei 
uit Kudelstaart. 

Veel prijzen
Marijke had vijftien jaar geleden via 
de radio kaartjes gewonnen voor 
een countryavond in Groningen. 
Daar is haar liefde voor het coun-

Trots van Aalsmeer-feest 
drukst bezochte editie ooit!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
het een drukte van belang in The 
Beach. De oorzaak hiervan was het 
Trots van Aalsmeer-feest, georga-
niseerd door een groep enthousi-
astelingen uit het zesde senioren-
elftal van V.V.Aalsmeer, Trots van 
Aalsmeer genoemd. Om half negen 
afgelopen vrijdagavond opende The 
Beach haar deuren voor de feest-
gangers. Al gauw bleek dat de be-
loofde optredens van De Tostiband 
en zanger Bastiaan Hulsbos veel 
volk naar de Oosteinderweg had-
den gelokt, want binnen een mum 
van tijd liep de zaal behoorlijk vol. 
Om 22.00 uur werd de officiële ope-
ning van het feest verricht door nie-
mand anders dan wethouder en lo-
co-burgemeester van Aalsmeer, Ad 
Verburg. Hij hield zijn praatje kort, 
want de feeststemming zat er al lek-
ker in onder de gasten, maar zij za-
gen Verburg wel een ingelijst offi-
cieel Trots van Aalsmeer-t-shirt in 
ontvangst nemen, om op te han-
gen in zijn werkkamer op het ge-
meentehuis. Na dit korte welkomst-

woord nam De Tostiband het over 
en konden de toegestroomde gas-
ten de dansvloer inwijden. In de eer-
ste pauze van De Tostiband betrad 
zanger Bastiaan Hulsbos het podi-
um. Hij trad op zoals menig vast be-
zoeker gewend is: Vol met energie 
en met een goede grap tussen elk 
nummer. Tegen het einde van de 
avond werd de magische 200-gas-
tengrens bereikt en toen bleek dat 
het bezoekersaantal van de vorige 
editie ruim was overschreden. Een 
groot succes dus, voor de organisa-
tie van het feest. Roy van Diemen, 
een van de organisatoren: “Kijk, je 
verwacht dat het druk wordt, ge-
zien de grote interesse van tevoren. 
Maar dat dan zoveel mensen ook 
daadwerkelijk komen, had ik van te-
voren niet durven dromen!” Op de 
vraag of het feest volgend jaar weer 
wordt georganiseerd, vertelt Kees 
Korver, ook lid van de feestcommis-
sie: “Zo’n succesvolle formule moet 
blijven bestaan. Ik kan me nu al ver-
heugen op de jubileumedities bij 5, 
10 of 25 jaar Trotsfeest!”

trydansen ontstaan. Ook haar man 
Tjwan kreeg ze hierin mee en bei-
den gingen lessen nemen in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Inmid-
dels wordt daar geen les meer ge-
geven en krijgen ze onder andere 
in Almere wedstrijdtraining bij Daan 
Geelen, een autoriteit op dit gebied. 
Tjwan en Marijke zijn aangesloten 
bij de UCWDC, de United Country 
Western Dance Council, die over 
de hele wereld wedstrijden organi-
seert. Er worden regionale, nationa-
le en internationale wedstrijden ge-
organiseerd in diverse categorieën 
en op verschillende niveaus. Je kunt 
deelnemen als team, koppel, indivi-
duele danser of voor de choreogra-
fie. Zowel Marijke als Tjwan doen al 
jaren mee met diverse wedstrijden 
en hebben al vele indrukwekkende 
prijzen gewonnen. Begin november 
hebben ze beiden meegedaan aan 
de Europese kampioenschappen 
in De Rijp en ook daar hebben ze 
awards in de wacht gesleept. 

Zelf dansjes maken
Tjwan schittert vooral in de cate-
gorie choreografie en maakt dan 
ook veel dansjes zelf. En zijn dans-
jes worden over de hele wereld ge-
danst, zelfs in Indonesië of Zuid-
Afrika. Internet helpt hier voor een 
zeer groot deel bij. Als Tjwan een 
dans heeft bedacht dan filmt hij 
dit en zet het op youtube. Hierdoor 
heeft hij veel leuke contacten met 
verschillende dansers en dat vindt 
hij fantastisch. Hij heeft voldoen-
de punten om mee te mogen doen 
met de wereldkampioenschappen 
in Nashville, maar omdat deze reis 
zeer duur is, is de kans groot dat hij 
dit aan zijn neus voorbij moet laten 
gaan. Tenzij hij een sponsor hiervoor 
vindt, dus wie weet. Volgens het 
dansechtpaar zouden meer mensen 
dit een leuke ontspanning vinden, 
maar er is te weinig over bekend. 
Tjwan en Marijke genieten er in ie-
der geval enorm van, zeker ook om-
dat het een heel sociaal gebeuren 
is zonder echte competitie. Tjwan 
en Marijke eens in actie zien? Zoek 
dan eens via Google, daar staan 
verschillende leuke video’s. 

Door Ilse Zethof 

Herman Nijkamp kwartet 
toont subtiliteit in Bacchus
Aalsmeer - Zanger en trompet-
tist Herman Nijkamp is uitgegroeid 
van het best bewaarde geheim van 
de Veluwe tot lieveling van de Bac-
chus Jazz Programmeurs. Het was 
inmiddels de derde keer dat het 
kwartet zijn opwachting maakte in 
Aalsmeers cultuurtempel. Het kwar-
tet, steevast zonder drums, maar 
met alt-saxofonist Jacco van San-
ten, broer Pieter op piano en de 
bassist Ulrich Wentzlaff-Eggebert, 
liet weer in allerlei kleine duetten en 

dwarsverbanden horen dat het bril-
jante muzikanten zijn. Bijna volle-
dig akoestisch speelde het kwartet 
weer de sterren van de hemel waar-
bij Jacco’s altsax de lyriek van Jacky 
Maclean aannam en de bugel van 
Herman de omfloerste klank van 
Chet Bakers trompet benaderde.
In het publiek ook oud wethouder 
Jaap Overbeek. Hij wist de laag-
drempelige ingang van de ivoren 
KCA toren in het onvolprezen Bac-
chus gelukkig nog wel te vinden!

Prima jubileumconcert 
Doopsgezind Kerkkoor
Aalsmeer - Na minstens een jaar 
voorbereiding en af en toe hevi-
ge twijfels of het ooit goed zou ko-
men, brak eindelijk de maand no-
vember aan. Een maand waarin het 
koor heel hard heeft gewerkt aan 
het studeren op de werken van Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy voor het 
jubileumconcert ter gelegenheid 
van het 80-jarig bestaan. Twee ex-
tra repetities in Amsterdam met het 
Jeugdsymfonieorkest Amsterdam, 
een repetitie bij een van de koor-
leden thuis met de pianiste en de 
twee solisten erbij, een pre-generale 
op de laatste woensdag en de ech-
te generale op zaterdagmiddag 20 
november. Vermeldenswaard is dat 
oud-koorlid Gabe Hoekema speci-
aal uit het hoge noorden was over-
gekomen om de bassen te verster-
ken. Het vertrouwen groeide en al-
le leden hadden er allemaal enorm 
veel zin in. De kerk liep afgelopen 
zaterdag 20 november vol bezoe-
kers en om 15.30 uur was het zo-
ver. Het programma was verdeeld 
in zeven blokjes, wat een gevari-
eerd geheel opleverde. Na een blok-
je koor volgde Wilma Broere op pia-
no met een virtuoos gespeeld Ron-
do Capriccioso. Na weer een blok-

je koor (met solo van Paulien Walch) 
zongen Paulien Walch en Wilma 
Schoenmaker, alt en sopraan, op 
ontroerende wijze twee prachtige 
duetten, begeleid door Wilma Broe-
re. Toen was het koor weer aan de 
beurt, gevolgd door het jeugdsym-
fonieorkest met The Hebrides, een 
hele prestatie. Het concert werd af-
gerond met de Hymne, een mooi 
stuk, begeleid door het jeugdsym-
fonieorkest en met prachtige solo-
zang van Wilma Schoenmaker. Di-
rigent Peter Veenhuizen praatte al-
le onderdelen aan elkaar. Na afloop 
van het concert was er gelegenheid 
voor een drankje en een hapje, waar 
druk gebruik van werd gemaakt. Het 
koor had daarna nog een gezellige 
maaltijd in de Bindingzaal. Wie zin 
heeft om mee te zingen, is van harte 
welkom tijdens de wekelijkse repe-
titieavond op woensdag vanaf 20.00 
uur in de Doopsgezinde kerk in de 
Zijdstraat. 
Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met Jani-
na van der Laarse via 0297-320762 
of stuur een mail naar kerkkoor@
dgaalsmeer.nl.

Joke Schneider-van Gils

Melomanie niet 
huis aan huis
Rijsenhout - In tegenstelling tot 
wat vorig week vermeld stond in de 
krant, heeft drumfanfare Meloma-
nie niet huis aan huis gelopen tij-
dens de jaarlijkse Sint Maarten-op-
tocht. Het regende heel hard en het 
onweerde. 
Na een paar keer overleg gehad te 
hebben, is tegen 19.00 uur besloten 
om niet met de Drumfanfare op pad 
te gaan omdat dit onverantwoord 
zou zijn. 
Volgend jaar hopen de leden van de 
drumfanfare weer mee te kunnen 
lopen met de kinderen.

Brocante en 
curiosa verkoop
Aalsmeer - De schuur is weer in 
kerstsfeer omgetoverd en allerlei 
leuke hebbedingetjes staan gezel-
lig uitgestald op de diverse tafels. 
Tijd weer voor een brocante- en cu-
riosa-verkoop bij Bob en Ankie aan 
de Aalsmeerderweg 30. Iedereen is 
welkom om gezellig te komen strui-
nen. Koffie en thee staan voor de 
bezoekers klaar. De brocante-ver-
koop bij Bob en Ankie is vrijdag 26 
en zaterdag 27 november van 11.00 
tot 16.00 uur en zondag staat de 
deur open tussen 12.00 en 16.00 
uur. Meer weten? Bel 0297-325904.

Vrijdag ouderendag met 
bingo, muziek en revue
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 26 
november vindt in de burgerzaal van 
het gemeentehuis de jaarlijkse ou-
derendag plaats. 
Vanaf 14.15 uur worden alle gasten 
welkom geheten met koffie of thee 
met cake. Om 15.00 uur begint het 
programma van deze dag, die duurt 
tot 21.00 uur. 
Na een welkomstwoord door voor-
zitter Dirk van Leeuwen wordt de 
ouderendag geopend door Rabo-
bank-directeur Nic Kors. 
Dan volgt een optreden van het 
Karmelkoor onder leiding van Lous 
Zandvliet. Om 16.15 uur staat bin-
go op het programma en bezoekers 
worden gevraagd zelf een pen en 

kleingeld mee te nemen. Om 17.00 
uur is het tijd voor een borreltje en 
om 18.00 uur wordt een broodmaal-
tijd geserveerd. 
Het avondprogramma, vanaf 19.00 
uur, wordt gevuld door het Residen-
tie Revue Gezelschap uit Den Daag. 
De groep brengt het programma 
‘Vijftig jaar revue voor u’. De achter-
grondmuziek deze dag en de bege-
leiding van het Revue Gezelschap 
wordt verzorgd door het Combo 
‘Rhythm Stars’. 

De toegangsprijs is 10 euro en er 
zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. 
Voor inlichtingen: Dirk van Leeu-
wen, tel. 06-51094994.

Groot succes voor Philip 
Paar met ‘Tour de Toon’
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
trad zanger Philip Paar op in De Ou-
de Veiling met de eerste twee voor-
stellingen van zijn nieuwe program-
ma ‘Tour de Toon’, een vrolijke tour 
de chant met de liedjes van Toon 
Hermans. De eerste shows bleken 
een enorm succes. Het publiek, in 
leeftijd variërend van 5 tot 86 jaar, 
genoot twee maal een uur zichtbaar 
van de onvergetelijke liedjes van 
Toon, zong mee met de vele her-
kenbare en aanstekelijke melodie-
en en lachte uitbundig om de con-
ferences van Philip Paar. Deze con-
ferences doen dan weliswaar aan 
‘Toon’ denken, maar zijn door Philip 
Paar zelf geschreven. Daarbij weet 
hij geheel zichzelf te blijven en toch 
de sfeer, warmte en humor van Toon 
Hermans in de zaal voelbaar te ma-
ken. Een knappe prestatie van Paar, 
die ook nog eens héél goed kan zin-
gen. Opvallende verschijning in de 
show is Lina van Egdom, assistente 
van Philip Paar, die met hem samen 
de meezingborden vasthoudt bij de 
zogeheten ‘Kolderliedjes’ van Toon. 

De voortreffelijke muzikale begelei-
ding van het zesmans orkest onder 
leiding van Patrick Schenkius maakt 
‘Tour de Toon’ tot een extra genot. 
Deze voorstelling is een absolute 
aanrader. 

Rob Hekker

Foto: Leo Richardson

Kerstconcert Song of Joy 
met sopraan Pia Schütz
Kudelstaart - Het Interkerkelijk 
Koor ‘Song of Joy’ uit Kudelstaart 
gaat drukke tijden tegemoet. Van-
af de start van het nieuwe seizoen 
in september wordt iedere week se-
rieus gerepeteerd op de kerstmu-
ziek welke in de maand december 
op diverse plaatsen ten gehore zal 
worden gebracht. Allereerst geeft 
het koor, dat onder leiding staat 
van Ton van den Berg, op zondag-
avond 12 december een kerstcon-
cert in kerkelijk centrum De Spil in 
Kudelstaart. Medewerking aan het 
concert wordt verleend door Jaap 
van Muijden op orgel en piano, Mo-
niek Eigenhuis op dwarsfluit en Wil-
ko Roodenburg op slagwerk. Bo-
vendien gaat de sopraan Pia Schütz, 
bekend van onder andere het E.O. 
tv-programma ‘Nederland zingt’, van 
zich laten horen. Het concert begint 
om 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 
uur en de toegang bedraagt 7,50 eu-
ro. 

Leimuiden en Hoofddorp
Verder gaat ‘Song of Joy’ op uitno-
diging van de PKN-Kerk in Leimui-
den op zaterdagavond 18 december 

het kerstoratorium ‘Een nieuw be-
gin’ van Johan Bredewout uitvoe-
ren in de Oostenkerk te Leimuiden. 
Aan dit concert wordt medewerking 
verleend door Jaap van Muijden 
op orgel, Peter van Dongen op pi-
ano, Leen Borst op trompet, Moniek 
Eijgenhuis op dwarsfluit en Wilko 
Roodenburg op slagwerk. Aanvang 
concert is 20.00 uur. Kerk open van-
af 19.30 uur. Toegangskaarten kos-
ten 10 euro per persoon.

Beide avonden worden veel bezoe-
kers verwacht, dus reserveer zo snel 
mogelijk kaarten. Voor kaarten voor 
het kerstconcert in De Spil kan een 
mail gestuurd worden naar anton-
vandusseldorp@hotmail en kaarten 
voor het kerstoratorium in Leimui-
den kunnen gereserveerd worden 
via mathilde.hijink@gmail.com. Op 
kerstavond 24 december verleent 
‘Song of Joy’ medewerking verlenen 
aan de kerstnachtdienst in Huize 
Bornholm te Hoofddorp. Voor verder 
informatie over het koor en optre-
dens: www.songofjoy.nl of bel naar 
Anton van Dusseldorp, telefoon 06-
11532820.

Aalsmeer - Vorige week is in De Meerbode per abuis vermeld dat het 
show- en jachthoornkorps uit Kudelstaart voor de muziek zorgde tijdens de 
intocht van sinterklaas. Verwarring is waarschijnlijk ontstaan door dezelfde 
rode kostuums, want het waren de muzikanten van drumband Ophelia. Bij 
deze de goedmaker met foto!

‘t Was drumband Ophelia

Boekenmarkt in 
Het Kruispunt
Leimuiden - In kerkelijk centrum 
Het Kruispunt aan de dr. Stapen-
seastraat in Leimuiden wordt aan-
staande zaterdag 27 november van 
10.00 tot 15.00 uur een boeken-
markt gehouden. 
Er is een uitgebreid aanbod aan 

boeken op velerlei gebied, zowel 
voor jong als oud. Een goede ma-
nier om op voordelige wijze de no-
dige boeken te verzamelen voor de 
lange winteravonden. 
De opbrengst van de markt is be-
stemd voor onderhoud en instand-
houding van kerk en kerkelijke ge-
bouwen. 
Koffie en thee staan klaar, dus on-
der het genot hiervan kan heerlijk 
worden rond gesnuffeld.
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Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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

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

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

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

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

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

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

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

Humanitas 
thuisadministratie
In 2009 heeft Humanitas Thuisadministratie 
haar activiteiten in de regio Amstelland sterk 
uitgebreid. Het team Aalsmeer-Uithoorn  
bestaat uit 8 vrijwilligers. In veel gezinnen is 
behoefte aan ondersteuning op financieel/
administratief gebied. Helaas moet worden 
geconstateerd dat mede door de economi-
sche omstandigheden deze behoefte steeds 
meer toeneemt. De cliënten zijn divers, maar 
hebben gemeen dat ze moeite hebben met 
het op orde houden van hun financiën en/of 
administratie. 
De inzet van de vrijwilliger is erop gericht de 
cliënt te helpen zijn of haar eigen regie weer 
op te pakken. Samen met de cliënt wordt 
orde op zaken gesteld. Dat houdt veelal in: 

 het uitzoeken van post, rekeningen, beta-
lingen etc. en het zodanig opbergen dat 
deze makkelijk terug te vinden zijn.

 het maken van een overzicht van inkom-
sten en uitgaven en het zoeken naar mo-
gelijkheden om die met elkaar in even-
wicht te brengen.

 het begeleiden van cliënten in trajecten 
met diverse instanties (gemeente, maat-
schappelijk werk, ouderenadviseurs, 
Plangroep etc.).

Alle activiteiten zijn er op gericht dat de cliënt 
na enige tijd weer zelf voor zijn of haar eigen 
zaken kan zorgen. Soms kan dat al na een 
paar maanden, soms duurt dat wel een jaar, 
maar in vrijwel alle gevallen kunnen we na 
enige tijd afscheid nemen.
Wij kunnen in de regio Amstelland nog en-
thousiaste vrijwilligers gebruiken. Heeft u 
wat tijd en vind u het leuk om mensen te  
helpen hun financiële leven weer op orde te 
krijgen, dan is dit wellicht een goede gele-
genheid.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met At Eilander, coördinator Humanitas  
Thuisadministratie Aalsmeer-Uithoorn,  
telefoon 0613466283. Aanmelden via e-mail: 
ateilander@msn.com.

Vrijwilligers gezocht 
voor het doen van 
boodschappen
Binnen het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg is er een vrijwillige hulpdienst voor 
inwoners van Uithoorn actief (nog niet 
voor Aalsmeer). Het Loket bemiddelt 
tussen de vraag van de burger en de 
vrijwilliger. De vrijwillige hulpdienst 
zoekt nog vrijwilligers die zo nu en 
dan boodschappen willen doen voor 
of met iemand. In overleg met u wordt 
een tijdstip dat u schikt afgesproken. 
Voor het aanmelden bij de vrijwillige 
hulpdienst en/of informatie neemt 
u contact op met het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. De gegevens vindt u 
links op deze pagina.

Klachtencommissie regiotaxi 
Amstelland ingesteld
Voor de uitvoering van Regiotaxi Amstelland 
is een klachtenprocedure opgesteld. Deze 
procedure regelt dat gebruiker van de 
Regiotaxi een klacht kan indienen over de 
uitgevoerde rit. Indien klager het niet eens 
is met de afhandeling van de klacht door 
Connexxion kan binnen 15 dagen een 
klaagschrift worden ingediend. Voor de 
gemeente Aalsmeer en Uithoorn dient de 
gebruiker het klaagschrift in bij het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg in Aalsmeer of 
Uithoorn. De adresgegevens vindt u links 
in op deze pagina. Het klaagschrift dient 
door klager te worden ondertekend en 
bevat tenminste: naam en adres van de 
klager, de dagtekening en een omschrijving 
van de gedraging waartegen de klacht 
zich richt evenals de reden waarom klager 
zich niet met de klachtafhandeling van de 
vervoerder kan verenigen. Het Loket zorgt 

ervoor dat het klaagschrift terecht komt bij de 
onafhankelijke klachtencommissie.
Het Dagelijks Bestuur van de G2 heeft de 
onafhankelijke klachtencommissie Regiotaxi 
Amstelland  ingesteld. De commissie is 
een gezamenlijk commissie voor de G2-
gemeenten en de gemeente Ouder-
Amstel en bestaat uit een onafhankelijke 
voorzitter en twee vertegenwoordigers van 
de deelnemende gemeenten. Bij een klacht 
uit de eigen gemeente zal de betreffende 
vertegenwoordiger uit die gemeente géén 
deel uitmaken van de klachtencommissie.
De voorzitter van de Klachtencommissie is 
mevrouw J.W.J.P. Brummelhuis. Zij woont 
in Ouderkerk aan de Amstel en is wethouder 
geweest van de gemeente Ouder-Amstel 
van 1990 tot en met 2006. 
In haar portefeuille had zij ook het collectief 
vervoer (Regiotaxi).

extra voorzieningen 
voor inwoners met een 
minimuminkomen
Als u langere tijd een inkomen op of rond 
minimumniveau heeft, lukt het niet altijd om 
alle kosten te betalen. Er bestaat een aantal 
regelingen om het voor een huishouden met 
een inkomen op of rond het minimumniveau 
iets gemakkelijker te maken. De regelingen 
gelden niet alleen voor personen met een 
bijstandsuitkering, maar zijn ook bedoeld 
voor huishoudens met een ander inkomen op 
of rond  het minimumniveau. Heeft u vragen 
over deze voorzieningen of wilt u weten of 
u mogelijk in aanmerking komt, neem dan 
contact op met het cluster Werk en Inkomen. 
De contactgegevens van vindt u links in deze 
advertentie.

Beperkte 
beschikbaarheid loket 
Wonen, Welzijn en Zorg 
en Werk en inkomen
Op donderdag 16 december beginnen de 
telefonische spreekuren voor het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg én Werk en Inkomen 
in Aalsmeer én Uithoorn om 10.00 uur in 
plaats van 9.00 uur. Ook de inloopspreekuren 
voor het Loket Wonen, Welzijn en Zorg én 
Werk en Inkomen in Aalsmeer én Uithoorn 
beginnen om 10 uur in plaats van 8.30 uur en 
9.00 uur. De openingstijden vindt u links op 
deze pagina. 

www.tuincentrumhetoosten.nlwww.tuincentrumhetoosten.nl

Aanbiedingen zijn geldig t/m 7 december. Tuincentrum Het Oosten, Aalsmeerderweg 393, Aalsmeer. 
Het grootste tu incentrum van nederland!  www.tuincentrumHetoosten.nl
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Zondag 
28 novemBer 
ZiJn wiJ oPen! 
van 10.00 tot 17.00 uur!

rendier +  slee 150 cm
met 14 mtr. Slangverlichting

Kerststal 
80 cm breed!
met 11-delige 
kerstgroep
54,99 

39,50

Plafondboom 120 cm
met 100 lampjes

spiraal
dennenboom
H 150 cm.
met buiten-
verlichting 
100 lampjes
(incl. pot)

149,- 

59,-

vogel-voedertafel 
op voet
vierkant, 130 cm
metaal

nu 29,99
mezenbollen
25 stuks

nu 2,99

theelichten set
goudkleurig glas,22-delig

nu 9,99

Kerk
verlicht 35 cm

nu
14,99

Kerstdorp
verlicht 10-delig

nu 4,99

 19,9934,99

59,-39,-

19,99 9,9999,-
139,-

set boompjes 11-delig
5 tot 18 cm

nu 5,99

Kaarsverlichting 30 lamps
Voor binnen of buiten
kaarslengte 10 cm h.
 

Hondensofa
Kubu rotan115x77 cm, incl. kussen

Aalsmeer - 17 november 2010. Met de aanleg van de nieuwe N201 en de verlegging van 
de Burgemeester Kasteleinweg/N201 ontstaat er ruimte voor het project ‘de Tuinen van 
Aalsmeer’, waarvan de locatie ‘Spoorlaan’ het eerste woongebied is dat in verkoop zal gaan. 
Tussen de Spoorlaan en het Baanvak zijn de eerste bouwvoorbereidingen gestart voor circa 
18 woningen, waaronder twee onder één kap-woningen en vrijstaande woningen. Later 
worden er twee appartementengebouwen met beide 22 appartementen gerealiseerd. 

Ruim wonen in een groen hof  
De grote, statige esdoorns langs de Spoorlaan bepalen, samen met het water, de sfeer van de 
locatie. De twee onder één kap-woningen liggen rondom een groen hof en de vrijstaande villa’s 
staan op een schiereiland, hetgeen privacy garandeert. De woningen zijn ontworpen in een 
Hollandse landschapsstijl en de geglazuurde pannen, handvormstenen, zinken hemelwaterafvoer 
en stompe deuren met houten binnendeurkozijnen zijn slechts enkele voorbeelden van de kwaliteit 
die hier wordt gerealiseerd. Ook op het gebied van duurzaamheid zijn de woningen aantrekkelijk: 
de klimaatvloer biedt optimaal comfort en geeft naast verwarmen ook de mogelijkheid tot koelen.

De woningen op de locatie ‘Spoorlaan’ staan op ruime kavels en hebben veel woonoppervlakte. 
De kavels van de vrijstaande woningen beginnen vanaf circa 490 m2, met een woonoppervlakte 
van circa 200 m2. Voor de twee onder één kap-woningen zijn er kavels vanaf circa 310 m2, met een 
woonoppervlakte van ongeveer 180 m2. Naast de ruime verkaveling, beschikken alle woningen over 
een eigen garage en een tuin aan het water. 

Start bouw gegarandeerd 
Bij aankoop van een woning kan direct worden gestart met de bouw van de woning. Er wordt 
bij de locatie ‘Spoorlaan’ dus niet gewacht met de bouw van de woningen tot een groot deel is 
verkocht. Naast deze garantie op de start bouw, kunnen de woningen, qua indeling en opties, 
aan uw specifieke woonwensen worden aangepast. Wanneer omstreeks het derde kwartaal van 
2011 de bouwvergunning wordt afgegeven, start de verkoop en kunnen de woningen binnen zes 
maanden worden opgeleverd. Hierdoor kunt u op de locatie ‘Spoorlaan’ eerder wonen dan in andere 
grootschalige projecten die onlangs in Aalsmeer in verkoop zijn gegaan. Dat geeft zekerheid voor 
u als koper.

Als u interesse heeft in deze woningen, kunt u zich inschrijven. U wordt daardoor als eerste 
geïnformeerd over de voortgang. Voor meer informatie kijkt u op www.bohemen.nl of bel: 070-
386.30.40, de heer H. Weijers.

Z A K E N W I J Z E R

Start bouw van ‘De Tuinen van Aalsmeer ‘ nadert

Impressie architectuur

* Te koop:
Voor de echte fans:  

geborduurde kussens van 
Elvis, Laurel & Hardy.  
Voor de kinderkamer:  

klokken van Cars, Winnie the 
Pooh. Ook kraamcadeautjes 
en kaarten. Tel. 0297-265126

(Rijsenhout)

* Ook op zoek naar 
oud-klasgenoten: 

www.schoolbank.nl
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 1000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr. 
naar particulier. Oosteinderweg 
201a, Aalsmeer.
Tel. 0297-320058/326413

* Aangeboden: 
Stucadoor nodig? 
Voor vrijblijvende 
prijsopgave. 
Bel: 06-53332372
Te koop:
Verzameling half edelstenen. 
Tel. 0297-362601

Te koop:
Pepsi Cola lichtbak 14,50 eu-
ro. Walky talky 10 euro. 
Div.  series stripboeken 1x gele-
zen à 2 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
30 Curver plantenbakken 50-70 
cm doorsnee. Tel. 06-51094994
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Uitreiking diploma’s en certificaten
Brandweerlieden door 
Litjens in zonnetje gezet
Aalsmeer - De jaarlijkse korps-
avond van de Aalsmeerse brand-
weer stond afgelopen vrijdagavond 
19 november op het programma en 
dit betekent altijd weer een volle 
kantine in de kazerne aan de Zwar-
teweg. Burgemeester Pieter Litjens 
was aanwezig om alle brandweer-
lieden te complimenteren en te be-
danken voor hun vrijwillige bijdra-
ge aan de Aalsmeerse samenleving. 
Ook ging hij ging in op de regiona-
le samenwerking tussen de korp-
sen, die niet helemaal vlekkeloos 
is verlopen en verloopt, en de eer-
ste burger reikte alle behaalde di-
ploma’s en certificaten uit. Want, 
ondanks dat alle brandweerlieden 
zich vrijwillig inzetten, is het halen 
van diploma’s en certificaten een 
must. Bijzonder trots is het korps 
op haar nieuwe collega uit Polen. 
Afgelopen 19 februari meldde Raf 
Klakurka zich aan bij de Aalsmeer-
se brandweer en vol inzet ging hij 
aan de slag. Op 1 maart kreeg hij 
zijn aanstelling in vaste dienst als 
brandwacht en reeds vier maanden 
later werd hij bevorderd tot brand-
wacht eerste klasse. Ook heeft hij 
de cursus redden van grote huis-
dieren met goed resultaat voltooid 
en met succes heeft Raf certificaten 
weten te behalen voor BRW eerste 
klasse, module repressie en modu-
le hulpverlener. De versierselen voor 
zijn bevordering heeft burgemees-
ter Pieter Litjens persoonlijk op zijn 
colbert gespeld. Natuurlijk klonk 
hierna applaus uit de zaal, want het 
korps is een hechte club, bijna fa-
milie te noemen, met veel respect 
voor elkaar. 

Emotioneel afscheid
Dit werd heel duidelijk tijdens het 
afscheid van Eddie Keijzers. Ruim 
zeventien jaar heeft deze seringen-
kweker zich voor de volle honderd 
procent ingezet voor de brandweer. 
Hij kreeg eervol ontslag. Wegens 
drukke werkzaamheden moet hij af-
scheid nemen en dat ging deze Ui-
terweg-bewoner zeer aan het hart. 
“Ik kan weinig meer betekenen, heb 
het te druk op de kwekerij. Ik heb 
geen tijd meer en heb niet meer het 
gevoel dat ik mij nuttig kan maken. 
Het is beter dat mijn plaats door ie-
mand anders ingevuld gaat wor-
den”, zei hij met een brok in de keel. 
Eddie deelde ook mede dat het hem 
pijn doet om afscheid te moeten ne-
men. “De brandweer is een deel van 
ons sociale leven.” Eddie trakteer-

de de aanwezigen ook op een voor 
hem zo bijgebleven brandweermo-
ment. Hij werd om zeven uur in de 
ochtend gebeld door een goede 
vriend die hoge vlammen zag. Ed-
die dacht eens de eerste te zijn, z’n 
pieper was tot slot nog niet afge-
gaan, maar bij de kazerne aangeko-
men bleken alle wagens al weg te 
zijn. “Het was de brand bij Epifanus. 
Ik heb de brand met schuim mogen 
uitblussen. De batterij van mijn pie-
per bleek leeg.” Eddie eindigde zijn 
verhaal met de mededeling vooral 
lid van de vereniging te willen blij-
ven. “Ik wil me blijven inzetten voor 
de vereniging. Ik heb de brandweer 
altijd ervaren als een hechte, war-
me groep en daar wil ik bij blijven 
horen.” Hij werd bedankt door alle 
collega’s met een staande en lan-
ge ovatie! Ook is afgelopen vrijdag 
afscheid genomen van brandweer-
vrouw Gaby Lacourt.

Herhalingscursus
Na dit moment was het tijd voor 
het officiële gedeelte, het uitrei-
ken van diploma’s en certificaten 
na het volgen van diverse cursus-
sen. Liefst zestig certificaten en elf 
rijksdiploma’s zijn uitgereikt aan het 
korps dat momenteel 41 actie leden 
heeft. Begin december gaat overi-
gens een grote wervingscampagne 
van start om de Aalsmeerse brand-
weer te laten groeien tot 43 forma-
tieplaatsen. In 2010 zijn twee nieu-
we brandwachten aangesteld, to-
taal vier leden gaan vanaf nu tot het 
einde van het jaar het korps verla-
ten. Het certificaat voor de herha-
lingscursus Redden van grote huis-
dieren is aan nagenoeg alle le-
den van het korps uitgereikt. Mar-
tin Bolders en Stefan Verbeek heb-
ben hun aanstelling brandwacht 
eerste klasse gekregen, Bart Boon 
mag zich nu brandmeester noemen, 
Gerben Laning en Sjors Spaargaren 
zijn bevorderd tot brandwacht in 
vaste dienst, Mark Naber draagt nu 
de titel onderbrandmeester, evenals 
Joey Stompedissel-Menting en Ro-
nald van Willegen, afkomstig uit het 
hoge Noorden, kreeg de aanstelling 
bij wijze van proef voor brandwacht 
eerste klasse. 
Diploma’s voor vaarbewijzen zijn 
behaald door John Grootscholten, 
Tom Rinkel en Willem van Willegen. 
En het certificaat voor brandweer-
chauffeur mocht overhandigd wor-
den aan Menno Booij, Gerrit Ijff en 
Anko Thijssen.

Aalsmeer - “Ik had steeds meer 
geld nodig voor mijn verslaving, ei-
genlijk heb ik vijftien jaar lang ge-
stolen. Ik brak soms wel in tien wo-
ningen per nacht in. Daardoor heb 
ik vele gevangenissen van binnen 
goed kunnen bekijken.” 
Aan het woord Evert Jansen, erva-
ringsdeskundige als het gaat wo-
ninginbraken. Om de inwoners van 
Aalsmeer op de gevaren van het in-
brekersgilde te wijzen, gaat deze ex-
inbreker op maandag 29 november 
overdag met een camera rond in de 
verschillende buurten om inbraak-
gevoelige situaties vast te leggen. ’s 
Avonds laat hij in het gemeentehuis 
zien hoe ver hij kan gaan voordat 
mensen hem doorhebben. “Mensen 

worden dan met de neus op de fei-
ten gedrukt, zien dan dat het voor 
inbrekers soms wel heel erg makke-
lijk is om binnen te komen.” 
De ex-inbreker geeft nu handige 
tips hoe de kans op inbraak ver-
kleind kan worden. Hij gebruikt zijn 
vakkennis tegenwoordig om men-
sen aan het denken te zetten. Ieder-
een is welkom op deze inbraakpre-
ventie-avond die maandag start om 
19.30 uur. 
Vanaf 19.15 uur worden belang-
stellenden ontvangen met koffie en 
thee. De avond wordt georganiseerd 
door de gemeente in samenwerking 
met de regiopolitie Amsterdam-Am-
stelland. 
De politie komt deze avond met een 

lijstje do’s & dont’s en licht tien gou-
den tips toe. Ook wordt het politie-
opsporingsonderzoek nader uit de 
doeken gedaan. Klein beetje CSI 
met DNA en vingerafdrukken. Ver-
der zijn ook twee woningbouwver-
enigingen en een slotenmaker van 
de partij om de Aalsmeerders te ver-
tellen over gevaren en oplossingen. 
Met twee grote voordeuren wordt 
bijvoorbeeld getoond hoe inbrekers 
‘hengelen’ en hoe de Bulgaarse me-
thode in zijn werk gaat. Jong en oud 
wordt bij deze uitgenodigd. 
Een tip van burgemeester Pieter Lit-
jens tot slot: “Sluit u wel uw woning 
af voordat u de avond bezoekt?!” Di-
gitale aanmelding wordt op prijs ge-
steld via info@aalsmeer.nl.

Aanstaande maandag in het gemeentehuis

Inbraakpreventie-avond met 
tips van inbreker en politie

Poging tot 
brandstichting
Aalsmeer - Twee jongens hebben 
woensdag 17 november rond half 
drie in de middag geprobeerd een 
bak met tijdschriften in brand te ste-
ken op de Kudelstaartseweg. Een 
getuige heeft de jongens wegge-
stuurd. Een van de jongens is der-
tien jaar oud. Zijn moeder heeft de 
jongen aangesproken op zijn ge-
drag.

“Slechtvalk is rover zuiverste water”

Alarmbrief van postduiven-
liefhebbers aan wethouder
Aalsmeer - Het afgelopen voorjaar 
hielden de slechtvalken de gemoe-
deren van diverse Aalsmeerders 
behoorlijk bezig. Dit type valk, be-
schermd in ons land, had immers de 
nestkast bovenin de watertoren als 
plek uitgekozen om een gezinne-
tje te stichten. De watertoren bleef 
in de voorjaarsmaanden dicht voor 
publiek en de broedperikelen wer-
den nieuwsgierig gevolgd. Niet in 
de laatste plaats door de Werkgroep 
Slechtvalken, die met verrekijkers 
dagelijks de activiteiten bij de nest-
kast gadesloeg. Elke week was er 
wel nieuws te melden. Helaas liep 
de broedpoging op niets uit; de eie-
ren zijn niet uitgekomen. Hoewel de 
nestkast enkele jaren geleden ‘voor 
vast’ is aangebracht op de bovenste 
etage van de watertoren, is niet ie-
dereen blij met deze aanwinst. Ten-
slotte is bepaald dat niemand in de 
buurt van de broedkast mag komen 
van half februari tot circa half ju-
li. Openstellingen van het Rijksmo-
nument aan de Westeinderplassen 
zijn dan niet mogelijk en dat vindt 
Aalsmeer 2000, die de toren beheert 
en opent voor publiek, jammer.
Het raadsbesluit over de broedkast 
is echter onverbiddelijk en schept 
duidelijkheid: tot half juli geen pu-
bliek in de toren, daarna weer wel.
Daarmee heeft stichting Aalsmeer 
2000 zich te verzoenen. Dat doet 
zij ook: volgend jaar kan het monu-
ment vanaf juli weer bezocht wor-
den en mogelijk om (of zelfs elke) 
week.

‘Postduiven makkelijke prooi’
Vorige week kwam nog een ander 
geluid over de slechtvalken naar 

buiten. Niet van Aalsmeer 2000, 
maar uit de ‘hoek’ van duivenlief-
hebbers. 
Voor de gelegenheid hebben post-
duivenverenigingen De Telegraaf en 
Strijd & Vriendschap zich verenigd 
en een ‘brandbrief’ aan wethouder 
Ulla Eurich geschreven. 
Mevrouw Eurich (met duurzaam-
heid en milieu in haar portefeuille) 
wordt gevraagd de nestkast na de 
renovatie te verwijderen uit de to-
ren. “De slechtvalk is één van de 
grootste vijanden van de postduif”, 
aldus het schrijven. “Het dier is vol-
strekt kansloos tegenover de wre-
de jager die deze valk is. Een slecht-
valk pakt zijn prooi in een duik-
vlucht waarbij snelheden van 350 
kilometer per uur worden gehaald. 
De (post-)duif is primaire prooi van 
de slechtvalk. In menig nestkast en 
omgeving worden na een broedsei-
zoen dan ook tientallen registratie-
ringen gevonden. Het verlies wordt 
door hun eigenaren sterk betreurd; 
het houden van duiven is een inten-
sieve bezigheid. De duivenliefheb-
bers geven aan dat het ‘extra faci-
literen’ van roofvogels in stedelijke 
gebieden niet wijs is. In de praktijk 
eten ze wat ze het makkelijkst voor 
handen hebben en in stedelijk ge-
bied is dat vaak de (post-)duif. Alle 
romantische verhalen ten spijt”, al-
dus de brief, “maar we hebben het 
hier over een rover van het zuiver-
ste water.” 
Tot slot drukken de duivenliefheb-
bers de wethouder op het hart “het 
bevorderen van de slechtvalkstand 
niet tot gemeentelijk beleid te ma-
ken. Verwijder de nestkast is hun 
alarmoproep.” 

‘Een leven lang leren’ kenmerkend voor CDA’er

Gemeenteraad staat stil 
bij overlijden Joop Snoek
Aalsmeer - De bijeenkomst van 
Beraad en Raad begon donderdag 
18 november niet met het Beraad 
maar met de Raad en dat had met 
drie onderwerpen te maken. Burge-
meester Pieter Litjens sprak een in 
memoriam uit naar aanleiding van 
het overlijden van oud-raadslid Joop 
Snoek (CDA) op 6 november. Joop 
Snoek werd 76 jaar en verrichtte 
raadswerk voor de CDA-fractie in 
de periode 1996 tot 2006. Onder-
wijs nam een belangrijke plaats in 
en hij was zeer betrokken bij de ver-
zelfstandiging van het openbaar on-
derwijs in Aalsmeer. 
Maar ook in andere dossiers roerde 
hij zich. Niet meegaand, wel analy-
tisch en kritisch en de Mikado wordt 
als voorbeeld aangehaald. Het pand 
was naar de mening van Joop 
Snoek te klein. Raadswerk is voor-
al ook teamwork en samen optre-
den gold wat hem betreft niet alleen 
voor partijgenoten. Hoewel hij het 
niet altijd eens was met de stand-
punten van Jan Rozendaal (VVD) 
trok hij toch vaak met hem op. Zij 
vormden een hecht team. Het wa-
ren vier handen op één buik. Joop 

Snoek had ook grote belangstel-
ling voor kunst en cultuur en dat 
gold ook voor ruimtelijke ordening 
en hij is ook nog enige tijd voorzit-
ter van het Beraad geweest en deed 
dit met verve en was gaarne bereid 
de CDA-woordvoerder de helpende 
hand te bieden bij zijn bijdrage. Ver-
der was Joop Snoek wetenschapper 
en de uitdrukking ‘Een leven lang 
leren’ was zeker bij hem van toepas-
sing. Hij behaalde het doctoraal Ne-
derlands, geschiedenis en theologie 
en promoveerde op de Vrije Univer-
siteit. Het geloof en de kerk speel-
den ook een grote rol, zo was hij 
twaalf jaar lang lid van het Beraad 
van Kerken en in 2006 werd hij tot 
diaken gewijd in de Karmel- paro-
chie. Joop Snoek (hij kwam uit een 
gezin van 17 kinderen) was ook een 
echte familieman en dat mocht blij-
ken uit de familiedagen. 
Mooie woorden die werdenn uitge-
sproken door burgemeester Pieter 
Litjens. Hij eindigde met veel sterk-
te te wensen aan mevrouw Snoek, 
de kinderen en de kleinkinderen. Al 
afsluiting volgde een moment van 
stilte.

Handtekeningenactie succesvol
Feestelijke opening van 
kunstgrasveld maandag
Rijsenhout - Begin dit jaar is in Rij-
senhout het idee geopperd om een 
wijkbudget aan te vragen voor een 
kunstgras sportveldje, zodat kin-
deren met droge voeten het hele 
jaar konden sporten en spelen. Er 
is een zeer succesvolle handteke-
ningenactie opgezet met de kinde-
ren uit Rijsenhout. Zij hebben op 1 
maart 2010 ruim 2200 handtekenin-
gen kunnen overhandigen aan bur-
gemeester Weterings en wethouder 
Jeroen Nobel van de Haarlemmer-
meer. De gemeente bleek beslist 
niet ongevoelig voor het verzoek. Op 
1 juni kregen de initiatiefnemers het 
wijkbudget toegekend en bood de 
gemeente hulp aan bij de realisatie 
van het kunstgras sportveld. En nu 
ligt er dan een prachtig trapveldje.
En dat is nog niet alles, er wordt 
ook een kleine tribune bijgebouwd. 
Aanstaande maandag 29 oktober 

om 15.00 uur wordt het kunstgras-
veld, achter de gymzaal in de Pam-
pusstraat, officieel geopend door 
wethouder Jeroen Nobel, handteke-
ningenkoningin Nikita van der Veld 
en probleem-oplosser Daan Schui-
lenburg. Omdat alles zo snel is ge-
gaan, kan het zijn dat op de feeste-
lijke opening, de tribune er nog niet 
is. Maar verder belooft het een fees-
telijke middag te worden. Om het 
extra bijzonder en feestelijk te ma-
ken wordt eenieder verzocht oranje 
kleding te dragen. 

Voetbaltoernooi en spelletjes
Na de opening wordt het kunst-
grasveld gelijk in gebruik genomen. 
Sportservice Haarlemmermeer or-
ganiseert een voetbaltoernooi en 
er kunnen allerlei spelletjes ge-
daan worden. Neem dus sportkle-
ding mee!

Oplevering fietspad langs 
Hoofdweg vertraagd
Kudelstaart - Door allerlei vertra-
gingen zal het fietspad langs de 
Hoofdweg, tussen de Ambachts-
heerweg en de Legmeerdijk, ver-
moedelijk tegen de kerst opgele-
verd worden. Vanaf begin septem-
ber wordt gewerkt aan het fietspad. 
Eerst werden onder het fietspad ka-
bels aangelegd en deze werkzaam-
heden hebben langer geduurd dan 
oorspronkelijk de bedoeling was. 
Vervolgens is begonnen met het re-
gulier onderhoud van het fietspad. 
Het fietspad wordt geëgaliseerd en 
opnieuw betegeld. Fietsers worden 
tijdens deze werkzaamheden omge-

leid. De omleiding is duidelijk aan-
gegeven met borden, het is verbo-
den voor fietsers om op de Hoofd-
weg te gaan fietsen, dat is ook erg 
gevaarlijk. 
Deze week (25 november) wordt 
er sneeuw verwacht en daarom 
worden de werkzaamheden van-
af woensdag tijdelijk stilgelegd. 
Het werk ligt vermoedelijk door de 
weersomstandigheden een paar 
dagen stil en de verwachting is dat 
volgende week de werkzaamheden 
hervat worden.
Als het weer verder mee zit, is het 
fietspad vóór de kerst klaar. 

Cees Broekhoven, Hermen de Graaf uit Kudelstaart, Stans Gehrels en Jos 
Groot (vlnr) zijn de   regionale CDA-kandidaten voor de provinciale verkiezin-
gen.

Aalsmeer - De CDA Statenfrac-
tie Noord-Holland werkt op veel 
fronten aan een duurzame verbin-
ding tussen stad en platteland. Dat 
is dan ook het thema van ‘Rond-
je CDA in Haarlemmermeer en 
Aalsmeer’ op 26 november, met 
onder andere gedeputeerde Jaap 
Bond. Bond is ook lijsttrekker voor 
het CDA Noord-Holland bij de ver-
kiezingen voor Provinciale Staten 
op 2 maart volgend jaar. ”Met Cees 
Broekhoven en Stans Gehrels uit de 
Haarlemmermeer, Hermen de Graaf 
uit Kudelstaart en Jos Groot uit Am-
stelveen is deze regio op de CDA-
lijst prima vertegenwoordigd’’, aldus 
Bond. De duurzame verbinding tus-
sen stad en platteland loopt volgens 
Bond als een rode draad door het 
provinciale verkiezingsprogramma 

Rondje Haarlemmermeer en Aalsmeer
CDA werkt aan duurzame 
verbinding stad en platteland 

Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag 18 november is een grote zoek-
actie gehouden door de politie aan 
de Herenweg. Volgens geruchten 
waren er onbekende mensen in een 
achtertuin gezien bij een woning 
waarvan de bewoners op vakantie 
waren. De dieven zijn op de vlucht 

geslagen toen er alarm werd gesla-
gen. De politie zette twee speurhon-
den in, de helikopter en meerdere 
politie voertuigen, maar voor zover 
bekend zijn de daders niet aange-
houden. 

Foto: Ronald van Doorn

Zoektocht naar inbrekers!

ingezonden
 “Ik wil anders bezuinigen!”
Het betreft de begroting van 
Aalsmeer. Verwezen wordt naar 
www.Begrotingswijzer.nl. 
Op deze site blijkt dat je eerst 2 mil-
joen moet bezuinigen, alvorens je 
een eigen plan kan laten zien. Maar 
op de grootste post, 18.854.00 euro 
voor Ruimtelijke ordening en volks-
huisvesting kan je niet bezuinigen 
en daar wil ik juist het meeste op 
bezuinigen, ongeveer 1,2 miljoen.
Op de posten Algemeen bestuur 
van 5.872.000 euro en Overigen van 

4.049.000 euro kan ook niet bezui-
nigd worden, ik zou zeggen allebei 
100.000 euro minder. Dus, omdat je 
op deze posten niet mag bezuini-
gen, kan je niet verder met de site.
Waarom vraagt de gemeente dan 
om de mening van de inwoners? 
Willen ze het eigenlijk wel weten? 
Of is misschien de site nog niet he-
lemaal in werking?
Peter Deugd.
Fuutlaan 21
pdeugd@telfort.nl

van het CDA, ‘Topsteden en pracht-
dorpen in het Noord-Hollands land-
schap’. “In ons verkiezingsprogram-
ma zet het CDA in op de kerntaken 
van de provincie, namelijk ruimtelij-
ke ordening, infrastructuur, natuur, 
water, regionale economische ont-
wikkeling en cultuurhistorie en erf-
goed”, aldus Bond. “Het CDA kiest 
voor minder gedeputeerden en een 
verdere afslanking van het ambte-
narenapparaat.’’

Interessante sprekers
Tijdens de bijeenkomst op vrijdag 
26 november van 16.30 tot 18.30 
uur in Tropisch Rozenland aan de 
Aalsmeerderweg 938 in Burger-
veen, is Bond één van de spre-
kers. Wethouder Ad Verburg van 
Aalsmeer, fractievoorzitter Arie 
Noomen van CDA Haarlemmer-
meer en Nico Koeckhoven (voorzit-
ter LTO) zijn de andere sprekers, die 
ook graag in discussie gaan met be-
woners en vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven en organisaties. 
Geïnteresseerden zijn dan ook van 
harte welkom! Aan de orde komen 
onder meer ACT Schiphol, PrimA-
viera, Westflank, Park 21, aanslui-
ting N205-N206 en de omlegging 
N201. “Onderwerpen die economie, 
infrastructuur en duurzaamheid ra-
ken, dus interessant zijn en hoog 
staan op de CDA-agenda’’, aldus de 
CDA-Statenfractie Noord-Holland. 
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Actie schoenmaatjes op 
basisschool De Wegwijzer
Aalsmeer - Om het jaar wordt er 
aan de leerlingen van basisschool 
De Wegwijzer gevraagd een schoe-
nendoos te versieren en te vul-
len met voornamelijk schoolspullen 
voor kinderen ergens in het Oost-
blok of in Afrika. De ‘actie schoen-
maatjes’ is iedere keer weer een 
groot succes. Met grote zorg wor-
den de schriften en potloden inge-
pakt, vaak vergezeld door andere 
nuttige artikelen als zeep en tand-
pasta. Maar ook een knuffel en klein 
speelgoed, waar zelf niet meer mee 
gespeeld wordt, mag eigenlijk niet 

ontbreken. De meeste dozen zitten 
dan ook zo vol dat de deksel met 
postelastieken op zijn plaats moet 
worden gehouden. De finishing 
touch is natuurlijk het versieren van 
de doos, wat dan ook met de no-
dige ijver is gebeurd. Werden er in 
2002 nog 110 dozen voor de ‘ac-
tie schoenmaatjes’ ingezameld, dit 
jaar waren het er wel 160! Het is nu 
nog onbekend waar de dozen heen 
gebracht worden, maar dat ze een 
goede bestemming krijgen is zeker. 
De jongens en meisjes van De Weg-
wijzer mogen trots zijn op zichzelf!

Pietenpolonaise Boerenvreugd
Aalsmeer - Op de frisse maar zon-
nige zondagmorgen 21 november 
hebben twee zwarte pieten een be-
zoek gebracht aan de kinderboer-
derij in het Hornmeerpark. Zij kon-
den daar, net als de vele aanwezige 
kinderen, leuke spelletjes doen en 
knutselen. De beide knechten van 
sinterklaas konden hun vaardighe-
den oefenen in het strooien van pe-
pernoten, het gooien van cadeau-
tjes in de schoorsteen, een heuse 
Amerigo-hindernisbaan en natuur-
lijk pietensjoelen. 
Veel kinderen hebben samen met 
hun ouders prachtige sinten en pie-
ten geknutseld. Op deze mooie na-

jaarsdag konden de bezoekers weer 
kosteloos genieten van wat de ac-
tiviteitencommissie van Boeren-
vreugd had georganiseerd. Vol-
gend jaar staat weer een heel pro-
gramma op de agenda, beginnend 
op zondag 13 februari. Maar bezoe-
kers hoeven zich tot die tijd abso-
luut niet te vervelen. De paddestoe-
lententoonstelling wordt binnen-
kort opgevolgd door een Slechtval-
ken-expositie en natuurlijk blijft de 
pas nieuw ingerichte knuffelstal en 
de grote speeltuin toegankelijk voor 
de jeugd. Meer informatie over het 
programma van 2011 is te vinden op 
www.boerenvreugd.nl.

Koken met De 
Binding Oost
Aalsmeer - Bij Binding Oost wordt 
af en toe lekker gekookt. Zo werd er 
afgelopen week een lekker en mak-
kelijk receptje gemaakt door een 
groep tieners. Dit keer werd het een 
grappige manier van een eitje bak-
ken, dat eruit ziet als een tijgeroog. 
Alle tieners kregen het recept mee 
voor thuis, zodat er thuis ook gekok-
kereld kan worden. Wil je ook een 
keer komen koken bij De Binding? 
Kijk dan op de site www.debinding.
nl voor informatie.

C1000 pietengym met 
spelletjes en knutselen
Aalsmeer - Op woensdag 1 decem-
ber organiseert C1000 Koster voor 
de tweede keer een pietengym-mid-
dag. Kinderen van 4 tot 8 jaar kun-
nen hun pietentalent meten. On-
der professionele begeleiding wor-
den leuke spelletjes gedaan, die in 
het teken staan van het sinterklaas-
feest. Ook heeft sinterklaas zes ech-
te pieten afgevaardigd, die gaan be-
oordelen welke kinderen hun diplo-
ma voor hulppiet in ontvangst mo-

gen nemen. Er is een schminktafel 
waar iemand de kinderen omtovert 
tot echte pieten. Ook is er een knut-
sel- en tekenhoek, voor als de piet-
jes uitgegymd zijn. Natuurlijk wordt 
de heftige dorst gelest en de lekke-
re trek gestild. De pietengym-mid-
dag op 1 december wordt gehou-
den in de gymzaal in de J.P. Thijs-
selaan van 14.00 tot 15.30 uur. Gym-
schoenen zijn verplicht, een pieten-
pak dragen mag.

OBS Kudelstaart: Serious!
Kudelstaart - Straks is het weer tijd 
voor sommige deejays om in het be-
kende glazen huis plaats te nemen. 
Zij doen dat jaarlijks rond de kerst-
dagen voor een goed doel onder de 
titel: 3FM-serious request! 
Dit jaar gaat het bedrag naar de in-
stelling ter bestrijding van HIV in 
Afrika. Een aantal studenten wil de-
ze maand actie voeren op een ba-
sisschool en een oud-leerling dacht 
dat de OBS in Kudelstaart daar wel 
aan mee wilde werken. En dat heeft 
hij goed gedacht: Een goed doel 
staat minstens eens per jaar in de 
onderwijsschijnwerper! Een dame 

van het Rode Kruis kwam het on-
derwerp voor de kinderen inleiden: 
Een leerzaam moment! 
De kinderen speelden afgelopen 
vrijdagmiddag de allerleukste spel-
letjes: Ze konden gamen, voet-
ballen, stokken vangen, maar ook 
touwtrekken en ballengooien, en 
nog veel meer doldwaze dingen. 
Wat te denken van een sjoelbak van 
een paar meter lang? Natuurlijk was 
er ook tijd voor een hapje en een 
slokje. Tenslotte kon de winst opge-
maakt worden: 450 euro voor Seri-
ous Request! 
Goed gewerkt daar in Kudelstaart!

Kunstles voor Oosteinderschool
Aalsmeer - Dinsdagochtend 23 
november hebben de jongens en 
meisjes van groep 7 van de Oost-
einderschool kunstkijkles gehad in 
Het Oude Raadhuis. “Het was su-
perleuk. Zeker het tekenen. We be-
spraken sommige schilderijen en 
dat was erg leerzaam”, aldus Stijn en 
Jim. Ook de meiden Eline, Daphne 
en Susan hebben genoten van de 
kunstkijkles door Annefie van Itter-
zon: “Het was in één woord super-

mega-cool.” Leuk, maar ook leer-
zaam vonden de leerlingen van de 
Oosteinderschool de kunstkijkles. 
“Het was erg leerzaam”, schrij-
ven Kim en Amber. Michelle en Jay 
tot slot: “Er was ook een verhaal 
over een oude vrouw die allemaal 
sprookjesdingen en liefdesdingen 
maakten op het doek. Wij hebben 
één van deze schilderijen gezien en 
die was 6500 euro waard. Het was 
een leuke ochtend.”

Een greep uit de kleurige inzendingen van de Ernst & Bobbie kleurwedstrijd.

Uitslag kleurwedstrijd 
Ernst & Bobbie bekend! 
Aalsmeer - ‘Pimp de Sint’ heet de 
nieuwe show van Ernst & Bobbie. 
Zaterdag 4 december komt het po-
pulaire duo naar Aalsmeer en treedt 
tweemaal op in sporthal De Bloem-
hof aan de Hornweg 187. Vrijkaar-
ten voor de leuke shows waren te 
winnen bij de Nieuwe Meerbode, 
die een kleurplatenwedstrijd orga-
niseerde. Uit de grote stapel inzen-
dingen heeft de redactie de mooiste 
uitgekozen. 
De winnaars van een gratis toe-
gangskaart (à 17,50 euro) voor 
Ernst & Bobbie zijn: Rosa Piet (Ku-

delstaart), Robine de Keyzer, Luca 
Graapsma, Celine Geurs, Zon-
ne Smit, Lennart Versteegh, Robert 
Geurs (allen uit Aalsmeer) en Odin 
Schrama uit Roelofarendsveen. 
De gewonnen kaarten kunnen van-
af vrijdag 26 november worden af-
gehaald bij de balie in het kantoor 
van de Nieuwe Meerbode, Vissers-
traat 10 Aalsmeer. 
Allemaal hartelijk gefeliciteerd en 
natuurlijk veel plezier tijdens de 
show! Aanvangstijden zijn 13.00 en 
16.00 uur. Meer informatie via 0900-
2040806 of www.ernstbobbie.nl

Pensioen Goedheiligman nog ver weg 
Veel toeloop voor de Sint 
bij de Loswal Kudelstaart
Kudelstaart - Een groot aantal Ku-
delstaarters kwam Sinterklaas en 
zijn gevolg afgelopen zaterdagmid-
dag ‘binnenhalen’ bij de Loswal aan 
de Herenweg. Het weer zat mee en 
Sint mocht rekenen op een enthou-
siast publiek. 
Vele verklede pietjes en zelfs een 
paar ‘mini Sinterklazen’ zongen 
gezellig Sinterklaasliedjes om de 
stemming er in te brengen. Dat lukt 
heel goed, merkte ook burgmeester 
Litjens die in zijn eigen woonplaats 
uiteraard de Goedheiligman wilde 
verwelkomen. Na de zeer geslaag-

de ontvangst aan de Kudelstaart-
se Loswal wandelde het gezelschap 
onderwijl strooigoed uitdelend naar 
het Dorpshuis. 
In de grote zaal had de Sint weer 
een groot publiek, ditmaal alleen 
kinderen. Piet vroeg aan de zaal of 
het misschien al tijd werd voor Sint 
om met pensioen te gaan. Dan na-
men de Pieten zijn werk wel over... 
“Neeeeee....”, riepen de kinderen 
stellig. Duidelijk antwoord: Sinter-
klaas gaat nog wel even door met 
zijn leuke beroep. Het werd nog een 
gezellige middag! 

Films voor jeugd in Cinema
Amstelveen - Harry Potter And The 
Deathly Hallows, het zevende en 
laatste avontuur uit de Harry Potter-
filmreeks, is een langverwacht film-
avontuur, dat in twee delen in de bi-
oscopen komt. In deel 1 beginnen 
Harry, Ron en Hermelien aan een le-
vensgevaarlijke missie om het ge-
heim achter Voldemorts onsterfe-
lijkheid: ‘de Gruzielementen’ te vin-
den en te vernietigen. Harry komt 
steeds dichterbij de taak waarop hij 
zich al voorbereidt sinds de dag dat 
hij de deuren van Zweinstein binnen 
stapte: het ultieme gevecht met Vol-
demort. De film is geschikt voor ie-
dereen vanaf 12 jaar en duurt 137 
minuten. Te zien op zaterdag 27 en 
zondag 28 november en woensdag 
1 december om 15.30 uur in Cinema 
Amstelveen.

Sinterklaas en pakjesmysterie
De derde bioscoopfilm over Sinter-
klaas van Martijn van Nellestijn be-
looft een spannend Sinterklaas-
avontuur te worden. Dit keer draait 
het verhaal om de noodlanding van 
de Sinterklaas Pakjes-Boeing. Met 
Sinterklaas, Gerard Joling, Het-
ty Heyting en heel veel pieten. ‘Sin-
terklaas en het pakjes mysterie’ is 
te zien op zondag 28 november om 
11.30 uur en woensdag 1 decem-
ber om 13.30 uur in Cinema Amstel-
veen. De film is geschikt voor alle 
leeftijden, is Nederlands gesproken 
en duurt 75 minuten.

Film Dik Trom
Dik Trom woont samen met zijn ou-
ders hij in het knusse Dikkedam, 

waar iedereen net zo dik en uitbun-
dig is als hij. Dik heeft er veel dik-
ke maatjes en is de koning van het 
bommetjes maken in het zwembad. 
Diks gelukkige leventje verandert 
als de familie gaat verhuizen naar 
Dunhoven, waar zijn vader een res-
taurant begint en niemand uitbun-
dig of dik is. De film ‘Dik Trom’ van 
regisseur Arne Toonen is te zien op 
zaterdag 27 en zondag 28 novem-
ber, beide dagen om 13.30 uur in 
Cinema Amstelveen. De film is ge-
schikt voor alle leeftijden, is Neder-
lands gesproken en duurt 84 mi-
nuten. Entreebewijzen voor Cinema 
Amstelveen zijn online te bestellen 
via www.cinemaamstelveen.nl. Tus-
sen 11.00 en 16.00 uur kunnen van 
dinsdag tot en met zondag kaarten 
telefonisch gereserveerd worden en 
via 020-5475175.

Meisjes D FIQAS Aalsmeer 
winnen van Zeeburg D2
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 20 
november moesten de meisjes van 
Fiqas Aalsmeer het opnemen tegen 
de meisjes van Zeeburg. Deze wed-
strijd vond plaats in de Bloemhof. 
Terwijl de meeste ouders wakker 
aan het worden waren in de kanti-
ne waren de handbalster al fanatiek 
bezig in de sporthal. De zaal was 
nog maar net open of de dames wa-
ren de netten van het doel al aan het 
testen. Na het omkleden en de war-
ming up was Aalsmeer klaar voor de 
wedstrijd. Aalmeer begon goed aan 
de wedstrijd. Door fanatiek handbal 
en goed samenspel stond er al snel 

een score van 3-0 op het bord. Dit 
spel werd doorgezet in de rest van 
de eerste helft. Met een voorsprong 
van 7-1 ging Aalsmeer de rust in. 
Na de pauze was een aantal kleine 
veranderingen doorgevoerd in het 
team, de cirkelloopster ging naar de 
hoek. Het goed spel van de eerste 
helft werd goed opgepakt. Ook in 
de tweede helft was Aalsmeer be-
ter en dit was ook goed te zien aan 
het score verloop. De dames speel-
den goed over en ook de cirkel werd 
regelmatig gevonden. Uiteindelijk 
werd het 16-3 voor Aalsmeer, een 
duidelijke verdiende overwinning. 
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Dansopleiding bracht actieve paar bij elkaar

Diamanten huwelijk voor 
Albert en Minke de Vries 
Aalsmeer - Maandag 15 november 
mochten Albert en Minke de Vries–
Hania zich een diamanten bruids-
paar noemen, want toen was het 
precies zestig jaar geleden dat ze 
trouwden. Samen met hun kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind 
hebben ze dit heugelijk feit gevierd 
tijdens een lang weekend in Overijs-
sel. Het bleef nog even feest in hui-
ze De Vries aan het Poldermeester-
plein, want woensdag 17 november 
kwam burgemeester Pieter Litjens 
hen persoonlijk feliciteren en bloe-
men overhandigen namens het ge-
meentebestuur. Bij binnenkomst viel 
meteen op dat beiden er goed en fit 
uitzien voor hun respectabele leef-
tijd van 81 en 80 jaar. Dat kwam vol-
gens hen door het actief en sportief 
bezig zijn, want er wordt veel tijd be-
steed aan fysiofit, gymastiek en we-
relddansen. Het is dit werelddan-
sen of volksdansen dat Ab en Min-
ke in 1947 bij elkaar heeft gebracht. 
Beiden volgden een opleiding in 
een dansleiderskamp in Blaricum 
en daar sloeg de vonk over. Na hun 
trouwen heeft het jonge echtpaar 
ingewoond bij de ouders van Ab in 
de Cyclamenstraat. Een paar jaar la-

ter verhuisden zijn ouders naar een 
bejaardenwoning.

PTT en kleuterjuf
Aalsmeerder Ab begon in 1944 zijn 
werkcarrière als leerling elektricien, 
maar tijdens dit laatste oorlogsjaar 
was er geen elektriciteit dus ook te 
weinig werk. Later kwam hij terecht 
bij de radiocentrale van Heideman 
in de Zijdstraat, die tijdens de oorlog 
door de bezetter was overgenomen 
en ondergebracht bij het staatsbe-
drijf van de PTT. Al met al heeft Ab 
veertig jaar gewerkt bij PTT-Tele-
com (later KPN) vanaf aspirant-vak-
werkman tot Bureauchef Buitenge-
wone Dienst, waarna hij met pen-
sioen ging. Toen kreeg hij meer tijd 
voor zijn hobby fotograferen en kan 
hij zijn tienduizenden dia’s sorteren, 
scannen en op schijf zetten. Minke 
Hania is in Zuilen geboren en op-
gegroeid. Ze heeft gewerkt als kleu-
terjuf en onderwijzeres basison-
derwijs in Utrecht en Aalsmeer. Na 
haar pensionering heeft ze gepar-
ticipeerd in de VAC (vrouwenad-
viescommissie voor woningbouw in 
Aalsmeer) en coördineerde de tele-
fooncirkel van het Rode Kruis. Sa-

men met Ab werkte ze ook nog mee 
aan de distributie van maaltijden 
voor ouderen en gehandicapten in 
het project Tafeltje Dekje. 

Met caravan door Europa
Als gezin trokken ze met hun twee 
dochters vele jaren met hun cara-
van door heel Europa. Dit doen ze 
nog met de caravanclub De Rode 
Haan, waar Minke landelijk voor-
zitter van is. Daarnaast verblijven ze 
ieder jaar ruim drie maanden in Zuid 
Frankrijk op het creatief centrum 
‘Beauregard’, waar Minke assisteert 
bij cursussen in tekenen, schilde-
ren en beeldhouwen en Ab allerlei 
hand- en spandiensten verricht. Zelf 
werkt Minke ook graag aan grafi-
sche technieken en ruimtelijke vor-
men. Toen ze vijftig jaar getrouwd 
waren heeft ze hiermee zelfs enkele 
weken mogen exposeren in Het Ou-
de Raadhuis in Aalsmeer. Hun ge-
zellige appartement hangt en staat 
vol met haar mooie werk. Het is dui-
delijk dat dit actieve echtpaar nog 
midden in het leven staat en er al-
les uithaalt.  

Door Ilse Zethof Wijkraad zoekt 
voorzitter en 
secretaris
Aalsmeer - Al enige tijd is het be-
stuur van de wijkraad Stommeer op 
zoek naar mensen die bereid zijn de 
functie van voorzitter en secretaris 
te vervullen. Werkzaamheden van 
de secretaris zijn in overleg met de 
voorzitter de agenda opstellen voor 
de vergadering van het bestuur en 
de wijkraad, samen met de voor-
zitter contacten onderhouden naar 
buiten, verzorgen van de inkomen-
de en uitgaande correspondentie, 
lichte administratieve werkzaam-
heden en opstellen van het jaarver-
slag. 
De voorzitter regelt de vergaderin-
gen van het bestuur en de wijkraad, 
draagt de wijkraad representatief 
naar buiten en zorgt voor naleving 
van de statuten. Belangstellenden 
kunnen zich in verbinding stellen 
met Rob Lutgerhorst, telefoon 0297-
342224 of per e-mail r.lutgerhorst@
gmail.com.

Oproep voor meer aanmeldingen
Politie zoekt via mail-alert
Aalsmeer - Politie Amsterdam-Am-
stelland is gestart met een regionale 
campagne om nog meer bewoners 
op te roepen zich aan te melden 
voor mail-alert. In een mail-alert 
vraagt de politie hulp bij de opspo-
ring van criminelen. Een van de ma-
nieren waarop de politie extra ogen 
en oren werft is via een mail-alert 
community op netwerksite Face-
book. Mail-alert is een soort getui-
genoproep. Er wordt een mail ver-
stuurd naar mensen die wonen of 
werken binnen een bepaalde straal 
rondom een misdrijf én zich voor 
mail-alert hebben opgegeven. On-
geveer negenduizend mensen heb-
ben zich het afgelopen jaar aange-
meld om de politieberichten te ont-

vangen. De afgelopen maanden is 
er al regelmatig een beroep gedaan 
op de alertheid van het publiek. Om 
de effectiviteit van mail-alert te ver-
groten is echter nog een veel groter 
aantal aanmeldingen nodig.

Werven via Facebook
Vanaf deze week richt de politie 
zich daarom intensief op het wer-
ven van abonnees. Aanmelden kan 
via de website www.depolitiezoekt.
nl maar speciaal voor de campagne 
is er ook een Facebook-pagina aan-
gemaakt. Via Facebook is het moge-
lijk om vrienden op mail-alert te wij-
zen. De politie hoopt op die manier 
een soort sneeuwbaleffect teweeg 
te brengen.

Kudelstaarter Hermen de Graaf 
CDA kandidaat Provinciale Staten 
Aalsmeer - Kudelstaarter Hermen 
de Graaf is voor het CDA kandi-
daat voor de provinciale verkiezin-
gen, die op 2 maart volgend jaar 
worden gehouden. Dit is bekend-
gemaakt op zaterdag 13 november, 
toen het CDA Noord-Holland ook 
het verkiezingsprogramma ‘Topste-
den, prachtdorpen in het Noord-
Hollands landschap’ vaststelde. 
Lijsttrekker is Jaap Bond. De regio is 
sterk vertegenwoordigd op de ver-
kiezingslijst van het CDA Noord-
Holland. Naast Hermen de Graaf, die 
op de elfde plaats staat, zijn andere 
regionale kandidaten Cees Broek-
hoven (vierde plaats) en Stans Ge-
hrels (twaalfde plaats) uit de Haar-
lemmermeer en Jos Groot (zestien-
de plaats) uit Amstelveen. 
“De regionale spreiding van on-
ze kandidaten is goed en het CDA-
verkiezingsprogramma is ijzersterk’’, 
aldus De Graaf (54 jaar, al 25 jaar 
woonachtig in Kudelstaart en ge-
boren en getogen in West-Fries-
land). Hij is voorzitter van het CDA 
Aalsmeer en was campagneleider 
van het plaatselijke CDA tijdens 

de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart dit jaar. “Toen bleven we in 
Aalsmeer de grootste partij, daarna 
kwamen de teleurstellende Tweede 
Kamerverkiezingen en nu hebben 
we de weg omhoog weer te pak-
ken’’, vindt hij. 

Het CDA kan met het program-
ma ‘Topsteden, prachtdorpen in het 
Noord-Hollands landschap volgens 
De Graaf goed voor de dag komen. 
“We weten wat er in de verschil-
lende regio’s leeft en wat burgers 
en bedrijven willen. Maar we wil-
len ook afslanking van het ambte-
narenapparaat, een verdere verbe-
tering van de infrastructuur en een 
goede balans tussen werken, natuur 
en recreëren’’, vat hij het CDA-pro-
gramma samen. Zelfstandig onder-
nemer De Graaf tot slot:  “Het CDA-
Noord-Holland gaat zich in de pe-
riode 2011-2015 inzetten voor ver-
sterking van de economie, vergro-
ting van de bereikbaarheid en ver-
betering van de leefbaarheid. Voor 
de Noord-Hollanders van nu en 
voor de generaties van morgen.” 

College van B&W te gast 
bij Loogman Groep 
Aalsmeer - Burgemeester en Wet-
houders van Aalsmeer zijn donder-
dag 18 november op bedrijfsbezoek 
geweest bij de Loogman Groep in 
Aalsmeer. Het viertal had een ge-
sprek met directeur Ger Loogman. 
De Loogman Groep bestaat uit ver-
schillende bedrijven, zoals Loog-
man Tanken & Wassen, HuurEen-
Box, Carwash Services en Golfo-
drome Amstelveen. De Loogman 
Groep wast wel 700.000 auto’s per 
jaar en heeft 135 mensen in dienst. 
Er zijn verschillende vestigingen in 
Aalsmeer, Amsterdam, Hoofddorp, 
Lelystad, Rotterdam en Utrecht. Het 
college heeft onder meer gesproken 
over het verleden, de huidige situ-
atie en over toekomstige ontwik-
kelingen. Ger Loogman: “Mijn va-
der heeft het bedrijf in 1959 opge-
richt. Toen ik 17 jaar oud was kwam 
ik, in september 1977, als jongste 
bediende bij het bedrijf werken. 
Het bedrijf bestond uit de handel in 
olie en drie tankstations. In de be-
ginjaren bestond het bedrijf uit de 
handel in petroleum, gasflessen en 
huisbrandolie. Het is allemaal be-
gonnen vanuit de woning aan de 
Bosrandweg. Het tankstation aan 
de Aalsmeerderweg in Aalsmeer/
Amstelveen is de bakermat van de 
Loogman groep. In 1983 is Loogman 
gestart met het wassen van auto’s. 
Wat ooit is begonnen als een stukje 
extra service verlening voor de tan-
kende klanten, is uitgegroeid tot de 
grootste wasstraat van Nederland.” 
Met de innovatieve en ondernemen-
de instelling van Ger en zijn vader, 

is de Loogman Groep uitgegroeid 
tot een onderneming met meerdere 
succesvolle bedrijven. De Loogman 
groep is een innovatie en duurzaam 
bedrijf dat zich steeds wil vernieu-
wen en als het kans daar is expansie 
wil. Zo heeft het de schoonste was-
straten van Nederland. Ook zorgen 
ze ervoor dat gemorste brandstof 
niet in het grondwater terecht komt. 
Al het vuil dat van uw auto komt, 
wordt opgevangen en wordt op ver-
antwoorde wijze afgevoerd. Verder 
reinigt Loogman het waswater van 
de autowasstraten op een biologi-
sche wijze en hergebruiken het wa-
ter voor de volgende wasbeurten.

Bedrijfsbezoeken
Sinds het nieuwe college is aan-
getreden worden met enige regel-
maat bedrijfsbezoeken afgelegd. De 
wethouder van Economische Zaken 
Ad Verburg kan het belang van dit 
soort bezoeken niet genoeg bena-
drukken. ”De wethouders zijn al-
le drie afkomstig uit het bedrijfsle-
ven en weten hoe het daar toegaat. 
Maar het blijft buitengewoon inte-
ressant om nieuwe bedrijven en hun 
werkprocessen te leren kennen. Zo 
houdt het college voeling met de sa-
menleving, de bedrijven.” Het colle-
ge van B&W wil zo ook continu een 
vinger aan de pols houden. Verburg: 
“Zo ontdekken we: waar liggen be-
dreigingen of juist kansen. We zien 
eventuele zwakke en sterke punten. 
Dit kan belangrijke informatie ople-
veren om mee te nemen bij het ma-
ken van beleid.”

Wijkraad Hornmeer bijeen 
over toekomst wijkbeheer
Aalsmeer - Het bestuur van wijk-
raad Hornmeer komt op donderdag 
2 december om 19.30 uur  bijeen in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. 
Allereerst krijgen de bewoners de 
mogelijkheid om zaken in te bren-
gen en te bespreken. Daarna volgt 
een kennismaking met de nieuwe 
buurtregisseur van de politie. Als 
belangrijkste agendapunt komt aan 
de orde de toekomst van de wijk-

raad, de bezuinigingen op het wijk-
beheer , wat verwachten de buurt-
bewoners van het wijkgericht wer-
ken en welke leefbaarheidsvraag-
stukken leven er in de wijk. 
Op de website van de Wijkraad 
Hornmeer staan de definitieve teke-
ningen over de riolering en groen-
voorzieningen van de Roerdom-
plaan en Fuutlaan. Voor meer infor-
matie kan gebeld worden met Irene 
Keessen, tel. 324079. 

“Voors en tegens speelplaats Weteringplantsoen bekijken”

Beraad en raad in vogelvlucht

Bladcontainers 
groot succes!
Aalsmeer - Nog geen twee weken 
staan de bladcontainers in de wijk 
Hornmeer en nu al spreken wijk-
raad en gemeente over een groot 
succes. De containers voorzien dui-
delijk in een behoefte. Op 3 novem-
ber zijn de containers geplaatst 
aan de Saturnusstraat en de Riet-
gorsstraat. De Meerlanden hebben 
sinds die tijd de containers al drie 
maal geleegd en er is al 21 kubie-
ke meter blad opgehaald. Geluk-
kig zijn veel buurtbewoners bereid 
om niet alleen het gevallen blad in 
hun eigen tuin op te ruimen, maar 
ook hun directe omgeving blade-
renvrij te houden. Op deze manier 
blijven de stoepen begaanbaar. 
“Een duidelijk voorbeeld van zelf-
werkzaamheid, die zijn vruchten af-
werpt”, aldus wethouder Gertjan van 
der Hoeven van wijkgericht werken. 
Hij hoopt dat in de toekomst meer 
van dergelijke initiatieven ontplooid 
worden. Ook de wijkraadsvoorzit-
ter, Irene Keessen is enthousiast: Zij 
benadrukt dat het een proef is en 
dat ze hoopt dat er volgend jaar op 
meer plekken in de Hornmeer con-
tainers geplaatst kunnen worden. 
De bladcontainers zijn alleen be-
doeld voor bladeren, dus niet voor 
snoeiafval en dergelijke. Als de con-
tainer vol is, kan de servicelijn van 
de gemeente gebeld worden, 0297-
387575, om de container te laten le-
gen. De containers zijn niet alleen 
bedoeld voor de bewoners van de 
Saturnusstraat en Rietgorsstraat, 
maar voor alle inwoners van de wijk 
Hornmeer.

Aalsmeer - Alvorens het beraad op 
donderdag 18 november jl. van start 
ging, werd Jelle Buisma (PACT) be-
noemd en beëdigd tot tijdelijk toe-
gelaten lid van de Raad. Ronald 
Fransen neemt ‘tijdelijk ontslag’ we-
gens gezondheidsproblemen. Het 
gaat om een periode van 16 weken. 
Tevens nam het beraad kennis van 
het ingediende burgerinitiatief in-
zake de aanleg van een speeltuin in 
Aalsmeer-Dorp. 

Burgerinitiatief 
Mevrouw Evelyn Slavenburg, moe-
der van een dochter van 2,5 jaar 
en een zoontje van 8 maanden, gaf 
een toelichting op een door haar in-
gediend burgerinitiatief voor een 
speeltuin voor kinderen van 2 tot 6 
jaar in Aalsmeer-Dorp. Zelf geeft zij 
het Weteringplantsoen (met daar-
achter een vraagteken) aan als mo-
gelijkheid. Er is gebrek aan speel-
ruimte en speeltoestellen voor klei-
ne kinderen en het Weteringplant-
soen is deels ongebruikt en ligt cen-
traal op weg naar crèche en naar 
school. Zij verzamelde 265 handte-
keningen van bewoners die het ini-
tiatief steunen. 
In een eerste reactie geeft de CDA-
fractie aan dat er handtekeningen 
zijn ontvangen waarin aangegeven 
geen voorstander van het Wete-
ringplantsoen te zijn en voorzichtig-
heid is derhalve geboden. De frac-
tie wacht het voorstel van de wet-
houder af en verwijst ook nog naar 
het speelruimteplan. PACT geeft aan 
dat het initiatief goed is uitgelegd en 
wijst ook op het gegeven dat er zo-
wel positieve als negatieve geluiden 
zijn waar te nemen. 
De VVD-fractie juicht het initia-
tief toe maar vraagt de wethouder 
te onderzoeken of een speeltuin in 
het dorp echt nodig is. De AB-frac-
tie geeft aan dat er last wordt on-
dervonden door hangjongeren bij 
het huidige schoolplein en in het 
Weteringplantsoen is er meer over-
zicht. Wethouder Ulla Eurich zal het 
plan inhoudelijk bekijken en in ja-
nuari 2011 wordt een bewoners-
avond belegd. 
Alle voors en tegens en ook de re-
actie van de wijkraad zullen in ieder 
geval bekeken worden en in april 
2011 gaat er vervolgens een voorstel 
naar het Beraad. De initiatiefneem-
ster geeft aan dat zij niet per se wil 
vasthouden aan het Weteringplant-
soen. Een speeltuin voor de aller-

kleinsten op een andere plek in het 
dorp is ook goed.

Realisatieovereenkomst
Het aanpassen van de kruising bij 
de hoofdingang van bloemenveiling 
Flora Holland is in 2008 ter sprake 
geweest Toen werd gesteld dat dit 
een zaak van de provincie Noord-
Holland en Flora Holland was en dat 
de gemeente daar alleen een bijrol 
in heeft. Een overeenkomst ligt er 
nog niet. Er is wel sprake van “We 
zijn er over in gesprek” en de CDA-
fractie geeft aan dat een overeen-
komst noodzakelijk is omdat het op 
Aalsmeers grondgebied plaatsvindt 
en dat de gemeente daar verant-
woordelijk voor is. De aanpassing 
heeft maar beperkt te maken met 
deze aanvraag, de verkeersintensivi-
teit neemt maar beperkt toe als Flo-
ra Holland Oost en Waterdrinker zijn 
gerealiseerd. De aanpassing is ei-
genlijk nodig om de verkeersstroom 
van heel Flora Holland en de om-
liggende bedrijven naar de nieuwe 
N201 te leiden. Herinrichting bete-
kent in dit verband het zogenaamd 
‘omklappen’ van de kruising en wet-
houder Ad Verburg geeft aan dat dit 
beslist noodzakelijk is om met na-
me de verkeersstroom van vertrek-
kende voertuigen van de veilingter-
reinen te kunnen verwerken en die 
rekening kan niet op het bordje van 
de gemeente worden gelegd en hij 
zal bij de provincie en Flora Holland 
een dringend beroep doen hierover 
duidelijkheid te geven. De Pactfrac-
tie vraagt hoe het zit met de eventu-
ele precedentwerking en wethouder 
Gertjan van der Hoeven geeft aan 
dit hier geen sprake van is. De VVD-
fractie geeft aan dat met de ver-
keerskundige aspecten zeer zorg-
vuldig is omgegaan en de fractie 
staat positief tegenover het voorstel. 
De AB-fractie vraagt zich af hoe het 
geheel financieel is afgedekt. Het 
onderwerp komt donderdag 2 de-
cember weer terug voor de tweede 
termijn en besluitvorming. 

Green Park Aalsmeer
De behandeling van de verster-
king sturingsrelaties Green Park 
Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. 
(GPA) gaf de VVD aanleiding om op 
te merken dat naast de beide porte-
feuillehouders die zich al bezig hou-
den ook de derde portefeuillehou-
der gedelegeerd zal worden en ver-
antwoordelijk zal worden voor het 

toezicht en de controle op Green 
Park. Naar de mening van de VVD 
moet dat dan minimaal de porte-
feuillehouder Financiën zijn want fi-
nanciën vormen de achillespees van 
Green Park Aalsmeer. Het college 
stelt voor om twee keer per jaar een 
gezamenlijk auditoverleg, speciaal 
voor Green Park Aalsmeer bij el-
kaar te roepen. De VVD vindt de au-
ditcommisie niet het podium om de 
controle te houden. De partij heeft 
vorig jaar al, samen met het CDA,  
uitgesproken dat haar voorkeur uit-
gaat naar een Raad van Commissa-
rissen. 
Dit geeft ook voor Green Park 
Aalsmeer bestuurlijke continuïteit. 
De PACT-fractie is de mening toe-
gedaan dat er in de vier voorstel-
len voldoende invulling is gegeven 
om de raad meer inzicht te geven en 
een evaluatie na een jaar is wel ge-
wenst. De CDA-fractie vindt de in-
formatievoorziening van Green Park 
Aalsmeer nog onvoldoende en het 
auditoverleg is niet in staat een juist 
oordeel te kunnen vellen en is dan 
ook niet het juiste instrument. En 
hoe gaat het in Uithoorn? Handig is 
om binnen een jaar te evalueren. AB 
is hier mee eens, wat ook geldt voor 
het voorstel van het college. Het on-
derwerp staat donderdag 2 decem-
ber wederom in de belangstelling. 
De besluitvorming over het Jaar-
plan 2010 Green Park Aalsmeer en 
het kennisnemen van de jaarreke-
ning 2009 van Green Park Aalsmeer 
werd raadsbreed gedragen waarbij 
de AB-fractie aangaf dit met tegen-
zin te doen.

Bijeenkomst Van Cleeffkade
In de rondvraag vroeg de VVD om 
informatie in te winnen omtrent de 
inspraak met betrekking tot de her-
inrichting van de Van Cleeffkade. 
Wethouder Ulla Eurich gaf desge-
vraagd aan dat de bewoners en ge-
bruikers via nieuwsbrieven informa-
tie herinrichting Aalsmeer-Dorp zijn 
geïnformeerd. 
De plannen en de planning zijn 
daarin opgenomen. Momenteel 
wordt er gewerkt aan een voorlo-
pig ontwerp en het is de bedoeling 
op niet al te lange termijn een infor-
matiebijeenkomst te houden waar-
na inspraak volgt. Mogelijke verbe-
teringen zullen vervolgens eventu-
eel verwerkt worden en de inschat-
ting is dat in april of in mei een voor-
stel verwacht mag worden. 

3 Miljoen euro 
voor Deelplan 9
Aalsmeer - Op dinsdag 23 novem-
ber stelde het college van burge-
meester en wethouders het realisa-
tiedocument vast voor de Konings-
traat in Nieuw Oosteinde. De raad 
wordt gevraagd een krediet be-
schikbaar te stellen van 2.910.000,- 
euro voor fase 3 en 4, de ontwikke-
ling van woningen op het zogeten 
Deelplan 9. Ook wordt accoord ge-
vraagd voor samenwerking met de 
GEMA en in te stemmen met ver-
vanging van de riolering in de Ko-
ningstraat. Daarvoor is een bedrag 
nodig van 52.000 euro. Tot slot zal 
de raad kennisnemen van een te 
nemen financieel verlies à 956.874,- 
euro. 

Deur pinautomaat 
met auto geramd 
Rijsenhout - Vrijdag 19 november 
werd in Rijsenhout de toegangs-
deur geramd van een ruimte waarin 
zich een pinautomaat bevindt. Dat 
was in de Schouwbroekerstraat om-
streeks 04.00 uur. De politie trof de 
auto, waarmee de deur is geramd, 
met draaiende motor aan. Onder-
zoek wees uit dat het om een gesto-
len wagen ging. Geprobeerd is ook 
de pinautomaat te saboteren. De 
recherche Haarlemmermeer is een 
onderzoek gestart en vraagt men-
sen die getuige zijn geweest of an-
dere informatie hebben zich te mel-
den via 0900-8844.

Aanrijding auto 
en bromfiets
Aalsmeer - Een 45-jarige automo-
biliste en een 19 jarige bromfietster 
zijn maandag 15 november even 
voor half zes in de middag met el-
kaar in botsing gekomen op de krui-
sing Legmeerdijk met de Bachlaan. 
De bromfiets kwam uit de Bachlaan 
en reed richting De Kwakel. De 19 
jarige stak de kruising over op het 
moment dat de automobiliste op de 
Legmeerdijk richting N201 reed. De 
automobiliste, die groen licht had, 
kon de bromfietster niet meer ont-
wijken. De 19 jarige is met klachten 
aan knieën, nek en rug ter contro-
le overgebracht naar het ziekenhuis. 
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Nietenpotwinnaar: Caroline!
Aalsmeer - Zeer verrast was Ca-
roline toen zij werd opgebeld met 
een felicitatie dat zij de Nietenpot 
bij Ridder & Co heeft gewonnen! 
En dat gebeurt je natuurlijk ook niet 
dagelijks, dat je de Nietenpot wint. 
Caroline had onlangs meegespeeld 
met de Staatsloterij en bij de inle-
vering van haar loten had zij achter-
op haar telefoonnummer geschre-
ven. Alles waar niets op gevallen 
was, kon zo in de Nietenpot! Rid-
der & Co trekt dan uit de Nieten-
pot een lot met telefoonnummer en 
belt dan de gelukkige op dat hij/zij 

een heel Staatslot mag uitkiezen of 
vijf maal een vijfde lot. Caroline koos 
voor het laatste. Zij speelt al jaren 
in de Staatslotenloterij via Ridder & 
Co, omdat zij dat een heel gewaar-
deerd adres vindt. 
Per slot van rekening zijn hier bij-
na alle grote prijzen al eens geval-
len. Ook als zij lootjes koopt als prijs 
voor de kienwedstrijden van buurt-
vereniging De Pomp, dan haalt zij 
die trouw bij Ridder & Co. Caroline 
is namelijk zeer actief bij buurtver-
eniging De Pomp, waar zij al jaren 
secretaris is. 

Veilingdiensten verlaagd 
voor bloemengroothandel
Aalsmeer - De brancheorgani-
satie voor de groothandel in bloe-
men en planten (VGB) en bloemen-
veiling FloraHolland stelden afgelo-
pen donderdag op concernniveau 
de handelstarieven voor 2011 vast. 
Groothandelaren die bij veilingcoö-
peratie FloraHolland inkopen gaan 
versneld minder betalen voor een 
aantal veilingdiensten. Deze verla-
ging is mogelijk door behaalde ef-
ficiencyvoordelen door de fusie van 
FloraHolland met Bloemenveiling 
Aalsmeer. Vorig jaar werd afgespro-
ken dat de tarieven voor een aan-
tal diensten in drie jaar met tien pro-
cent omlaag zouden gaan. Op voor-
stel van de veiling gebeurt dit nu 
in twee jaar om invoering van de 
transactieheffing op alle drie de ex-
portvestigingen mogelijk te maken. 
De tarieven bij de exportvestigin-
gen van FloraHolland worden ver-
der geharmoniseerd. Zo wordt de 
transactieheffing (een bedrag voor 
elke aankoop via de klok) nu ook 
in Naaldwijk en Rijnsburg inge-
voerd. In Naaldwijk wordt de hef-
fing 15 cent, in Rijnsburg 12 cent. 
De daardoor voor de handel ontsta-
ne kostenverhoging op deze vesti-
gingen wordt gecompenseerd door 

verlaging van de serviceheffing. In 
Aalsmeer wordt de transactiehef-
fing verlaagd van 82 naar 72 cent; 
hiervoor wordt ongeveer 1/3 van het 
totale kortingsbedrag gebruikt. De 
tarieven voor elektronische transac-
ties via de klokken en FloraHolland 
Connect gaan omlaag: van 3,5 naar 
1 cent per bericht. Voor handelaren 
die op Aalsmeer veilingkarren hu-
ren, wordt de interne nachthuur ver-
laagd. Dit ter compensatie van de 
huurverhoging van de Aalsmeerse 
veilingkar. De karhuur is zo op alle 
vestigingen van FloraHolland gelijk. 
De huurtarieven onroerend goed 
worden verhoogd met de prijsin-
dex zoals vastgelegd in het huur-
contract. Het huurtarief voor meer-
malige dozen wordt met 1 cent ver-
hoogd. Het is acht jaar geleden dat 
dit huurtarief voor het laatst is aan-
gepast. De onderhandelingsdelega-
tie van de VGB, de Commissie van 
de Handel Concern, en de directie 
van FloraHolland zijn tevreden over 
de bereikte resultaten en het snel-
ler doorvoeren van de afgesproken 
kostenverlaging voor de groothan-
del. Naast de concerntarieven zijn 
ook de onderhandelingen over alle 
vestigingstarieven afgerond.

Feest bij Hoogvliet supermarkten
Met zwarte piet op foto
Aalsmeer - Op woensdag 1 de-
cember is het feest in alle Hoog-
vliet supermarkten! Van 14.00 tot 
16.00 uur is zwarte piet namelijk in 
de winkel om de mijters te bewon-
deren die de kinderen hebben ge-
knutseld met de speciale Hoogvliet 
bouwplaat. Kinderen die dat willen, 
kunnen zelfs met zwarte piet op de 
foto! Natuurlijk krijgen alle kinderen 
een lekkere verrassing van zwarte 

piet, ook als ze niet met hem op de 
foto gaan. Voor de kids die dat wel 
leuk vinden, heeft zwarte piet een 
mooi achtergronddoek meegeno-
men waardoor het lijkt of ze boven-
op de daken staan!
De foto’s worden door Hoogvliet af-
gedrukt. De kinderen kunnen deze 
vanaf maandag 13 december gratis 
ophalen in de Hoogvliet supermarkt 
waar de foto’s zijn gemaakt.

Columns Coq Scheltens gebundeld

Allerlaatste ‘Van de hak 
op de tak’ nu in winkels
Aalsmeer - Negenentachtig com-
plete verhalen uit de jaren 2008 tot 
2010 en een aantal illustraties om-
vatten het allerlaatste, nieuwe boek-
je ‘Van de hak op de tak’ van Coq 
Scheltens.  Tot slechts enkele we-
ken voor haar dood eind mei dit 
jaar verzorgde de kunstenares we-
kelijks met veel humor en kritische 
noten de rubriek ‘Van de hak op de 
tak’ in De Nieuwe Meerbode. Me-
nig lezer keek uit naar de column en 
bladerde als eerste naar dit schrij-
ven van Coq Scheltens. Natuurlijk 
is in het boekje de ‘strijd’ van deze 
markante Aalsmeerse om een ech-
te dorpspomp te krijgen opgeno-
men. De onthulling van de pomp 
afgelopen 11 november had zij ze-
ker graag meegemaakt. Haar naam 
is opgenomen op de plaquette bij 
de pomp: ‘Op basis van een ou-
de ets is door Coq Scheltens en To-
bias Snoep een werktekening ge-
maakt’. In ‘Van de hak op de tak’ 
volgde de kunstenares en oud-po-
litici kritisch alle politieke perikelen, 
maar ook nam zij inwoners terug in 
de tijd van haar jeugdjaren met ty-
pische Aalsmeerse gebruiken en 
recepten. Ook de allerlaatste ‘Van 
de hak op de tak’ is een must voor 
Aalsmeerders en Kudelstaarts die 
‘iets’ met het dorp Aalsmeer heb-

ben. Het boek met verhalen over 
ome Dirk en tante Marie, het dorps-
gezicht van Aalsmeer, de witte sint, 
het surfeiland, oud-regenten, cam-
pagnecarnaval, Farregat en herin-
neringen aan tweelingbroer Jaap is 
voor 15 euro te koop bij het Boek-
huis in de Zijdstraat, Marskramer-
Berg in winkelcentrum Kudelstaart 
en bij De Nieuwe Meerbode in de 
Visserstraat 10. Met de bon in de 
krant kan dit herkenbare boekje om 
zelf te hebben of cadeau te geven 
voor 14 euro aangeschaft worden (1 
bon per boekje). Voor meer informa-
tie: jacq.blesgraaf@xs4all.nl. 

Sfeervolle kerstsale Dreef
Aalsmeer - Iedereen die op zoek is 
naar betaalbare en bijzondere kerst-
decoratie, kan aanstaand weekein-
de, zaterdag 27 en zondag 28 no-
vember, een bezoekje brengen aan 
Dreef 18 in de Hornmeer. De be-
woners hebben hun huis en tuin in 
sprookjesachtige decembersferen 
gehuld. Ballen, bomen, kransen en 

brocante worden te koop aangebo-
den en tal van leuke najaarscadeau-
tjes. Ook kunnen belangstellenden 
zich opgeven voor een Kerstwork-
shop. Kom snuffelen en laat je in-
spireren. Koffie en Glühwein staan 
klaar. Van 12.00 tot 18.00 uur is pu-
bliek aanstaande zaterdag en zon-
dag welkom.

Sfeervolle kerstwinkel Stokman
Aalsmeer - De kerstwinkel van 
Bloemsierkunst Stokman ziet er 
weer super uit!
Met man en macht is gewerkt en 
het resultaat is om door een ringe-
tje te halen.
Een winkel vol leuke cadeau-idee-
ën, alles om de kerstdagen heel 
speciaal te maken, leuke sfeerlicht-
jes, kaarsen, kerststallen, heel veel 
op ‘herten’ gebied, adventsterren 
en vanaf dit weekend ook prachti-
ge adventskransen.
Vanaf 4 december is de kerstsfeer 
compleet, dan start de verkoop 
van de kerstbomen, zoals de mooie 
Noordman en Nobilis Kerstbomen.
De Boekettenmaaksters zijn niet te 

stoppen, en verzinnen de mooiste 
combinaties, zodat U altijd iets spe-
ciaals op tafel hebt staan. Kortom, 
laat u inspireren en ga een sfeervol-
le kersttijd  tegemoet! De kerstbloe-
menwinkel van  Stokman is geves-
tigd aan  de Hornweg 87 en is tele-
fonisch bereikbaar via 0297-327838, 
emailen kan naar info@stokman-
bloemen.nl. Een kijkje nemen op de 
website is een aanrader: www.stok-
manbloemen.nl.
Op zondag 12 december is de win-
kel open van 11.00 tot 16.00. Dan 
wordt het extra gezellig met een 
kopje koffie of een drankje en zal 
Jose’ er weer zijn om glazen te gra-
veren.

Convenant met Inspectie Verkeer
Doelen Coach Service: 
“Veiligheid altijd op één”
Rozenburg - Woensdag 17 novem-
ber heeft de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat haar eerste convenant 
met een touringcarbedrijf afgeslo-
ten. Door het convenant zal de In-
spectie bij Doelen Coach Service 
slechts zeer sporadisch weg- en be-
drijfsinspecties houden en met het 
bedrijf samenwerken om de vei-
ligheid en dienstverlening hoog te 
houden. Het convenant is een voor-
beeld van het vertrouwen waarmee 
de overheid de toezichtlast voor 
het bedrijfsleven wil verminderen.  
Doelen Coach Service komt met 
slechts 2% overtredingen in aan-
merking voor het convenant. Angela 
van Wijk, algemeen directeur Doe-
len Coach Service: ‘We vinden het 
een eer om als eerste touringcarbe-
drijf in aanmerking te komen voor 
dit convenant. Als één van de wei-
nige bedrijven in deze sector voeren 
we 100% controle uit op onze werk-
wijze. Veiligheid staat bij ons altijd 
op nummer één.’ Met het convenant 
neemt Doelen Coach Service, hou-
der van het Keurmerk Touringcar-
bedrijf, haar verantwoordelijkheid 
in het naleven van wet- en regel-
geving op het gebied van arbeids-
tijden, wegverkeer en personen-
vervoer. Doelen Coach Service rap-

porteert jaarlijks aan de Inspectie 
over haar werknemers, haar materi-
eel, de registratie van arbeidstijden, 
overtredingen en ongevallen. Ange-
la van Wijk: “Vaak worden bussen 
voor schoolreisjes en verenigings-
uitjes uitgezocht op de laagste prijs. 
Maar met het Keurmerk Touringcar-
bedrijf en het convenant weet je dat 
je in een veilige touringcar zit met 
een chauffeur die zich aan de ar-
beidstijdenwet houdt.”  

Doelen Coach Service begon in 
1925 in de Amsterdamse Doelen-
straat. Sinds ruim veertig jaar wordt 
de touringcar- en limousineservice 
gerund door de familie Van Wijk. 
In 1992 verhuisde het bedrijf naar 
Schiphol, waarvandaan hun limou-
sines internationale sterren en roy-
alty vervoeren. Doelen Coach Ser-
vice vervoerde de Nederlandse 
Olympische équipe na de Zomer-
spelen in 2008 van Schiphol naar 
het Olympisch Stadion. Ook bij de 
eerste landing op Schiphol van het 
grootste passagiersvliegtuig, de Air-
bus A-380, vervoerde Doelen Coach 
Service de pers over het Schiphol-
terrein. Doelen Coach Service be-
dient ook de regionale markt, door 
daguitjes te organiseren.   

De Zonnebloem Aalsmeer 
valt in de prijzen!
Aalsmeer - De afdeling Aalsmeer 
van de Zonnebloem heeft afgelo-
pen zomer liefst 2.550 loten ver-
kocht voor de nationale loterij. De 
trekking is op 15 november geweest 
en op een zestal, in Aalsmeerse ver-
kochte, loten zijn prijzen gevallen. 
Wie zijn de eigenaars van de num-
mers 0482309, 0482851, 0483309, 
0483851 en 0483972. Zoek uw lot 
op en kijk op www.zonnebloem.nl 
wat u gewonnen heeft. De afde-
ling Aalsmeer ontvangt een bedrag 
van de opbrengst van de loterij en 
gaat hiermee uitstapjes en gezel-
lige gastenmiddagen organiseren. 
Op woensdag 15 december staat 

een bezoek van gasten met vrijwilli-
gers aan een pannenkoekenhuis op 
het programma. De Zonnebloem zet 
zich in voor ouderen die vereenza-
men en voor gehandicapten van alle 
leeftijden. Voor gehandicapten van 
18 tot 45 uur is er sinds enige tijd de 
Zonnebloem LinQ. Er komen steeds 
meer werkgroepen in het land die 
onder andere LinQ café-avonden 
organiseren waar lotgenoten elkaar 
kunnen ontmoeten. Op de site is 
meer informatie te vinden. Wie zich 
wil aanmelden als vrijwilliger of do-
nateur wil worden, kan contact op-
nemen met Tineke Zelen via 0297-
341739 en tinekezelen@planet.nl.

Vrijdag verkoop Rode Kruis!
Aalsmeer - Vorige week stond in 
een bericht van het Rode Kruis dat 
op 19 november een verkoopstand 
zou staan bij supermarkt Hoogvliet 
in Oost, maar helaas heeft de orga-
nisatie zich een week vergist in de 
datum en vindt de verkoping aan-
staande vrijdag 26 november plaats 
van 9.00 tot 17.00 uur. 
Sjaals, sokken, wollen handschoe-
nen, truien en voor de Kerst gebor-
duurde tafellakens zijn te koop in de 
stand van het Rode Kruis Aalsmeer 

bij de hoofdingang (oude ingang) 
van supermarkt Hoogvliet. Ook de 
kerst- en nieuwjaarskaarten zij er 
weer te kust en te keur. Mochten 
er mensen vorige week vrijdag te-
leurgesteld hebben gezocht naar de 
stand die er niet was, dan kunnen zij 
dit melden bij de dames van de ver-
koop en wordt tien procent korting 
gegeven op de toch al spectaculai-
re prijzen. Uiteraard biedt het Rode 
Kruis excuses aan voor het misver-
stand.

Sponsor voor acrobate Daniëlle
Aalsmeer - Acrobate Daniëlle Bub-
berman heeft een nieuwe sponsor: 
Fitness Aalsmeer. 
De sportclub in de Hornmeer biedt 
Daniëlle de mogelijkheid om ge-
bruik te maken van alle facilitei-
ten in de sportschool. De inmid-
dels 17-jarige Kudelstaartse, win-
nares van de eerste editie van ‘Hol-
lands got Talent’ in 2008, is er heel 
blij mee. Want naast de professio-
nele opleiding tot luchtacrobate en 
contortioniste die Daniëlle volgt bij 
Corpus Acrobatics in Bussum, zijn 
de trainingen bij de sportschool een 
mooie aanvulling om extra aan haar 
conditie te kunnen werken. Daniël-
le is meervoudig Nederlands kampi-
oene ritmische gymnastiek. Ze sloot 
een aantal fantastische en succes-
volle jaren in de topsport af met 
een zilveren medaille op het on-
derdeel bal tijdens de Nederlandse 
kampioenschappen in 2008. Sinds-

dien richt Daniëlle zich volledig op 
een carrière in de acrobatiek. Ze is 
op dit moment volop bezig met re-
petities en voorstellingen voor twee 
grote producties van Corpus Acro-
batics. Zo maakt ze onder andere 
deel uit van de vaste cast van ‘Evo-
lution’, de multimediale circusshow 
over de geschiedenis van onze aar-
de. Na het succes van het afgelopen 
seizoen presenteert Corpus deze 
wervelende theatershow dit seizoen 
opnieuw op verschillende nationale 
en internationale theaterpodia. Da-
niëlle wordt overigens ook nog altijd 
trouw gesponsord door Four Sea-
sons Quality B.V. uit de Kwakel. Zo 
kon ze mede door financiële steun 
van FSQ bijvoorbeeld afreizen naar 
de ‘École Nationale de Cirque’ in het 
Canadese Montréal. De sponsoring 
van Fitness Aalsmeer maakt het nu 
mogelijk dat ze altijd in topconditie 
kan blijven.

Deel opbrengst Rode Kruis-
gebouw naar Mappa Mondo
Aalsmeer - Na de grote donaties 
aan het vakantieschip de J.Henri 
Dunant en de Rode Kruis hotels IJs-
selvliedt en De Valkenberg heeft het 
bestuur van afdeling Aalsmeer een 
bedrag van 44.000 euro geschon-
ken aan de drie Rode Kruis Mappa 
Mondo huizen in Nederland. Map-
pa Mondo (Italiaans voor ‘wereld-
kaart’) biedt een thuis aan kinderen 
met een levensbedreigende of chro-
nische ziekte. Een thuis waar kinde-
ren spelen, leren, lachen en huilen 
en waar ze dagelijks met aandacht 
en zorg worden omringd. Het Rode 
Kruis heeft in Nederland drie Map-
pa Mondo huizen waar beroeps-
krachten zowel als verpleegkundi-
gen en pedagogische medewerkers, 
ondersteund door vrijwilligers, wer-
ken aan de intensieve en voortdu-
rende zorg die deze kwetsbare kin-
deren, tot de leeftijd van 18 jaar, no-
dig hebben. Sommige kinderen wo-
nen een tijdje in Mappa Mondo tot 
de ouders weer in staat zijn de zorg 
over te nemen of tot er een ande-
re goede plek voor de kinderen ge-
vonden is. Ouders, broertjes en zus-
jes mogen altijd op bezoek komen 
en soms ook blijven logeren. Een 
ziek kind heeft naast medische ver-
zorging ook behoefte aan aandacht, 
warmte en tijd en dat is wat zij, door 
de gezamenlijke inzet van mede-
werkers en vrijwilligers van Map-
pa Mondo, krijgen. Kinderen in de 
Mappa Mondo huizen krijgen een 
zo gewoon mogelijk, prettig kinder-
leven, elke dag weer en 24 uur per 
dag. Elk van de drie Mappa Mondo 
huizen, één in Wezep, de ander in 
Rijswijk en nog een in Waalre, had-

den hun eigen wenslijstje voor aan-
passingen in en rondom hun ge-
bouw en door de giften van afde-
ling Aalsmeer, geld dat men kon be-
steden uit de opbrengst van de ver-
koop van het gebouw, konden deze 
wensen verwezenlijkt worden. Het 
huis in Wezep heeft een bedrag van 
23.500 euro gekregen om daarmee 
een blokhut in de tuin en een box 
voor grote kinderen aan te schaffen 
en de kinderkamers te laten schil-
deren. Mappa Mondo Haaglanden 
in Rijswijk gebruikt de geschonken 
7.000 euro om er huishoudelijke ap-
paraten van te kopen en aanpassin-
gen in de tuin van te bekostigen. Het 
huis in Waalre heeft 13.500 euro ge-
kregen en gaat daarmee een ‘vogel-
nest’-schommel, een hoge box, een 
douchebrancard en een in hoog-
te verstelbare commode aanschaf-
fen. “Het totale bedrag van 44.000 
euro heeft een uitstekende be-
stemming gekregen”, aldus het be-
stuur van het Rode Kruis Aalsmeer. 
De bedragen zijn vorige week per 
cheque overhandigd aan de coör-
dinator van de Mappa Mondo hui-
zen van het Rode Kruis. De meege-
komen bestuursleden van afdeling 
Aalsmeer kregen een rondleiding 
door de huizen. Elk Mappa Mondo 
huis heeft plaats voor 8 tot 10 kin-
deren. De kinderen blijven er zolang 
dat nodig is. Er komen regelmatig 
plaatsen vrij. Op de website www.
mappamondo.nl staat alle informa-
tie over de Mappa Mondo huizen en 
de contactadressen voor mensen 
met een kind dat misschien ook wel 
voor een plaats in aanmerking zou 
kunnen komen.
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Schaakclub ’t Kalende Pionnetje

Jaap van Staaveren de 
nieuwe rijzende ster?
Kudelstaart - In vergelijking met 
afgelopen seizoen ziet de ranglijst 
er bij schaakclub ’t Kalende Pionne-
tje veel anders uit. Zo zijn er spelers 
die het afgelopen seizoen onderaan 
stonden en die nu hard op weg zijn 
naar de bovenste regionen. Eén van 
de hoogvliegers is Jaap van Staave-
ren, drie weken geleden versloeg hij 
Jurgen van der Zwaard en donder-
dagavond was Henk Raadschelders 
aan de beurt. Met goed schaakspel 
zette Jaap de stelling van Henk al 
snel onder druk. Henk had hier geen 
adequate reactie op met als resul-
taat een klinkende overwinning 
voor Jaap. Maar ook Adri Meijhuis 
draait op dit moment uitstekend en 
heeft al een aardige voorsprong op-
gebouwd op Kees van der Weijden 
en Wouter Wiebes. Adri is de enige 
schaker die al bij de opening van de 
partij een gele rakker heeft staan bij 
het schaakbord. De overige scha-
kers zitten dan nog aan de thee of 
koffie. Een andere eigenaardigheid 
van Adri is dat een schaakpartij ook 
niet te lang mag duren. Half tien is 

een mooi tijdstip om de partij af te 
sluiten, winst of verlies het maakt 
Adri niet uit. Deze avond duurde zijn 
partij tot half elf en hij dacht er ook 
niet lang over na om de remise van 
Jurgen te accepteren. Daarentegen 
zijn de prestaties van Fred Klijn het 
tegenovergestelde van Adri en Jaap. 
Met veel pijn en moeite wist Fred er 
een remise uit te slepen tegen Ar-
mando van der Hoorn. Het advies 
van Adri zou zijn om in plaats van 
koffie een keer met een stevig glas 
bier te beginnen.
Uitslagen ronde 12
Gerard Verlaan-Peter Buis            0-1    
Peter Verschueren-Mladen Cicek          1-0    
Richard Piller-Fred Buskermolen      1-0    
Martin Poortvliet-Leo Buis              1-0    
Marco Hogenboom-Bert Lammers          1-0    
Wim de Hertog-Martijn Baars         1-0    
Gerard van Beek-Theo Baars            1-0    
Peter de Jong-Jaap van der Bergen   1-0    
Henk Raadschelders-Jaap v. Staaveren   0-1    
Adri Meijhuis-Jurgen v.dZwaard  remise    
Paul den Haan-Harry Buskermolen     1-0    
Fred Klijn-Armando van der Hoorn  remise 
Kees v.d. Weijden-Wouter Wiebes      remise  

Langebaan schaatsen 
Myrthe Brommer beleeft 
goede seizoensstart!
Kudelstaart - VZOD schaatsster 
Myrthe Brommer heeft afgelopen 
zaterdag in Tilburg bij de Holland 
Cup 2 laten zien dat ze als A-juni-
oren op de 500 meter goed meekan 
met de subtoppers van Nederland 
door op deze afstand voor Pauli-
ne van Deutekom en Diane Valken-
burg met een tijd van 41.55 op een 
dertiende plek te eindigen. Op de 
1000 meter ging het wat moeilijker 
op het zware Tilburgse ijs en ein-
digde ze met een tijd van 1.25.57 op 
een twintigste plek van totaal dertig 
deelneemsters. Op de zondagavond 
werden de supersprint afstanden 
100 en 300 meter dit jaar voor het 
eerst gereden door Myrthe en zij 
behaalde persoonlijke records van 
11.26 en respectievelijk 26.72 se-
conde! Na de zomertrainingen on-
der een nieuwe baanselectietrainer 
is Myrthe sterk het seizoen gestart. 
Na een trainingsweek in Erfurt wer-

den de persoonlijke toptijden op de 
500, 1000 en 1500 meter in oktober 
al scherper gezet. 41.30 op de 500, 
122.25 op de 1000 en 2.11.06 op de 
1500 meter zijn haar nieuwe per-
soonlijke records op deze afstanden 
en hiermee plaatste zij zich voor het 
Holland Cup circuit! 
Door de goede prestaties heeft 
Myrthe zich al vroeg in the picture 
gereden en vorig weekend werd ze 
dan ook uitgenodigd om de Resi-
dentie cup te rijden. In deze wed-
strijd konden de twaalf beste A ju-
nioren van Nederland een ticket af-
dwingen voor een World cup wed-
strijd voor junioren. 
Op de 500 meter lukte dit net niet 
door als tweede te eindigen achter 
een jong oranjerijdster, maar voor 
een deelneemster van het NK af-
standen voor senioren. Toch een 
prima prestatie van deze 19-jarige 
schaatsster uit Kudelstaart!

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond van 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
16 november.
Lijn A:
1. Jan en Jaap Geleijn 59,29
2. Jan en Krijnie Joore 56,07
3. Ger Lubbers en Willy Stokman 54,58
4. Kos van Es en Theo Blom 53,57
5. A. v. Verseveld en Tiny v. Zijverden 52,50
6. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 51,67
7. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 51,25
8. Juul en Matje Wentzel 47,92
9. Marianne Joore en Herma Raggers 46,79
10. Nelly Mul en Marry Tulp 45,00
Lijn B:
1. Guus en Mieke van Neijenhof 59,29
2. Laurens en RIna Veldt 58,21
3. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 54,29

4. Jan en Mien Korenwinder 53,93
5. Jan van Ginkel en Trees de Jong 53,93
6. Marthe en Theo Teunen 52,86
7. Anny en Sima Visser 51,43
8. Jan Oor en Martin van der Laarse 47,14
9. Wil Groot en Trudy Stokkel 46,07
10. Coby en Gerrit van Leeuwen 42,50
Lijn C:
1. Piet van Hoek en Coby Blom 57,86
2. Erna en Pieter Jongkind 53,21
3. Klaas Maarse en Adri Otto 52,14
4. Oege de Jong en Ang. Korenromp 51,79
5. Rita Blaauboer en Gerard Pouw 51,07
6. An Joore en Mien van der Laarse 50,36
7. Wim en Miep Bakker 50,00
8. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 50,00
9. Bep Brockhoff en Ank Roodenburg 48,57
10. Ruud Doeswijk en Ton Peperkoorn 47,14

Rankingtoernooi topvolleybal
Tweede plek voor Erik Drenth 
en Jordi van der Sluis
Aalsmeer - Footvolleyballers Erik 
Drenth en Jordi van der Sluis heb-
ben een kraker neergezet in het ran-
kingtoernooi in Groningen. Het bes-
te spel en het venijn zat in de laatste 
wedstrijden, nadat Erik en Jordi de 
poule wedstrijden goed waren door-
gekomen. In de halve finale moest 
er afgerekend worden met de naas-
te concurrenten, Bas Heijt en Fred 
Bloem. De winnaar van deze partij 
bleef, of werd de nieuwe, nummer 
twee van de Nederlandse ranking. 
Het werd een spannende wedstrijd 
waarin beide teams goed aan elkaar 
gewaagd waren. Toch was het bete-
re spel van Drenth en Van der Sluis 
die tegen het einde aan langzaam 
wegliepen. Door goed aanvallend 
spel wist het koppel de tweede plek 
te consolideren en de winst naar 
zich toe te trekken met 18-14. Dol-
blij en hierdoor in het vertrouwen 
gesterkt wachtte de finale tegen het 
team wat al ruim een jaar ongesla-
gen is in Nederland: Bart Zantman 
en Martijn ten Duis. Het werd smul-
len geblazen in de finale waarin ge-

streden werd om ‘best of three’ sets. 
Drenth en Van der Sluis begonnen 
furieus aan de finale en lieten de 
kampioenen geen schijn van kans. 
Met maar liefst 18-9 werd de eerste 
set binnengehaald, gadegeslagen 
door vele liefhebbers. In de tweede 
set werd al snel een voorsprong van 
3 punten gepakt, maar Zandman 
en Ten Duis wisten op het tand-
vlees de tweede set binnen te halen 
met 15-18. De derde en beslissende 
set ging lang gelijk op. Uiteindelijk 
speelde het hoge niveau met lange 
rally’s het nieuwe koppel Drenth en 
Van der Sluis parten. Door de ver-
moeidheid werden de aanvallen 
minder venijnig en kon er verdedi-
gend niet meer alles belopen wor-
den om het toernooi alsnog te win-
nen. Met 11-15 werd er moe maar 
toch voldaan gecapituleerd. Uiter-
aard zijn Erik Drenth en Jordi van 
der Sluis trots op de behaalde twee-
de plaats. De laatste ranking dit jaar 
is op vrijdag 3 december vanaf 20.00 
uur in The Beach aan de Oostein-
derweg 247a.

Dario en Guido winnaars 
Beachvolleybaltoernooi
Aalsmeer - Vorige week zondag 
was het weer tijd voor het Beachvol-
leybal maandtoernooi in The Beach. 
Vanaf 10.00 uur ging het maand-
toernooi zoals altijd van start met de 
categorie 2x2 hoog. Deze keer werd 
er gespeeld volgens een nieuw 
schema, waardoor de teams tijdens 
het gehele toernooi meer wedstrij-
den konden spelen. De in het totaal 
18 teams streden op het scherpst 
van de snede en uiteindelijk ging de 
overwinning bij de dames naar het 
team De Mama’s. In de mix cate-
gorie ging de overwinning naar het 
team Sponsor gezocht en de cate-
gorie heren werd gewonnen door 
het team D&G, Dario en Guido. Bij 
het 4x4 allround toernooi was het 
weer ouderwets gezellig. Na een 
twee voorronde wedstrijden, wer-
den de teams verdeeld in drie cate-
gorieën. In de fun categorie ging de 
overwinning naar het team 4x4 Hy-
ves. In de categorie future ging de 

overwinning naar team Hamam. In 
de pro categorie werd fel gestreden 
door ervaren maandtoernooi deel-
nemers en dit keer trok het team 
van de Opa’s weer eens aan het 
langste eind. Het laatste, maar ze-
ker niet minder spannende, 2x2 laag 
toernooi startte vanaf 14.00 uur. Ook 
hier gingen achttien teams de strijd 
aan met elkaar. Hier werden even-
eens eerst kwalificatierondes ge-
speeld, voordat de finale rondes van 
start gingen. In de fun poule eindig-
de het team Sven en Jeroen op de 
eerste plaats. De future poule werd 
gewonnen door Karen en Chiel en 
de pro poule werd gewonnen door 
het team Red Alert! Het eerstvol-
gende maandtoernooi is op zon-
dag 5 december (surprise-toernooi). 
Ook zin gekregen om een keer op 
het maandtoernooi te komen spe-
len? Surf dan naar de website www.
beach.nl of stuur voor inschrijving 
een mailtje naar sportief@beach.nl. 

Fietscrossen BMX
Ferdi, Bart en Mats van 
UWTC kampioen NH 
Uithoorn - Zondag 31 oktober al-
weer de laatste Noord Holland cup 
verreden. UWTC was maar liefst met 
47 rijders vertegenwoordigd en die 
probeerden allemaal een mooie uit-
gangspositie voor de finale te be-
reiken. Dat lukte lang niet voor ie-
dereen, want er deden zes vereni-
gingen mee met ook heel veel goe-
de rijders. In de manches ging het 
er stevig aan toe, want elk punt dat 
behaald werd, telde mee voor het 
eindklassement. 
Eerste plaatsen in de verschillende 
categorieën zijn behaald door: Fer-

di Cevahir, Bart van Bemmelen en 
Scott Zethof en zilver is uitgereikt 
aan Mauro Wuurman, Jochem v/d 
Wijgaard, Maarten v/d Mast, Mats 
de Bruin, Joey Nap Kevin de Jong 
en Mauro Wuurman. Ook werden 
drie rijders individueel kampioen in 
hun klasse. Ferdi Cevahir is kam-
pioen van Noord-Holland gewor-
den in de klasse van de zesjarigen, 
Bart van Bemmelen pakte deze titel 
in de categorie tien-jarigen en Mats 
de Bruin is voor de vierde keer op 
rij kampioen geworden van Noord-
Holland. 

Ook op Westeinderplassen!
1e Nationaal Regenboog 
zeilevenement in 2011
Aalsmeer - Jan Uit den Boogaard, 
voorzitter Regionaal overleg Hol-
lands Utrechtse Plassen, maak-
te onlangs bekend dat het Nieuw-
koopse initiatief voor een Natio-
naal Regenboog Zeilevenement in 
2011 definitief doorgaat. De eerste 
wedstrijddag op de Kagerplassen is 
woensdag 29 juni 2011. De volgen-
de dag heeft het evenement plaats 
op het Braassemermeer, vervolgens 
op de Westeinderplassen en daarna 
op de Vinkeveense Plassen. Op zon-
dag 3 juli, de slotdag, wordt op de 
Nieuwkoopse Plassen aan het ein-
de van de zeilcompetitie de winnaar 
bekendgemaakt. 
Dit evenement draagt zeker bij aan 
de bekendheid van het Groene Hart 
als recreatief en toeristisch water-
sportgebied, waarvan het waterop-

pervlak groter is dan dat van Fries-
land. De gemeenten Aalsmeer, Bo-
degraven in samenwerking met 
Reeuwijk, Leiden, Kaag en Braas-
sem, Nieuwkoop, de Ronde Venen, 
Teylingen,   Greenpoort gemeenten 
onder de naam ‘Beleef de Bollen-
streek’ en Wijdemeren/Loosdrecht 
nemen deel aan de zeilcompeti-
tie. De organisatie is in handen van 
Groene Hart Bureau voor Toerisme, 
Programmabureau Groene Hart va-
rend onder de naam de ‘Drie Pro-
vinciën’(Noord-Holland, Zuid-Hol-
land en Utrecht) en de Kamer van 
Koophandel Haaglanden varend 
onder de naam ‘Bedrijfsleven Rijn-
land’. In de wedstrijdperiode worden 
naast de zeilcompetitie, door en in 
de gemeenten veel activiteiten ge-
organiseerd.

Handbal jeugd
Mini’s Fiqas weer ongeslagen
Aalsmeer - Afgelopen zondag, 21 
november speelden de mini’s van Fi-
qas Aalsmeer een toernooi in Nieu-
wegein. De eerste wedstrijd begon 
om 10.00 uur dit betekende dat er 
om 9.30 uur verzameld moest wor-
den in de kantine. Het team bestond 
deze keer uit Nina, Romy, Lesley, 
Cody, Maik en Jort. De eerste wed-
strijd werd gespeeld tegen Venus 1, 
een lastige ploeg, die goed tegen-
stand bod.  Echter door goed kee-
perswerk en samenspel werd de-
ze wedstrijd gewonnen met 6-1. In 
de tweede wedstrijd was Havas 1 
de tegenstander. Weer een goede 
ploeg, die het Fiqas Aalsmeer in het 
begin aardig moeilijk maakte. Ech-
ter door goed samen spel werd de-
ze wedstrijd ook gewonnen en wel 
met 6-0. Deze keer was er geen tijd 
voor rust, er moest meteen door ge-
speeld worden. 
Na een snelle keepers wissel, want 
elke wedstrijd staat er een andere 
keeper op doel, werd gefloten voor 
het begin van de derde en laatste 
wedstrijd. Het was al snel duidelijk 
dat ook deze wedstrijden gewonnen 

ging worden. Het gevolg hiervan 
was dat Fiqas Aalsmeer wat rom-
melig ging handballen. Met 1 spe-
ler op de cirkel en drie die aan het 
storen waren, werd de keeper re-
gelmatig op de proef gesteld, echter 
ook deze keeper was goed en zorg-
de ervoor dat de tegenpartij het net 
niet kon vinden. Deze laatste wed-
strijd werd met 8-0 gewonnen van 
Leidsche Rijn. 

Sinterklaastoernooi
Zaterdag 27 november wordt in 
de Bloemhof het Sinterklaastoer-
nooi gehouden van 13.00 tot 16.00 
uur. Het gerucht gaat dat deze dag 
de goedheiligman ook een poging 
gaat doen om het handbalspel on-
der de knie te krijgen, misschien 
wel een wedstrijd tegen de sint en 
zijn pieten. Publiek is welkom om 
de verschillende teams van Fiqas 
Aalsmeer aan te moedigen. De mi-
ni’s, kinderen van 4 tot 7 jaar trai-
nen elke vrijdag van 16.00 tot 17.00 
uur bij sporthal De Bloemhof aan de 
Hornweg. Iedereen in deze leeftijd is 
welkom eens mee te trainen. 

E3 voor de overwinning op SCW E1. V.l.n.r. Coach Leen, Justin, Roy, Mike, Lu-
cas, Gert Post (sponsor Bruna), Jorik, Rick, Rowan, Bart en Steyn.

Jong Aalsmeer United E3 
wint derby tegen SCW: 2-1
Aalsmeer - Zaterdag 20 novem-
ber moesten de E3-voetballertjes 
van Jong Aalsmeer United aantre-
den tegen de E1 van SCW. JAU be-
gon de wedstrijd niet lekker, veel 
ballen kwamen niet aan. SCW was 
naar Aalsmeer gekomen om te win-
nen en daar hadden de spelers van 
JAU in de eerste helft weinig grip 
op. Gelukkig was Lucas wel wak-
ker en stond een goede wedstrijd te 
keepen. Dankzij enkele mooie red-
dingen wist hij de schade voor JAU 
te beperken. 
Na 15 minuten ging het toch mis en 
maakte SCW er 0-1 van. In de rust 
heeft coach Leen de jongens even 

goed wakker geschud, de wedstrijd 
zouden de jongens kunnen winnen. 
Dus, vol aan de bak. Aanvallen lie-
pen veel beter en de vrije man werd 
beter gevonden. 
Na 10 minuten viel de gelijkmaker 
door een mooie aanval, die door 
Justin goed werd afgemaakt, 1-1. 
Na de gelijkmaker ging het spel op 
en neer en kwamen er kansen voor 
beide ploegen. 
Vijf minuten voor tijd was het ein-
delijk raak door een mooie ingestu-
deerde hoekschop die prima werd 
ingekopt door Jorik 2-1. En dit was 
tevens de eindstand. Toch nog ge-
wonnen van SCW.

Kudelstaart - De junioren van RKDES B2 zijn onlangs in nieuwe tenues ge-
stoken door Potplantenkwekerij Corditas. Prachtige nieuwe zwarte broekjes, 
rode kousen en rode shirts waarop de naam van het bedrijf prominent vermeld 
wordt. Corditas is gevestigd aan de Hoofdweg 36. Kwekerij Corditas is een ac-
tief bedrijf dat graag zijn naam verbindt aan een actief voetbalteam als RK-
DES B2, dat uitkomt in de KNVB 2e klasse. Op de foto: Achter van links naar 
rechts:  Werner Overwater (leider), Patrick Fortier, Ramon Overwater, Nasr 
Edine Zagougui,  Stefan Bakker, Roy Gaarenstroom, Bart de Jong, Dylan van 
de Kar, Jos Veldhoen (leider) en de heer Meijer van Corditas, Voor van links 
naar rechts: Niels Meijer, Stefan Schijf, Kevin Kraan, Robin van As, Jordy Veld-
hoen, Aron Bubberman en Danny Bon.

Nieuw tenue voor RKDES B2 

Fietsersbond en de ANBO
Aalsmeer - Onder het motto ‘Expert 
meeting verkeersveilige fietsmobi-
liteit onder ouderen’ was de AN-
BO afdeling Aalsmeer op vrijdag 12 
november, tezamen met andere be-
langhebbenden, uitgenodigd bij de 
Fietsersbond. Tijdens een geani-
meerde bespreking in het hoofd-
kantoor bleek dat heel veel groepen 
zich bezighouden met het fietsen 
door ouderen. Er ontstond al spoe-
dig een levendige discussie en er 
kwamen heel wat aspecten naar vo-
ren, waaronder ook lokale verschil-
len. Zo is er een groot verschil tus-
sen de Twentse bossen, waarbij de 
bereikbaarheid van een ambulance 
problemen oplevert, en de verkeers-

drukte in de Randstad. Ook bleek 
tijdens de bespreking dat niet al-
leen de fietsersbond ondersteuning 
kan bieden bij het opzetten van ver-
keersveilige activiteiten, maar dat 
bijvoorbeeld de ANBO bij het minis-
terie kan aankloppen voor subsidie  
bij het opzetten van concrete ideeën 
ten aanzien van dit onderwerp voor 
ouderen. 
Overigens bleek wel duidelijk tij-
dens deze bespreking dat de AN-
BO Aalsmeer in vergelijking met de 
andere groepen al een jarenlange 
ervaring heeft met het organiseren 
van fietstochten voor ouderen, wat 
niet betekende dat men zich afsloot 
voor goede tips van anderen.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 27 november

AALSMEER
Aalsmeer 5 – Roda’23 4 14.30 u
Aalsmeer/RKAV Vet.1–L.vogels vet.1 14.30 u

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

R.K.A.V.
RKAV 2 – Hoofddorp 2 14.00 u
RKAV/Aalsmeer Vet.1-L.vogels vet.1 14.30 u
DRC Vet.1 - RKAV Vet.2 14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – Ouderkerk MB.1 17.00 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United A1 – Zuidvogels A1 12.00 u
J.A.United.B2 – NVC B2 14.30 u
SCW B2 - J.A.United B3 12.00 u
Concordia C1 - J.A.United C1 13.00 u
J.A.United C2 – BFC C2 12.30 u

Pupillen
Bloemendaal D1 - J.A.United D1 10.15 u
J.A.United D2 – VVC D3 11.15 u
J.A.United D3 – RKDES D4 10.00 u
RCH D3 - J.A.United D4 11.15 u
Zandvoort E1 - J.A.United E1  9.00 u
J.A.United E2 – DWV E1  9.30 u
Sp.Martinus E2 - J.A.United E3 10.15 u
J.A.United E5 – HBC E3  9.30 u
J.A.United E6 - J.A.United E9  9.30 u
Kon.HFC E 13 - J.A.United E7 11.30 u
Hoofddorp E 12 – J.A.United E8 10.00 u
J.A.United F1 – Legm.vogels F2  9.00 u
Terrasvogels F1 - J.A.United F3 10.00 u
Hoofddorp F6 - J.A.United F4  9.00 u
J.A.United F5 – VVC F5  9.00 u
Roda’23 F7 – J.A.United F6 10.15 u
Haarlem/K’land F3 - J.A.United F7 11.30 u
RCH F5 - J.A.United F8  9.00 u
Diemen F 12 - J.A.United F11  9.00 u

Meisjes
CSW MC.1 - J.A.United MC.1  8.45 u
B’veldert MD.4 - J.A.United MD.1 12.30 u
J.A.United ME.1 – HBC ME.1 11.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES D1 – Roda’23 D5 11.00 u
RKDES D2 – Kon.HFC D4  9.30 u
Sp.Martinus D5 - RKDES D3 11.30 u
J.A.United D3 - RKDES D4 10.00 u
Abcoude E3 - RKDES E2  9.30 u
RKDES E3 – Weesp E5 11.00 u
RKDES E4 – Abcoude E8  9.30 u
HSV’69 E1 - RKDES E5 11.00 u
ZRC/Herenmarkt F1 - RKDES F1  9.30 u

KDO F1 - RKDES F2 11.00 u
Pancratius F8 - RKDES F5  9.00 u
RKDES F7 – Badhoevedorp F2 11.00 u
RKDES F8 – Zandvoort F2 11.00 u
RKDES F9 – Tos Actief F8 11.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Buitenveldert DA.2 11.00 u
HSV Sport MA.1 - RKDES MA.1 10.00 u
RKDES MB.1 - WV-HEDW MB.1 11.00 u
SCW MC.1 - RKDES MC.1 11.15 u
RKDES MD.1 – Ouderkerk MD.2  9.30 u
RKDES ME.1 – Kadoelen ME.2  9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – De Dijk 1 14.30 u
SCW 3 – Ouderkerk 4 11.30 u
AJAX Vet.1 - SCW Vet.1 15.00 u
SCW Vet.3 - Bl.Wit.A’dam Vet.1 14.30 u
Castricum Vet.1 - SCW Vet.4 14.30 u

Junioren
SVIJ A1 - SCW A1 14.00 u
Nederhorst B1 - SCW B1 12.15 u
SCW B2 – J.A.United B3 12.00 u

Pupillen
SCW E1 – RKAVIC E1  9.00 u
SCW E2 – VVC E9 10.00 u
SCW E3 – United/DAVO E3  9.00 u
SCW F2 – DIOS F5  9.00 u
Hoofddorp F 14 - SCW F3 10.00 u
Nieuw Sloten F6 – SCW F4  9.00 u

Dames en meisjes
Seastum DA.2 - SCW DA.1 14.30 u
SCW MF.1 – H’lem/Kennemerland F4  9.00 u

Zondag 28 november

R.K.A.V.
Tos Actief 3 - RKAV 4 10.30 u
RKAV 5 – KLM 2 14.00 u
RKAV 6 – RKDES 7 11.30 u
Overamstel 4 - RKAV 7 12.00 u

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

R.K.D.E.S.
DWS 1 - RKDES 1 14.00 u
Haarlem 3 - RKDES 2 11.30 u
RKDES 3 – AFC 3 14.00 u
RKDES 4 – Swift 3 12.00 u
Ouderkerk 3 - RKDES 5 14.00 u
RKDES 6 – VVGA 2 14.00 u
RKAV 6 - RKDES 7 11.30 u

Junioren
RKDES B1 - DWS B1  10.00 u
Sp.Martinus B2 - RKDES B2   10.00 

Atletiekvereniging Aalsmeer
Ringvaartloop deze zondag
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
28 november organiseert Atletiek-
vereniging Aalsmeer wederom de 
jaarlijkse Ringvaartloop. De te lo-
pen afstanden zijn 10 Engelse Mijl 
(16,1km), 5 kilometer en voor de 
kinderen is er een Kidsrun van 1 ki-
lometer. De start is vanaf 11.00 uur 
op de atletiekbaan aan de Sport-
laan. Na afloop krijgen alle deelne-
mers een herinnering aan de loop 
mee. Nieuw dit jaar is de elektroni-
sche tijdsregistratie van de lopers. 
Atletiekvereniging Aalsmeer is sinds 
kort, met dank aan de Rabobank, in 
het bezit van het IPICO tijdswaarne-

mingssysteem, waardoor nog snel-
ler dan voorheen een uitslag gerea-
liseerd kan worden! Inschrijven kan 
tot 20 minuten voor aanvang in de 
kantine van AVA, maar ook al voor-
af via de website www.ringvaart-
loop.nl. 
Op de site is tevens meer informa-
tie te vinden en een goed overzicht 
van de verschillende routes met alle 
kilometer-punten. Voor vragen kan 
contact opgenomen worden met 
Pierre Muurling via 06-24887404 of 
Mike Hoep via 06-13051848, waar 
ook vrijwilligers zich kunnen aan-
melden.

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 2 de-
cember komen de sjoelers van 
buurtvereniging Oostend weer bij-
een voor een gezellige speelavond. 
Het sjoelen staat deze avond in het 
teken van sinterklaas. Om 20.00 uur 
start de speelavond in buurthuis ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Vaste gasten en nieuwe sjoellief-
hebbers zijn van harte welkom. De 
groepswinnaars van het sjoelen op 
18 november zijn de heer D. Boer en 
de dames M. Vos, R. Van Zelderen, 
L. De Nooij en T. Van der Merbel. 

Klaverjassen bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 2 de-
cember houdt buurtvereniging De 
Oude Spoorbaan voor leden en lief-
hebbers een klaverjasavond. 
Vanaf 19.30 uur worden de kaarten 
verdeeld in gebouw ‘t Anker aan de 
Oosteinderweg 273a. 
Wie kan Theo Walhen verslaan, die 
tijdens de speelavond op 18 novem-
ber liefst 7703 punten bijeen wist te 
kaarten. 
Irene Nuyts eindigde op twee met 
7188 punten en Ria van de Laan op 
drie met 7139 punten.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 26 
november is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. 
Om 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur. 
Het klaverjassen op 19 november is 
gewonnen door Ans Doeswijk met 
5577 punten, op twee is Kees Kug-
gelijn geëindigd met 5323 punten 
en op drie Paul Schouten met 5057 
punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan Piet 
Straathof met 3357 punten.

Ouderensoos bij 
BV Oostend
Aalsmeer - De volgende speelmid-
dag van de ouderensoos van buurt-
vereniging Oostend is op donder-
dag 2 december en zal in het teken 
staan van het sinterklaasfeest. Het 
kaarten begint om 14.00 uur in ge-
bouw ’t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. De zaal is open vanaf 13.30 
uur. Het kaarten op 18 november is 
gewonnen door de heer van Veen 
met 5779 punten, gevolgd door de 
heren Tromp met 5778 en Doeve 
met 5027 punten. Bij het rummicup-
pen wist mevrouw Kuin met 45 pun-
ten de hoogste eer te behalen.

Handbal Eerste Divisie
Dames FIQAS laten punt liggen 
Aalsmeer - Na de sterk gewon-
nen wedstrijd van vorige week bij 
Quintus 2, hadden de dames van 
FIQAS Aalsmeer zaterdag thuis te-
gen HCV’90 duidelijk een wat min-
dere dag. In een matige wedstrijd, 
met veel balverlies en de nodige ge-
miste kansen, werd uiteindelijk één 
punt behaald op de nummer laatst 
en dat mocht de ploeg vooral zich-
zelf aanrekenen. 
De wedstrijd was vanaf minuut 1 
al wat rommelig en de Aalsmeer-
se dames leken niet helemaal bij de 
les. Van onderschatting was ech-
ter geen sprake, er was zelfs spe-
ciaal getraind op deze partij. Toch 
was het HCV dat een voorsprong 
nam in de wedstrijd: 2-4. Prachtig 
aangespeeld vanuit de hoek maak-
te Priscilla Bergman vervolgens aan 
de cikel 3-4, maar na slordig bal-
verlies en een gemiste strafworp 
werd het verschil opnieuw twee: 
3-5. Hierna kwam FIQAS Aalsmeer 
wel sterk terug: via fraaie doelpun-
ten van Sharelle Maarse, Tessa de 
Graaf en Sarah Bartling werd de 
achterstand omgebogen naar een 
7-5 voorsprong. Domper voor FI-
QAS Aalsmeer was dat Sarah even 
later moest uitvallen na een onge-
lukkig geblokt schot en later in de 
eerste helft verloor de ploeg ook 
nog Nicky Tier die hard in het ge-
zicht werd geraakt. Toch kon de 
voorsprong geconsolideerd worden 
en zelf worden vergroot naar een 
marge van vier: 13-9, mede na een 
paar sterke acties van de ingevallen 
Jessica Wuthrich. Typerend voor de 
wedstrijd was echter wel dat HCV, 
vlak voor rust spelend in een onder-
tal van drie tegen zes, tóch wist te 
scoren, waar FIQAS Aalsmeer ver-
zuimde te profiteren van het overtal. 
Ruststand 14-10. Na de pauze leek 
er het eerste kwartier niets aan de 
hand: hoewel HCV even terug kwam 
in de wedstrijd: 16-14, waren fraaie 
acties van de beide Jessica’s (Wu-
thrich en Neves) goed voor een rui-
me 20-15 voorsprong. Toch gaf HCV 
zich duidelijk nog niet gewonnen; 
de ploeg speelde feller in het laat-
ste kwartier, waar de Aalsmeerse 
dames verzuimden het karwei af te 

maken. Erger nog: met nog tien mi-
nuten te gaan en bij een stand van 
23-20 lukte helemaal niets meer; er 
werd te gehaast geschoten en tot 
twee keer toe kon HCV zo uit de 
snelle tegenaanval scoren: 23-22. 
Michelle Attema, de hele wedstrijd 
al aardig op dreef, verrichtte een be-
langrijke stop en met nog 2 minu-
ten op de klok leek de partij ‘alleen 
nog’ uitgespeeld te hoeven worden. 
Maar HCV forceerde een strafworp 
en... benutte die feilloos: 23-23, zo-
dat in de laatste minuut nog alles in 
het werk gesteld moest worden om 
in ieder één punt veilig te stellen. 
Dat lukte, maar de dames (en trai-
ner de Klerk) zochten na het laat-
ste f;uitsignaal wel zichtbaar teleur-
gesteld de kleedkamer op. Ze had-
den het zichzelf onnodig te moei-
lijk gemaakt en zo een punt verlo-
ren. Doordat een aantal ploegen in 
de Eerste Divisie niet in actie kwam, 
is nog wel de nummer één positie 
behouden. Aanstaande zaterdag 27 
november wacht een pittige uitwed-
strijd bij nummer drie, Internos. Dé 
kans voor FIQAS Aalsmeer om zich 
te revancheren voor dit gelijke spel. 
De wedstrijd begint om 19.30 uur. 

Bekerwedstrijd en tophandbal 
Vanavond, donderdag, 25 novem-
ber, speelt het tweede herenteam 
van FIQAS Aalsmeer een wedstrijd 
in de eerste ronde van het NHV be-
kertoernooi. In Volendam moet aan-
getreden worden tegen de mannen 
van Kras/Volendam 3. De wedstrijd 
in sporthal Opperdam begint om 
20.00 uur. En aanstaande zaterdag 
27 november spelen de heren van 
FIQAS Aalsmeer in De Bloemhof 
een wedstrijd in het Europese Cup 
Winners Cup toernooi. Tegenstan-
der is het sterke Tremblay en France 
uit de gelijknamige plaats net bo-
ven Parijs. Vorige week wonnen de 
Fransen de uitwedstrijd met 31-23, 
maar FIQAS Aalsmeer zal er alles 
aan doen om zaterdag voor eigen 
publiek te laten zien wat het waard 
is: deze absolute handbaltopper be-
gint om 20.30 uur in de sporthal aan 
de Hornweg. Mis het niet! 

Schaatser Mats Stoltenborg op 
het podium in Marathon Cup
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag-
avond werd de vijfde KPN Marathon 
Cup gereden in Hoorn op IJsbaan 
de Westfries. Mats Stoltenborg van 
IJsclub De Blauwe Beugel, uitko-
mend voor schaatsteamhaarlem.nl 
en dit jaar debuterend op het lande-
lijke niveau, rijdt al een aantal wed-
strijden zeer sterk mee voorin. Na 
vorige week in Den Haag ook al 17 
klassementspunten bijeen te heb-
ben gereden, dit keer dus in Hoorn 
de definitieve beloning met een 
prachtige podiumplek. Gedurende 
de gehele wedstrijd leek het erop 
dat het peloton in een massasprint 
zou gaan finishen, maar zo’n 20 ron-
den voor het einde konden toch een 
aantal rijders ontsnappen en weg-
komen. Mats Stoltenborg waagde 
ook de sprong naar deze kopgroep, 
en kon door slim en bekeken te rij-
den net uit de greep van het pelo-
ton blijven en naar een dik verdien-
de tweede plaats toe rijden. Ook in 
de baancompetitie in Haarlem en de 
gewestelijke marathons vielen wat 
successen voor Blauwe Beugel rij-
ders te noteren. In de baancompe-
titie in Haarlem werd Crissie de Jeu 
verdienstelijk derde en in het 6-ba-
nen toernooi in Utrecht eindigde 
ze op mooie dertiende plaats, wat 
goed is voor 8 punten. De landelij-
ke B-rijders Bart van der Vlugt en 
Mats Stoltenborg deden mee in de 
baancompetitie in Haarlem en eis-

ten daar respectievelijk de eerste en 
tweede plaats op. Tenslotte ook nog 
een succes voor Erik Kramer bij de 
gewestelijke marathonkampioen-
schappen voor pupillen in Amster-
dam, waar hij in een breed deelne-
mersveld beslag wist te leggen op 
een prima derde plaats. Ook op de 
langebaan weer veel wedstrijden en 
uitslagen. 
Nicky van Leeuwen die rijdt voor 
de gewestelijke NH-U baanselec-
tie, reed in Heerenveen naar aan-
sprekende tijden op de 500 me-
ter (44.66) en 1500 meter (2.11.77) 
en in Alkmaar op de 100 meter een 
persoonlijk record in 12.01 en 300 
meter (28.78). Annet van der Stelt 
reed op uitnodiging mee bij de ge-
westelijke kampioenschappen Juni-
oren C in Alkmaar en kwam daar-
in op de 500 meter tot 46.46 en op 
de 1500 mter 2.29.28. Ook de jong-
ste jeugd laat zich iedere keer weer 
zien op de vrijdagmiddag bij de IJs-
konijnen cup in Haarlem. Met veel 
enthousiasme sneuvelt bijna weke-
lijks een persoonlijk record, afgelo-
pen vrijdag was het weer raak voor 
Yana Bol en Tristan en Owen Geleijn 
op de 700 meter. 
Voor meer informatie omtrent 
(schaats) nieuws, uitslagen, versla-
gen en evenementen heeft IJsclub 
De Blauwe Beugel een actieve web-
site die te raadplegen is via: http://
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Voetbal
Over en uit voor RKAV
Aalsmeer - RKAV gaat door een 
heel diep dal, maar de trouwe aan-
hang zal de club blijven steunen tot 
het bittere eind. Afgelopen zondag 
was Beverwijk de tegenstander. De 
eerste helft gaf twee ploegen te zien 
die er weinig tot niets van bakten. 
Vooral de voorhoede met Mishon 
Bucuklar liet in de eerste helft wei-
nig van zich zien. Het was aan Ste-
fan van Halm te danken dat met de 
rust de brilstand nog op het score-
bord stond. Alexander Goes en ook 
Barry Springintveld probeerden het 
wel, maar alles ging allemaal in een 
te gezapig tempo. Ook was er teveel 
balverlies en onzuivere passes. Het 
was een helft om heel gauw te ver-
geten. De tweede helft gaf een heel 

ander RKAV te zien, men zocht nu 
meer en meer de aanval, en met een 
beetje geluk had RKAV de drie pun-
ten binnen bereik. Fabian Waayman, 
veel opkomend, en Robert Jansen 
probeerden het veelal met wel ge-
richte schoten, maar de doelman 
van Beverwijk, Vrieze, had daar wei-
nig moeite mee. Wat RKAV ook pro-
beerde het beetje geluk ontbrak to-
taal. RKAV heeft er van alles aan ge-
daan, zeker in de tweede helft. Jam-
mer was het dat de ingevallen Mo el 
Almadi op een heel knullige manier 
de bal verspeelde en dat hieruit de 
0-1 voor Beverwijk tot stand kwam. 
Het was over en uit.

Theo Nagtegaal

Europacup handbal
Cupwedstrijd duurt tien 
minuten te lang voor FIQAS 
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben in het toernooi 
om de Cup Winners Cup zaterdag 
20 november een 31-23 nederlaag 
geleden tegen Tremblay en France. 
Toch zag het er lange tijd naar uit 
dat de Aalsmeerders een goed re-
sultaat zouden behalen. 
De eerste tien minuten ging de strijd 
namelijk compleet gelijk op: 3-3 en 
pas daarna wisten de Fransen een 
gaatje te slaan: 7-3. FIQAS Aalsmeer 
knokte zich echter knap terug in 
de wedstrijd, mede door doelpun-
ten van Ruud Neeft, Jimmy Castien, 
Luuk Obbens en Djordje Stevano-
vic en drie goals op rij van Rodrio-
go Huttinga, fraai aangespeeld aan 
de cirkel: 10-10 vijf minuten voor 
rust. In die slotminuten bleef de 
score om en om gaa: 11-11 en 12-
12, en het was dat er vier seconden 
voor het rustsignaal nog door Trem-
blay gescoord kon worden, anders 
was het halverwege nog steeds ge-
lijk geweest; nu werd het 13-12. Een 
zeer knappe prestatie van het jon-
ge Aalsmeerse team tegen de Fran-
se profs. Na de pauze werd meteen 
door Ruud Neeft gelijk gemaakt: 13-
13 en de meegereisde supporters 
gingen er eens goed voor zitten. Ze 
zagen de Fransen echter binnen vijf 
minuten uitlopen naar 18-13. Toch 
gaf FIQAS Aalsmeer het nog niet op 
en kon terugkomen op 18-16. Een 
drietal treffers van Tremblay brach-
ten het verschil weer op vijf: 21-16 
en even later 23-18. 
Maar wéér toonden de Aalsmeer-
ders veerkracht en verkleinden de 
marge: 23-20 met nog tien minuten 
te gaan. In de slotfase bleek echter 
dat het keer op keer terugvechten 
de nodige kracht had gekost. Bo-

vendien was Ruud Neeft uitgevallen 
met een enkelblessure. Bij FIQAS 
Aalsmeer was de pijp leeg: de ploeg 
kon het tempo van de Fransen niet 
meer bijbenen en zo werd het als-
nog een enigszins geflatteerde 31-
23 nederlaag, waardoor de return 
aanstaande zaterdag 27 november 
een formaliteit lijkt. 
Het Aalsmeerse team zal echter ze-
ker aan het thuispubliek willen la-
ten zien dat het deze Franse toppers 
wel degelijk goed partij kan bie-
den en dus wordt de wedstrijd be-
slist de moeite waar voor de echte 
handballiefhebbers. Deze match in 
het Cup Winners Cup toernooi be-
gint om 20.30 uur in De Bloemhof 
aan de Hornweg.

Winst Jongens B1 
Afgelopen zondag 21 november 
speelden de jongens B1 van FI-
QAS Aalsmeer tegen Dronten. De 
Aalsmeerse jongens waren nog on-
verslagen en de jongens van Dron-
ten hadden nog geen wedstrijd win-
nend afgesloten. Toch verliep het 
begin van de wedstrijd wat stroef en 
werden er veel kansen gemist. Maar 
al snel ging het beter lopen en werd 
er aan de lopende band gescoord. 
Bij de rust stond FIQAS Aalsmeer 
dan ook al met 17-6 voor. De twee-
de helft verliep beter. De systeem-
pjes werden weer ingezet en FIQAS 
Aalsmeer maakten de nodige pun-
ten. Door alle Aalsmeerse spelers 
kon worden gescoord, terwijl Dron-
ten nog maar drie doelpunten wist 
te maken in de tweede helft. Zo ging 
de B1 met een eindscore van 39-9 
tevreden van het veld. Hopelijk vol-
gende week weer een wat spannen-
der pot. 

Schermen
Tweede plaats voor Daniël 
op Waterland Toernooi
Aalsmeer - Zaterdag 20 november 
kwam de Aalsmeerse floretscher-
mer Daniël Giacon uit op het 21e In-
ternationale Waterland Toernooi in 
Purmerend. Dit was vorig jaar het 
eerste schermtoernooi waaraan hij 
deelnam, dus de cirkel is rond. Da-
niël speelde als kleuter altijd piraatje 
en riddertje met alles wat hij in han-
den kreeg als zwaard. 
De schermsport is al vanaf zijn zes-
de jaar helemaal zijn ding. Eerst was 
het een leuke woensdagmiddagbe-
zigheid, maar sinds vorig jaar traint 
Daniël twee keer per week hard bij 
zijn club Schermcentrum Amster-
dam en ontpopt hij zich als een ech-
te wedstrijdschermer. Zijn techniek 
is, mede dankzij de inspanningen 
van trainer Daniël Nivard, het af-
gelopen jaar erg vooruitgegaan en 
hij gaat geen uitdaging uit de weg. 
Vorig jaar won Daniël veel partijen 
door als een gek aan te vallen, in-
middels weet hij de aanvallen beter 
te doseren en is ook zijn verdediging 
sterk verbeterd. Daniël heeft als ul-
tieme droom om Nederland ooit te 
vertegenwoordigen op de Olym-
pische Spelen met zijn lievelings-
wapen, het floret. Sinds de zomer-
vakantie schermt Daniël, die deze 

week 10 jaar wordt, bij de catego-
rie Benjamins. Dat zijn kinderen die 
in 1999 en 2000 geboren zijn. Hij is 
dus een van de jongsten in deze ca-
tegorie. Op het Waterland Toernooi 
werden twee poules geschermd 
met daarna eliminatierondes. Da-
niël won alle partijen in de poules 
en stond daarmee eerste op het ta-
bleau. Dat leverde hem een vrijstel-
ling op voor de eerste eliminatie-
ronde. Dat was fijn, maar daardoor 
moest hij wel heel lang wachten tot 
hij weer een partij mocht schermen. 
Gelukkig waren er veel clubgenoten 
op het toernooi, die hij kon aanmoe-
digen. In de kwartfinale, won Daniël 
zijn partij met 10-1.
In de halve finale had hij het zwaar-
der. Uiteindelijk wist hij de partij 
toch met 10-8 naar zijn hand te zet-
ten. De finale verloor hij helaas met 
6-10 tegen een tweedejaars Benja-
min die tweede staat op de Neder-
landse ranglijst. Daniël pakte het 
verlies goed op en heeft zich als 
doel gesteld om later dit seizoen van 
deze tegenstander te winnen. Onder 
toeziend oog van opa en oma, die 
een keer kwamen kijken, mocht Da-
niël een mooie beker voor de twee-
de plaats in ontvangst nemen.

Spectaculair einde cursus 
handboogvereniging Target
Kudelstaart - Maandag 15 novem-
ber was het de laatste cursusdag 
voor de beginners bij handboog-
vereniging Target in Kudelstaart. 
Na 10 lessen kunnen de beginnen-
de schutters zich geoefend noe-
men. Na een afsluitende onderlinge 
wedstrijd werden er zoals gebruike-
lijk pijlen de lucht in geschoten met 
daarop een vuurpijl bevestigd. Dit 

geeft zeker in het donker een spec-
taculair effect waarbij de pijlen be-
hoorlijke hoogten bereiken. Van de 
10 cursisten zullen een groot aantal 
lid worden van Target. 
In het voorjaar van 2011 zal bij vol-
doende animo weer een beginners-
cursus starten. 
Voor informatie kunt u terecht op de 
website www.hbvtarget.nl.
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Voetbal
Aalsmeer verdiend langs 
Zandvoort: 2–4
Aalsmeer - Aalsmeer heeft op een 
tamelijk gemakkelijke manier een 
2–4 zege geboekt op Zandvoort af-
gelopen zaterdag. Vanaf het fluitsig-
naal van scheidsrechter Van Beek, 
drukte Aalsmeer de tegenstander 
op hun eigen helft vast. Het midden-
veld met Dirk Jan v.d. Meer, Stefan 
v.d. Dussen en de verrassend sterke 
Tim Millenaar, was dit keer de baas 
over de tegenstanders. Met voorin 
de steeds beter draaiende gebroe-
ders Yildiz, die hun tegenstanders 
Billy Visser en Ronald Kaales soms 
tot wanhoop draaiden. De echte uit-
blinker was vleugelverdediger Har-
men Colijn, die zowel verdedigend 
als aanvallend geen fout maakte. 
Aalsmeer had na 5 minuten al drie 
corners te pakken. Echte kansen 
kwamen hier niet uit. Een schot van 
Peter Neuvel in de 10e minuut, dat 
net naast ging, was de eerste reële 
kans. Een aanval ingezet door Salih 
Yildiz werd vrij voor doel door Ilker 
Yildiz overgekopt. Aalsmeer maak-
te de wedstrijd en Zandvoort kon 
hier bedroevend weinig tegenover 
stellen. Met slechts één spits voor-
in en constant met negen man ach-
ter de bal moest men Aalsmeer la-
ten komen. Het was wachten op 
het eerste doelpunt. Uit een diep-
tepass van Dirk Jan v.d. meer in de 
19e minuut kon Ilker Yildiz vrij voor 
doel de hoek uitzoeken. De uitgeko-
men doelman Boy de Vet legde hem 
neer. E en gele kaart en een penal-
ty waren het gevolg. Peter Neuvel 
had hier geen moeite mee en scoor-
de 0–1 voor Aalsmeer. Het regende 
vrije trappen en enkele gele kaar-
ten aan Zandvoort zijde. De te trage 
achterhoede van Zandvoort moest 
regelmatig de botte bijl hanteren om 
vooral Ilker en Salih Yildiz het sco-
ren te beletten. Uit één van de wei-
nige aanvallen van Zandvoort ging 
de bal ongevaarlijk langs het doel. 
Totaal onnodig maakte de opsprin-
gende Dave Louiszoon vervolgens 
‘hands’. Scheidsrechter van Beek 
oordeelde terecht penalty. Max Aar-
dewerk passeerde Sander Bakker in 
de verre hoek, 1–1. De beste kans 

voor Aalsmeer kwam in de 43e mi-
nuut toen Jeffrey Blikslager vrij kon 
opkomen en passte op Peter Neu-
vel. Hij bereikte de opkomende Il-
ker Yildiz, maar zijn schot werd door 
de uitgekomen Boy de Vet tot cor-
ner verwerkt. De tweede helft be-
gon als een kopie van de eerste 
helft. Aalsmeer dat de defensie van 
Zandvoor onder druk hield en op 
zoek ging naar een voorsprong. Bij 
een counter in de 51e minuut stond 
Peter Neuvel aan de basis van het 
tweede doelpunt. Zijn dieptepass op 
Ilker Yildiz, die vrij voor doelman Boy 
de Vet geen fout maakte, en ver-
diend 1–2 scoorde. Dit gaf Aalsmeer 
lucht. Bij Zandvoor moest in de 55e 
minuut Billy Visser met direct rood 
wegens natrappen op Peter Neuvel 
de kleedkamer opzoeken. Aalsmeer 
ging op jacht naar het beslissen-
de doelpunt. Toen Ilker Yildiz door 
doelman Boy de Vet werd getorpe-
deerd had scheidsrechter van Beek 
niet de durf om de bal op de stip 
te leggen. In de 65e minuut was 
het raak. Ilker Yildiz worstelde zich 
langs vier man en zijn voorzet op de 
vrijstaande Peter Neuvel werd goed 
afgemaakt, 1–3. Zandvoort ging al-
leen nog voor fysiek en Ilker Yil-
diz moest in de 76e minuut gebles-
seerd het veld verlaten. Lucien Frae-
nk was zijn vervanger. Aalsmeer liet 
Zandvoort komen en speelde op de 
counter, maar liet toch kansen lig-
gen. In de 91e minuut scoorde Pa-
trick Koper toch nog voor Zand-
voort, 2–3. Aalsmeer had het ant-
woord onmiddellijk klaar. Uit een 
corner van Peter Neuvel maakte Sa-
lih Yildiz de mooiste treffer van deze 
middag. Vanaf de 16 meter schoot 
hij de bal met een curf in de rechter 
bovenhoek, 2–4 en dit was tevens 
de eindstand. 
Komende zaterdag 27 november 
speelt Aalsmeer uit tegen hoofd-
klasser O.D.I.N. ´59 voor de Dis-
trictsbeker. Aanvang wedstrijd 14.30 
uur op sportpark Assumburg aan de 
Hoflaan 1 te Heemskerk. 

Jack van Muijden

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
1 december in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Aanvang: 14.00 
uur. Het klaverjassen op 17 novem-
ber is gewonnen door Dirk Tromp 
met 5537 punten, gevolgd door 
Daan Sandee met 5439 en Dirk van 
Dam met 5304 punten. Bij het pan-
doeren bleek Tom Verlaan de bes-
te met 735 punten, op twee en drie 
Kees van de Meer met 595 en Wim 
Buskermolen met 545 punten.

Koppelkaarten 
bij Oostend
Aalsmeer - Op maandag 29 no-
vember organiseert buurtvereniging 
Oostend voor liefhebbers een kop-
pelspeelavond in gebouw Het Mid-
delpunt aan de Wilhelminastraat . 
Aanvang 20.00 uur precies, zaal is 
open vanaf 19.30 uur. Het koppel-
kaarten op 15 november is gewon-
nen door M. van der Vaart en G. 
Presser met 5579 punten, gevolgd 
door A. Luijben en R. Bekkers met 
5164 punten en Ans van der Stroom 
en T. Buwalda met 5116 punten.

Offerman wint 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
25 november, organiseert buurt-
vereniging Oostend weer een ge-
zellige speelavond. Liefhebbers van 
klaverjassen zijn van harte welkom 
in gebouw ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. De aanvang is 20.00 
uur precies. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. Tijdens de vorige speel-
avond is de hoogste klaverjaseer 
behaald door de heer W. Offerman 
met 5377 punten. Op twee en drie 
zijn de heren J. Alderden met 5221 
en Tulp met 5194 punten geëindigd. 
De poedelprijs is uitgereikt aan me-
vrouw de Ruiter met 3508 punten.

Eef wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Mensen die 
graag willen rummikubben of har-
tenjagen zijn ook van harte welkom. 
Op donderdag 11 november is het 
klaverjassen gewonnen door Eef 
van Mourik met 5932 punten, ge-
volgd door Gerrit van der Geest met 
5270 punten en Alie van de Weer-
denburg met 5147 punten. Het joke-
ren is gewonnen door Jan Bon met 
73 punten, op twee Gerard de Wit 
met 129 punten.

Schakers AAS 1 winnen 
ook derde ronde
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft ook de derde 
ronde winnend afgesloten. In en te-
gen het tweede team van Homburg 
Apeldoorn werd het een 5-3 over-
winning. Daarmee blijft AAS 1 (ge-
deeld) aan de leiding van de tweede 
klasse KNSB, samen met Kennemer 
Combinatie 2, de tegenstander in de 
volgende ronde. 
De score werd vreedzaam geopend 
door AJ Keessen op bord 1. Henk 
Noordhoek stelde zich solide op, 
wat de witspeler verleidde tot activi-
teit. Henk had het verder gezien en 
veroverde enkele pionnen. Ondanks 
de verdere avonturen wist Henk de 
partij te winnen en de Azen op voor-
sprong te zetten. Marco de Groot 
vergrootte de voorsprong door zijn 
lopers richting de witte koning te 
manoeuvreren. 
Dit creëerde complicaties die Marco 
goed had doorzien en die hem groot 
materiaal opleverde. Ben de Leur 
was in een gecompliceerd midden-
spel een pion kwijtgeraakt. Het ont-
stane eindspel gaf Ben nog wel wat 
tegenkansen maar de witte c-pion 
liep door en bracht de spanning te-
rug in de wedstrijd. Jasper van Eijk 
had een sterke partij achter de rug 
die hem wel veel tijd had gekost. Hij 
kon ook nog een pion meenemen 
en leek op het volle punt af te ste-
venen. 
De laatste zet voor de tijdcontro-
le liet echter een eeuwig schaak 
combinatie toe, wat zwart zich niet 
liet ontglippen. Met deze 3-2 voor-
sprong begon de tijdnoodfase waar-
in de wedstrijd werd beslist. De 
techniek van Jeffrey van Vliet is erg 
sterk en dus was het stukoffer van 

zijn tegenstander niet erg verstan-
dig. Het was wel te begrijpen want 
Jeffrey had de zwarte koningstelling 
in zijn grip. 
Het gaf echter niet genoeg tegen-
kansen en toen Jeffrey de aanval 
overnam was het gauw mat. Paul 
Schrama scoorde het vijfde punt. 
Hij moest echter van ver komen, het 
leek er niet op dat hij de opening 
zou overleven. Het pionoffer dat 
Paul bracht leek weinig compen-
satie te geven en er werd niet veel 
voor zijn kansen gegeven. Zijn erva-
ring bracht hem echter terug in de 
partij en in tijdnood wist hij zijn lo-
perpaar richting de witte koning te 
spelen hetgeen zoveel dreigingen 
creëerde dat wit twee stukken ver-
loor en dat was meer dan genoeg 
voor Paul. Als laatste was Bob Feis 
nog bezig om zijn complexe eind-
spel uit te spelen. Het kon nog bei-
de kanten op gaan, maar Bob leek 
met twee vrijpionnen in het centrum 
de betere kansen te hebben. 
De kwaliteit die hij offerde gaf hem 
goede kansen om zijn vrijpion-
nen naar voren te sturen maar een 
nauwkeurige kleinigheid zorgde er-
voor dat zijn pionnen werden ge-
blokkeerd waarna Bob alsnog ver-
loor. Dat bracht de eindstand van 
5-3 op het bord, waardoor de Azen 
in de race voor de eerste plaats blij-
ven. AAS schaakt iedere vrijdag-
avond in de Doopsgezinde Kerk in 
de Zijdstraat. Training en les wordt 
gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, 
daarna volgt de competitie tot 01.00 
uur. 
Voor informatie: 0297-324459 of 
0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

VZOD in de aanval. Inzet: Pupillen van de week Tim van Soest en Bart Viet. 

Zaalkorfbal
VZOD 1 teleurgesteld na 
gelijk spel tegen DKV 
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag stond de wedstrijd VZOD1 te-
gen DKV 1 op het programma. Ook 
een titelkandidaat, dus moest er 
weer volop gestreden worden, wil-
de VZOD de twee punten in eigen 
huis behouden. De wedstrijd stond 
onder leiding van de heer M. San-
gers. Voorafgaand aan de wedstrijd 
werden twee pupillen van de week, 
Bart Viet en Tim van Soest, aan het 
publiek voorgesteld en werd de de-
ze zaterdag voor het scheidsrech-
tersexamen geslaagde Paul te Riele 
in het zonnetje gezet. Nadat VZOD 
2 het goede voorbeeld had gegeven 
door te winnen van DKV2 met 9-7 
was het nu aan het eerste om deze 
lijn door te trekken. VZOD opende 
sterk wat meteen resulteerde in een 
1-0 voorsprong uit een goed opge-
zette eerste aanval met een mooi 
schot van Bart Verheul. VZOD had 
al snel de overhand in deze wed-
strijd. Na een kwartier spelen gaf 
het scorebord een 5-0 voorsprong 
aan. De rust werd bereikt met een 
7-3 voorsprong. Dit was totaal te-
gen de verwachtingen in. Maar 
het is korfbal en er moest nog der-
tig minuten gespeeld worden. DKV 
begon sterker aan de tweede helft 
en kwam steeds meer in de wed-
strijd. Hoewel het nog geen gevaar 
vormde, pikte ze toch puntjes mee. 
VZOD/vdBoon bleef goed spelen na 
tien minuten had VZOD nog steeds 
de mooie afstand waarmee het ein-

digde in de eerste helft (9-6). Maar 
naarmate de tweede helft vorderde 
kwam DKV steeds dichterbij. VZOD 
verzuimde te scoren en DKV profi-
teerde hiervan. Met nog een kwar-
tier te spelen was het 10-8 in het 
voordeel van de blauwzwarten. Het 
mooie, goede spel was er een beetje 
af bij VZOD en de vermoeidheid be-
gon zijn tol te eisen. Met nog 10 mi-
nuten te gaan maakte Martijn Ver-
vark een afstandschot en moest 
VZOD een voorsprong van 11-8 ver-
dedigen. DKV werd sterker en ster-
ker en dat resulteerde in drie doel-
punten achter elkaar wat een gelijke 
stand opleverde van 11-11. Het was 
weer een open wedstrijd geworden. 
De zo mooie voorsprong was totaal 
weg. Met nog minder dan een mi-
nuut te spelen, schoot Anika van 
Os VZOD op een 12-11 voorsprong. 
Velen dachten dat het hiermee ge-
daan was, maar het antwoord van 
DKV was kiezelhard. Met een af-
standschot in de slotsecondes be-
paalde het de eindstand op 12-12. 
Coach Klaas Bosman verwoordde 
zijn gemengde gevoelens; “Het voelt 
uiteraard als een nederlaag, maar 
tegelijkertijd ben ik tevreden over 
een punt tegen DKV en nog meer 
trots om de enorme progressie van 
het vertoonde spel.” Komende week 
wordt er gespeeld tegen KIOS in 
Nieuw Vennep. Het tweede moet 
spelen om 16.45 en het eerste treedt 
aan om 18.00 uur. 

Dorpskerk wint kerkentoernooi 
Kudelstaart - Voor de vierde keer is 
afgelopen zaterdag het interkerke-
lijke zaalvoetbaltoernooi gespeeld in 
de Proosdijhal. Organisator Jan Weij, 
bevlogen als altijd, had weer diver-
se kerkgemeenten in Aalsmeer uit-
gedaagd om mee te doen. In totaal 
hadden veertien teams zich aange-
meld uit de kerkgemeenten SOW 
Kudelstaart, Lijnbaankerk, Camage-
meente, Alphakerk, LEG, Dorpkerk 
en Oosterkerk. Na de poulewedstrij-
den moesten de poulewinnaars on-
derling uitmaken wie er uiteinde-
lijk met de door Gert Stronkhorst 
beschikbaar gestelde beker naar 
huis mocht gaan. Na een spannen-
de halve finale, waarin strafschop-
pen moesten worden genomen om 
een beslissing te forceren, kwamen 
SOW 1 en de Dorpskerk in de fina-
le tegen elkaar uit. Uiteindelijk was 
het team van de Dorpskerk met een 
2-0 overwinning de betere ploeg en 
daarmee de terechte winnaar van 

het toernooi. De strijd om de der-
de en vierde plaats tussen Cama 3 
en de Oosterkerk werd door straf-
schoppen beslist in het voordeel van 
Cama 3. Voor het eerst werd dit jaar 
ook een Fair Play Cup uitgereikt. De 
scheidsrechters van dit toernooi, 
Natascha van Loon en Leo Oster-
kamp, kozen SOW 3 met Leo Eve-
leens, Huib van Arkel, Jan de Jong, 
Ad Verburg, Gideon Ramp en voor-
ganger Rob Poesiat tot meest spor-
tieve ploeg. Met dank aan organisa-
tor Jan Weij was het al met al weer 
een geslaagd toernooi waarin voor-
al de ontmoeting tussen leden van 
verschillende kerkgemeenten cen-
traal stond. Ondanks de competi-
tieve gedrevenheid verliep het ge-
heel in goede harmonie met respect 
voor de tegenstander. Alle reden om 
al weer uit te zien naar het volgen-
de toernooi in 2011 waaraan hope-
lijk nog meer kerkgemeenten mee 
zullen doen.

Miniorenzwemmers Oceanus 
overtuigend kringkampioen 
Aalsmeer - Ook dit jaar weer wis-
ten de miniorenzwemmers van 
Oceanus te overtuigen bij de Kring 
Speedo Club Meet, dé teamwed-
strijd van het jaar voor de jongste 
zwemmers van Nederland. Met liefst 
14 overwinningen, 5 tweede plaat-
sen en 3 keer een derde plaats kon 
de overwinning niet uitblijven. Indi-
vidueel werden ruim 20 persoonlijke 
records geboekt. De opkomst bin-

nen de kring Amsterdam het Gooi 
was wel heel laag dit jaar. Maar zes 
teams hadden de moeite genomen 
om in te schrijven voor deze leuke 
wedstrijd. Oceanus won net als de 
afgelopen 5 jaar, nu met een grote 
voorsprong op Triton Weesp en De 
Dolfijn Amsterdam. Dit betekent dat 
het Aalsmeerse team zich mag gaan 
opmaken voor de landelijke finale 
op 12 februari in Drachten.

Voetbal 3e klasse
Ongelukkig RKDES speelt 
gelijk tegen Nederhorst
Kudelstaart - RKDES moest het 
afgelopen zondag in de competitie 
in de 3de klas opnemen tegen pro-
movendus Nederhorst. De wedstrijd 
eindigde in een 2-2 gelijk spel. De 
Kudelstaarters presteren ondanks 
de vele blessures zeer goed deze 
competitie en staan dan ook terecht 
op de tweede plaats.
Ook nu was het weer puzzelen voor 
de succesvolle trainer/coach Rob 
Wever. Naast de langdurig gebles-
seerde Marc Pothuizen, kon hij dit 
duel ook geen beroep doen op Jef-
frey Stravers en Robin Spaargaren. 
Het eerste kwartier viel er nog wei-
nig te beleven in deze wedstrijd. 
RKDES had het initiatief, maar kon 
behalve een klein aantal kansen 
van onder andere Edwin van Ma-
ris niet tot scoren komen. Neder-
horst beperkte zich door vanuit de 
verdediging de bal met ‘lange halen’ 
naar voren te schieten in de hoop 
dat de talentvolle 18-jarige spits 
en topscoorder Jesse van Huisste-
de van Nederhorst er iets mee kon 
doen. In de 32e minuut had dit suc-
ces, Nederhorster Jesse Huisste-
de liep handig door de linies van 
de RKDES verdediging en scoorde 
beheerst. RKDES op een 0-1 ach-
terstand. In de slotfase van de eer-
ste helft drong RKDES nog fanatiek 
aan, om de gelijkmaker te force-
ren. Een inzet van de hardwerkende 
Roald Pothuizen werd van de doel-
lijn gehaald. Beide teams gingen 
rusten bij een 0-1 ruststand. RKDES 
kwam niet goed uit de kleedkamer 
en het ontbrak aan concentratie en 
inzet. In de 56e minuut leek de wed-

strijd beslist. Ook nu was Neder-
horst topscoorder Jesse Huisstede 
de plaaggeest voor de Kudelstaar-
ters, door 0-2 te scoren (zijn 17e 
doelpunt deze competitie). Maar 
nog geen minuut later bracht Edwin 
van Maris RKDES terug in de wed-
strijd, door van de 16 meter fraai in 
te schieten, 1-2. Vanaf dat moment 
koos RKDES voor de aanval en ver-
diende meer. Maar kopballen van 
Robin v.d. Steeg en Sander Boshui-
zen gingen rakelinks over. In de 66e 
minuut was het bijna raak, toen RK-
DES-er Mounhir Ghannoen de bal 
in de kruising schoot, maar de kee-
per van Nederhorst haalde de bal 
uit het doel. In de 71e minuut kwam 
Rachid Ouachour de goedspelen-
de Roy Enthoven afwisselen. RK-
DES bleef de aanval zoeken. In de 
77e minuut werd Roald Pothuizen 
onderuit gehaald in het 16 meter 
gebied. De goed leidende scheids-
rechter Diaz zag er geen strafschop 
in. Roald Pothuizen kon niet meer 
verder spelen en werd vervangen 
door Marco v.d. Jagt. In de 82e mi-
nuut weer een overtreding in het 
strafschopgebied van Nederhorst, 
nu wel werd de handsbal bestraft 
met een strafschop. Verwoestend 
schoot Mounhir Ghannoen raak. 
RKDES verdiend op een gelijkspel, 
2-2. RKDES probeerde in de slotfa-
se nog wel tot winst te komen, maar 
het had geen geluk, met een gelijk-
spel van 2-2 als resultaat. Ondanks 
dat gelijkspel blijft RKDES verdiend 
op de tweede plaats staan.

Ad Verburg

Finalist Piet van Overbruggen met zijn maatje Tim Maas.

Darten
Finale Piet van Overbruggen 
bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was alweer de 160ste speelavond 
in de Poel’s Eye historie met histo-
rische Poel’s Eye winnaars. Op de 
eindranking van alweer 6 jaar ge-
leden in het tweede seizoen van 
Poel’s Eye bestond de top 3 uit de 
heren Marco Cornelisse, Gerard 
Bak en Jeroen van de Helder. De-
ze avond stond dit drietal als van-
ouds te schitteren in de drie finales 
van de drie verschillende rondes. 
Gerard Bak won de winnaars ron-
de van tweevoudig kampioen Dan-
ny Zorn, terwijl Jeroen van de Hel-
der de finale in de Scone Ronde 
wist te winnen van René Verhoeven. 
In de E-ronde was het Marco Cor-
nelisse, die er met de prijs vandoor 
ging nadat Piet van Overbruggen in 
de finale net te kort kwam. Piet die 
overigens een prima avond had, in 
de poule begon het weliswaar wat 
stroef en ook de eerst opvolgende 
wedstrijd werd verloren, maar na 
een reeks overwinningen op onder 
andere Jan Berk en Ronald van de 
Meer mocht hij zich vanavond wel 
trots finalist noemen. 

De hoogste finish van de avond 
was er ook één van een historische 
Poel’s Eye speler. Ronald Baars was 
met een uitgooi van 156 de hoogste 
van de avond. 
Verder werd de ‘punt op de i’ prijs 
uitgereikt aan Rinus Jurka door zijn 
altijd op prijs gestelde sportiviteit. 
Na 5 speelavonden is de stand als 
volgt: De lijst wordt aangevoerd door 
Danny Zorn met 68 punten, gevolgd 
door Tim Maas (2) met 50punten, 
Gerard Bak (3) met 44punten, Re-
né Kruit (4) met 41punten, Arie van 
de Eijkel (5) met 34 punten, Jeroen 
van de Helder (6) met 32 punten, 
Jan Kranedonk en Roy de Jong (7) 
met elk 31 punten en Rob Braam en 
Co van Dam (9) met elk 27 punten. 
Met of zonder stand staat de deur 
wagenwijd open voor alle dart-
liefhebbers, jong en oud, man en 
vrouw, goed of recreatief. De vol-
gende speelavond is morgen, vrij-
dag 26 november, in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. 
De inschrijving sluit om 19.45 uur, 
deelname kost 3,50 euro en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar.

Goed waterpolo-weekend 
voor teams van Oceanus 
Aalsmeer - Heren 1 moest dit 
weekend spelen tegen het Y. (Oude 
club van Oceanus speler Hugo Brui-
nink.) De wedstrijd verliep niet zo-
als gewenst. 
Er werd door de heren van Ocenaus 
veel gemist. Uiteindelijk werd er ver-
loren met 9–8. Heren 2 en 3 hoef-
den beide dit weekend niet in ac-
tie te komen. Heren 4 speelde net 
als het eerste uit bij het Y. De heren 
van het vierde konden wel 3 punten 
mee terug nemen naar Aalsmeer. Er 
werd gewonnen met 7–8. 
Heren 5 ging op bezoek bij de Aal-
scholver in Almere. Hier werd maar 
liefst gewonnen met 5–19. Met 8 
doelpunten van Jeffrey Eickhof. Da-
mes 1 speelde dit weekend uit bij 
de Ham in Wormerveer. De woord-
spelingen waren van te voren al ge-
maakt: vanmiddag een hammetje 
slachten. 
Geslacht werden de dames uit Wor-

merveer niet, maar ze verloren wel. 
Uitslag: 6–7 in het voordeel van 
Oceanus. Dames 2 moest opnieuw 
vertrekken naar Hoofddorp. Dit keer 
van ZPCH 2 de tegenstandster. He-
laas werd er verloren met 7–6. De 
jongens uit onder de 17 moesten 
twee keer aan de bak dit weekend. 
Zowel zaterdag als zondag stonden 
wedstrijden op het programma. 
Uitslagen: zaterdag: 2–10 winst te-
gen de Aalscholver en zondag: 2–12 
winst tegen de Futen. Gemengd on-
der de 13 B moest ook spelen tegen 
de Aalscholver. Dit team werd ver-
slagen met 2–10. 
De jongste ploeg van Oceanus, de 
onder 11, speelde afgelopen week-
end tegen ZPCH. Hier werd gewon-
nen met 5–13. Doelpunten waren er 
van Dion vd Heuvel (8x) en Patrick 
Meulenbroek (4x). Er is één eigen 
doelpunt gemaakt door de keeper 
van de tegenpartij.




