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VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag 10-18.00 uur  
Vrijdag koopavond 19-21.00 uur 
Zaterdag 10-17.00 uur

OP DE GEHELE 
PALL MALL
COLLECTIE
25%

korting

Big L. Maak je keuze

vrijdag 30 november & zaterdag 1 december

PALL MALL ACTIE
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Tommy hilfiger  Cars  Esprit  Vila

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

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Sint- of kersttip!
Geef een lakbeschermingsbon cadeau.

nooit meer uw auto poetsen.nl

B a n d e n  -  O l i e  v e r v e r s e n  -  U i t l i j n e n  -  B a l a n c e r e n  -  A c c u ’ s  -  A P K  -  U i t l a t e n  -  S c h o k d e m p e r s  -  R e m m e n  -  L i c h t m e t a l e n  w i e l e n  -  S e r v i c e  S h o p

Prijzen zijn inclusief montage en BTW. Exclusief balanceren, ventielen, afvalbeheersbijdrage en stikstof. 
Prijzen zijn geldig t/m 29 december 2007 en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

actie
winterbanden

Staat uw maat er niet bij? bel ons voor de prijs!

ABO
Aalsmeer
Lakenblekerstraat 28
Tel: 0297-328221

Nieuw-Vennep
Pondweg 2
Tel: 0252-621122

Kijk voor een routebeschrijving 
of meer informatie op 
www.profiletyrecenter.nl

Merk Maat   type   Prijs

Interstate     175/65-14 82T IWT-2   59,-
Toyo  185/65-14 86T  S942    69,-
Vredestein 185/65-15 88T Snowtrac2   75,-
Dunlop 195/65-15 91T  WinterSport 3D   79,-
Interstate 205/55-16 91H IWT-2   95,-
Vredestein 205/55-16 91H Snowtrac2  119,-
Pirelli  215/55-16 93H  W210 SottoZero  159,-

ZATERDAG 
1 DECEMBER

10.00-16.00

Zwarte Pieten
aan de pomp

Gratis
snoepgoed voor

de kinderen

Aalsmeerderweg 497, 1432 ED Aalsmeer
T 020-645 64 61, F 020-647 91 05

Wij verhuizen naar aalsmeerderWeg 285 F

Machineweg 3 - Aalsmeer 
Tel. 0297 - 38 52 81 

Gratis parkeren rondom

VRIJDAG 30 NOV: 9.00-21.00
MAANDAG 3 DEC: 9.00-21.00
DINSDAG 4 DEC: 9.00-21.00 

extra sint
koopavonden

Annemieke’s Kramerie

Machineweg 3 - Aalsmeer 
Tel. 0297 - 38 52 81 

Gratis parkeren rondom

deMonstratie

SNELKOOKPANNEN
KOOKPANNEN

KOEKENPANNEN
Zaterdag 1 december
van 10.30 - 17.00 uur

LEt OP: vELE ActiEPrijzEN

Annemieke’s Kramerie

Bouw start volgend jaar in maart
‘Misrekening’ van 1 miljoen 
voor scholen in Rietlanden
Aalsmeer - Op 11 oktober heeft 
de gemeenteraad een krediet be-
schikbaar gesteld voor de bouw 
van twee scholen en een gymzaal 
in Kudelstaart de Rietlanden. Vorige 
week werd bij een nadere bestude-
ring van het raadsvoorstel duidelijk 
dat in het kredietvoorstel een be-
drag van meer dan één miljoen eu-
ro niet is meegenomen. Voor dat be-
drag is dus een aanvullend krediet 

nodig. De raad zal daar opnieuw 
een besluit over moeten nemen. 
Wethouder Overbeek laat eerst on-
derzoeken wat de oorzaak van deze 
‘misrekening’ is en wanneer welke 
vervolgstappen moeten worden ge-
nomen.  
Om de deuren van de school in het 
schooljaar van 2009/2010 te kunnen 
openen moet de bouw van het com-
plex 1 maart 2008 van start gaan. 

Ook warme ontvangst 
voor sint in Kudelstaart
Kudelstaart - De vernieuwde los-
wal vormde afgelopen zaterdag 24 
november het ruime decor voor de 
aankomst van Sinterklaas. In tegen-
stelling tot de temperatuur was de 
ontvangst ook dit jaar weer warm. 
Het wachten op de boot werd mu-
zikaal omlijst door drumfanfare Ma-
vileo uit Leimuiden en de bekende 
Sinterklaasliedjes werden uit volle 
borst meegezongen door jong en 
oud. Opvallend was het grote aan-
tal hulppietjes, die gezeten op de 

sterke schouders van hun vader, 
niets van de aankomst wilden mis-
sen en nadat Sinterklaas welkom 
was geheten nam hij alle tijd om ve-
le handjes te schudden en de kinde-
ren toe te spreken, waarna besloten 
werd het feest verder voort te zetten 
in het dorpshuis. Sint deed de be-
lofte dat alle kinderen ‘s avonds hun 
schoen mochten zetten. Wat zou 
er zondag in de schoenen gezeten 
hebben? Vast dat menig kind heel 
vroeg wakker was...

Tegenstand omwonenden op 
bouwplan Bilderdammerweg
Kudelstaart - Te hoog, te massaal 
en te dichtbij wordt de bebou-
wing aan de Bilderdammerweg, 
tussen de Spil en de bestaande 
lintbebouwing. Althans, dat is 
de klacht van een aantal buurt-
bewoners dat de jongste bouw-
plannen aan de weg met argus-
ogen volgt. Donderdag deden 
enkele verontruste Kudelstaar-
ters hun beklag tijdens het Be-
raad in het gemeentehuis. 

Zo’n 75 huizen zijn gepland op het 
(nu nog) grasland naast de Spil. Dat 
bebouwing het uitzicht van de te-
genover wonende mensen totaal 
verandert, behoeft geen uitleg. Een 
paar bewoners van Geerland zullen 
in de nabije toekomst niet meer op 

grasland uitkijken maar op gebou-
wen met een hoogte van 12 meter. 
En dat is een bouwlaag extra ten 
opzichte van een normaal woon-
huis. “Veel te hoog”, aldus een van 
de Geerlandbewoners, die het uit-
zicht van een 12 meter hoog woon-
gebouw totaal niet ziet zitten. “Dat 
betekent voor ons een verlies van 
100%  zonlicht”, gaf hij te verstaan.

Ontsluiting op Herenweg
Ook kregen de raadsleden bezwa-
ren te horen over de toename van 
verkeer op de ‘racebaan’ die de Bil-
derdammerweg nu al is. Hoe zal 
dat gaan als de wijk eenmaal be-
woond is en er zo’n zeventig huis-
houdens bijgekomen zijn. Hoe het er 
nu voor staat moeten deze mensen 

Op dit braakliggend terrein zijn zo’n 75 woningen gepland. Omwonenden vinden het bouwplan te massaal.

via de Bilderdammerweg de wijk uit. 
“Waarom geen ontsluiting maken op 
de Herenweg?” Een suggestie van 
een van de insprekers. 
Ook voor meer verkeer zal de ont-
wikkeling van een zorgflat zorgen. 
Deze flat zal een plaats krijgen op 
de hoek van het Robend en de Ku-
delstaartseweg. Er wordt al jaren 
over gesproken en elke keer dat 
er ontwikkelingen zijn, komt er te-
genstand uit Kudelstaart. ‘Te hoog, 
te massaal en niet berekend op de 
infrastructuur’ zijn ook hier de pro-
testen. Een andere klacht kwam van 
twee van de tien sprekers: zij had-
den door onverklaarbare redenen de 
stukken over het bestemmingsplan 
pas op de dag van de vergadering in 
huis gekregen... De raadsleden luis-
terden naar alle zienswijzen van de 
insprekers, maar hoefden daar don-
derdag jl. nog niets mee te doen. Ze 
nemen de klachten en suggesties 
ongetwijfeld mee in hun te nemen 
beslissing om het bestemmings-
plan Kudelstaart met al zijn wijzigin-
gen nu vast te stellen. Daar maken 
de nieuwbouwplannen deel van uit. 
Op donderdag 6 december zullen de 
raadsleden hun mening gaan geven 
en op 20 december zal het gewijzig-
de bestemmingsplan worden vast-
gesteld door de raad.



INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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
Kruisweg 875a Hoofddorp, 
tel: 023-5622032, fax: 023-
5627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u., en op afspraak, 
tel: 326670
Stichting “De Buffer”
Belangenbehartiging Uitke-
ringsgerechtigden Aalsmeer, 
tel. 0297-345332 (voicemail). 
U wordt binnen 2 werkdagen 
teruggebeld voor het maken 
van een afspraak.

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

verschijnt donderdag

Streeknieuws-
weekblad 1

Aalsmeer, Aalsmeerderbrug, 
Bovenkerk, Kudelstaart, 
Oude Meer, Rijsenhout, 
Rozenburg, Vriezekoop
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en / 
of tekstmateriaal NIET beschikbaar 
wordt gesteld aan derden.
Dus ook NIET per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Ledenwerfactie Zonnebloem
Aalsmeer - De afdeling Aalsmeer 
van de Nationale Vereniging de Zon-
nebloem houdt een telefonische le-
denwerfactie  van 3 tot 7 december. 
De afdeling zoekt nog meer mensen 
die het vrijwilligerswerk voor zieken 
en gehandicapten financieel willen 
steunen. 
Degene die al lid zijn worden na-
tuurlijk niet benaderd.  De vereni-
ging is vooral bekend van het aan-
gepaste zonnebloemschip waar-
op heel veel zieken plezier aan een 
vakantie beleven. De Zonnebloem 
zorgt daarbij voor de benodigde 
hulpmiddelen en de [medische en 
verpleegkundige] begeleiding. Door 
uitbreiding van het ledenbestand is 
er meer financiële ruimte voor on-
der andere dit werk. Als vrijwilliger 

kunt u natuurlijk ook een handje 
helpen! Dat werk bestaat voorna-
melijk uit het bezoekwerk. Vrijwilli-
gers bezoeken vooral diegenen die 
door  slechte gezondheid en mobi-
liteitsproblemen aan huis gebonden 
zijn en behoefte hebben aan sociaal 
contact. Vaak leiden de huisbezoe-
ken tot andere initiatieven, bijvoor-
beeld een theaterbezoek, een eten-
tje of winkelen.  Natuurlijk kunt u 
ook meedenken en - doen met or-
ganiseren van activiteiten samen 
met het bestuur. 
Bezoek ook eens de landelijke web-
site: www.zonnebloem.nl. Voor meer 
inlichtingen kunt u in de avond tus-
sen 17.00 en 19.00 uur bellen met 
Lenie. Rondema van het secretari-
aat, tel. 322670.

ingezonden
Weer kat vergiftigd
Het is weer zover!!!
Voor de vierde keer in elf jaar heb 
ik mijn kat in moeten laten slapen. 
Hoe werkt gif? Je huisvriend komt 
thuis met schuim op de bek. Bin-
nen tien minuten ben ik bij de die-
renarts die hem aan het infuus legt 
en vervolgens valium toedient tegen 
het rillen en trillen. Vervolgens raak 
je het contact met je dier kwijt, hij 
raakt in shock. Daarna laat hij zijn 
ontlasting lopen en vergaan orga-
nen langzaam en zeer pijnlijk. Veel 
pijnstillers maken een langzame 
pijnlijke dood nog enigzins drage-
lijk. Afscheid nemen was er helaas 
niet bij. Dank je wel, je zal wel erg 
trots zijn op je daad. Voor degene 
die niet helemaal begrijpt wat hij of 
zij aanricht: nadat ik mijn kleinzoon 
twee jaar geleden op tragische wij-
ze verloor was mijn kat niet alleen 
een huisdier, maar nog meer een 
maatje. Altijd wachtend als ik van 
mijn werk thuis kwam. Vaak deelde 

ik mijn verdriet met hem. Voor jou 
misschien de grootste ergenis in je 
leven omdat je tuintje door de war 
gaat, voor mij een aanspreekpunt in 
moeilijke lange dagen. Bedankt voor 
het uiten van je irritatie. Wat gaat 
er eigenlijk door je heen als je een 
beest vermoord met gif? Een gevoel 
van zo, dat zal hem leren, of mis-
schien zo, had ze die kat maar bin-
nen moeten houden. Walgelijk! Het 
ergste is dat de dader bij mij in de 
buurt woont. Negen katten zijn er in 
totaal gestorven aan gif in de laatste 
elf jaar, vier daarvan waren van mij. 
De dierenbescherming heb ik inge-
licht en ik heb melding bij de poli-
tie gedaan. Mensen die iets gezien 
hebben of hetzelfde is overkomen 
a.u.b. melden bij de politie. Er is ook 
gevaar voor onze kleinkinderen, ook 
zij kunnen het gif binnen krijgen.

Ellen Touwslager
Cornellihof, Hornmeer

Zaterdag presentatie in galerie

‘Van de hak op de tak’ 
verschijnt deze week als boek
Aalsmeer - ‘Van de hak op de 
tak’, de wekelijkse column van Coq 
Scheltens in deze krant, kent een 
grote aandacht gezien de reacties 
van mensen. 
Dit is één van de redenen om alle 
columns van 2007 te bundelen, te 
corrigeren, illustraties toe te voegen 
en te verwerken tot een boekje van 
formaat. Op zaterdag 1 december 
zal de ‘tot-voor-kort-burgemeester’ 
Joost Hoffscholte het nieuwe boek-
je van ‘Van hak op de tak’ presen-
teren. Dit ‘boekenballetje’ vindt om 
16.00 uur plaats in de galerie van 
Coq Scheltens. Opvallende verhalen 
in dit boekje zijn onder andere de 
historie van de Aalsmeerse vlag, het 
verhaal over de politieke achterka-
mertjes en het wel en wee in de ge-
meente Aalsmeer. In een aanspre-
kende verteltrant lezen de afwisse-
lende, op zichzelf staande, verha-
len zich makkelijk weg. In het boek-
je zijn tevens een aantal illustra-
ties van Coq opgenomen. Het ge-
heel is herkenbaar, niet alleen voor 
Aalsmeerders en Kudelstaarters, 
maar ook voor de oud-Aalsmeer-
ders, nieuwe inwoners en iedereen 
die ‘iets’ met Aalsmeer heeft. Mede 
door de illustraties vormt het nieu-
we boekje ‘Van de hak op de tak’ 
een aantrekkelijk bezit of wegge-
vertje. Op de omslag prijkt een gou-
ache in kleur van oude kassen die 
zich weerspiegelen in het water van 
het Stommeersweegje. Op de ach-

terzijde staat, eveneens in kleur, de 
bocht in de Kudelstaartse weg, met 
bomen, langs het fort. Op de laat-
ste pagina van het boek prijkt een 
pentekening van korenmolen ‘De 
Leeuw’. Deze tekening is zeer re-
cent door Coq Scheltens vervaar-
digd. Mede door de medewerking 
van de Nieuwe Meerbode werd het 
mogelijk om dit nieuwe boekje te re-
aliseren. Net zoals het eerste, vorig 
jaar uitgegeven boekje, ook op 1 de-
cember, is het wederom een bijzon-
der boekje geworden waarin zowel 
actuele als nostalgische verhalen 
een aardig overzicht vormen over 
deze gemeente.  Hoewel..... men 
hoeft niet eens hier geboren en ge-
togen te zijn om van de inhoud van 
het boek te genieten. Vanaf aan-
staande zaterdag is ‘Van de hak op 
de tak’ verkrijgbaar in een beperkte 
oplage. Maar let op: het boek is pas 
vanaf 16.15 uur verkrijgbaar bij de 
diverse verkooppunten! Deze krant 
doet mee aan de feestelijke decem-
bermaand door haar lezers, samen 
met Coq Scheltens, een korting ca-
deau te geven op het boekje ‘Van de 
hak op de tak’, in plaats van 12,95 
euro betaalt men, met bon, 11,50 
euro, dat is een fikse korting in de 
dure decembermaand. Als men het 
boekje wil laten signeren is men da-
gelijks, ook op zondag, welkom in 
de galerie/kunstkadoshop van Coq 
Scheltens, van 13.00 tot 17.00 uur, 
Chrysantenstraat 44, centrum. 

Verwendag voor moeders van 
kinderen met handicap of ziekte
Aalsmeer - Kent u een moeder in 
Aalsmeer of Kudelstaart, die de da-
gelijkse zorg heeft voor een kind met 
een handicap of chronische ziekte 
en vindt u dat zij een echte ‘verwen-
dag’ verdient? Serviceclub Rotary 
AMU organiseert samen met Inner 
Wheel komend  jaar op zaterdag 19 
april weer een geheel verzorgd dag-
je uit. Op deze ‘verwendag’ worden 
de moeders een dag lang in de wat-
ten gelegd.
Het verzorgen van een kind met een 
chronische ziekte of handicap is 
vaak zwaar. Of dit nu een kind met 
een lichamelijke of geestelijke han-
dicap betreft. Vele van deze kinde-
ren blijven tot op late leeftijd afhan-
kelijk van hun ouders en hebben in-
tensieve begeleiding nodig. Ouders 
die zo iets overkomt hoor je over 
het algemeen niet klagen. Vooral de 
moeders vinden het gewoon dat ze 
met meer dan 100 procent inzet hun 
kind grootbrengen en dag en nacht 
voor hen klaarstaan. Tijd voor hen-
zelf is er dan ook vaak niet bij... 

Een dagje uit
Speciaal voor deze moeders die, 
meer dan de meeste ouders, het 
verdienen om er een dagje hele-
maal onbezorgd tussenuit te zijn, 
wordt de ‘Moederverwendag’ ge-

organiseerd. Als u een moeder in 
Aalsmeer of Kudelstaart kent, die 
een echte verwendag verdient, 
neem dan (vertrouwelijk) contact op 
met Marianne van der Schilden, tel. 
0297-367499 of mjvanderschilden@
hotmail.com of Gea Luurs, tel. 0297-
368031 of koos.luurs@wanadoo.nl. 
Graag vóór 15 december aanstaan-
de. Rotary en Inner Wheel willen er 
weer een echte verwendag van ma-
ken, voor mensen die het echt ver-
dienen!

Bijzonder en waardevol
Afgelopen voorjaar is in de gemeen-
te Aalsmeer alweer de tweede Moe-
derverwendag georganiseerd. Bijna 
veertig moeders zijn een dag lang 
op stap geweest en hebben geno-
ten van een ontvangst op het ge-
meentehuis, muzikale optredens, 
een boottocht met high tea en een 
heerlijk diner. 
Maar vooral het onderlinge con-
tact tussen de moeders en de mo-
gelijkheid ervaringen uit te wisselen 
heeft die dag voor hen heel bijzon-
der en waardevol gemaakt. Met de-
ze oproep hoopt Rotary AMU/Inner 
Wheel moeders te bereiken die de 
vorige keren niet zijn mee geweest, 
maar ook voor een echte verwendag 
in aanmerking komen. 

C1000 Koster en Aalsmeer 
in reclamespotje
Aalsmeer - De afgelopen week 
werd er in Aalsmeer een reclame-
commercial opgenomen van C1000 
in de eigen C1000 Koster-super-
markt in de Ophelialaan. De reclame 
laat enkele scènes zien tussen vader 
en zoontje, die kerstinkopen doen in 
de supermarkt. 
Ook werd er gefilmd in het huis van 
een Aalsmeers gezin in de Wilgen-
laan en werden er zelfs op zater-

dagavond beelden geschoten in de 
Zijstraat, bij danscafé de Praam. En-
kele medewerkers van C1000 figu-
reren in het reclamespotje. De re-
clamespot komt vanaf 6 december 
op de televisie in de reclameblokken 
van zowel de publieke als de com-
merciële omroepen. Houd de recla-
mes vanaf die datum dus in de ga-
ten, want wellicht zie je bekende ge-
zichten voorbij komen. 

‘Koekiemonsters’ zetten schoen

Aalsmeer - Dinsdag 27 november zijn kinderen van peuterspeelzaal Koekie-
monster uit Amstelveen op bezoek geweest bij supermarkt Hoogvliet aan de 
Aalsmeerderweg. De jongens en meisjes hadden hier hun schoen mogen zet-
ten. Het bleek niet voor niets, Sinterklaas en zijn pieten hadden voor alle twin-
tig peuters wat lekkers gebracht. 

KERKDIENSTEN
Zondag 2 december

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. Thema-dienst, Revolu-
tie van de liefde, vg. Arno Post. Peu-
ternevendienst en kinderkerk. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Crèche voor de 
kleinsten en zondagsschool voor 
oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u, vg. ds. A. Jansen.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst, 
ds. Gabe Hoekema. Extra collecte 
voor Paz y Justicia. Oppas voor al-
lerkleinsten en zondagsschool.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. dienst, br. 
M.C. Plomp, Eindhoven.

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

Hervormde Gemeente Zuid en 
Geref. Kerk Aalsmeer 
Diensten in Triumphatorkerk, Ophe-
lialaan of Zuiderkerk in Hortensia-
laan. 
Zondag 10u. dienst, ds. T.H.P. Prins 
in Zuiderkerk en 18.30u. ds. J. van 
Popering ook in Zuiderkerk.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst, ds. E.J. 
Westerman uit Nijkerkerveen en 
18.30u. zangdienst.
Oost:. Zondag 10u. dienst, prof. dr. 
A. v.d. Beek uit Veenendaal.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. ds. A. van 
Vuuren en 18.30u. ds. A. Snoek uit 
Oosterwolde.
.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
ven-vertolking, kinderoppas en kin-
der-praisedienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag diensten 10u. ds. K. Mul-
ler en 16.30u. ds. P. van Veelen uit 
Heemstede.

Nieuw-Apostolische Kerk, Am-
stelveen
Iedere zondag om 10u. en woens-
dag om 20u. dienst. 
Zondagsschool om 10u.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Iedere laatste zondag van de maand 
dienst om 16u.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vr. 7.45u. euch. viering olv karmelie-
ten in kloosterkapel en 10u. eucha-
ristieviering, vg. L. Seeboldt in zorg-
cenrum Aelsmeer. 
Zondag 10.30u. in Karmelkerk ge-
zinsviering, vg. L. Seeboldt mmv De 
Mirakeltjes.
Rijsenhout: Zaterdag 19u. eucharis-
tieviering, vg. L. Seeboldt mmv koor 
Soli Deo Glori.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, vg. ds. Praam-
sma, organist Keessen. 
Tevens tienerdienst. Oppas- en ne-
vendienst.

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

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

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19u. eucharistieviering, vg. 
H. Post mmv Fiore.

Stadhartskerk Amstelveen
Van der Veerelaan 30a. Zondag 19u. 
dienst, Theodoor Meedendorp.

Begra Bijbelstudie
Iedere maandagavond om 20u. in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. 
Olv pastor Hans Sas. 

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

Israël-producten
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
1 december organiseert consulente 
Diny Wichers-Meijer weer een ver-
koop van Israël-producten in ge-
bouw De Schakel in de Cyclamen-
straat. De verkoop is van 11.00 tot 
16.00 uur en eenieder wordt uitge-
nodigd eens vrijblijvend binnen te 
lopen. Het assortiment aan produc-
ten is divers. Van verzorgingspro-
ducten en sieraden tot Israëlische 
lekkernijen en wijnen. Meer weten? 
Bel 020-6455530.
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Offi ciële Mededelingen
29 november 2007

5 DECEMBER 2007

Op woensdag 5 december is de afdeling publiekszaken open tot 
17.00 uur. Er is dus geen avondopenstelling tot 20.00 uur. Dit in 
verband met Sinterklaasavond.

DEFINITIEVE BESCHIKKINGEN

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Kerkweg 13, 2 berken; 
• Westeinderplassen H 2701, 1 kastanje; 
• Westeinderplassen E1801, 1 wilg, 1 es; 
• Westeinderplassen H 2897, 1 wilg;
• Oosteinderweg 96, 3 kastanjes; 
• Marktstraat , 2 haagbeuken, 1 sierkers; 
• Hornweg, Bloemhof, 1 es, 1 eik; 
• Stationsweg 6/ Uitweg Uiterweg, 2 coniferen, 
 1 berk, 1 esdoorn, 3 sierappels; 
• Uiterweg 412, 1 wilg;
• Wissel 33, 1 conifeer; 
• Legmeerdijk 313, 12 elzen, 42 leijlandii, 8 esdoorns, 
 6 pinussen; 6 wilgen, 2 populieren; 
• Aalsmeerderweg 249, 4 populieren, 1 den; 
• Robend 24, 1 prunus, 
• Mijnsherenweg 40A, 2 taxodiums; Uiterweg 161, 
 15 wilgen, 1 sierkers en 1 dode boom; 
• Ampèrestraat 10, 1 berk; 
• Oude Spoordijk 18, 1 els, 1 esdoorn, 1 den; 
• Legmeerdijk 265, houtopstanden aldaar in verband 
 met de omlegging van de N201.
Datum verzending vergunningen: 29 november 2007.

WONINGWET

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 436, het tijdelijk plaatsen 
 van een winkelruimte;
• Geniedijk 22, plaatsen van een kelder;
• Gloxiniastraat 18, het plaatsen van een dakopbouw;
• Uiterweg 145, het plaatsen van een serre;
• Wissel 24, het plaatsen van een veranda;

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Duikerstraat 10, het wijzigen van de zijgevel;
• Duikerstraat 16, het wijzigen van de zijgevel;
• Geerland 49, het plaatsen van een dakkapel;
• Venusstraat 12, het plaatsen van een dakkapel;
Verzenddatum bouwvergunningen: 4 december 2007.

WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen met ingang van vrijdag 30 november 2007 gedurende zes 
weken ter inzage bij afdeling Leefomgeving, balie 6. Een ieder kan met 
betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schrifte-
lijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:

Lid 3
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 1969’, 
 voor het plaatsen van een kelder, Geniedijk 22;
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer Noord 1964’, 
 voor het plaatsen van een veranda, Wissel 24.

N.B. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende tegen het besluit van burgemeester en 
wethouders van 4 december 2007, binnen zes weken na publicatie 
van dit persbericht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders.

INSPRAAKVERORDENING AALSMEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend, 
dat de gemeenteraad op 22 november 2007 een nieuwe inspraakveror-
dening heeft vastgesteld geheten Inspraakverordening Aalsmeer. Deze 
verordening regelt de manier waarop ingezetenen en belanghebbenden 
inspraak krijgen op voornemens van de gemeenteraad en van het col-
lege van burgemeester en wethouders. De nieuwe inspraakverordening 
ligt ter inzage in het gemeentehuis. De verordening is tevens op te 
zoeken op onze website: “www. aalsmeer.nl”. De Inspraakverordening 
Aalsmeer treedt in werking op 30 november 2007.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING PUBLIEKSZAKEN WEEK 48

t/m 29 nov. Kapvergunning: Uiterweg 34a, 16 populieren en 10 
berken;

t/m 29 nov. Verkeersmaatregel om de bestaande parkeerverboden 
aan beide zijden van de weg op de Stommeerkade 
tussen de Stationsweg en huisnummer 5 uit te brei-
den tot aan Kwekerij;

t/m 6 dec. Uitwegvergunning: Kwekerij Twaalfhoven BV, Rietwij-
kerdwarsweg;

t/m 6 dec. Kapvergunningen: Zijdstraat 32 t/m 34, 8 berken; 
Dreef 5, 3 sparren; Oosteinderweg 262, 1 salix; Juli-
analaan 134, 2 krulwilgen;

t/m 7 dec. Kennisgeving vaststelling geluidbelastingskaarten:
t/m 11 dec.  Conceptbeleidsregels 2009 Algemene subsidieveror-

dening Aalsmeer.
t/m 13 dec. Kapvergunningen: Sportlaan 44, 5 acers; Tartinihof 

21, 1 thuya, 1 pinus, 1 pyrus; Kudelstaartseweg 40, 
1 appelboom, 2 wilgen, 1 populier, 1 blauwe spar, 1 
pruim; Hornweg 166, 2 berken.

t/m 14 dec. Kennisgeving besluit Wet milieubeheer: Met & Co 
Bv, Ophelialaan 92 en C.P. Wegman, Aalsmeerderweg 
315;

t/m 20 dec. Verkeersbesluit: de parkeerplaatsen naast Van Cleeff-
kade 13-14 worden aangewezen als parkeerschijfzone 
van maandag t/m zondag van 8-22 uur met een maxi-
mum parkeerduur van 2 uur;

t./m 20 dec.  Uitwegvergunning: Seringenstraat 30;
t/m 20 dec. Kapvergunningen: Tartinihof 20, 1 berk; Lijnbaan 5, 

2 elzen, 1 berk en 1 conifeer;
t/m 21 dec. Vaststelling bodemkwaliteitskaart en bodembeheer-

plan uitbreidingslocatie VBA-Oost;
t/m 21 dec. Kennisgevingen Besluit Wet milieubeheer: Aanvraag 

van Endemol Nederland B.V., Van Cleeffkade 15, en 
Garagebedrijf van den Broeck B.V., Machineweg 301;

t/m 27 dec. Uitwegvergunning: Koningsstraat 66;
t/m 27 dec. Concept aanvullende beleidsregels Bijzondere Bij-

stand 2007;
t/m 31 dec. Ontwerp bestemmingsplan Schinkelpolder e.o. 2007;
t/m 6 jan. Bestemmingsplan Noordvork;
t/m 10 jan. Kapvergunningen: Kerkweg 13, 2 berken; Westein-

derplassen H 2701, 1 kastanje;  Westeinderplassen 
E1801, 1 wilg, 1 es; Westeinderplassen H 2897, 1 
wilg; Oosteinderweg 96, 3 kastanjes; Marktstraat , 2 
haagbeuken, 1 sierkers; Hornweg, Bloemhof, 1 es, 1 
eik; Stationsweg 6/ Uitweg Uiterweg, 2 coniferen, 1 
berk, 1 esdoorn, 3 sierappels; Uiterweg 412, 1 wilg; 
Wissel 33, 1 conifeer; Legmeerdijk 313, 12 elzen, 42 
leijlandii, 8 esdoorns, 6 pinussen; 6 wilgen, 2 popu-
lieren; Aalsmeerderweg 249, 4 populieren, 1 den; Ro-
bend 24, 1 prunus, Mijnsherenweg 40A, 2 taxodiums; 
Uiterweg 161, 15 wilgen, 1 sierkers en 1 dode boom; 
Ampèrestraat 10, 1 berk;  Oude Spoordijk 18, 1 els, 1 
esdoorn, 1 den; Legmeerdijk 265, houtopstanden al-
daar in verband met de omlegging van de N201.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING PUBLIEKSZAKEN, BALIE 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 7 december 2007
• Burgemeester Kasteleinweg t.h.v. Dorpsstraat/Oosteinderweg , 

het tijdelijk plaatsen van twee bouwborden;
• Jasmijnstraat 31, tijdelijk plaatsen van een kantoorunit;
• Kudelstaartseweg 269, het bouwen van een garage;
• Mendelstraat 23, het vergroten van de woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 14 december 2007
• Berkenlaan 6, het vergroten van de woning;
• Machineweg 197, het plaatsen van twee dammen;
• Machineweg 205, het bouwen van een woning;
• Oosteinderweg 457c, het bouwen van een garage.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 21 december 2007
• Greenpark, Machineweg 120-122, 
 het oprichten van een bedrijfsruimte;
• Rechtsbuitenstraat 50, het veranderen van de gevel;
• Schoolstraat 5a, het gebruiken van het pand, 
 als notarispraktijk.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 28 december 2007
• Boomgaard 87, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Gloxiniastraat 10, het vergroten van de woning;
• Legmeerdijk 209, het plaatsen van een opslagtank;
• Perronzijde 24, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 310, het herbouwen van de woning.
Sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 4 januari 2008
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen 
 van een tijdelijke winkelruimte.
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• Bosrandweg naast nr. 25, het oprichten 
 van een hippisch educatief centrum.

BOUWVERORDENING

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden Leefomge-
ving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht 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 maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Legmeerdijk 313, het slopen van bedrijfsgebouwen;
• Uiterweg 310, het slopen van een woning;
Dit besluit worden op 4 december 2007 verzonden.

WET MILIEUBEHEER

Melding artikel 8.40

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend 
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die 
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergun-
ningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en 
voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht 
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep tegen de ingediende melding.

• Besluit Jachthavens: 
 Firma W. Harting & Zn, Pontweg 12,  Aalsmeer.
Datum melding: 14 juni 2007 
• Besluit opslag en transportbedrijven: 
 Inter Bloemen  Service, Cactuslaan 5, Aalsmeer.
Datum melding: 7 augustus 2007
• Besluit voorzieningen en installaties: 
 Avifl ora Trading BV, Zwarteweg 161, Aalsmeer.
Datum melding: 13 september 2007
• Besluit inrichtingen motorvoertuigen: 
 Auto Maas BV, Teelmanstraat 3, Aalsmeer.
Datum melding: 5 juli 2007
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers 
van de afdeling Leefomgeving, cluster Milieu.

MANDAATREGEGELING

Burgemeester en wethouders hebben de geactualiseerde mandaat-
regeling met de daarbij behorende lijst vastgesteld voor de Ge-
meenschappelijke Regeling Sociale Zaken zoals die geldt voor de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. De regeling wordt met terugwer-
kende kracht van toepassing verklaard vanaf 23 februari 2007. De 
regeling en mandaatlijst ligt ter inzage bij de afdeling Voorlichting, 
Bestuursondersteuning en Grondzaken. 

OPROEP VERWAARLOOSDE VAARTUIGEN 
EN ANDERE VOORWERPEN

Het vaarseizoen is al geruime tijd voorbij. Desondanks nemen de 
controleurs van de afdeling Onderhoud en Inspectie steeds vaker 
waar dat vaartuigen, overblijfselen van vaartuigen en andere voor-
werpen in openbare wateren stranden, zinken of vastraken op of in 
waterkeringen. Vaak zijn de vaartuigen of andere voorwerpen niet 
afgedekt of in verwaarloosde toestand achtergelaten. Dit heeft tot 
gevolg dat deze vollopen, zinken of door weersinvloeden niet meer 
bruikbaar zijn.
Deze vaartuigen en andere voorwerpen kunnen een gevaar opleveren 
voor het nautisch verkeer, kunnen schade toebrengen aan de oever 
en zorgen voor een ontsierend waterbeeld. Dit is een ongewenste si-
tuatie. Bij besluit van 4 december 2007 heeft het gemeentebestuur, 
gelet op artikel 2 en 3 van de Wrakkenwet, het noodzakelijk geacht 
dat opruiming van deze vaartuigen en andere voorwerpen dan ook 
noodzakelijk is.
In dat kader verzoeken wij de eigenaren van de volgende vaartuigen 
en het volgende woonschip actie te ondernemen:
• Nabij Pontweg ter hoogte van “Welcome” ligt een verwaarloosde 

kajuitboot met een onafgedekte accu aan boord.
• Nabij Pontweg ter hoogte van “Welcome” ligt een zeilboot van 

circa 6 meter, met een groen dek en een witte onderzijde. De 
boot is momenteel gezonken.

• Nabij Zwet, Westeinderplassen, op jollensteiger van de gemeente 
ligt een polyester zeilbootje van circa 3,5 meter met een gat in 
de linker achterzijde. Er zijn geen mast, giek, zwaard e.d. aange-
troffen. Tevens ligt een stuk grijs tapijt aan boord.

• Nabij Uiterweg bij de jollensteiger, ligt een houten vlet van circa 
4 meter met een radstuurtje, onder water. De vlet is voorzien van 
een bak voor een buitenboordmotor.

• Nabij Koddespoel, Westeinderplassen, ligt een stalen schippers-
vlet van circa 5 meter. De vlet is zwart met een groene band, 
voorzien van een motorsteun. In de vlet is een rubberslang aan-
getroffen.

• Nabij Reigereiland, Westeinderplassen, ligt een (illegaal) afge-
meerd woonschip.

Indien deze vaartuigen of het woonschip na 21 december 2007 
nog worden aangetroffen, zullen deze direct door de gemeente wor-
den verwijderd. Voor vragen over de verwaarloosde vaartuigen en 
het woonschip kunt u contact opnemen met de controleurs van de 
afdeling Onderhoud en Inspectie van de gemeente Aalsmeer, tele-
foonnummer 0297-387 785.

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

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

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

FRACTIESPREEKUUR
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 4 en 18 december. Voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de griffi e, tel. 
0297-387514.

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

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

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

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

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

SERVICEPUNT BEHEER EN 
UITVOERING PROVINCIE NOORD 
HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

0900 - 821 24 11

Vragen over epilepsie?
Bel de Epilepsie Infolijn

(10 cent per minuut)
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Kaarten kerstparty nu verkrijgbaar
Supergezellig en druk met 
Wolter Kroes in de Praam
Aalsmeer - Het was weer super ge-
zellig in de Praam afgelopen zater-
dag. Ruim 200 bezoekers bezochten 
het optreden van de bekende Ne-
derlandse zanger Wolter Kroes.
“Jammer dat we niet meer kaarten 
hadden, want de belangstelling was 
erg groot. Maar ja, vol is vol”, aldus 
eigenaar Henk Sietsema in een re-
actie. De meeste hits van Wolter 
werden uit volle borst meegezon-
gen. Het bleef nog lang onrustig in 
het café en in de Zijdstraat. En dit 
laatste niet alleen vanwege zanger 
Wolter, maar ook vanwege de film-
opnamen die werden gemaakt voor 
het nieuwe C1000-reclamspotje dat 
in Nederland op de televisie te zien 
zal zijn. Er zijn opnames gemaakt bij 

de C1000 Koster in de Ophelialaan 
en dus bij de Praam. “Het leek wel 
een kertssprookje. Het decor was 
prachtig”, meldt Sietsema verder. 
Wellicht worden de medewerkers 
van de Praam net zo populair als 
Wolter Kroes, want ze zijn gefilmd 
voor het spotje. Kijken dus!
Wil je bij een van de volgende op-
tredens in de Praam zijn? Kom dan 
snel naar het danscafé in het cen-
trum, want de kaarten voor de kerst-
party liggen hier al klaar. .De kerst-
party is op zaterdag 22 december 
en optredens komen er van Quin-
cy,  Wesly Bronckhorst en Jeffrey.  
De kaarten kosten 10 euro per stuk. 
Wees er snel bij, want uitverkocht is 
uitverkocht.

Met ara’s, papegaaien en lori’s
Vogeltentoonstelling dit 
weekend in Rijsenhout
Rijsenhout - Voor de 23e keer or-
ganiseert vogelvereniging De Rij-
senvogel van 30 november tot en 
met 2 december de jaarlijkse, onder-
linge tentoonstelling. Ook nu zijn de 
leden er weer in geslaagd om zo’n 
550 vogels op deze tentoonstelling 
te brengen. Voordat de show voor 
het publiek open gaat, worden al 
deze vogels gekeurd door de keur-
meesters van de Nederlandse Bond 
voor Vogelliefhebbers.
Deze keurmeesters bepalen wie de 
mooiste vogels van deze show heeft 
en dat in verschillende categorieën. 
Daarna is dit alles voor het publiek 
te bewonderen en zeker de moeite 
van een bezoek waard, omdat ze er 
in Rijsenhout elk jaar weer in slagen 
om vooral zeer grote parkietachtige 
vogels bij elkaar te brengen waar 
onder andere ara’s, papagaaien en 
lori’s die in zeer ruime kooien te be-
wonderen zijn. Maar ook de klei-

nere soorten kunt u op deze show 
vinden. Tevens is er een aparte zaal 
waar de door leden zelf gekweek-
te vogels te koop worden aange-
boden. Mocht u tot de koop over-
gaan dan kunt u meteen advies in-
winnen bij de leden van de vereni-
ging, ook is het mogelijk om voer en 
attributen voor uw nieuwe aankoop 
aan te schaffen. De opening is op 
vrijdag 30 november om 20.00 uur, 
sluiting 22.00 uur. Zaterdag 1 de-
cember zijn bezoekers welkom van 
10.00 tot 22.00 uur en zondag 2 de-
cember zijn de vogels te bewonde-
ren tussen 10.00 en 16.00 uur. Ook 
is er een grote loterij op deze show 
waar prachtige prijzen te winnen 
zijn. Tevens is er een grote tombola 
opgesteld waar men een gokje kan 
wagen. Dit alles wordt gehouden in 
dorpshuis de Reede aan de  Werf. 
Dus voor een leuk uitje op naar Rij-
senhout, de toegang is gratis.

Sprankelijke Zuid-Amerikaanse 
muziek zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Het kleine podium van 
cultureel café Bacchus is aanstaan-
de zaterdag 1 december geheel voor 
Nicole Philoména. Zij brengt spran-
kelende Zuid-Amerikaanse muziek 
met uitstapjes naar prachtige Afri-
kaanse landen als Angola en Mali, 
vermengd met de dramatische, me-
lancholische Portugese fado. Het is 
de muziek van gewone mensen, rei-
zigers, zeevaarders en geliefden.
Nicole Philoména werd geboren op 
een kruispunt van culturen waar-
door zij moeiteloos kan putten uit 
een repertoire dat voor velen exo-
tisch en ongrijpbaar lijkt. Al deze 
stijlen worden gekenmerkt door de 
passie waarmee universele gevoe-
lens van melancholie, verdriet, liefde 
en boosheid bezongen worden, ge-
voelens die behoren tot de kern van 
het menselijk bestaan. 
Op betoverende wijze neemt zij u 
mee naar een wereld waarin het 
pure lied de intieme vertolkster is 
van vele bekende emoties. Haar be-
geleiders, met hun jazz- en blues-
achtergrond, laten de verschillen-

de muziekstijlen samensmelten tot 
een boeiende muzikale ervaring. 
Cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat 4 gaat 1 december open 
om 21.00 uur, het optreden van Ni-
cole Philoména begint rond 21.30 
uur. De entree is gratis. Voor meer 
informatie: www.cultureelcafebac-
chus.nl.

Beste Herman Brood coverband
The Broodroosters live 
in café Joppe zondag
Aalsmeer - Aanstaande zondag 2 
december wordt het in café Joppe 
één groot feest voor fans van de 
legendarische muzikant Herman 
Brood!
Dan zal namelijk worden opgetre-
den door The Broodroosters. De-
ze band, die al diverse coverband- 
competities heeft gewonnen, komt 
namelijk in dit gezellige café in de 
Weteringstraat optreden.
The Broodroosters wordt voor deze 
keer worden aangevuld met Ramon 
Rambeaux, de oud drummer van 
de Wild Romance, de begeleidings-
band van Herman Brood.

En wellicht zal er ook nog een zeer 
speciale gast komen spelen, maar 
dat is nog niet helemaal zeker en 
dus nog een verrassing. The Brood-
roosters zijn de enige Herman Brood 
coverband die medewerking krijgen 
van Koos ‘coach’ van Dijk, de oud 
manager van Herman Brood.
The Broodroosters spelen het reper-
toire zoals Herman Brood & his Wild 
Romance dat deden in hun toptijd 
van 1978 tot 1981.
Het optreden van The Broodroosters 
in café zal om ongeveer 19.00 uur 
beginnen en de toegang is, zoals al-
tijd, gratis.

Dia-lezing over China bij 
Groei en Bloei vanavond
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
29 november, verzorgt Harry Jans uit 
Loenen een dia-lezing met de titel 
‘Kris Kras door China het land van 
de reuze panda’s’ bij Groei en Bloei. 
China, 232 keer zo groot als Neder-
land, kent vele contrasten in land-
schap, natuur en cultuur. 
De hoofdstad Beijing wordt be-
zocht, maar meer de binnenlanden 
met bergtoppen van 5000 meter. 
Op deze hoogte komen de meest 
bijzondere planten voor die moe-
ten vechten om te overleven. Dat 
geldt ook voor bevokingsgroepen, 
veelal nomaden die op grote hoog-

te hun bestaan hebben. De bezoe-
kers maken een reis mee van vele 
duizenden kilometers kris kras door 
de verschillende provincies in Chi-
na. Ook de cultuur met de prachti-
ge klederdracht wordt niet vergeten 
en de bezoekers nemen een kijkje 
in het fokcentrum van de zeldzame 
reuze panda. De lezing 29 november 
bij Groei en Bloei begint om 20.00 
uur en is in het Wellant College aan 
de Linnaeuslaan, ingang naast het 
fietspad. De entree is voor zowel 
leden als niet-leden gratis en voor 
koffie of thee wordt gezorgd. U/jij 
bent van harte welkom.

Weer akoestische jamsessie 
in De Carnivoor vrijdag
Aalsmeer - De akoestische mu-
ziekavonden die Chris Bosse van 
De Carnivoor iedere laatste vrijdag 
van de maand organiseert mogen 
zich verheugen op veel belangstel-
ling. De sfeer is ongedwongen en 
dit komt mede door de vaste gita-
rist die ervoor zorgt dat een bijzon-
der groot repertoire bespeeld kan 
worden, zodat vele facetten van het 

muzikale spectrum aan bod kunnen 
komen. De Carnivoor in de Ophelia-
laan biedt iedere muzikant een mooi 
podium. Neem de proef eens op de 
som en laat je verrassen. Ook als 
je geen instrument bespeelt of niet 
zingt valt hier heel veel te genieten 
op vrijdag 30 november aanstaande 
tussen 22.00 en 00.30 uur. Kom eens 
langs en speel/kijk mee.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn

En O.A. MUzIEkbOEkEn!

AGENDA
Muziek
Vrijdag 30 november:
* Akoestische jamsession in De Car-
nivoor, Ophelialaan vanaf 22u.
* Bands Neustross Derechos en Ci-
LiCe live in N201, Zwarteweg. Open 
vanaf 21.30u.
Zaterdag 1 december:
* Zuid-Amerikaanse muziek van Ni-
cole Philoména in Bacchus, Gerbe-
rastraat v/a 21.30u. Open 21u.
Zondag 2 december:
* Band The Broodroosters live in ca-
fé Joppe, Weteringstraat v/a 19u.
* Verrassende Duitse liedjes van 
Freddy en die Düsenjäger in De Ou-
de Veiling, Marktstraat, 17-20u.
Woensdag 5 december:
* Jamsession in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf ong. 21u.
Zaterdag 8 december:
* Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer 
brengt Messiah in De Bloemhof, 
Hornweg vanaf 19.30u.
Zondag 9 december:
* Concert Bindingkoor in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat v/a 15.30u.

Exposities
Tot en met 2 december:
* Foto’s van Maria Austria in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. In vitrines 
beelden van Ingrid Alandt. Open: 
donderdag-zondag 14-17u.

Diversen
Donderdag 29 november:
* Klaverjassen bij buurtvereniging 
De Oude Spoorbaan in ‘t Anker, 
Oosteinderweg 273a vanaf 19.30u.
* Dia-lezing over China bij Groei en 
Bloei in Wellant College, Linnaeus-
laan vanaf 20u.
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 
20u. Open 19.30u.
* Speelavond Sjoelclub Aalsmeer in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 30 november:
* Voorlezen en knutselen in biblio-
theek Kudelstaart, Graaf Willemlaan 
voor kids tot 9jr. Vanaf 14u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.

* Sinterklaas-bingo bij muziekver. 
Flora in clubhuis Bilderdammerweg 
116 vanaf 20u. Open 19.30u. 
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 1 december:
* Klaverjassen om diner voor twee in 
Oude Veiling, Marktstraat, 14-17u.
* Sint Wandeltocht AWV. Start VVA-
kantine, Dreef vanaf 8u.
* Verkoop Israël-producten in De 
Schakel, Cyclamenstraat, 11-16u.
Maandag 3 december:
* Lezing ‘Van alles wat’ bij Viva 
Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Film- en Videoclub bijeen in ge-
bouw ‘t Anker, Oosteinderweg 273a 
vanaf 20u.
* Speelavond buurtvereniging Allen 
Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhelm-
minstraat v/a 20u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 4 december:
* Sport- en spelinstuif voor ouden 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u.
* Rolstoeldansen in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat, 19.30-22u.
Woensdag 5 december:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Voorlezen in bibliotheek, Markt-
straat voor kids 2-5jr. van 15-16u.
* Sintfeest op Bindingzolder, ingang 
Haya van Somerenstraat, 14-17u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw 
Irene, Kanaalstraat Start 20u., aan-
wezig 19.45u.
Donderdag 6 december:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
* Ouderensoos bij Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastrat v/a 14u.
* Kerstviering PCOB in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad v/a 14.30u.
Vrijdag 7 december:
* Grote sintspel voor jeugd v/a 10jr. 
op Bindingzolder, ingang Haya van 
Somerenstraat. Aanvang: 19.30u.
* Speelavond Sjoelclub Rijsenhout 
in De Reede, Schouwstraat v/a 20u.

Vergaderingen.
Donderdag 6 december:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis, Raadhuisplein v/a 20u

Eerste jubileumactiviteit De Hint

Uiteenlopende optredens 
bij voorrondes H-factor
Aalsmeer - Op zaterdag 24 novem-
ber vond de voorronde van de H-
factor plaats, de eerste activiteit van 
Kunstencentrum de Hint in het ka-
der van het 40-jarig jubileum. Een 
kleine 120 kandidaten maakten er 
een enerverende dag van.
De deelnemers aan de H-factor wa-
ren afkomstig uit de drie gemeen-
ten waar De Hint actief is: Aalsmeer, 
De Ronde Venen en Uithoorn. In de 
vestiging in Aalsmeer mochten zij 
zaterdag om de beurt een optreden 
van drie minuten verzorgen. Dat ge-
beurde ten overstaan van een jury 
die bestond uit docenten van De 
Hint. De deelnemers werden be-
oordeeld op originaliteit, presenta-
tie en uitvoering. Directeur en ju-
ryvoorzitter Reinold van Zijl was na 
afloop zeer te spreken over het ni-
veau van de deelnemers. “Over het 
algemeen was dat echt goed. Er za-
ten geen beroerde gevallen bij zo-
als je op televisie in de X-factor vaak 
ziet. Wat leuk was om te zien, was 
de grote variatie in leeftijd van de 
deelnemers. Er deden kinderen van 
acht jaar mee, maar ook volwasse-
nen van in de vijftig jaar.”

Finalisten
De kandidaten voor de H-factor tra-
den op in de categorieën instru-

mentaal, toneel, dans, zang en band 
of ensemble. Dat leverde een boei-
end schouwspel op van zeer uiteen-
lopende optredens. De jury zal hier 
uiteindelijk ongeveer vijftien optre-
dens uit selecteren, die mogen deel-
nemen aan de finale van de H-fac-
tor op 9 februari 2008 in De Boei 
in Vinkeveen. De winnaar ontvangt 
een cheque van 250 euro en mag 
optreden tijdens de jubileumshow 
van De Hint. “Als jury hebben we in 
de voorronde tien tot twaalf zekere 
finalisten gezien. Daarnaast was er 
een aantal optredens dat ook fina-
lewaardig is, maar waaruit we een 
keuze moeten maken”, aldus Rein-
old van Zijl. Komende week zal de 
jury definitief bepalen wie er aan de 
finale mee mogen doen. Alle deel-
nemers ontvangen bericht en een 
korte beoordeling van hun optre-
den.

Jubileumactiviteiten
De H-factor is de eerste grote acti-
viteit in het kader van het 40-jarig 
bestaan van De Hint in 2008. Ande-
re grote evenementen zijn een jubi-
leumshow op 30 maart in Aalsmeer 
en een feestweek van 14 tot en met 
19 april bij de hoofdvestiging in Uit-
hoorn. Voor meer informatie: www.
dehint.nl.

Nuestross Derechos en 
CiLiCe vrijdag in N201
Aalsmeer - De twee bands 
Nuestross Derechos en CiLiCe zijn 
aanstaande vrijdag 30 november 
te zien en te horen in jongeren-
centrum N201 aan de Zwarteweg. 
Nuestros Derechos (Spaans voor 
‘onze rechten’) staat met het ene 
been in de (thrash)-metaltraditie 
en met het andere in de punk- en 
hardcorescene. De Utrechtse for-
matie bestaat slechts uit drie muzi-
kanten: één vrouw en twee mannen, 
maar leveren energie voor tien. De 
veelal Nederlandstalige, vaak hu-
moristische teksten, in combinatie 
met aanstekelijke ritmes maken het 
een echte feestband!
CiLiCe bestaat uit ex-leden van ge-
renommeerde bands als N3uk!, Or-

phanage en Smogus. Geïnspireerd 
door bands als Meshuggah, Dillin-
ger Escape Plan and Mike Patton 
zet de band een vooruitstrevende, 
eigen metal-sound neer. Bizarre en 
beladen gitaarrifs, agressieve, maar 
gevarieerde vocalen en tegendraad-
se ritmes, geven de band een heel 
eigen plek in de Nederlandse metal-
scene. Maar ook daarbuiten, want 
de band heeft juist een succesvolle 
tour door Brazilië achter de rug. Ge-
lukkig vond de band ook nog even 
tijd om de N201 aan te doen. 

Vrijdag dus twee bands die je eigen-
lijk niet kunt missen. De zaal van het 
jongerencentrum is open om 21.30 
uur. De entree is gratis.

Verrassende Duitse liedjes
Freddy viert zondag een 
feestje in Oude Veiling
Aalsmeer - Na het drukbezoch-
te optreden van de de Aalsmeer-
der Hein ‘Little Boogie Boy’ Meijer 
met broer Harry en Jan de Boer is 
het aanstaande zondag 2 decem-
ber weer eens de beurt aan Freddy 
en die Düsenjäger. Het optreden zal 
beginnen vanaf 17.00 uur en duren 
tot rond 20.00 uur. 
Freddy en die Düsenjäger is een 
Amsterdamse band met een verras-
send repertoire. Zij spelen Duitse 
liedjes en doen dat op een geheel 
eigen manier. Verzorgd, verfijnd, 
nooit te hard en theatraal.
Vooraan staan de zangeres en de 
zanger. Met de liedjes die zij zingen 
vertellen zij samen dat oeroude ver-
haal, dat van liefde en eenzaamheid, 

van trouw en ontrouw, van hoop en 
wanhoop, dat van man en vrouw. 
Freddy en die Düsenjäger staat voor 
een meezingfeest vol drama, waar-
in kunst en kitsch elkaar omarmen. 
Het is alsof een ouderwetse nacht-
club baadt in het licht van de ster-
ren die zij laten flonkeren, van Con-
ny Froboess tot Drafi Deutscher, van 
‘Du Schwarzer Zigeuner’ tot ‘Milord’, 
van Kalkutta tot Santo Domingo.
De zondagmiddagconcerten van 
De Oude Veiling worden door een 
breed publiek bezocht en er is al-
tijd sprake van een heerlijke ont-
spannen sfeer. De toegang is gratis.
Het adres van grand-café De Oude 
Veiling is Marktstraat 19. Informatie: 
0297-364746.



pagina 10 Nieuwe Meerbode - 29 november 2007

Het Aalsmeerse Bindingkoor brengt een Bijzonder Barok kerstconcert in de 
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat.

Kerstconcert in Doopsgezinde Kerk
Het Bindingkoor zingt 
‘Bijzonder Barok’
Aalsmeer - Het Bindingkoor brengt 
zondagmiddag 9 december onder 
leiding van Henk Trommel een bij-
zonder kerstconcert ten gehore. De 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
vormt vanaf 16.00 uur het sfeervol-
le decor voor een muzikaal optreden 
van dit enthousiaste koor, dat thuis 
is in vele muziekstijlen. Het kerst-
concert staat dit keer in het teken 
van componisten uit de Barokperio-
de. Geen ‘zware’ muziek maar luch-
tig, contrastrijk en met veel versie-
ringen. Buxtehude, Durante en Brie-
gel zijn naast de grote componisten 
J.S. Bach, Händel en Vivaldi typische 
vertegenwoordigers van deze ba-
rokstijl uit de zeventiende en begin 
achttiende eeuw. Het Bindingkoor 
wordt in dit concert begeleid door 
het strijkensemble ‘Les harmonies 
du Parnasse’. Een bijzonder inter-
nationaal ensemble met jonge mu-
sici uit ondermeer Japan, Spanje en 

Tsjechië. Leonard Trommel, (de zoon 
van) speelt hierin barokcello en Rei-
ko Tanaka begeleidt op klavecimbel. 
Zij zullen ook de intermezzi verzor-
gen. Welk bijzonder toetje geser-
veerd wordt, kunt u beleven in het 
vijf kwartier durende concert. 
De kerkdeuren gaan open om 15.30 
uur. De toegangsprijs bedraagt 7,50  
voor volwassenen en 5 euro voor 
jeugd tot en met 12 jaar. Kaarten zijn 
aan de zaal verkrijgbaar. Na afloop 
van het concert wordt een drankje 
aangeboden in de Bindingzaal. 

Plaats voor bas
Op donderdag 10 januari pakt het 
koor de draad weer op en begint 
met de repetities voor onder meer 
het zomerconcert in juni. Er is nog 
plek voor een bas. Interesse? Neem 
contact op met Mariska de Graaf, 
tel. 0297-361533 of mariska@de-
graafvanderzande.nl.

De lijfeigenen, een boek 
om te koesteren!
Dat haar eerste Roman op zo een 
belangrijke plaats werd uitgereikt, 
geeft aan dat De lijfeigenen, ge-
schreven door Marianne Knecht, 
een bijzonder boek is. Uitgeverij 
Aspekt organiseerde de presentatie 
op vrijdag 23 november in het thea-
ter van ’t woord, op de zevende ver-
dieping van de Amsterdamse biblio-
theek aan de Oosterdokskade. Een 
indrukwekkend gebouw waar archi-
tect Jo Coenen terecht veel lof mee 
oogst. Omdat er op deze dag tevens 
werd stilgestaan bij het feit dat vijf 
jaar geleden Boudewijn Büch was 
overleden zong columnist – schrij-
ver- televisiepresentator Theodoor 
Holman, Reve liederen. Hij bege-
leidde zichzelf daarbij op de piano. 
Zijn optreden was een verrassende 
toevoeging aan een feestelijke ge-
beurtenis.

Autobiografische roman
Marianne Knecht (wonend en wer-
kend in Aalsmeer) schrijft al haar 
hele leven maar een roman was er 
nog nooit van gekomen. Vele ja-
ren had zij nodig om over het ver-
driet van haar moeder, en daardoor 
ook haar verdriet, te kunnen schrij-
ven. Zij deed dat op zo een dusda-
nige manier, dat het uiteindelijke re-
sultaat heeft geleid tot een prachti-
ge autobiografische roman. Het be-
schrijven op te groeien in een gezin 
met een oorlogsverleden is al vaker 
gedaan en heeft ook mooie en ont-
roerende boeken opgeleverd. De 
lijfeigenen kan zich scharen in deze 
rij van lezenswaardige boeken.
De moeder van Marianne was af-
komstig uit de Oekraïne. Zij werd als 
zeventien jarig meisje met honder-
den andere meisjes en jonge vrou-
wen uit hun dorpen gehaald. Alleen 
de kleding die zij aan hadden en 
een pakje brood voor onderweg was 
hun bezit. ‘Voor de rest zou worden 
gezorgd’, werd de ouders verteld. 
Niets bleek minder waar. Er volgden 
drie vreselijke jaren van onderdruk-
king, vernedering, honger en ver-
waarlozing. Na de oorlog was terug 
gaan naar het geboortedorp geen 
optie. Vrouwen die zo lang kennis 
hadden gemaakt met de westerse 
wereld waren verpest voor de Rus-
sische maatschappij. Zij pasten niet 
meer in het systeem. Opnieuw kwa-
men de overlevenden in een kamp 
terecht. In het Noord Franse Angers 
werden zij heropgevoed . Zij moes-
ten weer gaan behoren tot de ge-
hoorzame Sovjetburgers. Ook de 
moeder (in het boek Maria Davidoff 
genoemd) van Marianne, kwam in 
dit kamp terecht.  Maria had het 
grote geluk dat zij tenslotte toch uit 
het kamp gesmokkeld kon worden 
door de man die haar al eerder zijn 
liefde had verklaard in het Duitse 
Kamp. Deze heldendaad lukte door 
het aantrekken van een Amerikaans 
uniform. De Aalsmeerse Gerrit 
Knecht en de Oekraïnse Maria Ni-
colajevna Davidoff  trouwden in Ne-

derland maar het huwelijk was geen 
harmonieus huwelijk, hoewel zij el-
kaar altijd trouw gebleven zijn. Ma-
ria kon haar kinderen door al haar 
ervaringen niet de liefde geven die 
zij verdienden, hoe zij ook haar best 
deed. De Nederlandse vader was 
niet opgewassen tegen de Russi-
sche melancholie. 
Marianne beschrijft in haar roman 
deze melancholie, wanneer zij zelf 
al opgroeiende kinderen heeft. De 
zich voordoende situaties weet zij 
op een eerlijke en begrijpelijke, ei-
gen wijze te verwoorden. Stukje bij 
beetje wordt de lezer meegenomen 
in haar verhaal. De door haar ge-
kozen  gedichten van Poesjkin en 
Slauerhoff, zijn een subtiele en een 
ontroerende aanvulling op de pro-
za. De lezer houdt begrip voor de 
moeder maar blijft solidair met de 
dochter. Knap beschreven zijn ook 
de gesprekken tussen de vriendin-
nen Anna (de schrijfster) en Charly, 
een fictief figuur bedoeld als meta-
foor voor het geweten. De lijfeige-
nen levert een aantal avonden boei-
end leesgenot op. Het is een boek 
om te koesteren!

Historische tuin
Was de presentatie in Amsterdam 
min of meer een verrassing, de 
boekuitreiking in de Historische Tuin  
in Aalsmeer op zondag 25 november 
werd geheel door de schrijfster ver-
zorgd. Het was een programma dat 
klonk als een klok. Tachtig genodig-
den luisterden vol interesse naar de 
heer Joop Snoek. Hij verving op ver-
zoek Theodore van Houten die re-
cent een zware maar goed geslaag-
de hartoperatie onderging.  Door 
de zorgvuldig voorbereide inleiding 
werd de toehoorders een mooie 
sfeerbeschrijving van het boek ver-
teld. Hij kreeg de lachers op zijn 
hand met de vraag; ‘Hoe kom jij als 
vrijgevochten vogel nu aan de naam 
Knecht?’ Samen met Cor Trommel 
verzorgde de schrijfster nog een 
ietwat nostalgisch maar vrolijk be-
doeld vrolijk nummer. Tot slot be-
klom ‘veilingmeester’ Cees van Dam 
de trap om de uit de dertiger ja-
ren aanwezige klok (ontwerp van ir. 
Berghoef) zijn bekende werk te la-
ten doen. Twee vlotte verstaanders 
kwamen door het indrukken van het 
juiste cijfer in het bezit van het boek 
De lijfeigenen. De overige aanwezi-
gen konden het boek met opdracht 
en handtekening aanschaffen voor 
19.95 euro.

Signeren zaterdag 
Zaterdag 1 december van 14.00 tot 
17.00 uur signeert Marianne Knecht  
De lijfeigenen in boekhandel de 
Plantage in de Zijdstraat. In de toe-
komst is de Aalsmeerse voornemens 
om ook lezingen te gaan verzorgen. 
Kijk hiervoor naar de website www.
Marianneknecht.nl.

Janna van Zon

recensie

Russisch muzikaal intermezzo van de auteur zelf met Cor Trommel op de ac-
cordeon. Foto: Krijn Molenaar. 

Vriendschapscursus voor 
55+vrouwen bewijst nut
Aalsmeer - Vriendschapsnetwer-
ken worden altijd kleiner als je wat 
ouder wordt, maar de behoefte aan 
vriendschap neemt niet af. Een der-
de van de 55plus-vrouwen heeft 
last van gevoelens van eenzaam-
heid. Het komt echter onder alle 
mensen van alle leeftijden voor. De 
meeste mensen noemen het een 
gevoel van verdriet, van leegte. Al-
leen zijn hoeft niet te betekenen dat 
men zich alleen voelt, maar het ver-
schijnsel dat mensen alleen zijn en 
zich alleen voelen in de maatschap-
pij neemt toe. Vriendschappen ont-
staan (bijna) nooit spontaan. Met 
iemand echt bevriend raken is een 
proces met momenten waarop ie-
mand kan aanhaken of juist afha-
ken. Maar vrienden maken, kun je 
leren! Daarom organiseert de Stich-
ting Welzijn Ouderen Aalsmeer een 
vriendschapscursus voor 55plus-

vrouwen. De cursus telt tien bijeen-
komsten waarin de deelneemsters 
aan de slag gaan om nieuwe vriend-
schappen te ontwikkelen en/of ou-
de vriendschappen nieuw leven in 
te blazen. In de cursus worden oe-
feningen gedaan om bijvoorbeeld 
een realistischer of positiever zelf-
beeld te ontwikkelen, of om gren-
zen te leren aangeven, iets waar ze-
ker veel vrouwenvriendschappen op 
stuk lopen. 
De cursus wordt gegeven door Eeva 
Kriek en start op 11 januari en is van 
9.15 tot 11.30 uur in gebouw Serin-
genhorst aan de Parklaan.
Kosten 55 euro. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Voor aanmel-
den: SWOA, Parklaan 27, tel. 0297- 
344094. Voor inlichtingen en vragen 
over de cursus: Eeva Kriek, tel. 020- 
6414178, email: ekriek2@compu-
serve.com.

2 Bands voor de prijs van 
geen in Café Bacchus
Aalsmeer - Binnenkort, op 15 de-
cember, komen op het podium van 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat twee bands spelen en dat 
voor de prijs van geen. Gratis toe-
gang dus. De Amsterdamse band 
Spoov laat van zich horen én de 
Aalsmeerse band Zorrie Sisters. De-
ze band speelt vol overgave glam-
rock-muziek. 
Vijf Aalsmeerders en één Kwake-
laar spelen de sterren van de roze 
hemel en voor dit optreden nemen 
zij zelfs een speciale gast mee. Mee-
zingen mag overigens op de welbe-
kende hit ‘I don’t fee like dancing’, 
die Zorrie Sisters onder andere in 
haar repertoire heeft. De band be-
staat uit zanger Joran van Liempt en 

zangeres Marieke Ofman en zij wor-
den begeleid door drummer Cees 
Tas, bassist Wicher de Boer, toetse-
nist Jacko Hansen en gitarist Kees 
Broere. 
De Amsterdamse band Spoov gaat 
het publiek laten genieten van spi-
cy rock tunes. Een latin minded 
bassiste, een jazzy gitarist, een fun-
ky drummer en een karaoke-zanger 
hebben besloten rock te gaan spe-
len. En hoe dit uitpakt? Zanger Je-
roep van Zijp, gitarist Peter Stoel, 
bassiste Elsemiek van der Schaaf 
en drummer Jan Vork nodigen u/
jou uit voor een gezellig en swin-
gend avondje uit. Alvast noteren in 
de agenda: 15 December naar Bac-
chus. De aanvang is 21.30 uur.

Atelierdagen bij Afke Borgman
Aalsmeer - Op zaterdag 15 en zon-
dag 16 december houdt kunstena-
res Afke Borgman open atelierda-
gen in haar atelier/galerie aan de 
Aalsmeerderweg 255. Tijdens dit 
weekend worden ingelijste aquarel-
len tegen zeer gereduceerde prijzen 
aangeboden. De schilderijen zijn di-
rect uit voorraad leverbaar. De acryl- 

en olieverfschilderijen worden in di-
verse prijsklassen te koop aangebo-
den. De open atelierdagen zijn van 
10.00 tot 17.00 uur en een hapje en 
een drankje staan klaar voor de be-
zoekers. 
Meer weten? Bel 0297-322235, mail 
afkeborgman@tiscale.nl of kijk op 
de site www.afkeborgman.nl.

Oefen mee met Fiore 
voor kerstnachtviering
Aalsmeer - Ben je tussen de 11 en 
35 jaar? Dan krijg je dit jaar de kans 
om in de kerstnacht met Fiore mee 
te zingen. Jongerenkoor Fiore zingt 
één keer in de maand in de katho-
lieke kerk Sint Jan Geboorte te Ku-
delstaart. Het koor zingt verschillen-
de soorten liederen, van kerkliede-
ren tot pop. Fiore bestaat uit leden 
tussen de 11 en 35 jaar oud. Dit jaar 
nodigt jongerenkoor Fiore iedereen 
die tussen de 11 en 35 jaar oud is uit 
om drie keer mee te oefenen voor 
de viering in de kerstnacht en daar-
na op 24 december om in de nacht-

mis mee te zingen. Lijkt het je leuk? 
Kom dan op 4, 11 en 18 december 
van 19.30 tot 20.45 uur mee repete-
ren met het koor en zing mee in de 
kerstnachtviering op 24 december 
om 23.30 uur. 
Weet je niet zeker of je het leuk 
vind? Kom gewoon op 4 december 
mee repeteren en beslis daarna. Fi-
ore oefent in de RK-kerk St. Jan aan 
de Kudelstaartseweg.
Voor meer informatie en aanmel-
den kan je bellen naar Fleur Bus-
kermolen, 0297-348370 of mail naar: 
f.buskermolen@alkwin.nl 

Eerste tienerdisco in Bon 
Ami druk en swingend
Aalsmeer - Op vrijdag 23 novem-
ber is er van 20.00 tot 23.00 uur in 
discotheek Bon Ami een tienerdis-
co georganiseerd in samenwerking 
met Stichting de Binding. De BonBi-
ni disco was voor tieners van 13 tot 
en met 15 jaar uit Aalsmeer en Ku-
delstaart en kan een enorm succes 

genoemd worden. Het was super-
druk en volgens enkele bezoekers 
kei-gezellig. Er is uitbundig gedanst, 
gerapt en gejumpt. Veel te vroeg 
was het volgens de vele bezoekers 
weer voorbij. “Graag nog een keer 
organiseren”, aldus een groepje en-
thousiaste bezoekers. 

Vroege kerst bij 
PCOB Aalsmeer
Aalsmeer - Aan de laatste bijeen-
komst van de PCOB dit jaar, de 
kerstviering op donderdag 6 decem-
ber, verlenen medewerking de da-
mes Schrage–Buitenbos en Mossel-
man–van Leeuwen. Zij verzorgen de 
overdenking bij het Kerstevangelie 
en een bijzonder verhaal. De muzi-
kale bijdrage komt van de heer Piet. 
De middag vindt plaats in de grote 
zaal van Zorgcentrum Aelsmeer aan 
het Molenpad in het centrum en be-
gint om 14.30 uur. De PCOB hoopt 
velen te kunnen begroeten.

Boekenmarkt in 
‘Het Kruispunt’
Leimuiden - Op zaterdag 1 decem-
ber wordt de jaarlijkse boekenmarkt 
gehouden in ‘Het Kruispunt’ aan de 
Dokter Stapenseastraat te Leimui-
den. De markt is open van 11.00 tot 
15.00 uur en ook nu weer zijn meer 
dan 100 grote dozen met boeken 
beschikbaar. De boeken zijn door 
vrijwilligers gesorteerd en gerubri-
ceerd voor jongeren en ouderen. 
Een goede gelegenheid om voor de 
komende winterperiode weer eens 
wat mooie boeken aan te schaffen 
tegen een geringe prijs.”

Kudelstaartse Monique met 
Engelse band in Bikes ’n Blues
Amstelveen - Twintig jaar ervaring 
en regelmatige gasten op het podi-
um van de beroemde Engelse blues-
club ‘Ain’t nothing but the Blues’ in 
Soho Londen. 
En dan nu zaterdag 1 december, als 
eerste Engelse band, op het podium 
bij Bikes ’n Blues: The Coalhouse 
Walker Bluesband. De band bestaat 
uit Stuart Webb op bluesharp, Ryan 
Lamb op gitaar; Richie Biggs op pia-
no, Mark Simmons op drums en nie-
mand minder dan de Kudelstaartse 
Monique de Jong op basgitaar. Mo-
nique heeft het  afgelopen voorjaar 
met veel succes én plezier gespeeld 
met deze band in Engeland. Daar-
na hebben ze besloten om dit nog 
maar eens dunnetjes over te doen 

in Nederland. Monique is overigens 
geen onbekende voor de regelma-
tige bezoeker van Bikes ’n Blues. Zo 
heeft ze al eens eerder op het po-
dium gestaan met Hein ‘Little Boo-
gie Boy’ Meyer, en tijdens de Blues 
’n Boogie night vorig jaar met Mr. 
Boogie Woogie, Sam Taylor, Guitar 
Ray, Anna War en Heather Hardy. 
Kortom een graag geziene en geta-
lenteerde basitariste in de blueswe-
reld.  Coalhouse Walker Blues Band 
is een enorme energieke band die 
met veel enthousiasme het Bikes 
’n Blues publiek zal overvallen met 
heerlijke swingende blues. Zaterdag 
1 december in Het Galjoen, Amstel-
veen, aanvang 21.30 uur. Voor meer 
info: www.bikesnblues.nl 

Theo speelt Griekspoor
Aalsmeer - Van de Aalsmeerse or-
ganist Theo Griekspoor is begin van 
dit jaar een tweede orgel cd. ver-
schenen. Hierop speelt hij eigen 
composities voor orgel. Deze com-
posities zijn allemaal in druk ver-
schenen. Het betreft bewerkingen 
van bekende kerkliederen. De opna-

men vonden plaats op het orgel van 
de Grote Kerk in Deventer. In sep-
tember is er een gedeelte van de cd 
door de EO uitgezonden in het pro-
gramma Populaire orgelbespeling. 
Degenen die belangstelling hebben 
voor deze cd, kunnen terecht bij CD 
Shop Krijtenberg in de Zijdstraat.
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Pepernoten en mandarijnen voor kids

Sinterklaas in Ophelialaan
Aalsmeer - Het zijn hoogspan-
ningstijden voor Sinterklaas, maar 
het is de activiteiten-commissie van 
de Ophelialaan toch gelukt om de 
goedheiligman met pieten naar de 
winkelstraat in Zuid te laten komen. 
Sint Nicolaas heeft in zijn agenda 
tijd vrij gemaakt voor aanstaande 
zaterdag 1 december. Van 12.30 tot 
13.30 uur hoopt de sint in de Ophe-
lialaan vele kinderen te mogen be-

groeten. Zijn pieten komen eerder 
én gaan later weg. Tussen 11.00 en 
15.30 uur delen de pieten snoep en 
mandarijnen uit aan de jeugdige be-
zoekers. 
De ‘grote’ bezoekers worden niet 
vergeten door de ondernemers. Zij 
worden voor de winkel van groente-
man André Dijt getrakteerd op war-
me chocolademelk. U/jij komt toch 
ook?!

Gezelligheid en gezondheid
Zesde rookvrije avond 
zaterdag in The Fifties
Aalsmeer - De rookvrije avond in 
Poolcafé The Fifties krijgt ook in de 
maand december een vervolg. Op 
zaterdag 1 december biedt het pool-
café in de Marktstraat zijn bezoe-
kers van openings- tot sluitingstijd 
een ‘Smoke Free’ uitgaansgelegen-
heid. Iedereen, jong en oud, is van 
harte welkom. 
Het poolcafé organiseert maande-
lijks een rookvrije avond om bezoe-
kers een gezellig avondje stappen 
te bieden zonder mee te hoeven ro-
ken. Smoke Free betekent voor The 
Fifties: geen vieze geurtjes, schone 
kleding, geen asbakken in de zaak 
en een afgesloten sigarettenauto-
maat. Maar bovenal betekent niet-
roken een gezonde en sportieve uit-
straling van het poolcafé. De maan-

delijkse thema-avond wordt druk 
bezocht en de organisatie krijgt veel 
positieve reacties. Vanwege dit suc-
ces wordt de rookvrije avond op 1 
december al voor de zesde keer 
georganiseerd. De Smoke Free 
Night belooft opnieuw een gezelli-
ge avond te worden. In het poolcafé 
wordt muziek gedraaid van diverse 
genres. Sportieve bezoekers kun-
nen zich vermaken door het spelen 
van een potje pool of darts. Maar 
ook een drankje nuttigen en een 
praatje maken aan de bar is natuur-
lijk mogelijk. Iedereen die enthousi-
ast is geworden, vaste klant of niet 
en jong of oud, is zaterdag 1 decem-
ber van harte welkom om de gezel-
ligheid van de Smoke Free Night te 
komen ervaren! 

Aalsmeer in kerstsferen

Kerstdemonstratie bij Cultra 
op Bloemveiling Aalsmeer
Aalsmeer - Groothandelscentrum 
Cultra van Bloemenveiling Aalsmeer 
organiseert in aanloop naar de 
feestdagen een viertal Kerstdemon-
straties. Zo kunnen klanten inspira-
tie opdoen. Verschillende arrangeurs 
maken, in opdracht van aanvoer-
ders van Bloemenveiling Aalsmeer, 
met zowel snijbloemen als kamer-
en tuinplanten trendy arrangemen-
ten (zie foto). Niet alleen typische 
kerstproducten maar juist ook an-
dere producten worden verwerkt in 
bijzondere schalen, potten of man-
den, alles volgens de laatste trends. 
Een aparte plek is er voor een aan-
tal noviteiten: Kalanchoe blad, afge-
sneden sanseveria, Anthurium Acu-
ra en Hippeastrum Challanger. Al-
le Cultra-ondernemers spelen met 
het aanbod van hun producten in 
op de demonstraties. Alles met als 
doel om de bloemist ideeën aan te 

dragen voor zijn eigen klanten.  Op 
maandag 3 december is de laatste 
demonstratie. Arrangeurs zijn dan 
Joke ten Cate en Marleen de Wit. 
Producten die dan aan bod komen 
zijn onder meer anthurium, gerbera, 
kalanchoe-blad, hippeastrum, cy-
claam, helleborus, tulp, azalea, se-
ring en conifeer.
Een andere klantenactiviteit van 
Cultra was een prijsvraag met loterij. 
Tijdens de laatste Aalsmeer Market 
was de loterij. Elke beursdag kregen 
vijf klanten een waardebon van 200 
euro. Daarnaast werden dagelijks 
twintig klanten uitgeloot om mee 
te dingen naar de hoofdprijs. Deze 
week is in aanwezigheid van ruim 
honderd uitgelote klanten de hoofd-
prijs uitgereikt. Bob Moria overhan-
digde Bloemenhuis Sandy uit Alme-
re de geheel verzorgde reis naar Eu-
ro Disney in Parijs. 

Winkeliers Ophelialaan 
komen met eigen website
Aalsmeer - Vanaf maandag 26 no-
vember heeft Winkelcentrum Ophe-
lialaan een eigen website: www.op-
heliaplaza.nl. Winkeliers geven de 
bezoekers hier informatie over wat 
er allemaal te doen is in de winkel-
straat. Elke week staan er nieuwe 
acties op. Om deze nieuwe websi-
te te voeren is er al meteen een lu-
dieke actie bedacht. Op de website 
kunt u met de vijfjesactie meedoen:  
‘Is uw 5-euro-biljet 10 keer zoveel 
waard?’ U kunt zich ook abonneren 
op een digitale nieuwsbrief. U bent 

dan altijd als eerste op de hoog-
te van het laatste nieuws, de nieu-
we collecties van bepaalde winkels 
of voordeelacties. Elke winkelier uit 
de straat is via de website te vinden. 
Dus als u in het vervolg de gegevens 
van een winkel in de Ophelialaan 
zoekt, hoeft u alleen maar even naar 
www.opheliaplaza.nl. Op de website 
staan ook foto’s van de geweldige 
activiteiten die de Ophelialaan heeft 
georganiseerd. Denk bijvoorbeeld 
aan de hobby- en creamiddag en de 
Jordaanse avond. 

Eerlijke chocoladeletters 
te koop in Wereldwinkel
Aalsmeer - De Groene Sint is van-
af november weer in het land. De 
Groene Sint is een hulpje van de ou-
de vertrouwde rode Sint en geeft al-
leen eerlijke cadeaus. 
Dit jaar heeft de Groene Sint samen 
met Oxfam Novib en Tony’s Choco-
lonely iets nieuws bedacht: dé eer-
lijke chocoladeletter. Consumenten 
dragen met de aankoop van deze 
letter direct bij aan een beter leven 
van cacaoboeren en -boerinnen in 
ontwikkelingslanden. De letter is 
verkrijgbaar als S en T en voorzien 
van het Max Havelaar keurmerk en 
erg lekker uiteraard. Oxfam Novib 
voert tot en met 5 december cam-
pagne door dé eerlijke chocolade-
letter te promoten. Deze chocolade-
letter is een symbool. 
Door veel eerlijke chocoladelet-
ters te verkopen wil de organisatie 
politiek en bedrijfsleven laten zien 
dat er veel vraag is bij consumen-
ten naar eerlijke producten. Door 
dé eerlijke chocoladeletter te ko-
pen steunen consumenten de actie 
om meer eerlijke cadeaus in de win-
kel te krijgen. Dé eerlijke chocola-
deletter is tot 5 december te koop 
bij de Wereldwinkel Aalsmeer, Zijd-
straat 59. In de laatste weken van 
dit jaar is de Wereldwinkel op vrij-
dag doorlopend geopend van 10.00 
tot 21.00 uur. Op alle andere dagen 
bent u van harte welkom van 10.00 
tot 17.00 uur. Op maandagmorgen 

gesloten. Natuurlijk is de Wereld-
winkel ook present op de decem-
bermarkt in de Zijdstraat op 14 de-
cember en op de Kerstmarkt in het 
Zorgcentrum Aelsmeer op zaterdag 
15 december.

Naam fotograaf vergeten!
Aalsmeer - Vorige week heeft in 
deze krant een artikel gestaan over 
de klantenavond bij kapsalon All 
About Hair in de Hadleystraat. 
De foto erbij is door eigenaar Je-
roen Kuin zelf aangeleverd, maar hij 
is vergeten er wat bij te zetten, na-
melijk de naam van de maker van 
de foto. Jeroen voelt zich schul-
dig. “Ze heeft vrijwillig foto’s voor 
mij gemaakt. Haar naam is Hanne-

ke van Dorp.” Bij deze dan alsnog 
de naamsvermelding. Jeroen heeft 
er van geleerd en misschien u/jij 
ook wel. Vraag altijd aan een foto-
graaf die afdrukken aanlevert voor 
plaatsing bij een artikel over uw/
jouw vereniging of club of hij of zij 
naamsvermelding wil. 
Het voorkomt rekeningen en sche-
ve gezichten achteraf, ook voor de 
Meerbode zelf.

Aalsmeer - Tot de kerst is de ga-
lerie van Coq Scheltens in de Chry-
santenstraat 44 gevuld met allerlei 
kunstcadeaus. Er is een ruime en af-
wisselende keuze aan schilderijen, 
tekeningen, beelden, sieraden en 
keramiek van verschillende kunste-
naars. Er kan al kunst gekocht wor-
den vanaf 10 euro. Kopen kan, maar 
kijken mag ook. “Vrijblijvend be-
wonderen is altijd goed, gezellig en 

interessant”, aldus Coq Scheltens. 
“Iedere bezoeker, koper of kijker, 
ontvangt van ons een presentje en 
krijgt een consumptie aangeboden. 
December is tot slot feestmaand.” 
Vanaf één uur ’s middags, ook in het 
weekend, staat de deur van de gale-
rie in het centrum, achter de tv-stu-
dio, voor iedereen open. Voor meer 
informatie kan gebeld worden naar 
0297-343246.

Schilderijen, beelden en keramiek
Kunstcadeaus in galerie 
van Coq Scheltens

Cursus ‘Het geheugen de 
baas’ voor ouderen
Aalsmeer - Op maandag 4 febru-
ari start bij de SWOA een cursus 
geheugentraining voor ouderen uit 
Aalsmeer. Deze cursus wordt ge-
houden in wijksteunpunt Meander 
in de Clematisstraat.
Iedereen vergeet wel eens wat. 
Maar bij veel ouderen die soms wat 
vergeetachtig zijn, blijkt de angst te 
bestaan dat dit een voorbode is van 
een beginnende dementie. Deze 
angst is in de meeste gevallen ech-
ter ongegrond. Wel moet het geheu-
gen ‘in vorm’ gehouden worden. 
Dat ouderen vaker iets vergeten 
wordt mede veroorzaakt doordat 
men na de Vut of pensionering een 
veel rustiger leven krijgt. Men doet 
veel minder vaak een beroep op het 
geheugen. Daarom is de cursus ge-
heugentraining zo zinvol. In deze 
cursus worden u technieken ge-
leerd, die u in staat stellen om zaken 

beter te kunnen onthouden.
De cursus is bedoeld voor ouderen, 
die bij zichzelf merken dat het ge-
heugen wat minder goed functio-
neert dan men zou wensen en daar 
verbetering in willen brengen. Ook 
mensen die hun geheugen willen 
trainen en op deze manier willen 
voorkómen dat er problemen ont-
staan, kunnen baat hebben bij de 
cursus. De geheugentraining is niet 
bedoeld voor ouderen, waarbij er 
sprake is van een vastgestelde de-
mentie.
De cursus geheugentraining wordt 
gegeven door Ansje Weima op  
maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 
uur en bestaat totaal uit tien lessen. 
De deelnemersbijdrage is 55 euro 
en dit bedrag is inclusief cursus-
boek. Aanmelden kan door een bel-
letje naar wijksteunpunt Meander, 
tel. 0297- 323138.

Film- en Videoclub bijeen
Aalsmeer - Maandaga 3 decem-
ber is er weer een clubavond van 
de Film- en Videoclub Aalsmeer. 
Het belooft een interessante avond 
te worden, want het programma 
zal bestaan uit de beste videofilms 
van de afgelopen jaren. Ieder club-
lid kan zijne beste videoproducties 
bij de programmacommissie aan-
melden. Naar gelang de beschik-
bare projectietijd zal men een keu-
ze maken uit het aanbod van de vi-
deofilms. Vooral voor de deelnemers 

aan de videocursus is het aan te be-
velen deze avond te bezoeken. Zij 
kunnen dan zien wat de leden in de 
afgelopen jaren aan videoproduc-
ties tot stand gebracht hebben. 

De clubavond van de F&VA wordt 
gehouden in het gebouw ’t Anker 
aan de Oosteinderweg 273a in Oost 
en begint om 20.00 uur. Informatie 
over de F&VA op de clubavonden 
aan de zaal of via de website www.
videoclubaalsmeer.nl. 

Sinterklaas bij 
jou op bezoek? 
Aalsmeer - Sinterklaas en zijn pie-
ten zijn bijna weer in het land en ko-
men graag bij alle kinderen op be-
zoek!  De Sint heeft weer zin om alle 
kinderen te verwennen met mooie 
cadeau’s. Sinterklaas heeft dan ook 
Scoutinggroep Tiflo gevraagd om 
dit jaar te helpen met het regelen 

van de bezoeken. Sinterklaas komt 
graag samen met zijn pieten op 
bezoek. Maar er zijn ook veel pie-
ten die zonder de Sint op pad gaan. 
Ze rijden over daken in de winter-
se kou. Ze strooien en zetten de ca-
deaus binnen, in plaats van stiekem 
buiten bij u op de stoep. 
Wilt u Sint en zijn pieten, of alleen 
pieten op bezoek, neem dan voor 
afspraken of verdere informatie 
contact op met B. Clemens, tel 06-
44872273 na 19.30 uur.

‘Van alles wat’ 
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 3 decem-
ber organiseert aquariumvereniging 
Viva Aquaria weer een gezellige en 
leerzame bijeenkomst voor leden 
en belangstellenden. In buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 
verzorgt Herman Stephan een le-
zing met de titel ‘Van alles wat’. Her-

man gaat vele onderwerpen uit de 
aquarium-hobby behandelen. Her-
man hoeft nauwelijks nog geïntro-
duceerd te worden. Zijn uitzonderlij-
ke, grote kennis van alles wat groeit 
en beweegt in aquariums is bij velen 
bekend. De avond begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis. Iede-
re geïnteresseerde is welkom. Wilt 
u meer weten over Viva Aquaria? 
Neem dan contact op met de heer J. 
Bogaard, telefoon 023-5617903.

Taizé in Karmel
Aalsmeer - Vrijdag 30 november 
is weer het Taizégebed  in het Kar-
melklooster aan  Stommeerweg 15. 

Vanaf 20.30 uur bidt men en zingt 
men Taizéliederen en is er veel stil-
te. 
Het zijn de pijlers van het gebed 
van de broeders van Taizé. Daarna 
is er gelegenheid tot ontmoeting.

Vernielingen aan auto’s na 
staking door scholieren
Aalsmeer - Net als in heel veel 
plaatsen in het land hebben scho-
lieren in Aalsmeer maandag 26 no-
vember gestaakt. Rond het middag-
uur zijn scholieren van de West-
plas onder begeleiding van docen-
ten naar het gemeentehuis gelopen. 
Het ging er gemoedelijk aan toe. De 
jongens en meiden zijn toegespro-
ken door de burgemeester en daar-
na gesommeerd weer te vertrek-
ken. De politie hield een oogje in 
het zeil. Terug naar school zijn vier 
vernielingen gepleegd. In drie ge-
vallen zijn spiegeltjes van auto’s af-
gebroken. Eén 14-jarige is aange-
houden. Gezien werd dat hij over 
een auto heen liep. De Aalsmeer-
der is naar het bureau overgebracht 
waar hij in de avond opgehaald is 
door zijn ouders. Dankzij de aan-
wezigheid van docenten is volgens 
de politie de optocht door de sta-

kers redelijk goed verlopen. De lera-
ren voorkwamen onder andere dat 
een grote groep een supermarkt in 
wilde gaan. Om één uur arriveerde 
een tweede groep stakers in het ge-
meentehuis. Deze ongeveer hon-
derd leerlingen van De Groenstrook 
zijn toegesproken door wethouder 
Jaap Overbeek en daarna eveneens 
gesommeerd weer naar school te-
rug te gaan. Via een omweg is de 
terugtocht naar de school in de J.P. 
Thijsselaan gemaakt. Het politiebu-
reau aan de Dreef is nog door de 
stakers bezocht. Vernielingen zijn 
niet gepleegd, daarvoor hebben 
twee busjes met leden van de mo-
biele eenheid en een helicopter voor 
gezorgd. Na afloop zijn wel enkele 
klinkers rond het bureau gevonden. 
Mogelijk wilden enkele stakers deze 
gebruiken om ruiten in te gooien of 
andere vernielingen te plegen. 

Chaos op Aalsmeerderweg
Aalsmeer - De eigenaars van Loog-
man Tanken & Wassen zijn het goed 
zat. Er is een kleine drie weken ge-
leden een verandering aangebracht 
aan de verkeerslichten op de krui-
sing van de Aalsmeerderweg met de 
Legmeerdijk en dit heeft tot gevolg 
rijen auto’s die niet weg kunnen en 
lang in de file staan. De stoplichten 
op de Aalsmeerderweg springen 
minder vaak op groen, verkeer op 
de Legmeerdijk heeft nu prioriteit. 
De directie van Loogman heeft hier 
reeds melding van gemaakt bij de 
gemeente en de provincie, maar tot 
nu toe zonder resultaat. “We komen 
nu op het punt dat ons bedrijf dus-
danig hinder ondervindt van deze 
wijziging dat wij u nogmaals dringen 
willen verzoeken de installatie beter 
af te stellen”, aldus Ger Loogman in 
een schrijven aan de gemeente en 
de provincie. “Ons bedrijf is afhan-
kelijk van een goede afhandeling 
van het verkeer het terrein af. In een 
piek zijn dat op drukke momenten 
circa 400 tot 450 auto’s per uur. Na 
de wijziging van het kruispunt on-
geveer twee jaar geleden was het 
perfect. Nu na de wijziging in de in-

stellingen van genoemde installa-
tie is het slechter als voor de recon-
structie van het hele kruispunt”, ver-
volgt Ger Loogman. Afgelopen za-
terdag 24 november werd het echt 
zelfs een chaos. Loogman heeft fo-
to’s gemaakt en deze laten duidelijk 
zien dat het hier een onhoudbare si-
tuatie betreft. “De hele boel stond 
vast”, leg Ger Loogman ter verdui-
delijking uit. “Rijen met auto’s op de 
Aalsmeerderweg en nog eens zo’n 
veertigtal auto’s die ons terrein niet 
af konden. Het duurde bijna een 
kwartier voordat men het terrein af 
was en daarna nog vast stond in 
de rij voor de stoplichten.” Loog-
man schrijft verder ernstige schade 
te ondervinden aan het imago van 
zijn bedrijf waar ‘snelheid’ één van 
de speerpunten is. Overigens is het 
niet alleen op zaterdag superdruk 
bij de kruising op de Aalsmeerder-
weg. Ook in ochtend wordt om ge-
duld gevraagd, evenals vaak ’s mid-
dags een lange rij wachtenden laat 
zien. Hopelijk ziet de provincie in dat 
opnieuw instellen van de verkeers-
installatie geen overbodige luxe en 
wordt tot actie overgegaan!

75-Jarige gedupeerd na 
‘wisselen’ aan huis
Aalsmeer - Op vrijdag 23 november 
rond half vijf in de middag hoorde 
en zag een bewoonster uit de Cycla-
menstraat een man kloppen op haar 
voorkamerraam. De man wees naar 
de deur en de 75-jarige bewoon-
ster deed open. De man vroeg of de 
vrouw een euro kon wisselen. 
Toen zij haar portemonnee pakte 
wilde hij deze uit handen nemen om 
zogenaamd zelf te kijken voor het 
wisselen. De bewoonster stond dit 
niet toe en griste haar portemon-
nee terug. De man heeft al met al 
wel geld kunnen stelen. De 75-ja-
rige mist zo’n 70 euro. Een tip van 

de politie: Wisselen aan huis, nooit 
doen. De kans bestolen te worden 
is groot. De wisselaar was een man 
van Noord-Afrikaanse afkomst, tus-
sen de zestien en twintig jaar oud 
met een lengte van ongeveer 1.70 
meter en een normaal postuur. Hij 
droeg een muts, had een spijker-
broek en een licht jack aan en daar-
onder een groen overhemd of shirt. 

De politie onderzoekt het ‘huis-be-
zoek’. De man gezien, ook bij u op 
het raam geklopt? De politie hoort 
het graag. Bel 0900-8844 of meld 
het anoniem bij M via 0800-7000.

Flinke buit na woning-
inbraken in Kudelstaart
Kudelstaart - Op vrijdag 23 novem-
ber is tussen twee uur ’s nachts en 
zes uur in de ochtend ingebroken 
in een woning in het Einthovenhof. 
Door gaatjes te boren bij een raam 
hebben de dieven zich toegang tot 
het huis verschaft. De inbrekers zijn 
er vandoor gegaan met de televisie, 
mobiele telefoons en waardepapie-
ren. De bewoners hebben niets ge-
hoord, zij lagen te slapen tijdens de 
inbraak. 
Ook door gaatjes te boren bij een 
raam kon in de nacht van zondag 
25 op maandag 26 november tus-

sen elf uur ’s avonds en zeven uur in 
de ochtend een woning in de Anna 
Frankstraat betreden worden door 
inbrekers. Er zijn behoorlijk veel 
goederen gestolen. Zo zijn twee fo-
tocamera’s, videocamera’s, twee 
laptops, een nintendo, mobiele te-
lefoon en twee portemonnees ont-
vreemd. Via een schuifdeur hebben 
de dieven de woning weer verlaten. 
Er zijn sporenonderzoeken verricht 
door de politie. De politie raadt een-
ieder aan grendels op ramen nader 
te bekijken. Mogelijk is extra bevei-
liging nodig.



Aalsmeer scoort goed
Wmo loketten moeten nog 
groeien in Noord-Holland
Streek - Krijgt de burger een ade-
quaat antwoord op zijn vraag bij het 
Wmo loket? In opdracht van Zorg-
belang Noord-Holland werden 54 
loketten in Noord-Holland drie maal 
benaderd door een mystery guest. 
Conclusie was: ‘normale’ vragen 
worden voldoende beantwoord, 
maar voorlichting aan specifieke 
doelgroepen als Ggz-cliënten schiet 
tekort. Ook wordt nog weinig mee-
gedacht en hulp aangeboden.
De mystery guests belden namens 
een familielid: een moeder die 
slecht ter been is en huishoudelij-
ke hulp nodig heeft, een zwager die 
uit een revalidatiecentrum terug-
komt en hulpmiddelen nodig heeft 
en een broer die binnenkort ontsla-
gen wordt uit een psychiatrisch zie-
kenhuis en huishoudelijke zorg no-
dig heeft en wil gaan deelnemen 
aan speciale activiteiten. De mystery 
guests stelden vragen over de pro-
cedure, mogelijke hulp bij de aan-
vraag, keuzemogelijkheden, wacht-
lijsten en de eigen bijdrage. 
Met vragen over de procedure, 
wachttijden en de hoogte van de ei-
gen bijdrage kan de burger met een 
gerust hart terecht bij het Wmo lo-
ket. Voor kennis kregen de loketten 
een 8,7. Ook weet men altijd meer-
dere aanbieders te noemen voor 
hulp in de huishouding en heeft 
men informatie over rolstoelen en 
woningaanpassing. Eén op de vijf 
gemeenten kan echter niet helpen 
bij het invullen van de aanvraag. 
Verder werd het persoonsgebonden 
budget (PGB) opvallend weinig ge-
noemd als een alternatief. Met een 
PGB kan men zelf de gewenste zorg 
organiseren. Men dit budget kan 
bijvoorbeeld een bekende of een fa-
milielid worden ingehuurd als hulp 
in de huishouden of zelf een rolstoel 
aangeschaft. Schrikbarend was dat 
slechts de helft van de loketmede-
werkers doorvraagt naar de achter-

grond van de cliënt. Pas bij navraag 
kreeg de Ggz-cliënt in het onder-
zoek meer informatie over speciale 
vormen van huishoudelijke hulp en 
de rol die het psychiatrisch zieken-
huis kan vervullen bij de indicatie-
stelling. Daarnaast is de kennis over 
welzijnsactiviteiten voor Ggz-cliën-
ten ronduit slecht: 31% blijft het ant-
woord schuldig en 14% verwijst ver-
keerd door. Ook kent 36% de term 
DAC (dagactiviteitencentrum) niet.

Proactiviteit mager
Voor proactiviteit kregen de Wmo 
loketten een 4,9. De meerderheid 
geeft alleen antwoord op de gestel-
de vragen. Weinigen verwijzen naar 
aanvullende informatiebronnen als 
folders of het internet. Ook hulp bij 
de aanvraag wordt uit zichzelf nau-
welijks aangeboden: 8% bij de aan-
vraag voor huishoudelijke zorg en 
13% indien het gaat om een aan-
vraag door een Ggz-cliënt. Conclu-
sie is dat de Wmo loketten nog niet 
‘achterover kunnen leunen’. Maar 
wat zijn dan de best practices waar 
nog wat van te leren valt? Provinci-
aal kwamen de Wmo loketten uit de 
gemeenten Anna Paulowna, Benne-
broek, Schagen en Uitgeest als bes-
te uit de bus. Voor diegenen die het 
dichter bij huis zoeken zijn dit de 
best practices per regio: Aalsmeer 
(Amstelland en de Meerlanden), Bla-
ricum/Huizen (Gooi/Vechtstreek), 
Bennebroek (Kennemerland), Scha-
gen (Kop van Noord-Holland), Ber-
gen en Schermer (Noord-Kenne-
merland), Opmeer en Wervershoof 
(West- Friesland) en Purmerend 
(Zaanstreek/Waterland). Alle resul-
taten zijn terug te vinden in het rap-
port ‘Met het Wmo loket…’. Dit rap-
port kunt u opvragen via 023-562 
2032 of info@zorgbelang-noordhol-
land.nl. Ook kunt u het rechtstreeks 
downloaden op www.zorgbelang-
noordholland.nl. 

Even naar de markt: een bon!
Het stukje van mevrouw Gommans 
bracht bij mij ook wat naar boven. 
Mijn oudste zoon, 60 jaar en al 42 
jaar woonachtig in Canada, was 
over voor mijn 85ste verjaardag. Hij 
kwam dinsdagmorgen aan. Na een 
slaapje ging hij, in een huurauto 
van Schiphol, even naar de markt. 
Hij parkeerde de auto achter an-
dere auto’s en toen hij terug kwam 
had hij een bon van 50 euro. Hij is 

de bon direct gaan betalen. De vol-
gende dag ging hij zijn telefoon na 
laten kijken in de Marktstraat. Hij 
vindt een plaats voor de auto, komt 
terug van de winkel en heeft weer 
een bon van 50 euro. Dat is leuk als 
je niet weet dat je een parkeerkaart 
moet hebben! Gezellig Nederland. 

Mevrouw G. Bulk
Columbiahof 9

ingezonden

Presentatie voorontwerp bestemmingsplan 

Ruime belangstelling voor 
‘inloop’ over Noordvork
Aalsmeer - In de Burgerzaal van 
het gemeentehuis vond afgelopen 
maandagavond 26 november een 
inloopavond plaats over het voor-
ontwerp bestemmingsplan Noord-
vork. 
Belangstellenden die overigens 
ruim vertegenwoordigd waren, kon-
den vragen stellen aan de aanwe-
zige deskundigen van de gemeente 
en medewerkers van stedenbouw-
kundig bureau BRO uit Amsterdam. 
De gemeenteraad besloot het af-
gelopen jaar over de komst van de 
Noordvork in de Kadernota Verkeer 
en Vervoer, het Structuurplan Her-
inrichting Omgeving Burgemeester 
Kasteleinweg 2020 en het Master-
plan de Tuinen van Aalsmeer. 

Bestemming wijzigen
Om de aanleg van de Noordvork 
mogelijk te maken is gestart met 
de procedure voor wijziging van 

het bestemmingsplan. Het beoog-
de gebied heeft momenteel nog een 
agrarische bestemming en deze be-
stemming dient gewijzigd te worden 
in een bestemming die verkeers-
doeleinden in het gebied mogelijk 
maakt. 
Het bestemmingsplan Noordvork 
bevat het beoogde tracé van de 
Noordvork voor het deel tussen de 
Stommeerkade, het Bielzenpad, 
Baanvak en de Burgemeester Kas-
teleinweg. Het bestemmingsplan 
geeft nog geen beeld van de invul-
ling van het omliggende gebied, dit 
zal in een later stadium gedaan wor-
den. 
De Noordvork kan worden gezien 
als een rondweg om Aalsmeer en 
moet de ontsluiting van het verkeer 
voor Aalsmeer regelen. Door onder 
meer in te grijpen in de ruimtelijke 
structuur van Aalsmeer zal getracht 
worden om van de twee helften die 

door de huidige N201 worden ge-
scheiden, na de omlegging een ge-
heel te maken, met inachtneming 
van een goede inpassing van een 
Hoogwaardige Openbaarvervoers-
verbinding (HOV). Tijdens de in-
loopavond werden al veel vragen 
gesteld en ontstonden er ook diver-
se discussies die er zeker toe zullen 
leiden dat er schriftelijke inspraak-
reacties ingediend gaan worden.

Ter inzage
Het voorontwerp bestemmingplan 
Noordvork ligt tot en met zondag 6 
januari ter inzage op het gemeente-
huis. Gedurende deze periode is het 
mogelijk een schriftelijke inspraak-
reactie in te dienen over het bestem-
mingsplan. Via het cluster Bouwen 
van de gemeente Aalsmeer, telefoon 
0297-387575 of www.aalsmeer.nl is 
meer informatie over bestemmings-
plannen is te verkrijgen. 

Litjens: “Toekomstige invullling uitermate belangrijk”

Gemeente betreurt vertrek 
Endemol uit Aalsmeer
Aalsmeer - Het gemeentebestuur 
van Aalsmeer kijkt met gemengde 
gevoelens tegen het vertrek van En-
demol TV-studio’s uit Aalsmeer aan. 
Aalsmeer heeft de regionale, lande-
lijke en internationale bekendheid 
mede verkregen dankzij de aan-
wezigheid van Endemol. Daarnaast 
zijn de studio’s jarenlang uitsteken-
de buren van het gemeentehuis ge-
weest. Aan die relatie komt in de zo-
mer van 2010 helaas een eind. Tot 
die tijd zullen beide partijen de goe-
de verstandhouding, die het ver-
blijf van Endemol in Aalsmeer 20 
jaar gekenmerkt heeft, laten voort-
duren. Burgemeester Pieter Litjens 

betreurt het vertrek, maar is ook vol 
begrip voor de keuze van Endemol: 
“We hebben in goed overleg met el-
kaar er alles aan gedaan om Ende-
mol binnen de gemeentegrenzen 
van Aalsmeer te houden. Maar gelet 
op de toekomstplannen is het niet 
mogelijk voor Aalsmeer om aan de 
ambities van de studio’s tegemoet 
te komen. Wel zijn we er hartstikke 
trots op dat een gerenommeerd be-
drijf als Endemol 20 jaar in Aalsmeer 
gehuisvest is geweest. Ik wens na-
mens het gemeentebestuur alle me-
dewerkers van Endemol heel veel 
succes op de nieuwe locatie in Am-
sterdam Zuid-Oost.”

Het spreekt voor zich dat het vertrek 
van de studio’s aan de Van Cleeff-
kade de nodige gevolgen kan heb-
ben voor bijvoorbeeld de lokale eco-
nomie. 

Burgemeester Pieter Litjens: “De 
toekomstige invulling van het com-
plex is natuurlijk uitermate belang-
rijk voor Aalsmeer Dorp. Wij streven 
er naar om samen met de eigenaar 
van het pand en overige belangheb-
benden een ontwikkeling te reali-
seren die bijdraagt aan een positie-
ve impuls voor het economisch en 
woon- en leefklimaat in Aalsmeer 
Dorp.”

Werkzaamheden Hoofdweg 
zorgen voor veel irritatie

Naar ziekenhuis 
na aanrijding
Kudelstaart – Op vrijdag 23 novem-
ber rond kwart over zes in de och-
tend heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op de Mijnsherenweg. Een 
scooter en een fietser zijn met el-
kaar in botsing gekomen. Het weer 
was slecht, het regende, en boven-
dien was het nog donker. Waar-
schijnlijk hebben de twee elkaar 
niet gezien. De scooter werd be-
stuurd door een 17-jarige vrouw uit 
Amstelveen, op de fiets zat een 49-
jarige man uit Leimuiden. Laatstge-
noemde is met diverse kneuzingen 
vervoerd naar het ziekenhuis.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 3 decem-
ber houdt buurtvereniging Allen 
Weerbaar een gezellige speelavond. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma en kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom. Vanaf 20.00 
uur worden de kaarten geschud in 
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Koffie en thee staan 
vanaf 19.45 uur klaar. Het klaverjas-
sen tijdens de vorige speelavond is 
gewonnen door mevrouw A. van der 
Stroom met 5334 punten. Op plaats 
twee is heer P. Schuit geëindigd met 
5265 punten en op drie de heer J. 
Alderden met 5138 punten. Bij het 
jokeren was de hoogste eer voor 
mevrouw R. Tulp met 149 punten, 
mevrouw M. Groenendijk eindigde 
op twee met 208 punten.

Fietser ten val
Rijsenhout - Op de Aalsmeerder-
dijk raakte op zondag 25 novem-
ber omstreeks 01.30 uur een 44-ja-
rige fietser ten val. De Rijsenhouter 
kwam door nog onbekende oorzaak 
met zijn fiets op het wegdek. Hij 
is voor behandeling overgebracht 
naar het ziekenhuis. 

Kinderfiets 
gestolen
Aalsmeer - Op zondag 11 novem-
ber is tussen half één en half vijf in 
de middag een kinderfiets gestolen 
vanuit het rek bij de sporthal aan 
de Hornweg. Het gaat om een fiets 
van het merk Aldo, type roadstar en 
blauw van kleur.

Bromfietsplaatje 
ontvreemd
Kudelstaart – Tussen maandag 12 
en woensdag 14 november is vanaf 
een in de Leeghwaterstraat gestal-
de bromfiets het verzekeringsplaat-
je gestolen. De brommer stond in de 
voortuin van de eigenaar. Het verze-
keringsnummer is 66-FVS-7.

Wintertijd, 
inbrakentijd!
Aalsmeer - Het wordt weer sneller 
donker en kouder. Voor menigeen 
een reden om lekker binnen te blij-
ven, echter niet voor inbrekers. De 
wintertijd lijkt juist voor deze doel-
groep hét moment om weer ‘aan het 
werk’ te gaan. Controleer sloten op 
de ramen en deuren van uw woning 
en let ook op dat de schuur of het 
tuinhuis op slot is. Geef inbrekers 
geen kans er vandoor te gaan met 
uw persoonlijke spullen!

Politie belt terug
Aalsmeer - De politie Amsterdam-
Amstelland blijft de burger terug-
bellen! Mensen die via 0900-8844 
melden dat er sprake is van bij-
voorbeeld geluidsoverlast, een fout 
geparkeerde auto, een loslopend 
schaap of andere zaken waarvan 
men vindt dat er politieoptreden no-
dig is, kunnen rekenen op een te-
lefoontje van de politie. Binnen een 
aantal dagen krijgt men te horen 
wat er met de betreffende melding 
is gedaan. In februari startten drie 
wijkteams met deze proef ‘Service 
aan melders’ hetgeen een succes 
bleek te zijn. Negentig procent van 
de melders gaf aan het op prijs te 
stellen dat ze werden teruggebeld. 
Daarom zullen nog voor het einde 
van het jaar alle 34 wijkteams van 
de politie Amsterdam-Amstelland 
deze service gaan verlenen.

60 Snowboards 
gedumpt!
Aalsmeer - Op woensdag 7 novem-
ber kreeg de politie een telefoontje 
dat er was gezien dat iemand in de 
Lakenblekerstraat snowboards aan 
het dumpen was. Het bleek te gaan 
om zestig oude snowboards, de bin-
dingen waren allen verwijderd. Er is 
een kenteken genoteerd. De politie 
gaat op zoek naar de eigenaar.

Fantastische opbrengst voor 
Brandwonden Stichting
Aalsmeer - Maar liefst 15.000 euro 
was de opbrengst van de veiling-bij-
opbod die Bloemenveiling Aalsmeer 
vrijdag 23 november ten bate van de 
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting organiseerde. Topstuk van de 
veiling was de oude bedrijfsbrand-
weerauto van de veiling. TV-perso-
nality Marit van Bohemen, bekend 
van het SBS 6-programma Tuinieren 
en klussen met kijkers, leidde de 

veiling samen met veilingmeester 
Erik Boland in goede banen. Koper 
van het brandweervoertuig is Henk 
van der Schaft Sloop- en Grondwer-
ken in Aalsmeer. 
De brandweerwagen wordt door de 
bedrijfsbrandweer van Bloemen-
veiling Aalsmeer vervangen door 
een nieuwe tankautospuit. Tijdens 
de veiling werd niet alleen de ou-
de brandweerauto geveild, maar 

kwamen ook boeketten, een aan-
tal brandweerbenodigdheden en 
andere nuttige zaken onder de ha-
mer. Deze producten werden ge-
sponsord door relaties, klanten 
en aanvoerders van de veiling, die 
graag hun steentje bijdroegen voor 
dit goede doel. De totale opbrengst 
van de veiling is aan de Nederland-
se Brandwonden Stichting overge-
maakt. 

Van links naar rechts: Erik Boland, Evelien Vrijburg van de Nederlandse Brandwonden Stichting, Marit van Bohemen, 
Henk van der Schaft en Alex Limburg, manager Vastgoed Bloemenveiling Aalsmeer.

Inbreker in kraag gevat!
Kudelstaart - Om half twee in de 
nacht van maandag 26 op dins-
dag 27 november kreeg de poli-
tie een melding dat er ingebroken 
was in een woning aan de Heren-
weg. De bewoners hadden geluiden 
gehoord en waren gaan kijken. Ze 
zagen nog net een auto wegrijden 
richting Bilderdammerweg. De poli-
tie reed in de buurt en zag al snel 
een Opel corsa met hoge snelheid 
over de Bilderdammerweg rijden. 
Het stopteken van de agenten werd 

door de bestuurder genegeerd. Aan 
het einde van de Bilderdammerweg 
reed de automobilist zich klem tus-
sen paaltjes en een hekwerk. In de 
auto troffen de agenten allerlei ge-
stolen spullen aan, onder andere uit 
de net bezochte woning. 

De inbreker, een 36-jarige man uit 
Alphen aan de Rijn, is in de kraag 
gevat en ingesloten. Hij gaat ge-
hoord worden over deze en moge-
lijk nog andere inbraken.

Kudelstaart - Bewoners en ge-
bruikers van de Hoofdweg kijken 
immiddels met lede ogen naar de 
werkzaamheden op de Hoofdweg. 
De irritatie wordt alsmaar groter. 
Sinds 18 oktober, ruim een maand 
geleden, wordt gewerkt aan vervan-
ging van de gasleiding tussen num-
mer 52 en de stoplichten bij de krui-
sing met de Legmeerdijk. De werk-
zaamheden zullen nodig zijn, maar 
het duurt zo lang. “Het loopt uit de 
hand, hoor. Er zijn steeds meer bo-
ze automobilisten en bewoners”, 
aldus een melder. Omdat de weg 
open ligt, kan maar één weghelft 
gebruikt worden. “Het gevolg,” ver-
volgt de melder: “Een lange rij au-
to’s met bestuurders die geïrriteerd 
raken, over de andere kant weg wil-
len rijden, maar daar ook weer een 

rij aantreffen. Chaos.” Over de repa-
ratie van de weg waar de gasleiding 
al vervangen is, blijkt eveneens on-
tevredenheid. “Er zijn klinkers neer-
gelegd in de plaats van asfalt. Er 
rijdt best veel vrachtverkeer over de 
Hoofdweg en dit zorgt voor verzak-
king van de stenen. Ze moeten elke 
week de klinkers eruit halen om er 
opnieuw zand bij te doen. Goed be-
zig, nee dus.” 
Een groot aantal bewoners en veel 
automobilisten hebben het wel ge-
had met de werkzaamheden. “Zet er 
vaart achter en breng de weg weer 
in oude staat. We hebben een brief 
gekregen dat de werkzaamheden 
zouden beginnen, maar een eind-
datum is niet genoemd. Ik weet nu 
waarom,” zegt de melder tot slot cy-
nisch.
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Convenant ‘Veiligheid in en om de school’ getekend

‘Overlast door jeugd niet 
meer iets van de grote stad’
Aalsmeer - Flinke overlast door 
jongeren is niet alleen meer iets 
dat voorbehouden is aan de ‘gro-
te’ stad. Ook in Aalsmeer en Ku-
delstaart wordt rottigheid uitge-
haald. Bovendien blijkt de leeftijd 
van de raddraaiers steeds lager. 
Om overlast door (school)jeugd 
tegen te gaan is een convenant 
ondertekend dat als doel heeft 
de schoolpleinen verschoond te 
houden van onveilige situaties. 

Donderdag jl. werd het convenant 
‘Veiligheid in en om de school’ on-
dertekend op het gemeentehujis. 
Hierin zijn afspraken opgenomen 
om overlast die jongeren op school 
of op straat veroorzaken adequaat  
aan te pakken. Het convenant biedt 
daarvoor de snelste weg. 
Niet alleen vertegenwoordigers van 
de drie afdelingen van het Wellant 
College (vmbo Groenstrook, vmbo 
Westplas en mbo) hebben het con-
venant ondertekend, maar ook de 
regiopolitie en het Openbaar Mi-
nisterie en daarnaast namens de 

gemeente burgemeester Litjens en 
wethouder jeugdzaken, Overbeek. 
Het convenant is nodig om overlast 
door jeugd goed aan te pakken. 
Het is allang niet meer zo dat onvei-
lige situaties zoals geweld op school 
alleen op scholen in Amsterdam 
of andere steden voorkomen. Het 
valt nu nog mee in Aalsmeer, maar 
in Amstelveen bijvoorbeeld is een 
groep raddraaiers actief. “Die groep 
is flexibel en is steeds minder mak-
kelijk te grijpen”, aldus burgemees-
ter Litjens. Als in Aalsmeer soortge-
lijke rottigheid of zelfs geweld wordt 
uitgehaald op school, wil de ge-
meente snel kunnen handelen. 
Het convenant biedt de snelste rou-
te om via politie en mogelijk het 
Openbaar Ministerie snel orde op 
zaken te stellen.

Verzwijgen geen oplossing
Hopelijk trekken scholen in geval 
van geweldpleging door jeugd wel 
gelijk aan de bel. Het komt nog-
al eens voor dat de directie terug-
houdend reageert en niet meteen 

de politie inschakelt. “Verzwijgen 
is geen oplossing, met excessen 
schieten we niets op”, geeft de po-
litie aan. 

De scholen geven aan dat soms 
misschien enige schroom bestaat 
om gelijk de sterke arm der wet in 
te schakelen. Dat er goed contact 
is met de buurtregisseur van politie 
ervaren ze wel als prettig. 

Al op basisscholen
Nu er officiële afspraken zijn ge-
maakt voor de aanpak van rottig-
heid is Aalsmeer wat de onaange-
name ontwikkeling betreft, beter 
voorbereid op de toekomst. Uit on-
derzoek komt namelijk naar voren 
dat zelfs al op de basisschool ge-
weld voorkomt. 
De gemeente groeit en groeit en 
dus zijn er over een tijdje ook meer 
basisschoolkinderen. 
Gelukkig ligt nu een afsprakenlijst 
klaar waarin gemeente en politie 
snel kunnen handelen, mocht het 
op school uit de hand gaan lopen.

Vertegenwoordigers van het Wellant college, het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente hebben de handen 
ineen geslagen als het gaat om de aanpak van geweld op scholen. Nu komt dat hier nog nauwelijks voor, maar je kunt 
maar beter goed op de toekomst voorbereid zijn...

Aandacht voor een lezing van Rabobankdirecteur Berry Philippa tijdens de 
Ouderendag in het gemeentehuis.

“Zo gezellig, volgend jaar weer”
Ouderendag zorgt voor 
een volle Burgerzaal!
Aalsmeer - De Ouderendag die af-
gelopen vrijdagmiddag werd ge-
houden in het Aalsmeerse gemeen-
tehuis was weer een groot succes. 
Net als vorig jaar kwamen heel veel 
ouderen op de gezellige middag af. 
De burgerzaal die voor deze jaarlijk-
se dag de locatie is, was in elk geval 
weer tot de laatste stoel bezet. Alle 
ouderen genoten van het volle pro-
gramma dat de organisatie presen-
teerde. Het begin bestond uit naar 
wethouder Jaap Overbeek, die ou-
derenzaken behartigt namens het 
college, Rabobankdirecteur Berry 
Philippa en dagvoorzitter Dirk van 
Leeuwen. Laatstgenoemde zorg-

de er, samen met een groot aantal 
vrijwilligers, voor dat de organisatie 
van de Ouderendag weer op rolle-
tjes verliep. De ontspannen onder-
delen van de dag, mooie zang van 
‘Davanti’, de altijd gezellige Bingo 
en als afsluiting een echte Operet-
te-uitvoering oogstten veel applaus. 
De broodmaaltijd rond de klok van 
zes was ook weer prima geregeld 
vonden de bezoekers en een aan-
genaam rustpunt tussen het mid-
dag- en avondprogramma. 
“Volgend jaar zeker weer een Ou-
derendag”, aldus de meestgehoorde 
opmerking van de bezoekers na af-
loop...

Ranzijn mag 
gaan uitbreiden
Aalsmeer - Tuincentrum Ranzijn 
heeft groen licht van de gemeente-
raadsfracties om te gaan bouwen. 
Het gaat om een verhoging van de 
huidige entree, het uitbreiden van 
de totale winkelruimte en een ver-
plaatsing van de toegangsweg voor 
vrachtwagens die komen laden en 
lossen. Die worden nu ‘gedirigeerd’ 
naar de Aalsmeerderweg en hoeven 
niet meer gebruik te maken van de 
Legmeerdijk. 
Daar raast het verkeer harder dan 
op de Aalsmeerderweg, die nog 
binnen de bebouwde kom  ligt. Toch 
kwam vooral op die beslissing van-
uit de raadspartij AB tegenstand. 
De partij twijfelde of een uitrit waar-
bij vrachtwagens ongetwijfeld even 
zullen stilstaan op het fietspad van 
de Aalsmeerderweg niet voor ge-
vaarlijke situaties zou zorgen. Wet-
houder Nijmeijer wist het gevaar te 
sussen: “Het zijn maar vier auto’s 
per dag.”

Uitslag stemming in raad ‘gelijkspel’
“Waarom dit ene plekje 
op het Praamplein?”
Aalsmeer - Het blijft spannend 
voor het Praamplein. Wel of geen 
gezondheidscentrum op het 
plein tegen het bestaande zorg-
centrum aan? Nog steeds is er 
geen besluit gevallen.

Afgelopen donderdag stemde de 
raad er over en de uitslag werd een 
gelijkspel: 9 voor en 9 tegen. Om-
dat er nu geen uitsluitsel is, wordt 
het punt gezondheidscentrum door-
geschoven naar de volgende verga-
dering op 6 december. De helft van 
de fracties is voor; de andere helft 
tegen. Het is blijkbaar een erg moei-
lijke beslissing die zelfs binnen de 
partijen voor verdeeldheid zorgt. 
Zowel bij de VVD als PACT klonk 
er afgelopen donderdag tijdens 
de raadsvergadering geen voltal-
lig ‘voor’ of ‘tegen’. Wim Spaargaren 

(VVD) zei niet mee te willen gaan 
met het realiseren van het centrum 
op precies dat plekje op het plein 
dat nu nog onbebouwd is en zicht 
biedt op de natuurlijk omgeving van 
water en groen. 
Bij PACT heerst ook tweestrijd: le-
den Tuning en Koster gaan niet ac-
coord. Ulla Eurich, fractievoorzit-
ter van PACT legde uit het moeilijk 
te vinden om nee te zeggen om-
dat een goede eerstelijns gezond-
heidscentrum wel iets is wat graag 
gewenst is. Wim Spaargaren kon 
niet accoord gaan met juist dat ene 
plekje op het Praamplein. “We hoe-
ven het hier niet te vergelijken met 
een Frans dorpje of het Friese  plat-
teland, maar waarom nou op dit ene 
plekje...” 
In de raad van 6 december het ver-
lossende antwoord.

Meerlandenfonds deelt uit op feestelijke receptie

Cheque 1000 euro voor 
Jeugdsportfonds Aalsmeer
Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer is door het Meerlanden-
fonds geselecteerd om een cheque 
van duizend euro in ontvangst te 
komen nemen. Het Meerlanden-
fonds is opgericht naar aanleiding 
van het tienjarig bestaan van het af-
val en milieubedrijf De Meerlanden 
in Rijsenhout. Het fonds staat posi-
tief tegenover het initiatief van het 
Jeugdsportfonds Aalsmeer. Tijdens 
een feestelijke receptie heeft de 
overhandiging van de cheque giste-
ren, woensdag 28 november, plaats-
gevonden.

Doelstelling
Doelstelling van het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer is, dat alle kinderen moe-
ten kunnen sporten. Het jeugdsport-
fonds wil bereiken dat alle kinderen 

daadwerkelijk kunnen sporten en 
financiën mogen daarbij geen be-
lemmering vormen. Contributie en 
de daarmee samenhangende sport-
materialen zijn de belangrijkste kos-
tenposten die door het fonds ver-
goed worden. Het fonds richt zich 
op kinderen van 6 tot en met 17 jaar 
uit gezinnen waarvan het gezinsin-
komen iets boven het minimumin-
komen ligt. Het jeugdsportfonds is 
toegankelijk en direct. Voor maxi-
maal 225 euro kan het fonds maxi-
maal bijdragen in de kosten van het 
sporten. De contributie wordt recht-
streeks aan de sportclub betaald en 
geld voor eventueel sportmateriaal, 
bijvoorbeeld sportbroek of schoe-
nen gaat naar de intermediair die 
voor het kind de aanvraag heeft in-
gediend. (Ouders of verzorgers kun-

nen nooit een aanvraag doen en dat 
geldt tevens voor sportverenigin-
gen). Intermediairs kunnen zijn: on-
derwijzers, schoolarts, maatschap-
pelijk werkers, jeugdwerkers en po-
litie. Mensen die het kind en het ge-
zin kennen en in overleg met hen tot 
een aanvraag besluiten. Dit kan via 
de website: www.jeugdsportfonds.
nl/aanvragen/index.php of www.
jeugdsportfonds.nl en klik dan op 
lokale jeugdsportfondsen of via de 
plaatselijke penningmeester Joop 
Teunen, e-mail: jteunen@kabelfoon.
nl. 
Voor nadere informatie kunt u ook 
terecht bij het secretariaat van het 
Jeugdsportfonds Aalsmeer en dat 
is Arie de Vos, Pasteurstraat 23, 
1433 KT Kudelstaart, telefoon 0297-
325359. 

Aalsmeerse scholieren laten hun stem ook horen

Burgemeester Litjens: “Standpunt 
van scholieren is duidelijk”
Aalsmeer - De oproepen van een 
aantal landelijke scholierenor-
ganisaties zijn ook aan de leer-
lingen van de Aalsmeerse mid-
delbare scholen niet voorbijge-
gaan. Maandag 26 november is 
een tweetal groepen scholieren 
naar het gemeentehuis getrok-
ken om aldaar hun stem te laten 
horen. 

Nadat zij zijn toegesproken door 
burgemeester Pieter Litjens en wet-
houder Jaap Overbeek zijn zij uitein-
delijk weer vertrokken. 
Het overgrote gedeelte van de groep 
heeft zich keurig gedragen en was 
naar het gemeentehuis getrokken 
puur en alleen om hun stem te la-
ten horen. Één persoon kon de ver-
leiding helaas niet weerstaan en is 

wegens ongeoorloofd gedrag door 
de politie aangehouden. 

Burgemeester Litjens sprak de eer-
ste groep leerlingen toe en gaf aan 
het goed te vinden dat de scholie-
ren hun stem laten horen: “Of je nu 
meer– of minderjarig bent, iedereen 
moet in staat kunnen zijn om ergens 
iets van te vinden en dat actief te la-
ten weten. Het gaat echter wel om 
de invulling die je daar vervolgens 
aan geeft. 

Rustig gebleven
Het toebrengen van vernielingen 
aan andermans eigendommen is ui-
teraard niet toegestaan en heeft ook 
niks te maken met je stem laten ho-
ren. Niettemin ben ik blij dat het in 
Aalsmeer betrekkelijk rustig is ge-

bleven, gelet op incidenten die el-
ders in het land hebben plaats ge-
vonden.” 

“Hoop rust wederkeert”
De burgemeester geeft tenslotte 
aan dat hij hoopt dat de rust weder-
keert: “Gezien de toezeggingen die 
het kabinet heeft gedaan, ga ik er-
van uit dat er geen reden meer is om 
nogmaals de straat op te gaan. De 
boodschap van de scholieren is hel-
der en voldoende duidelijk onder de 
aandacht gebracht. 

Het zou goed zijn als ouders en do-
centen dit ook benadrukken, zo-
dat de normale gang van zaken 
weer hervat kan worden.”, besluit 
Pieter Litjens, burgemeester van 
Aalsmeer.

Naar ziekenhuis 
na val in huis
Aalsmeer – Op woensdag 21 no-
vember om kwart over vijf in de mid-
dag heeft de politie assistentie ver-
leend bij een ongeval in huis in de 
Koolwitjesstraat. Een 64-jarige man 
uit Ouderkerk was tijdens het klus-
sen van de trap gevallen. Per ambu-
lance is hij met een gebroken heup 
vervoerd naar het AMC in Amster-
dam.

Slot woning-
deur geforceerd
Aalsmeer – In de nacht van woens-
dag 21 op donderdag 22 novem-
ber, tussen twaalf uur ’s nachts en 
tien uur in de ochtend,  is getracht 
in te breken in een woning aan de 
Aalsmeerderweg, gedeelte lage 
nummering. Dieven hebben gepro-
beerd een cilinderslot te forceren. 
Het is niet gelukt de deur te ope-
nen. Om de inbraak-poging aan de 
poltie te laten zien, had de bewo-
ner het slot gedemonteerd en mee-
genomen naar het bureau. De poli-
tie raadt aan dit niet te doen, maak 
foto’s, zodat een sporenonderzoek 
kan plaatsvinden. 

Weer karren bij 
Veiling weg
Aalsmeer – Opnieuw zijn bij een 
bedrijf op het terrein van de Bloe-
menveiling een groot aantal Deense 
veilingkarren inclusief stangen ge-
stolen. 
In de nacht van woensdag 21 op 
donderdag 22 november tussen zes 
uur ’s avonds en zes uur in de och-
tend heeft de diefstal plaatsgevon-
den. Het betreft Deense karren van 
het type ID2003. In totaal zijn de 
dieven er vandoor gegaan met 282 
karren. De politie heeft de diefstal in 
onderzoek. In de nacht van dinsdag 
6 op woensdag 7 november heeft 
eenzelfde soort diefstal plaatsge-
vonden bij een bedrijf in de VBA. 
Meer dan 300 Deense containers 
zijn toen ongevraagd van eigenaar 
veranderd.

Verkeerscontrole
Eén bekeuring 
na controle
Aalsmeer - Op donderdag 22 no-
vember tussen half vier en half vijf in 
de middag heeft de politie een ver-
keerscontrole gehouden in de La-
kenblekerstraat. 
Er zijn dertig automobilisten tot 
stoppen gemaand. Eén bestuurder 
bleek nog een boete open te heb-
ben staan en moest deze alsnog 
betalen. Er is slechts één bekeuring 
uitgeschreven, voor het niet dragen 
van de verplichte gordel.

Waarschuwing
Postcodeloterij 
niet aan huis!
Aalsmeer – Op donderdag 22 no-
vember rond half negen in de avond 
is door onbekende mannen aange-
beld bij een woning in de Hellen-
daalstraat. De bezoekers beweer-
den van de postcodeloterij te zien. 
De bewoner zou twee gratis loten 
krijgen als hij zijn gironummer af 
zou geven. De bewoner is er niet in-
getrapt. Een waarschuwing van de 
politie: De postcodeloterij legt geen 
huisbezoeken af en vertelt nooit aan 
vreemden uw gironummer.

Pijn aan arm na 
aanrijding
Aalsmeer – Op maandag 26 no-
vember om kwart over negen in de 
ochtend heeft een aanrijding plaats-
gevonden op de kruising N201 met 
de Dorpsstraat. Een 56-jarige auto-
mobilist uit Spanje draaide vanaf de 
provinciale weg linksaf de Dorps-
straat in. 
Op de hoek kwam zijn wagen in 
botsing met de auto van een 19-ja-

Aalsmeer – Op zaterdag 24 no-
vember rond kwart over negen in de 
avond hebben onbekenden een ruit 
ingegooid van de supermarkt aan 

de Beethovenlaan in winkelgebied 
van de Hornmeer. 
Het is al de zoveelste keer dat de su-
per het doelwit is van vernielingen. 

Ruit ingegooid van super

rige man uit Vinkeveen. Deze be-
stuurder reed over de N201, richting 
Hoofddorp, zag dat de brug dicht in, 
en besloot om te rijden via het bos. 
Hij sorteerde uit, reed een stukje 
over de busbaan en draaide rechts-
af de Dorpsstraat in. Vermoedelijk 
heeft hij over het hoofd gezien dat 
de stoplichten op rood stonden. De 
Spanjaard is met pijn aan zijn arm 
en borst naar het ziekenhuis ver-
voerd. De Vinkevener kwam met de 
schrik vrij. Beide auto’s zijn zwaar 
beschadigd weggesleept.

Navigatiesysteem 
uit auto weg
Aalsmeer - Tussen half twaalf en 
zes uur in de ochtend is op donder-
dag 22 november ingebroken in een 
in de Freesialaan geparkeerde auto. 
Een ruit is ingeslagen. Gestolen is 
een navigatiesysteem.

Oog in oog met 
inbreker
Aalsmeer - Op woensdag 21 no-
vember is tussen half acht en kwart 
over acht in de avond ingebroken in 
een bedrijf in de Dorpsstraat. Mede-
werkers waren in vergadering toen 
plots het alarm afging. 
Toen polshoogte genomen werd, 
stond één der medewerkers op de 

derde verdieping plots oog in oog 
met de inbreker. De donkergekleur-
de man ging er als een haas van-
door via de nooddeur. Via deze in-
gang had hij zich ook toegang tot 
het pand verschaft. Er zijn vier bu-
reaus en vier kasten open gebro-
ken. Tevens is geprobeerd de kluis 
te openen. 
Dit is niet gelukt. Vooralsnog is niet 
bekend wat er allemaal ontvreemd 
is.
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Eén miljoen uren voor AB Midden Holland. Van links naar rechts de heren Van 
Borselen, Bart, Hilgen en AB relataiebeheerder W. Tas.

Eén miljoen uren voor AB 
Midden Holland
Rijsenhout - De uitzendkrachten 
en bedrijfverzorgers van AB Midden 
Holland hebben van begin januari 
tot half november van dit jaar maar 
liefst één miljoen uren gewerkt bij 
verschillende bedrijven in de regio. 
AB draagt daarmee bij aan het ver-
schaffen van werkgelegenheid en 
het verminderen van het arbeids-
tekort in de agrarische sector in de 
Haarlemmermeer en omstreken. Di-
recteur Piet van Bostelen is voor de 
gelegenheid samen met relatiebe-
heerder Willen Tas naar het bedrijf 
van orchideeën kweker Willem Bart 
gegaan om bedrijfsverzorger Geor-
ge Hilgen persoonlijk te feliciteren. 
“Iedere medewerker heeft bijgedra-
gen aan deze geweldige prestatie, 
Hilgen is toevallig verantwoordelijk 
voor het miljoenste uur en dat is wel 
een presentje waard.” Op het bedrijf 
overhandigt van Bostelen een ca-

deaubon en een grote bos bloemen 
aan zowel de bedrijfsverzorger als 
de kweker Willem Bart. ”Ik feliciteer 
AB met het behaalde record en ben 
blij met de VVV bon en bos bloe-
men, maar het meest blij ben ik met 
de reductieregeling van AB. Sinds 
mijn arbeidsongeschiktheid eerder 
dit jaar is Hilgen aan de slag op mijn 
bedrijf waardoor de werkzaamhe-
den op de kwekerij doordraaien als-
of er niets aan de hand is. 
Voor een kleine ondernemer zoals ik 
zijn de kosten voor vervangend per-
soneel tijdens langdurige ziekte zon-
der reductieregeling niet op te bren-
gen. Ik moet er niet aan denken wat 
er met mijn bedrijf zou zijn gebeurd 
als ik geen lid was geweest van de 
reductieregeling. Ik ben sinds 1980 
lid van de bedrijfsverzorging en re-
ductieregeling van AB Midden Hol-
land en dat is nu mijn geluk”. 

Januari 2008: Het begin van de Uiterweg in 1920. Rechts loopt nu de Grundel-
weg (Archief Hans Alderden).

Historische Kalender 2008: 
de tijd vloog en vliegt!
Aalsmeer - Afgelopen week is de 
historische kalender 2008 van Oud 
Aalsmeer en Rode Kruis Aalsmeer 
de winkels uitgevlogen.  Dat past 
uitstekend bij een kalender die als 
geen ander medium laat zien dat de 
tijd in Aalsmeer vloog en nog steeds 
vliegt.  Immers, van de foto’s uit het 
verleden zijn dezelfde locaties ge-
herfotografeerd.  
Belangstellenden wordt aange-
raden om niet te lang te wachten 
met de aanschaf, gezien de drukte 
in de winkels gedurende de feest-
maand. De kalender kost als cadeau 
slechts 8 euro. En ook al past hij niet 
in een schoen, hij past prima onder 
de kerstboom. En met de aanschaf 
steunt men de beide Aalsmeerse 
clubs. In Aalsmeer is de kalender in 
het dorp te verkrijgen bij Boekhan-
del De Plantage in de Zijdstraat en 

bij Eveleens/Kruit/Van Zantwijk Ma-
kelaars op de hoek Weteringstraat 
en Schoolstraat. Verder bij Het ver-
kooppunt in Oost is Annemieke’s 
Kramerie aan de Machineweg. In 
Zuid wordt de kalender verkocht 
bij Bloemenboetiek Angelique aan 
de Ophelialaan.  Tevens kan men 
hiervoor in het Rode Kruisgebouw 
aan de Spoorlaan terecht wanneer 
dat wegens activiteiten geopend 
is. En in Kudelstaart is de kalender 
te koop bij Gall & Gall/Van Lam-
meren in het winkelcentrum. Men-
sen die moeilijk ter been zijn, kun-
nen de kalender ook telefonisch be-
stellen bij Elly Tas: telefoon 326003 
(b.g.g. 325289) of op het nieuwe 
e-mail adres: J.Tas2@kpnplanet.nl 
(het adres van twee weken geleden 
was onjuist). De kalender wordt dan 
enige tijd later thuis bezorgd.

Ichtusshop extra open op 
4 en 5 december!
Aalsmeer - In verband met de ko-
mende feestdagen opent de chris-
telijke boekwinkel De Ichtusshop 
Aalsmeer dit jaar extra zijn deuren. 
Om het voor de sint en zijn pieten 
nog makkelijker te maken zich voor 
te bereiden op de pakjesavond zijn 
éénmalig de openingstijden uitge-
breid. Zo zal dinsdag 4 december de 
deur van de winkel geopend zijn van 
10 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ’s 
avonds. Deze dag kunt u geduren-
de deze periode voortdurend even 
langs komen. Daarnaast zal De Ich-
tusshop éénmalig ook op woensdag 
5 december zijn deuren openen van 
10.00 uur tot 16.00 uur. Met meer 
dan 30 vrijwilligers, die zich met hart 
en ziel inzetten voor de winkel, is de 

Ichtusshop niet alleen de plek om 
een christelijk boek of een cd te ko-
pen. De Ichtusshop is ook een ont-
moetingsplek waar de koffie en thee 
altijd klaar staat.
Kortom, kom gerust eens langs om 
een kijkje te nemen in deze chris-
telijke boekwinkel! U kunt zich dan 
oriënteren op het ruime assortiment 
aan christelijke lectuur, cd’s, dvd’s, 
kaarten en cadeau-artikelen. Bo-
vendien heeft de Ichtusshop ook 
een zeer gevarieerde collectie kerst-
kaarten met of zonder bijbelse tekst 
bedrukt. De openingstijden van De 
Ichtusshop zijn elke dinsdag, vrijdag 
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
in gebouw Irene, Kanaalstraat 12, 
tel.nr. 0297-363353. 

Sint bezoekt Dorcas-winkel
Aalsmeer - Uit zeer betrouwbare 
bron heeft de redactie vernomen 
dat Sinterklaas op zaterdag 1 de-
cember tussen 11.00 en 12.30 uur 
een bezoek zal gaan brengen aan 
de Dorcas Winkel aan de Aalsmeer-
derweg.  
Als het weer het enigszins toe-
laat zal de Sint per sjees, getrok-
ken door een paard, arriveren, al-
thans dat is de bedoeling en de re-
dactie is tevens ter ore gekomen 
dat er eventueel ook nog een rond-
rit door Aalsmeer-Oost is gepland. 
Daar waar de Sint buiten afhankelijk 
is van het weer is dit binnen in de 

Dorcas Winkel niet het geval. Daar 
heerst een aangename temperatuur 
en dito sfeer en ook voor kinderen 
zijn hier tal van mogelijkheden te-
rug te vinden die voor een geslaagd 
Sinterklaasfeest kunnen zorgen. De 
kwartiermakers die vooruit gestuurd 
waren om een strakke planning 
voor te bereiden hebben met eigen 
ogen kunnen zien dat niet alleen de 
speelgoedafdeling zeer goed gevuld 
is maar ook op ander gebied valt er 
heel veel te kiezen. De Dorcas Win-
kel is iedere dinsdag, donderdag en 
zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur 
geopend.

Dorpshuis Kudelstaart al 
40 jaar dé ontmoetingsplek!
Kudelstaart – Het dorpshuis Ku-
delstaart bestaat in 2008 veertig 
jaar. Een mijlpaal die zeker gevierd 
gaat worden. Het hele jaar worden 
activiteiten gehouden, van een Vo-
lendamse avond tot een grote dart-
avond.
De bouw van het dorpshuis begon 
in 1968. Doel was het realiseren van 
een sociale ontmoetingsplek voor 
alle Kudelstaarters. Het initiatief 
kwam van meester Zwarthoed, de 
hoofdmeester van de R.K. Antonius-
school. Hij legde in 1968 ook de eer-
ste steen. Sindsdien staat het dorps-
huis bekend als dé centrale plek in 
Kudelstaart en omgeving.  In 40 jaar 
is er wel wat veranderd. Door de ja-
ren heen zijn er aanpassingen, zoals 
een nieuwe bar, andere verlichting 
en nieuwe kleuren. Afgelopen jaar 
heeft het dorpshuis geïnvesteerd in 
een nieuw dak en is de achterzaal 
volledig opgeknapt. Maar het doel is 
al die jaren hetzelfde gebleven. Door 
de aanpassing wil het dorpshuis de 
multifunctionaliteit van het gebouw 

behouden en zich meer richten op 
de toekomst. Om de jongste ver-
bouwing en het veertig jarig be-
staan te vieren, worden er volgend 
jaar een aantal grote feesten ge-
houden in het dorpshuis. Bij deze 
feesten zullen de jaren 1968, 1978, 
1988, 1998 en 2008 centraal staan. 
Maar ook plaatselijke verenigingen 
zullen betrokken worden bij de ac-
tiviteiten. De activiteiten worden het 
hele jaar door gehouden en voor de 
vijf hoofdfeesten is een passe-par-
tout te koop vanaf het begin van 
volgend jaar. Rond kerst 2007 wordt 
een website gelanceerd met verdere 
informatie over het gehele feestjaar. 
De aftrap van het feestjaar is ge-
pland op 19 januari. 
Deze avond zullen The Beatles hun 
wederopstanding beleven tijdens 
een sixties party. Kaarten voor de-
ze avond gaan begin januari 2008 
in de verkoop, gezamenlijk met de 
passe-partouts. Meer informatie 
over dit feest zal op de website ver-
meld worden.  

Slijterij Wittebol klaar 
voor decembermaand!
Aalsmeer - Bij Slijterij Wittebol Wijn 
is de drukte al in volle gang voor 
de decembermaand. Sinterklaas is 
weer in het land en heeft zijn naam 
verbonden aan een heerlijke spe-
ciale sinterklaasbier. Uitermate ge-
schikt om op pakjesavond te nut-
tigen! Voor bij de pepernoten is er 
een lekkere speculaaslikeur. Mocht 
u liever van wijn houden is onder-
tussen ook de Beaujolais Primeur 
2007 weer in het land. 
Voor uw bedrijf nog op zoek naar re-
latiegeschenken of  kerstpakketten? 

Dan bent ook bij Wittebol in de Op-
helialaan aan het juiste adres. Pak-
ketten in alle vormen en maten, van 
simpele maar goede wijngeschen-
ken tot zeer luxueuze pakketten zijn 
leverbaar. Ook mooie champagne 
geschenkverpakkingen behoren tot 
het assortiment. Kortom, kom ge-
woon een keer een kijkje nemen in 
de mooie winkel aan de Ophelialaan 
116 of kijk voor een korte impressie 
op: www.wittebolwijn.nl. Voor meer 
informatie over de winkelstraat in 
Zuid kijk op www.opheliaplaza.nl.

Tuimel beste tapper in 
Café Sportzicht

Aalsmeer - Biertappen is een vak 
apart. Dat bleek wel tijdens de bier-
tapwedstrijd die zaterdagavond 17 
november  in Café Sportzicht werd 
gehouden. In totaal 21 deelnemers 
gingen de strijd met elkaar aan. Na 
drie rondes kwam Tuimel als win-
naar uit de bus. 
Het bier vloeide rijkelijk uit de tap. 
In de eerste ronde tapten de deel-
nemers twee fluitjes. De twaalf bes-
te deelnemers gingen door naar de 
tweede ronde. In deze ronde moes-
ten de deelnemers een fluitje en een 
vaasje tappen. Tot slot gingen de 
vier  beste deelnemers door naar de 
finale. In de finale moesten zij een 
vaasje, fluitje en een kleintje tappen 
en om het de deelnemers nog wat 
moeilijker te maken moesten zij ook 
een flesje speciaal bier uitschenken 
bij de jurytafel. De jury lette behal-
ve op de dikte van de schuimkraag 
ook op de klantvriendelijkheid van 

de deelnemers en het tapritueel. De 
juryleden, Leonie van der Ende en 
Herman Koenen (vertegenwoordi-
gers van  Amstel brouwerijen), Jan 
Zekveld (oud eigenaar van het ca-
fé) en Ben de Koff (huidige eigenaar 
van het café), was onder de indruk 
van de prestaties van de tappers. De 
deelnemers deden erg hun best. Het 
was dan ook een lastige taak voor 
de jury om een winnaar aan te wij-
zen. Uiteindelijk ging de eerste prijs 
naar Tuimel. Hij onderscheidde zich 
van de andere deelnemers door zijn 
klantvriendelijke uitstraling, zo oor-
deelde de jury. Gerdie van Tilburg 
werd tweede. Danny Bloos ging met 
de derde prijs naar huis. Dirk Jansen 
zat de drie winnaars op de hielen, 
maar werd uiteindelijk vierde.
Na de prijsuitreiking zorgde Ger-
die al zingend dat de voetjes van de 
vloer gingen bij de deelnemers en 
het aanmoedigend publiek.

Aalsmeer - Dinsdag 4 december 
zullen twee zwarte pieten de markt 
in Aalsmeer, op het Raadhuisplein, 
bezoeken. Voor de jeugdige markt-
bezoekers hebben zij strooigoed bij 
zich of een lekkere mandarijn. Ook 
de volwassenen kunnen rekenen op 
een traktatie. Onder het kopende 
publiek worden vijftig waardebon-
nen van 5 euro uitgedeeld. De bon-
nen zijn beschikbaar gesteld door 
de kooplieden op de markt en zijn 

tot en met 18 december 2007 gel-
dig. Tevens geven de zwarte pieten 
veel kortingsbonnen weg, die bij de 
desbetreffende kraam kunnen wor-
den ingeleverd. De twee zwarte pie-
ten lopen vanaf ongeveer 10.30 tot 
15.30 uur op de markt. Kom ook 
naar de markt op dinsdag. 
Het is gezellig, het aanbod is geva-
rieerd, de prijzen zijn interessant én 
extra dus volgende week de trakta-
tie van de pieten. 

Zwarte Pieten op markt

Actie voor nieuwe klanten
Colour of Business geeft 
kerstbomen weg
Aalsmeer - Colour of Business 
geeft tot en met 14 december kerst-
bomen weg aan nieuwe klanten. 
Met deze actie wenst het IT-bedrijf 
iedereen een vrolijke en kleurrijke 
kerst toe. Als u tussen een bestel-
ling vanaf 1500 euro bij Colour of 
Business plaatst, biedt het bedrijf 
u in samenwerking met Kwekerij 
Scholte uit Kudelstaart een prach-
tige blauwspar aan. Bij opdrach-
ten vanaf 2500 euro krijgt u er ook 
de benodigde lampjes en kerstbal-
len bij cadeau. U profiteert dus niet 
alleen van de diensten en produc-
ten van Colour of Business, maar 
krijgt er ook een fraaie kerstboom 
bij. Colour of Business is een pro-

fessioneel IT-bedrijf dat zich toe-
legt op het leveren en adviseren van 
kleurenprinters, document manage-
ment- en verkoop informatiesyste-
men. Zo is het bedrijf onder ande-
re dealer van erkende verkoop in-
formatiesystemen als Kyocera en 
Winris. Oprichter en eigenaar van 
Colour of Business is Kudelstaarter 
Algon van Woensel. Hij heeft ruim 
twintig jaar ervaring op het gebied 
van management, sales en business 
development. Met deze kennis in de 
achterzak is Colour of Business een 
nieuw, dynamisch bedrijf dat sinds 1 
oktober alle werkdagen is geopend. 
Voor meer informatie: www.colou-
rofbusiness.nl.

Aalsmeer - Tijdens de Ecuador 
Week van 15 tot en met 22 november 
jl. vestigde Bloemenveiling Aalsmeer 
de aandacht op de exclusieve sier-
teeltproductie van dit land, waaron-
der rozen, gipskruid, Hypericum en 
tropische bloemen. De opening van 
deze feestelijke themaweek 15 no-
vember jl. werd goed bezocht. “We 
hadden gerekend op een man of 
zestig, het waren er honderd,” ver-
telt accountmanager Jaap Buis. We 
hebben er dan ook alles aan gedaan 
om de veiling in Ecuadoriaanse sfe-
ren om te toveren. Zo was de vei-
ling versierd met kleurige banners, 
waren de logistieke mensen uitge-
rust met speciale caps en stonden 
in de ontvangstruimte van Tribu-
ne E/F tientallen vazen met prach-
tige Ecuadoriaanse bloemen. In de 
speciaal ingerichte koffiekraam-
pjes werden koffie, thee, chocolade 
en andere Ecuadoriaanse produc-
ten geserveerd. Bovendien speelde 

er een Ecuadoriaanse band en was 
ambassadrice Maria del Carmen 
Gonzalez Cabal aanwezig. 

Netwerk
Mark-Jan Terwindt, manager pro-
duct- en accountmanagement, en 
Corpei – de Ecuadoriaanse orga-
nisatie ter promotie van lokale ex-
portproducten – belichtten actue-
le ontwikkelingen rond Ecuador als 
importland. Jaap Buis: “Daarnaast 
was het vooral een goede netwerk-
borrel, met aanwezigheid van rela-
ties uit de inkoop, export, transport 
en veredeling. Het evenement werd 
georganiseerd door Bloemenveiling 
Aalsmeer en Corpei, op initiatief van 
twee Ecuadoriaanse aanvoerders: 
Magicflower en Flores del Valle. 
“Het was voor het eerst dat Ecuador 
op deze manier in het zonnetje werd 
gezet. Maar het succes nodigt uit 
om in de toekomst weer een promo-
tie te organiseren”, aldus Jaap Buis.

Bloemenveiling Aalsmeer
in Ecuadoriaanse sferen 

Bloemenveiling Aalsmeer stond een week lang in het teken van kleurrijke 
Ecuadoriaanse producten.

Kudelstaart - Op het Robend, op de 
parkeerplaats langs de Albert Heijn, 
staat al twee jaar een blauwe Toy-
ota Starlet stil. Op 1 januari dit jaar 
is de auto verplaatst, maar daarna 
is niet meer naar de auto omgeke-
ken door de eigenaar. Een paar we-
ken geleden is het achterraam er-
uit geslagen, afgelopen weekend 
de zijramen en zaterdagnacht is er 
vuurwerk ingegooid. De vernielin-
gen lijken de eigenaar niet te deren, 
maar ook andere instanties blijken 
niet thuis te geven als inwoners hen 
daarop aanspreken. “Ik heb contact 
met de wijkagent gehad, deze weet 
van het probleem, maar zegt dat 
hij er niets aan kan doen. Hij raad-
de mij aan om contact op te nemen 
met de gemeente. Dit heb ik afge-

lopen maandag gedaan en ik werd 
woensdagochtend teruggebeld met 
de mededeling dat zij hier niets aan 
kunnen doen, dat dit alleen met een 
bestuurlijk besluit kan worden ge-
daan”, vertelt een Kudelstaartse aan 
de krant. 
En zij vervolgt: “Hoe krom is dit al-
les? Als ik ergens verkeerd gepar-
keerd sta, wordt mijn auto wegge-
sleept en dit is gewoon gevaarlijk en 
hier wordt niets aan gedaan. Vuur-
werktijd komt eraan, moet deze auto 
dan in de fik gestoken worden met 
alle risico’s van dien?” 
Best heel vreemd, zo moeilijk kan 
het niet zijn om de eigenaar te ach-
terhalen. Kom op gemeente en po-
litie, onderneem actie. Twee jaar is 
lang genoeg geweest...

Ramen ingegooid, met vuurwerk bestookt

Auto staat al 2 jaar stil...
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Omgaan met pesterijen en grenzen stellen

Safety 4 Kids workshop!
Uithoorn - Op zondag 16 december 
wordt in Uithoorn een workshop ge-
organiseerd die er speciaal op is ge-
richt om kinderen in de leeftijd van 
6 tot en  met 13 jaar weerbaarder en 
meer assertief te maken. 
Geen overbodige luxe in tijden waar-
in geweld en agressie helaas steeds 
meer aan de orde van de dag zijn. In 
deze 2,5 uur durende workshop le-
ren kinderen in een veilige leerom-
geving op een spannende en speel-
se manier effectief om te gaan met 
pesterijen (verbaal en fysiek), gren-
zen te stellen, hoe te reageren in ge-
vaarlijke situaties en wat zij moeten 
doen als ze worden aangesproken 
door vreemden. 

Nieuwe trainingsmethode
Door middel van een nieuwe trai-
ningsmethode die is overgewaaid 
uit Amerika, is dit in 2,5 uur moge-
lijk. Deze trainingsmethode heeft 
bovendien een duurzaam karakter 
en is  gebaseerd op een vijftal prin-
cipes: Alertheid en verbale vaardig-
heden worden effectief aangeleerd; 
hiermee worden kinderconflicten 
zoals pesterijen succesvol getac-
keld (de zgn. A training). Er worden 
slechts twee zeer effectieve verdedi-
gingtechnieken aangeleerd voor het 
uiterste geval, als praten niet meer 
helpt (fysieke vaardigheden, de B 
training). Motto: “Wie A zegt moet 
ook B leren zeggen”. Dit draagt bij 
aan het zelfvertrouwen van het kind 
en fungeert als een soort vangnet. 
Deze verbale en fysieke vaardighe-
den worden aangeleerd in rollen-
spellen zoals kinderen deze beleven. 
Er wordt gebruik gemaakt van het 
zogeheten Bulletman pak – één van 
de weinige in Nederland – welke 
door de instructeur wordt gedragen 
en waarop de kinderen zich kunnen 
uitleven. De kinderen leren conflic-
ten zelf oplossen. De kinderen wor-
den op verantwoorde wijze in een 
“staat van Adrenaline” gebracht, om 
zo de aangeleerde vaardigheden te 

borgen in hun gevoelsysteem (de 
limbische hersenen). De kinderen 
krijgen positieve aandacht waar-
door zij zich zekerder gaan voelen 
en meer durven, waardoor hun hou-
ding positief wordt beïnvloed.

Vechtsport en zelfverdediging
Gilbert Themen, instructeur van de 
nieuwe methode, vertelt enthou-
siast: ”De methode is gericht op A 
(verbaal) en B (fysieke) trainingen. 
Voor kinderen is het belangrijk dat 
zij leren om te gaan met hun emo-
ties wanneer er angst, adrenaline en 
stress in het spel is. Zij moeten leren 
dat zij door emoties een bepaald ge-
drag vertonen. 
Dit gedrag is altijd passief of agres-
sief, tenzij een assertieve houding is 
aangeleerd. Door deze houding aan 
te leren gaat een kind makkelijker 
en vrolijker door het leven en is het 
weerbaarder in geval van tegenslag 
of bijvoorbeeld pesterijen.”
Gilbert Themen is politieman en te-
vens instructeur op het gebied van 
angst, stress en adrenaline condi-
tionering. Hij heeft tevens een op-
leiding gevolgd om bovengenoem-
de workshop te mogen geven en is 
in het bezit van een bulletman pak, 
zodat hij in staat is de rollenspelen 
zo realistisch mogelijk te maken. Hij 
heeft in de loop der jaren ruime er-
varing opgedaan met diverse vecht-
sporten en met zelfverdediging. De 
eerste Safety 4 Kids workshop wordt 
georganiseerd op zondag 16 decem-
ber van 10.00 tot 12.30 uur bij sport-
school Plux in Uithoorn. De kosten 
bedragen 30 euro per kind. Bij ge-
lijktijdige aanmelding van drie kin-
deren mag het derde kind voor 15 
euro aan de workshop deelnemen. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met S.W.O.T.defence. 
Contact persoon is Gilbert Themen 
telefoonnummer 06-55756032. Voor 
meer informatie surf dan naar www.
swotdefence.nl of mail naar info@
swotdefence.nl.

ingezonden
“Niet zeuren, trots op Schiphol”
Steeds weer worden we in de Nieu-
we Meerbode geconfronteerd met 
het gezeur over Schiphol. Er wordt 
ook altijd namens alle Aalsmeerders 
gesproken. Dit tot grote ergenis van 
de vele voorstanders die hartstikke 
trots zijn op onze nationale luchtha-
ven. Deze zeurders moeten in een 
hutje op de hei gaan wonen, maar 
ook daar zullen ze wel weer wat te 
klagen hebben. Ik heb 30 jaar in 
Aalsmeer gewoond en nog nooit 
één seconde last gehad van over-
last. Je weet dat je vliegtuigen hoort 
als je in Aalsmeer woont. Ik woon nu 
in Ter Aar en ook daar hoor ik vlieg-
tuigen en ik vind het prima. Ik hoop 
dat de vele voorstanders van Schip-
hol op 27 november de vloer aanve-

gen met al die zeurders. Samen met 
milieudefensie helpen ze de eco-
nomie naar de knoppen, want ve-
le Aalsmeerders hebben hun werk 
op schiphol gevonden. Gaan al die 
zeurders ook niet gewoon met het 
vliegtuig op vakantie? Ik moest dit 
allemaal even kwijt, omdat het nu 
net lijkt of iedereen tegen Schiphol 
is, terwijl dit maar een handje vol 
mensen is. 
Daarom namens alle voorstanders: 
Schiphol, ga zo door, we zijn trots 
op zo’n juweel in de omgeving.
 

Jetze de Vries
Leeuwerikspad 18, Ter Aar
devriesengel@zonnet.nl

Het Rode Kruis zoekt hulp!
Aalsmeer - Het district Amstelland 
van het Nederlandse Rode Kruis is 
op zoek naar een aantal nieuwe be-
stuursleden. Met name worden vrij-
willigers gezocht voor sociale hulp, 
communicatie en management.  De 
afdelingen die onder het district val-
len, voeren de hulpverleningsacti-
viteiten op het gebied van Sociale 
Hulp uit. 
Voor het district zoekt het Rode Kruis 
iemand die zich bezig wil houden 
met beleid en uitwisseling tussen 
de afdelingen. Het doel van het Ro-
de Kruis is het helpen van de meest 
kwetsbaren in de samenleving. Het 
is van groot belang dat vrijwilligers, 
maar ook de samenleving goed ge-
informeerd worden over de werk-
zaamheden van het Rode Kruis. Het 
Rode Kruis heeft landelijk ongeveer 
34000 vrijwilligers, waarvan er on-

geveer 300 binnen het district Am-
stelland actief zijn. De afdelingen 
zorgen goed voor hun vrijwilligers. 
Vanuit het district wordt met name 
aan beleid en opleidingen gewerkt 
om de afdelingen te ondersteunen. 
Wilt u graag iets voor de samen-
leving doen en werkt u graag met 
mensen? 
Heeft u tijd beschikbaar om op de-
ze manier maatschappelijk bezig te 
zijn? Het Rode Kruis biedt u des-
kundige hulp, onkostenvergoeding 
en een plezierige omgeving waarin 
u iets kunt betekenen voor een an-
der. Voor alle werkzaamheden kan 
het Rode Kruis altijd nieuwe vrijwil-
ligers gebruiken. 
Neem voor meer informatie con-
tact op met het districtskantoor via 
amstelland@redcross.nl of bel 020-
3451341.

Splitsing GGD Amstelland 
de Meerlanden per 1 januari
Aalsmeer - Per 1 januari 2008 
houdt GGD Amstelland de Meer-
landen op te bestaan als zelfstandi-
ge organisatie. De taken van GGD 
Amstelland de Meerlanden gaan 
over naar GGD Amsterdam en GGD 
Kennemerland. De reden voor de-
ze splitsing is de herindeling van de 
grenzen van de veiligheidsregio’s in 
Nederland, zodat de geografische 
werkgebieden van brandweer, po-
litie en GGD hetzelfde zijn. Op die 
manier kan in geval van een ramp 
de geneeskundige hulpverlening 
beter worden afgestemd op die van 
brandweer en politie. Ook kan beter 
worden ingegrepen bij een crisissi-
tuatie, zoals een grootschalige uit-
braak van een infectieziekte.
GGD Amsterdam neemt per 1 ja-
nuari 2008 de dienstverlening aan 
de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen, Uithoorn en Ouder-Amstel 
(in totaal circa 130.000 inwoners) 
over. De dienstverlening aan de ge-
meente Haarlemmermeer (ook circa 
130.000 inwoners) zal worden uitge-
voerd door GGD Kennemerland. 

Zorg op niveau
Alle taken worden voortgezet on-
der de naam van de twee bovenge-
noemde GGD’en, die daarvoor het 
voltallige personeel van GGD Am-
stelland de Meerlanden overnemen. 
Er vallen door de splitsing geen ge-
dwongen ontslagen. Hierover zijn 
met vakbonden afspraken gemaakt 
in een sociaal plan. In totaal gaat 

het om zo’n 180 medewerkers. Bei-
de GGD’en nemen elk ongeveer de 
helft van de medewerkers over. Uit-
gangspunt is dat de zorg op lokaal 
niveau goed beschikbaar en bereik-
baar blijft. Zo blijven de consulta-
tiebureaus voor jeugdgezondheids-
zorg op dezelfde locaties. De GGD 
Amsterdam en GGD Kennemerland 
informeren binnenkort per brief hun 
relaties in de beide regio’s.

Overgang 
De colleges van B&W van de ver-
schillende gemeenten in de regio 
Amstelland hebben het besluit al 
bekrachtigd. Als de gemeenteraden 
akkoord zijn vindt op 21 december 
2007 de ondertekening van het be-
stuurlijk convenant plaats door de 
betrokken gemeenten. Hierin staan 
de afspraken die de gemeenten 
hebben gemaakt met de gemeente 
Amsterdam over de dienstverlening 
vanaf 1 januari. De GGD Amsterdam 
voert de afspraken in het convenant 
uit en bestaat na de overname uit 
ongeveer 1200 medewerkers. De 
gemeenten in de regio Kennemer-
land en de gemeente Haarlemmer-
meer hebben al in september 2007 
een convenant getekend ter voorbe-
reiding van de overgang. De offici-
ele besluitvorming over de gemaak-
te afspraken heeft op 20 december 
plaats. 
Meer informatie is te vinden op de 
website van GGD Amstelland de 
Meerlanden, www.ggd-am.nl. 

Kudelstaart - De afdeling Ku-
delstaart van de Nationale Vereni-
ging de Zonnebloem houdt een te-
lefonische ledenwerfactie van 3 tot 
en met 8 december. “We zoeken 
mensen die ons vrijwilligerswerk 
voor zieken en gehandicapten fi-
nancieel willen steunen”, legt Paula 
Bakker uit. “Dat werk bestaat voor-
namelijk uit het regelmatig bezoe-
ken van mensen met een fysieke 
beperking. We bezoeken vooral die-
genen die door slechte gezondheid 
en mobiliteitsproblemen aan huis 
gebonden zijn en veelal behoefte 
hebben aan sociaal contact”, ver-
telt de Zonnebloemvertegenwoor-
diger. Via bezoek, uitstapjes en va-
kanties probeert de Zonnebloem 
eenzaamheid en sociaal isolement 
te voorkomen. De Zonnebloem, die 
vooral bekend is van het vakantie-
schip, is onder het motto ‘De Zon-
nebloem kleurt je wereld’ een groot-
schalige publiekscampagne gestart 

om het regelmatige huisbezoek in 
de schijnwerpers te zetten. Jaarlijks 
gaan de 39.500 Zonnebloemvrijwil-
ligers bij bijna 60.000 zieken en ge-
handicapten op bezoek voor een 
goed gesprek en gezelschap. Soms 
leiden de huisbezoeken ook tot on-
dernemende initiatieven. Zoals sa-
men naar de film, een theatervoor-
stelling, het museum of een concert 
bijvoorbeeld. Of gewoon een eind-
je wandelen, een middagje winke-
len, een potje schaken, enzovoort.  
De Zonnebloem zorgt daarbij voor 
de benodigde hulpmiddelen en de 
(medische en verpleegkundige) be-
geleiding. “Door de telefonische le-
denwerfacties hopen we op een for-
se uitbreiding van het ledenbestand 
en meer financiële ruimte”, zegt Pau-
la Bakker. “Dat is hard nodig, omdat 
steeds mensen een beroep op ons 
doen.” Voor meer informatie: Paula 
Bakker, tel. 0297-323829. U kunt ook 
terecht op www.zonnebloem.nl.

Zonnebloemafdeling in
Kudelstaart werft nieuwe leden

Amnesty in actie op Dag 
van de Mensenrechten
Aalsmeer - Amnesty International 
viert maandag 10 december de Dag 
van de Mensenrechten. Het is dan 
59 jaar geleden dat de Universele 
Verklaring van de Rechten van de 
Mens werd aangenomen. Op 10 de-
cember voert de Amnestygroep in 
Aalsmeer actie in het gemeentehuis 
aan het Driekolommenplein. Bezoe-
kers aan het gemeentehuis kunnen 
in de hal een petitie ondertekenen 
voor de beschermimg van Samar 
Saad Abdullah uit Irak. Op 10 de-
cember 1948 nam de Verenigde Na-
ties de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (UVRM) aan. 
Sindsdien is 10 december de Inter-
nationale Dag van de Mensenrech-
ten. Ieder jaar vraagt Amnesty op de 
Dag van de Mensenrechten aan de 
Nederlandse bevolking om in actie 
te komen voor de mensenrechten. 
Dit jaar voert Amnesty actie voor 
vijf mensen uit resp. Colombia, Eri-
trea, China, Azerbeidzjan en Irak. In 
Aalsmeer wordt actie gevoerd voor 
Samar Saad Abdullah uit Irak.
De 25-jarige Irakese Samar Saad 
Abdullah is ter dood veroordeeld. Zij 

zou haar oom en tante en hun doch-
ter hebben vermoord. Samar zegt 
dat haar verloofde het heeft gedaan. 
Die wilde haar oom beroven en is nu 
voortvluchtig. Ze geeft aan in de ge-
vangenis te zijn gemarteld. En dat ze 
een bekentenis heeft getekend om 
de pijn en verschrikkingen van de 
martelingen te stoppen. In Irak geldt 
een verklaring verkregen door mar-
teling als bewijsstuk. Op basis van 
haar verklaring is Samar ter dood 
veroordeeld. Dit gaat in tegen de in-
ternationale standaarden die gelden 
in de rechtspraak. Hierin is opge-
nomen dat  verklaringen verkregen 
door marteling niet als bewijs ge-
bruikt mogen worden. Daarnaast is 
de doodstraf een wrede en onmen-
selijke bestraffing en een schending 
van het recht op leven zoals vastge-
legd in de UVRM. Amnesty wil een 
eerlijk proces en onderzoek naar de 
moorden en vraagt de regering van 
Irak om het doodstrafvonnis niet uit 
te voeren.
In de andere regio’s komen groepen 
in actie voor. Voor meer informatie 
kunt u kijken op www.amnesty.nl.

Sinterklaas
Aalsmeer - Het was zó spannend 
en vol verwachting klopte je hart. 
Sinterklaas kwam veel later aan dan 
nu. Gelukkig wel op tijd om nog een 
paar keer je schoentje te mogen zet-
ten. Mijn broer Japie zette de schoen 
van onze vader neer omdat die gro-
ter was. Ik durfde dat niet. Dan zon-
gen we, bij de kachel en de schoe-
nen, “Sinterklaas kapoentje, gooi wat 
in mijn schoentje...” Dat was een kort 
liedje en makkelijk. Soms stopten we 
een wortel en wat stro in de schoen 
een bakje water er bij voor de schim-
mel, het paard van Sinterklaas.
“Kapoen” heb ik nooit begrepen. Ja-
ren later heb ik kapoen opgezocht in 
het dikke woordenboek. Kapoen be-
tekent: vetgemeste gesneden haan 
en deugniet, schelm, guit, kwajon-
gen, schertsend en liefkozend ge-
bruik in toepassing op kinderen en 
dieren... Puur ouderwets toch? Ik zou 
nooit tegen mijn kleindochter zeg-
gen: “Jij bent oma’s grote kapoen”. 
De rijmer van deze hit, want dat is 
het toch geworden, had het woord 
kapoentje nodig om het te laten rij-
men op schoentje. Mij best. Zodra we 
wakker waren: bed uit, trap af en kij-
ken wat er in de schoen zat. Ha! Alle-
bei een suikerbeest. Japie een blau-
we en ik een roze. Het bakje water, 
de wortel en het stro waren verdwe-
nen. Soms zat er niets in de schoe-
nen. Ik denk dat Sinterklaas dan geen 
tijd had. Of we waren stout geweest. 
Of Sint had geen centjes genoeg om 
voor alle kinderen in Aalsmeer iets 
te kopen. Op school hadden we ook 
sinterklaasfeest. Dat was grote pret 
en spannend tegelijk. Samen met zijn 
zwarte pieten schreed hij de klas in. 
De pieten schreden niet, die dansten 
al meteen bovenop de schoolban-
ken, hingen in de gordijnen en strooi-
den handenvol pepernoten de klas 
in. En wij maar zingen en lachen. Tot-
dat Sinterklaas op de versierde stoel 

Van de hak 
op de tak

van de meester zat en om stilte ver-
zocht. Oei, wat spannend. Nu kwam 
het grote dikke boek van Sinterklaas 
tevoorschijn, de hulppiet zocht de 
bladzijde op waar onze klas in stond. 
Sint bestudeerde het blad en het was 
doodstil. Eindelijk keek Sint naar ons, 
streek met zijn hand door zijn baard 
en sprak een naam uit. De grootste 
belhamels van de klas moesten bij 
hem komen en kregen een standje 
over de stoute dingen die ze deden. 
Dat mochten ze nooit meer doen. Ik 
vond het zó knap dat Sinterklaas al-
les wist. Gelukkig ging er nooit een 
stouterd de zak in. We zongen er wel 
over: “de zak van Sinterklaas, Sinter-
klaas...” Daarna mochten de liefste 
meisjes van de klas naar voren ko-
men en op de schoot van Sint zitten 
om een liedje te zingen. Ik heb nooit 
op de schoot van Sinterklaas mo-
gen zitten. Toch was ik een lief meis-
je. Misschien kwam het doordat mijn 
broer zo’n pestkop was of omdat ik 
niet goed kon kaatseballen...
Dan, als Sinterklaas weg was, stond 
er een cadeautje naast het inktpot-
je op ons tafeltje. Ingepakt. Op het 
sein van de meester mochten we het 
cadeautje uitpakken. Wat een verras-
sing! Wij, meiden, een naaidoosje. De 
jongens een doos ‘hamertje tik’. Alle-
maal hetzelfde. Hoewel ik toch liever 
dat ‘hamertje tik’ wilde hebben, maar 
dat zei je natuurlijk niet.
Ooit, heel vroeg op sinterklaasmor-
gen, slopen mijn broer en ik de trap 
af naar beneden. Eigenlijk wilde ik 
niet, maar ik moest mee van Jaap. Ik 
was zó bang dat zwarte piet me zou 
zien. Jaap had ontdekt dat de Sin-
terklaas cadeautjes in de ruimte on-
der het radiomeubel waren verstopt. 
We hebben alle cadeautjes uitge-
pakt, bekeken en weer keurig inge-
pakt op onze manier. Op sinterklaas-
avond bonkte piet op de deur, het te-
ken dat de zak met cadeautjes voor 
de deur stond. Mijn vader haalde de 
zak, zoals elk jaar op. Hij kwam terug 
met een... lege... zak. Er waren géén 
sinterklaas cadeautjes die avond en 
later ook niet. We moesten het dat 
jaar doen met het schoolcadeautje; 
de naaidoos en het hamertje tik.

Coq Scheltens

Amstelring Zorg en Dienstverlening
15 Jaar dagverzorging 
feestelijk gevierd

Aalsmeer - Vanuit de van oudsher 
aanwezige deskundige zorgverle-
ner in Amstelland Meerlanden, het 
huidige Amstelring, is in november 
1992 onder leiding van Jeanne Flik-
weert een begin gemaakt met dag-
verzorging in Zorgcentrum Klooster-
hof, waar een ruimte werd gehuurd. 
Medewerksters van het eerste uur 
waren Joke Hogeweg en Margriet 
Teuns en besloten werd om twee 
dagen in de week dagverzorging te 
bieden. 
In die tijd waren er zes tot zeven be-
zoekers per dag. Na een jaar werd 
besloten over te gaan tot drie dagen 
in de week en de derde dag werd 
ingevuld in Zorgcentrum Aelsmeer. 
Er was duidelijk veel behoefte aan 
dagverzorging en dat betekende 
dat er ook een vierde dag aan toe-
gevoegd kon worden. In 2004 werd 

Zorgcentrum Aelsmeer verlaten en 
vanaf die tijd vinden de activiteiten 
in Zorgcentrum Kloosterhof plaats. 
Inmiddels is ook een vijfde dag toe-
gevoegd en de vijf medewerksters 
werken momenteel met twaalf be-
zoekers per dag. Zij spreken de 
hoop uit, dat zij de bezoekers nog 
lang kunnen verzorgen en verma-
ken. 
Een van de trouwe bezoeksters is 
mevrouw Sangers en zij komt al 
dertien jaar op de dagverzorging. 
De medewerksters van de dagver-
zorging zijn bijzonder in hun nopjes 
met de prettige medewerking van 
het Kloosterhof. Uiteraard werd even 
stil gestaan bij het bereiken van het 
derde lustrum en dit ging gepaard 
met een lekkernij bij de koffie terwijl 
er ook nog bloemen en cadeautjes 
werden uitgewisseld. 

Aalsmeer - Zoals elk jaar wordt 
weer een kerstmarkt gehouden in 
zorgcentrum Aelsmeer aan het Mo-
lenpad in het centrum. Op zater-
dag 15 december is iedereen wel-
kom tussen 10.00 en 17.00 uur. Het 
doel van de markt is om, bewoners 
van het zorgcentrum in kerstsfe-
ren te brengen en gelegenheid te 
geven kerst inkopen te doen. Me-
dewerkers en vrijwilligers versie-
ren het huis, maken het gezellig en 
omlijsten die dag met muziek. Kom 
ook kerst inkopen doen. Er zijn al-
tijd leuke cadeautjes en koopjes, 
zoals kerstdieren, -stukjes, -kaar-
ten, prachtige quilten, windlichten, 
kaarsen en wijn. Verder wordt een 
aparte boekenkraam ingericht. Ook 

wordt weer heerlijke erwtensoep 
verkocht en staat de koffie of thee 
met wat zoets klaar. De opbrengst 
komt ten goede aan de activiteiten 
die voor de bewoners worden geor-
ganiseerd. Dit jaar is het zorgcen-
trum met de bewoners op een boot-
vakantie in Nederland geweest, met 
het geld dat met de kerstmarkt is 
opgehaald is dit mede mogelijk ge-
maakt. Dit jaar wordt het geld be-
steed aan een daicijspeler, dit is een 
apparaat voor slechtziende die met 
gesproken tekst zowel boeken als 
kranten kunnen afluisteren. 
De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgt door A. Maarsen op de piano 
en Het Smartlappenkoor geeft om 
14.30 en om 15.30 uur optredens.

Sfeervolle kerstmarkt in 
zorgcentrum Aelsmeer

Kofferbridgen in Aalsmeer
Aalsmeer - Regelmatige thuisbrid-
gers en clubbridgers hebben er vast 
wel eens van gehoord: Kofferbridge. 
Het werkt heel eenvoudig. Organi-
seer een middag of avond waarop 
met een groep deelgenomen wordt 
aan een koffer bridgecompetitie. 
Er worden zestien voorgesorteerde 
spellen gespeeld en de scores in-
gevuld. Direct kunnen alle deelne-
mers zien wat andere paren heb-
ben geboden en gespeeld en kan 
een vergelijking met de eigen score 
gemaakt worden. Het is dé manier 
om te weten wat eigenlijk de juiste 

bieding had moeten zijn, hoe andere 
spelers geboden hebben en wat de 
hoogst behaalde score is geweest. 
Nadat alle spellen zijn gespeeld, 
wordt de eindscore bekeken en be-
kend gemaakt. De winnende paren 
ontvangen een prijs. De koffer met 
bridge-spellen is te huur voor 3 euro 
bij Wijnand van der Woude, telefoon 
0297-320704. De koffer kan in de 
middag worden opgehaald en dient 
de volgende dag voor 12.00 uur te 
worden terugbezorgd. Nog vragen, 
deelnemen? Wijnand geeft graag 
alle nodige informatie.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 1 december

AALSMEER 
Aalsmeer 1-Vlug en Vaardig 1 14.30 u.
Aalsmeer 2-DVVA 3 12.00 u.
AMVJ 3-Aalsmeer 3 14.30 u.
Aalsmeer 4-Gezuen Mid.meer 4 14.30 u.
Pancratius 3-Aalsmeer 5 14.45 u.
Aalsmeer 6-Wartburgia 10 14.30 u.
HBV Vet.2-Aalsmeer Vet.1 14.30 u.

Junioren
Geuzen Mid.meer A1-Aalsmeer A1 10.15 u.
Aalsmeer B2-Hoofddorp B8 11.30 u.
RKAV C1-Aalsmeer C1 14.30 u.
Aalsmeer C2-Hillegom C2 12.00 u.

Pupillen
Zandvoort D1-Aalsmeer D1 11.00 u.
Nic. Boys E1-Aalsmeer E1 9.00 u.
Hoofddorp E3-Aalsmeer E2 9.00 u.
Aalsmeer E3-Hoofddorp E4 9.00 u.
Aalsmeer F1-Hoofddorp F5 9.00 u.
Aalsmeer F2-Hoofddorp F7 9.00 u.
Aalsmeer F3-Hoofddorp F13 9.00 u.
VVC F11-Aalsmeer F4 9.00 u.

R.K.A.V.
ARGON 5-RKAV 2 15.00 U.
RKAV Vet. 1-Parkstad Vet. 1 14.00 u.
RKAV Vet. 2-Argon Vet. 2 12.00 u.

Junioren
RKAV C1-Aalsmeer C1 14.30 u.
RKAV C2-Argon Vet. 2 12.00 u.

Pupillen
Nieuwkoop E1-RKAV E1 10.20 u.
Alphense Boys E3-RKAV E2 10.00 u.
RKAV E3-Ouderkerk E6 10.00 u.
Nieuwkoop E4-RKAV E4 10.20 u.
Nieuwkoop F1-RKAV F1 9.00 u.
Nieuwkoop F2-RKAV F2 9.00 u.
RKAV F3-Nieuwkoop F3 9.00 u.
RKAV F4-RKAV F5 10.00 u.

Meisjes
Overbos MC 1-RKAV MC 1 11.30 u.

R.K.D.E.S.
Dames en meisjes
RKDES DA 1-Jong Holland DA 1 11.15 u.
CSW MA 2-RKDES MA 1 14.30 u.
RKDES MB 1-Pancratius MB 1 11.15 u.
RKDES MC 1-Purmerend MC 1 10.00 u.

S.C.W.
SCW 1-Abcoude 1 14.30 u.
SCW 2-Eemdijk 2 12.00 u.
SIZO 2-SCW 3 12.00 u.
SCW 4-WV-HEDW 10 12.45 u.
Sp.Amsterdam Vet. 1-SCW Vet. 1 14.30 u.
TABA Vet. 2-SCW Vet. 2 12.30 u.
Bloemendaal-SCW Vet. 3 14.30 u.

Junioren
SCW B1-RCH B1 11.00 u.
SCW C1-VSV C2 9.30 u.
SCW C2-VVC C3 11.15 u.

Meisjes
Kadoelen MA 2-SCW MA 1 10.00 u.
SCW MC 1-VVC MC 1 11.00 u.

Zondag 2 december

R.K.A.V.
RKAV 1-De Meteoor 1 14.00 u.
RKAV 2-Sp. Martinus 3 11.00 u.
RKAV 3-Stormv.Telstar 4 11.30 u.
Chabab 3-RKAV 4 12.00 u.
RKDES 6-RKAV 5 14.00 u.
Pancratius 8-RKAV 6 11.30 u.
RKAV 7-Nautilus 3 14.00 u.

Junioren
Overbos A1-RKAV A1 14.30 u.
RKAV A2-Roda’23 A4 11.30 u.

Dames
Schoten DA 1-RKAV DA 1 14.30 u.

R.K.D.E.S.
CTO’70 1-RKDES 1 14.00 u.
Kon. HFC 3-RKDES 2 11.30 u.
RKDES 3-Amsvorde 2 14.00 u.
BSM 3-RKDES 4 12.30 u.
KDO 3-RKDES 5 12.00 u.
RKDES 6-RKAV 5 14.00 u.
KLM 3-RKDES 7 12.30 u.
RKDES 8-Stormv.Telstar 6 14.00 u.

Junioren
RKDES A1-Hoofddorp A2 12.00 u.
RKDES B1-KDO B1 11.30 u.
RKDES B2-Swift B2 10.00 u.
Buitenboys B5-RKDES B3 14.30 u.
Legm.vogels C2-RKDES C1 11.00 u.
RKDES C2-Pancratius C4 12.00 u.

Handbalcompetitie dames
Verdiende winst RKDES
Kudelstaart - Op een voor RK-
DES dames altijd lastige zaterdag 
moesen de Kudelstaartse handbal-
sters het opnemen tegen de fana-
tieke tegenstander Monnincken-
dam. De opdracht voor deze avond: 
vooral niet verliezen. De dames van 
RKDES hebben maar één wedstrijd 
gelijk gespeeld en de anderen alle-
maal gewonnen, waardoor ze in de 
comptitie-ranglijst op een tweede 
plaats staan. De wedstrijd ging tot 
de rust gelijk op. Met fanatiek ver-
dedigen van Monnickendam was 
de ruststand 10-9 in het voordeel 

van Monnickendam.De tweede helft 
gingen de dames van RKDES voort-
varend van start en scoorden mooie 
doelpunten met goed aanvalsspel. 
Het ene doelpunt na het andere 
werd genoteerd op het scorebord. 
Al snel stond Kudelstaart met zes 
doelpunten voor, toen verslapte he-
laas het spel en kwam de tegenstan-
der terug tot op 2 doelpunten. Maar 
op tijd was het hoofdje er weer bij, 
en zo wonnen de dames van RKDES 
deze wedstrijd zeer verdiend met 
20-16. Volgende week komt koplo-
per US naar de Proosdijhal..

Dammen in De Kwakel
Middenmootplaats K&G 
na gelijk spel met Almere
De Kwakel - Jaren geleden baarde 
Jannes van der Wal opzien door in 
de trein naar het Nederlands dam-
kampioenschap in slaap te vallen. 
Hij snelde de wedstrijdplaats dro-
mend voorbij, wat hem een regle-
mentaire nul opleverde. Afgelopen 
maandag zaten de dammers in ’t 
fort De Kwakel met smart op René 
de Jong te wachten, omdat om half 
acht de bondswedstrijd tegen Alme-
re begon. Door de winterse kost en 
rozigheid overmand was ook René 
in slaap gevallen, gelukkig arriveer-
de hij nog op tijd om zijn partij, wel-
iswaar met minder bedenktijd, aan 
te vangen. Teamleider Rob Broek-
man had vanwege familie omstan-
digheden ook al geen goede start, 
zodat voor een goed resultaat ge-
vreesd kon worden. Gelukkig kwam 
K&G op voorsprong door een zege 
van Ton Voorn die zijn tegenstand-
ster na een vluggertje kon afdrogen, 
2-0. Lange tijd bleef deze stand ge-
handhaafd, vervolgens verloren de 
kopborden van K&G, een punt te 
weinig volgens de nieuwe tactiek, 
2-4.

René de Jong en Wim Könst moesten 
toen knokken voor remise, dit lukte 
met de nodige precisie, 4-6. Een ge-
lijkspel was nu nog het hoogst haal-
bare, alle ogen waren gericht op 
Adrie Voorn die moest winnen. Met 
een Bertus Zethof-combinatie , de 
tegenstander eerst dam geven, brak 
Adrie door naar dam. In het eindspel 
bleek dit voldoende voor een mooie 
zege, eindstand 6-6. K&G heeft in 
de hoofdklasse nu zowel gewonnen, 
verloren, als gelijk gespeeld, dit le-
vert een middenmoot plaats in de 
hoofdklasse op. Dit jaar moeten de 
Kwakelse dammers nog naar Bever-
wijk, deze wedstrijd zal van belang 
zijn of K&G nog voor het kampioen-
schap kan gaan.
De komende weken zullen de leden 
van K&G hun donateurs benaderen, 
voor hun bijdrage en met een uit-
nodiging voor de donateur damdag 
op zaterdagmiddag 22 december in 
dorpshuis De Quakel. K&G hoopt op 
haar 80 jarige jubileum extra dam-
liefhebbers te kunnen verwelko-
men, des te meer zielen des te meer 
vreugd bij het zo mooie spelletje.

Vraag naar juniorenvoetbal groeiende

FICO trapt al 45 jaar 
tegen de bal aan!
Aalsmeer - In april van dit jaar 
was het 45 jaar geleden dat bij FI-
CO voor de eerste keer tegen een 
bal werd getrapt. Op 6 april 1962 
werd de vereniging opgericht nadat 
de FC Boerlage was overgenomen 
en werd er zomeravondvoetbal ge-
speeld in KNVB-verband, toen nog 
bij de AVB- Amsterdam. Dit duur-
de tot 1971, toen de overstap werd 
gemaakt naar het zaalvoetbal. Ook 
de KNVB begon hiermee in AVB-
verband. Vanaf de eerste dag dus 
speelde FICO zaalvoetbal in de afge-
lopen 36 jaar heeft FICO gespeeld in 
de derde klasse tot hoofdklasse. Dit 
was afhankelijk van herstructurerin-
gen binnen de KNVB en uiteraard 
ook van de behaalde resultaten. 
Het begon met 20 afdelingen, toen 
kwamen er 9 landelijke districten en 
daarna wijzigde dit in 6 landelijke 
districten. In de tachtiger jaren be-
schikte FICO ook nog over dames-
teams, zij bereikten tot drie keer 
toe de interregionale klasse, en ook 
nog B- en C-junioren. Momenteel 
beschikt FICO over elf herenteams 
en het eerste team speelde tot vo-
rig jaar in de eerste klasse West 1 

van de KNVB. Het bestuur van FI-
CO bestaat uit Jan Enthoven, voor-
zitter, Peter Teunen, penningmees-
ter en Jacques Fierkens, secretaris 
en wedstrijdsecretaris. Daarnaast 
zijn er nog drie algemene bestuurs-
leden en de vereniging telt momen-
teel 95 spelende leden. Op vrijdag 4 
januari 2008 wordt in de thuishaven 
van FICO, in De Bloemhof een zaal-
voetbaltoernooi gehouden met alle 
teams. Van de KNVB mocht FICO 
eerder dit jaar een grote oranje jubi-
leumvlag met daarop de tekst “FICO 
1962-2007” in ontvangst nemen. 

Na 45 jaar voetbal is FICO aan een 
doorstart begonnen en de vraag 
naar juniorenvoetbal klinkt steeds 
vaker door. En FICO Futsal Aalsmeer 
zal hier zeker op in springen. Ook 
het digitale tijdperk wordt nauwlet-
tend gevolgd temeer omdat dit in-
tern bij de vereniging een enorme 
aanpassing vraagt. Het luidt wel 
een heel nieuw tijdperk in en FICO 
hoopt daar ook een steentje aan bij 
te kunnen dragen en gaat daarom 
dan ook “razend snel” op weg naar 
het 50-jarig jubileum. 

Bridgen in De Kwakel
Kogel door de kerk bij BVK
De Kwakel - De spreekwoordelij-
ke kogel is door de kerk bij de BVK. 
De beslissingen zijn gevallen en de 
promovendi en de degradanten zijn 
bekend. In de A lijn was het aan de 
kop van het totaalklassement su-
perspannend na 5 speelavonden, 
maar de koplopers, echtpaar van de 
Post, bezweken onder de druk en 
scoorden op de slotavond slechts 
45%, waarmee zij duikelden naar de 
vierde plaats. De nummers twee aan 
het begin van de avond, echtpaar 
van Nieuwkoop, was aanzienlijk be-
ter op dreef en zij eisten dan ook te-
recht de hoofdprijs op na een zeer 
stabiele serie en een gemiddelde 
van ruim 56%. Echtpaar van Beem 
was deze avond met 61,6% de sterk-
ste. In het totaalklassement werden 
zij tweede. Dat was te wijten aan één 
slechte avond in de serie van zes. 
Paar Bakker-Wagenvoort werd deze 
avond tweede met 60% en in de to-
taalstand derde. Paar Bosboom- van 
Vliet werd derde met 56,6%, waar-
door Rina de eer in huize van Vliet 
nog enigszins hoog hield, dit in te-
genstelling tot Jan, die met part-
ner Han Mann slechts 39,3% bijeen 
kaartte en daarmee laatste werd.
Onderaan de ranglijst was er droe-
fenis bij de paren Backers-Kamp 
(H), de Kuyer-vd Poel, Schijf-Wesse-
ling en echtpaar Fritschy, die afda-
len naar de B lijn. In de B lijn was er 
een gastpaar dat alvast sfeer kwam 
proeven en volgende week in de C 
lijn mag starten. Daar kunnen de 
andere paren de borst nat maken, 
want in de B lijn was dit echtpaar 
Bader deze avond al sterker dan de 

rest van het veld met 63,2%. Welkom 
in de club. Van de reguliere paren 
was paar Karlas-Verhoef met 59,7% 
de sterkste. Voor de tweede week 
op rij bood dit paar een groot slem 
uit en maakte dit ook en weer tegen 
dezelfde tegenstander, die daar ver-
der ook niets aan kon doen. Anneke 
en Jaap eindigden in de totaalstand 
als derde en promoveren dus naar 
de A lijn. Echtpaar van Nieuwkerk, 
deze avond derde met 56,6% werd 
met 59,5% gemiddeld fluitend eer-
ste in de totaalstand. In hun kielzog 
gaan de paren Heijlman-Zuidema 
(tweede) en echtpaar van Zuylen 
(vierde) ook omhoog. Paar Bakker-
Elias slaagde erin de hoogste indi-
viduele minscore van dit seizoen te 
behalen en eindige mede daardoor 
op de laatste plaats, waardoor zij 
ook terug moeten (mogen) keren 
naar hun vertrouwde omgeving. De 
paren v.d. Neut-Wezenberg, Kroon-
vd Bosch en Lancel- vd Hoek verge-
zellen hen daarbij.
 In de C lijn de hoogste score van de 
avond en wel bij paar Moller-Koe-
stal met 67%. Echtpaar van Beek 
werd tweede met 61,4%. In omge-
keerde volgorde eindigden deze pa-
ren in de totaalstand, dus zij mogen 
vanaf volgende week in de B lijn op-
treden. Dat geldt ook voor de gezus-
ters Ambagtsheer (derde) en paar 
Stokkel-Zandvliet, dat ondanks een 
wat mindere score deze avond zich 
in de top vier handhaafde. Bravo.
Paar Conijn-Hilliard sloot deze avond 
de rij met 37,2%. Nieuwe samenstel-
lingen in de diverse lijnen dus vanaf 
volgende week. 

Eredivisie handbal
FIQAS Aalsmeer laat op 
stoom tegen Tachos
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben afgelopen zater-
dag opnieuw twee punten behaald: 
in de Bloemhof werd van Red-Rag/
Tachos gewonnen. Die overwinning 
kwam echter pas in de tweede helft 
tot stand, want bij rust waren de 
ploegen nog aardig in evenwicht: 
11-10. Zonder de geblesseerde 
Menno v.d. Grift en Jeffrey Boom-
houwer, maar mét Wai Wong na een 
lange periode van afwezigheid terug 
in de ploeg, begon FIQAS Aalsmeer 
goed: binnen een paar minuten was 
er 2-0 voorsprong bereikt. Daarna 
kwam Tachos, onder aanvoering van 
de broers Roald en Arjan Stuiver te-
rug: 2-2. Vervolgens bleef de score 
om en om gaan. Steeds wanneer FI-
QAS Aalsmeer dacht een gaatje te 
kunnen slaan, maakten de mannen 
uit Waalwijk weer gelijk. 
De Aalsmeerders waren niet scherp 
genoeg in de aanval en lieten in de 
dekking ook af en toe een steekje 
vallen. Bovendien werden drie pe-
nalty’s op rij gemist (onder meer 
door Wai Wong, die zich zijn rentree 
ongetwijfeld leuker had voorgestelf). 
Het was dat Micha Hoogewoud 
sterk stond te keepen, anders had 
Tachos nog meer kunnen profite-
ren. Nu stond het na twintig minu-
ten nog steeds gelijk: 7-7. Vlak voor 
rust was het zelfs Tachos dat uit kon 
lopen doordat FIQAS Aalsmeer in 
die fase een ongeinspireerde indruk 
maakte: 8-10. 
Maar alsof die plotselinge achter-
stand de ploeg wakker schudde, 
ging het daarna ineens een stuk be-

ter: Robin Boomhouwer (fraai vanuit 
de rechterhoek), Stefan Geleijn (met 
een mooi schot van afstand) en 
Luuk Obbens (in de break out) be-
paalden de ruststand op 11-10. Na 
de pauze zag het publiek een duide-
lijk getergder FIQAS Aalsmeer. Met 
Mark Roest (in totaal goed voor 12 
treffers), de beweeglijke Luuk Ob-
bens en de sterk spelende Jarcha 
van Dijk aan aanjagers werd een of-
fensief ingezet wat al snel tot een 
grotere voorsprong leidde: via 18-15 
en 21-17 stond het na twintig minu-
ten al 26-18. 
De dekking stond weer als een huis 
en aanvallend liepen de combina-
ties ook beter. Bovendien kon door 
onderscheppingen en stops van 
Hoogewoud en later Bart van Huis-
stede weer een paar keer op de 
break out gespeeld worden. Tachos 
had geen antwoord meer en voor 
FIQAS Aalsmeer kon het niet meer 
misgaan. 
In de slotfase werd daarom nog een 
paar keer geprobeerd een ‘vlieger’ 
te spelen. Deze hoogstandjes lukten 
echter net niet en zo werd een 32-23 
eindstand bereikt. Door dit resultaat 
blijft FIQAS Aalsmeer vierde. 
Komende zaterdag 1 december-
wacht echter de zeer zware uitwed-
strijd bij de nummer twee: Eurotech/
Bevo. 
Deze wedstrijd begint om 20.00 uur 
in Panningen. Doelpunten:  Mark 
Roest 12, Stefan Geleijn 4, Ruud 
Neeft, Jarcha van Dijk, Robin Boom-
houwer, Luuk Obbens en Humphry 
van Asdonck 3, Jimmy Castien 1.

Eredivisie handbal
Slechte start breekt dames 
FIQAS op bij Kwiek
Aalsmeer - De wedstrijd van de 
dames van FIQAS Aalsmeer, afge-
lopen zondag bij Kwiek, was er één 
met twee gezichten: de tweede helft 
waren de Aalsmeerse dames de be-
tere ploeg, maar ze konden de ach-
terstand die ze in de eerste helft 
hadden opgelopen, niet meer on-
gedaan maken. In de beginfase van 
de wedstrijd werd FIQAS Aalsmeer 
compleet overlopen door een veel 
feller spelend Kwiek. “Hoewel er erg 
goed getraind was en ik de meiden 
vooraf een opname had laten zien 
van een eerder gespeelde wedstrijd 
van Kwiek, zodat ze hun sterke en 
zwakke punten konden zien, kwam 
dat er tijdens de wedstrijd niet uit. 
Er werd niet geanticipeerd op die 
informatie en... we waren ook ge-
woon niet scherp genoeg,” vertel-
de trainer/coach Menno de Klerk 
na afloop. Zo keek Aalsmeer bin-
nen tien minuten al tegen een 8-3 
achterstand aan en nam de Klerk 
een time out. Even leek die gehol-
pen te hebben het tij te keren, want 
zijn ploeg kwam terug tot 8-5. Maar 
zijn hoop op beter werd hierna al 
snel weer de kop in gedrukt. Kwiek 
bleef de fanatiekere ploeg en onno-
dige fouten aan Aalsmeerkant wer-
den genadeloos afgestraft via break 
outs: ruststand 20-10. Na de pauze 
kwam een beter gemotiveerd FIQAS 
Aalsmeer het veld op. De Klerk zag 
dat zijn ploeg beter was dan Kwiek 
en had nog vertrouwen in een goe-
de afloop. Dat zei hij ook tegen zijn 
speelsters, maar toch lukte het hen 
niet de wedstrijd te kantelen. “Zij 

hadden er zelf geen vertrouwen in 
en het lukte mij niet hen van het te-
gendeel te overtuigen. Ze hebben 
wel heel erg hun best gedaan en 
hard gewerkt maar gewoon te veel 
fouten gemaakt.” Nicole van Schie 
kreeg achteraf van haar trainer een 
eervolle vermelding en ook Sonja 
van Wechem, die – hoewel ze ver-
der niet lekker in de wedstrijd zat 
– wel alle penalty’s wist te benut-
ten. Het mocht allemaal niet baten 
en zo verloor FIQAS Aalsmeer uit-
eindelijk met 33-26. Hierdoor blijven 
de dames – die inmiddels precies 
halverwege de reguliere competitie 
zijn - elfde op de ranglijst. Commen-
taar van de Klerk tot slot: “Zaterdag 
– FIQAS Aalsmeer speelt dan thuis 
tegen Venus/Nieuwegein - begint 
de tweede helft van de competitie 
en moeten we onze tandjes maar 
eens laten zien: we moeten aan de 
bak!”  De wedstrijd in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg begint 
om 19.00 uur.

Aalsmeer 2 én 3 bekeren door
Nadat de heren van FIQAS Aalsmeer 
2 afgelopen woensdag al de tweede 
ronde van het NHV bekertoernooi 
hadden bereikt door met 33-28 te 
winnen bij DSS in Heemskerk, heeft 
donderdag ook het derde heren-
team van FIQAS Aalsmeer zich ge-
plaatst. Zij wisten v.Rooijen/VVW in 
Wervershoof te verslaan met 30-23. 
Binnenkort volgt de loting voor die 
tweede ronde, die gespeeld zal wor-
den in de periode 18-20 december 
aanstaande.    

ZABO ronde 7 in Bloemhof
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO Aalsmeer wordt 
voortgezet op zaterdag 1 decem-
ber aanstaande. Het betreft de ze-
vende speelronde van het seizoen 
2007/2008 en er wordt gespeeld in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg te Aalsmeer-Oost. Publiek is 
van harte welkom en de toegang tot 
de tribunes van de sporthal is gra-
tis. Het wedstrijdprogramma van 
speelronde 7 ziet er als volgt uit: 
Om 18.35 uur Easy Beveiliging te-
gen LEMO. Om 19.20 uur De Jet 
Set BV tegen Mantel Makelaars. Om 
20.05 uur The Underdog tegen Pil-
ler Sport. Om 20.50 uur Könst tegen 
Sportcafé de MiDi’s en om 21.35 uur 
tenslotte D.G.L. tegen Accon. Het 
team van SuperFly is vrij in de ze-
vende speelronde. 
Uitslagen ronde 6:
De Proosdijsporthal was afgelopen 
zaterdag 24 november het strijdto-
neel van de zesde speelronde van 
de ZABO zaalvoetbalcompetitie. De 
uitslagen waren als volgt: D.G.L. te-
gen De Jet Set BV 3-6. SuperFly te-
gen Accon 10-3. The Underdog te-
gen Könst 5-0. LEMO tegen Man-
tel Makelaars 4-9 en Easy Beveili-
ging tegen Sportcafé de MiDi’s 1-3. 
Het team van Piller Sport was vrij in 
de zesde speelronde. Lijstaanvoer-
der SuperFly had het niet gemakke-
lijk tegen het veel te laag geplaatste 
Accon. Laatsgenoemd team speelde 
een sterke wedstrijd en stond tien 
minuten voor het einde van het du-
el nog met 2-3 voor. Nadat Super-
Fly middels twee treffers langzij was 

gekomen (4-3) bleek de stunt van 
Accon in duigen te vallen. In de slot-
fase scoorde de koploper er lustig 
op los en bepaalde de eindstand op 
10-3 in hun voordeel. Mantel Make-
laars won met 9-4 van LEMO en is 
naast SuperFly de tweede ploeg die 
nog ongeslagen is in het seizoen 
2007/2008.  
Stand na ronde 6:
De huidige stand na zes speelron-
des luidt als volgt: SuperFly 6-18, 
Mantel Makelaars 5-15, Sportcafé 
de MiDi’s 5-12, Piller Sport 5-12, De 
Jet Set BV 6-12, Easy Beveiliging 5-
6, LEMO 6-6, DGL 6-3, The Under-
dog 5-3, Accon 5-3, Könst 6-0. Voor 
algemene informatie over de ZABO, 
bel 0297 328046. 
Website: www.zaalvoetbalvereni-
ging-zabo.nl.

Sjoelcompetitie 
in Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 6 de-
cember houdt buurtvereniging 
Oostend de volgende sjoelavond. 
Vanaf 20.00 uur staan de bakken 
klaar in buurthuis ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. Vanaf 19.30 
uur staan koffie en thee klaar. De 
grote winnaar tijdens de sjoelavond 
jl. 22 november was de heer D. Boer, 
direct gevolgd door mevrouw  T. van 
de Maden. De overige prijswinnaars 
zijn de heer L. de Vries en de dames 
G. Kooy en A. Bleeker.

Cock en Tiny 
één bij sjoelen
Aalsmeer - Sjoeluitslagen van de 
speelavond van Sjoelclub Aalsmeer 
op 15 november.
Hoofdklasse
1. Cock Tukker 2842
2. Albert Geleijn 2769

A-klasse:
1. Tiny Amsing 2682
2. Hans v. Leeuwen 2646
3. Jan de Leede 2646

B-klasse:
1. Jacob v.’t Hof 2536
2. Wim v. Leeuwen 2536
3. Jan Geleijn 2468

C-klasse:
1. Jaap v. Wees 2475
2. Mijnie v. Leeuwen 2465

3. Janny Vos 2407

D-klasse:
1. Maria Baggen 2340
2. Pleun v. Verseveld 2329
3. Pim v.d. Meer 2324

E-klasse:
1. Jan Geleijn Dzn. 2256
2. Nico Verhaar 2202
3. Willem Joren 2191

F-klasse:
1. Coby v.d. Meer 1982
2. Elbert de Hartog 1972
3. Marry Bax 1923

De volgende sjoelavond is van-
avond, donderdag 29 november. 
Een keer proberen? U/jij bent van 
harte welkom. 
De start is om 20.00 ur en gesjoeld 
wordt er in het dorpshuis te Ku-
delstaart.



pagina 26 Nieuwe Meerbode - 29 november 2007

Schaatsen
Jeugd Blauwe Beugel in vorm
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
werden er op de Kennermerijsbaan 
te Haarlem weer schaatswedstrij-
den gereden. Na het grote succes 
twee weken eerder stonden er ze-
ven Blauwe Beugel-rijders aan de 
start en sneuvelde er weer zes per-
soonlijke records. De afstanden die 
gereden werden waren een 500 en 
1500 meter. 
Susan  Kramer reed een 46.69 op 
de 500 en op de 1500 meter zette zij 
een 2.31.02 op de klokken. Moniek 
Langhout wist wel een persoonlijk 
record te rijden op de 1500, haar tijd 
op de 500 meter was 53.06 en op de 
1500 noteerde zij een 2.43.79, een 
persoonlijk record. 
Ook Crissie de Jeu uit Burgerveen 
wist een persoonlijk record te sco-
ren op de 1500 meter in een tijd van 
2.49.18 en op de 500 reed zij een 
53.64. De Hoofddorpse Sara Co-
lijn kwam helaas ten val op de 500 
meter waardoor haar tijd uit kwam 
op 1.08.24, maar op de 1500 meter 
maakte ze dit weer goed door een 
persoonlijk record te rijden in een 
tijd van 2.24.06. 
Tevens uit Hoofddorp en dit jaar 
heel goed bezig om zich tussen de 
snelle jongens te rijden is Bart van 
der Vlugt. Hij reed twee persoonlijke 
records, zijn tijden waren 44.34 en 
2.15.88. De oudere broer van Sarah, 
Jonathan Colijn reed een 44.08 en 
een 2.18.51.

Baanwedstrijden
Op zaterdag 17 november werden 
op dezelfde ijsbaan  weer baanwed-
strijden gereden. 
De afstand die de jeugd hier af 
moest leggen waren een 500 en 
een 1000 meter. En nadat ze afge-
lopen donderdag al het vuur uit hun 
sloffen gereden hadden wisten de 
Blauwe Beugel jeugd rijders ook 

weer hun persoonlijke records aan 
te scherpen.
Crissie  de Jeu reed 53.14 (persoon-
lijk record)  en een 1.50.35, Sara Co-
lijn was weer volledig hersteld van 
haar val en wist zelf twee persoon-
lijke records aan te scherpen, 51.02 
en  1.41.76. 
Ook Mats Stoltenborg noteerde een 
persoonlijk record op de 1000 me-
ter, zijn tijden waren een 48.05 en 
een 135.26.
 
Gewestelijk kampioenschap
Tevens werd op deze zaterdag in 
Alkmaar het Gewestelijk kampioen-
schap verreden.
Het Aalsmeer talent Menno Kramer 
werd er negende, zijn tijden waren 
op de 500 meter   42.90 en op de 
1000 meter 2.16.80. De jeugd rijdt 
momenteel veel wedstrijden, want 
zondag kon men alweer aan de bak 
in Haarlem. 
De afstanden die voor deze avond 
op het programma stonden waren 
een 500, 1000 en een 3000 meter. 
Bart  van der Vlugt reed op de 500 
meter 45.17 en op de 3 kilometer 
noteerde hij een persoonlijk record 
in de tijd van  4.48.79. Mats Stolten-
borg reed op de 500 meter 47.94 en 
op de 1000 meter kwam hij helaas 
ten val.
Dezelfde avond was er ook een 
jeugdmarathon, Nicky van Leeu-
wen werd net als Mats Stoltenborg  
eerste in hun categorie. Sara Colijn 
werd derde  bij de dames junioren 
C. Crissie de Jeu werd hier zesde en 
Bart van der Vlugt werd tweede.  
Susan Kramer werd op deze avond 
eerste bij de dames junioren C. 
Shanna  Herweijer die dit gehele 
seizoen al kampt met een liesbles-
sure, heeft het weer geprobeerd 
maar moest helaas weer opgeven 
door deze blessure.

Veel nieuwe sponsors RKDES
Kudelstaart - De actieve sponsor-
commissie van RKDES heeft in de 
loop van de afgelopen jaren veel be-
drijven bereid gevonden om de ver-
eniging op de één of andere manier 
financieel te ondersteunen. Met na-
me het sociale karakter van RKDES 
binnen de Kudelstaartse gemeen-
schap doet veel bedrijven besluiten 
om met de sportvereniging in zee te 
gaan. Sponsoring vindt op verschil-
lende manieren plaats. Via shirt-
sponsoring zijn alle teams, zowel bij 
de senioren als bij de jeugd, voor-
zien van mooie tenues. 
Door middel van vlag- en bordspon-
soring wordt het hoofdveld rond-
om voorzien van reclameborden en 
vlaggen. Inmiddels is het hoofdveld 
nu volledig omringd door kleurige 
borden. Omdat er meerdere bedrij-

ven hebben toegezegd om financi-
eel een steentje bij te willen dragen 
aan RKDES, was het noodzakelijk 
om een tweede rij met reclamebor-
den te maken.
Afgelopen week is het eerste bord 
geplaatst. Nadat Kinderopvang 
Snoopy al een jeugdteam in een 
nieuw tenue had gestoken heeft 
Snoopy nu als eerste een bord ge-
plaatst op de tweede rij tussen veld 
1 en veld 2. 
Kinderopvang Snoopy is een parti-
culier bedrijf dat 24 jaar geleden is 
opgericht door Jolanda van Tol-van 
As. Snoopy biedt kinderopvang voor 
kinderen vanaf nul jaar tot aan het 
voortgezet onderwijs. Er zijn mo-
menteel zo’n 53 mensen werkzaam 
op vijf locaties in Kudelstaart, Lei-
muiden en Woubrugge.

Sint Nicolaaswandeltocht 
bij AWV deze zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 1 december 
kunnen liefhebbers wandelen bij 
de  Aalsmeerse Wandelsport Ver-
eniging. De jaarlijkse sint nicolaas-
wandeltocht staat namelijk op het 
programma. De start is bij de kan-
tine van VVA aan de Dreef 1 in de 
Hornmeer. Gekozen kan worden uit 
de afstanden 5, 10, 15, 25 of 40 kilo-
meter. Deelnemers aan de 25 en 40 
kilometer-tocht kunnen starten tus-

sen 8.00 en 10.00 uur, voor de ove-
rige drie afstanden kan gestart wor-
den tot 14.00 uur. 
De kosten zijn met herinnering 3 eu-
ro en zonder herinnering 1,50 euro. 
Leden van een erkende wandelbond 
krijgen 50 cent korting. 
Voor meer informatie de heer Os-
tendorf, tel: 0297-320813 of kijk 
op http://home.wanadoo.nl/awv.
aalsmeer.

Eredivisie zaalvoetbal 
Roda’23 verliest weer met 
één goal verschil 
Aalsmeer - Wie de ranglijst bestu-
deert kan concluderen dat de doel-
stelling van Roda’23 voor handha-
ving in de Eredivisie zaalvoetbal ern-
stig in gevaar komt. De ploeg verloor 
afgelopen vrijdag 23 november van 
Het Veerhuys en is door de neder-
laag hekkensluiter geworden van de 
landelijke Eredivisie A.
Van de acht wedstrijden tot nu toe 
heeft Roda’23 er één gewonnen en 
zeven verloren. Van die zeven ver-
liespartijen waren er vijf bij met 
maar één doelpunt verschil. Afgelo-
pen vrijdag zag het publiek in sport-
hal de Bloemhof wéér zo een wed-
strijd en dat wordt er na afloop vol-
op geopperd in de trand van “dit 
was niet nodig geweest” of “weer 
drie punten weggegeven”. In een 
niet uitverkochte Bloemhof kreeg 
aanvoerder Patrick Lokken de eer-
ste kans in de wedstrijd tegen Het 
Veerhuys. Na vijf minuten opende 
Vernon Essed de score, hij dribbel-
de knap langs de achterlijn en ver-
raste de doelman vanuit een onmo-
gelijke hoek: 1-0. Het was Dennis 
Selbach die twee minuten later de 
gelijkmaker voor zijn rekening nam: 
1-1. Hierna werd een hard schot 
van afstand van Pascal Hoogland 
gekeerd terwijl aan de andere kant 
doelman Reinier Elias volop in actie 
moest komen. Halverwege het eer-
ste bedrijf miste Johan Schilder een 
10-metertrap, maar Maarten Zuiker 
zette de Hoornse ploeg een minuut 
later toch op voorsprong. Een knap-
pe combinatie-aanval werd binnen-
kant paal afgerond: 1-2. Vervolgens 
werd een man-meer situatie voor 
het Veerhuys niet benut en de twee-
de 10-metertrap van Schilder werd 
door de prima spelende keeper Elias 
van Roda’23 gestopt. De thuisploeg 
kwam vlak voor de pauze op gelijke 
hoogte door een rebound goal van 
Patrick Lokken: 2-2. In de slotfase 
van de eerste helft moest doelman 
Elias nog tot driemaal een inzet ke-
ren. Ruststand: 2-2. 

Hoge school voetbal
Na twee minuten in het tweede be-
drijf werd een overtall voor het Veer-
huys dit maal goed uitgespeeld, Roy 
Huisman rondde af voor de 
2-3. Toen Dennis Selbach een paar 
minuten later de 2-4 aantekende 
leek de wedstrijd beslist, maar Pa-
trick Lokken zorgde tijdig voor de 
aanluitingstreffer: 3-4. In de tiende 
minuut van de tweede helft zag men 
hoge school zaalvoetbal van Ro-
da’23, een aanval op volle snelheid 
over vijf schuiven kon nét niet wor-
den verzilverd in een doelpunt. Het 
Veerhuys raakte hierna het hout-
werk en Arno Maarse had enorme 
pech, nadat hij vrij voor de keeper 
was aangespeeld door Lokken, ver-
dween zijn inzet centimeters naast 
de paal. De time-out van het Veer-
huys was vervolgens een slimme 
zet, de coach wilde even het tempo 
uit het spel halen. Niettemin was de 
volgende kans voor Roda’23, een in-
zet wederom van de voet van Maar-

se, strandde op de vijandelijke doel-
man. Een minuut later bediende 
Nordin Ouald L. Hadj met een klok-
gave voortzet door de lucht Patrick 
Lokken op maat. Zijn kopbal trof nét 
geen doel. De uiting van het mis-
sen van deze opgelegde kans werd 
prompt bestraft met een gele kaart 
tot verbazing van alles en iedereen 
in de Aalsmeerse sporthal. Lokken 
praatte in zijn fanatisme tegen zich-
zelf en niet tegen de scheidsrech-
ter die dat dus anders opvatte. Uit 
de man-meer situatie werd door 
het Veerhuys niets gecreëerd. Lok-
ken, terug in het veld, liep in het 
duel om de bal tegen de jeugdige 
Zuiker op. De overtreding beteken-
de geen tweede geel voor Lokken, 
maar wel tot ieders verrassing voor 
Zuiker. Uit de overtall scoorde Ver-
non Essed voor Roda’23 de gelijk-
maker. De bal verdween binnenkant 
paal in de goal maar was eigenlijk 
niet helemaal over de lijn geweest. 
De protesten van de Veerhuys-doel-
man hadden geen effect: 4-4. Na 
een fantastische uitgooi van doel-
man Elias volgde er een uitstekende 
combinatie tussen Lokken en Leon 
van Delft. Laatstgenoemde rondde 
van dichtbij af en zette Roda’23 op 
voorsprong: 5-4. Binnen de minuut 
bracht Joren de Bruin de teams we-
derom op gelijke hoogte: 5-5. Toen 
met nog twee minuten op de klok 
Selbach namens het Veerhuys geel 
kreeg zag het er voor de Horinezen 
somber uit. 
Roda’23 profiteerde echter niet en 
het was Jong Oranje-speler de Bruin 
die met een man minder het Veer-
huys de eindoverwinning bracht: 
5-6. De laatste twee goals van het 
Veerhuys kwamen tot stand door 
grove fouten in de defensie van Ro-
da’23. Het vuurwerk in de laatste 
dertig seconden, tot drie maal toe 
harde schoten op het doel, leverde 
geen gelijkmaker op. 
Coach Herman Koehler had afgelo-
pen vrijdag de volgende spelers tot 
zijn beschikking: doelman Reinier 
Elias, Pascal Hoogland, Dennis Bos, 
Arno Maarse, Nordin Ouald L. Hadj, 
Leon van Delft, Patrick Lokken, Ver-
non Essed en reserve doelman Rem-
co Schalkwijk. Afwezig waren Henk 
Kras en Ramon Essed. De volgende 
Eredivisie competitie wedstrijd is op 
vrijdag 30 november aanstaande. 
Roda’23 speelt wederom thuis in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg en de tegenstander heet LZV/
Marku Bouw. Aanvang 21.00 uur en 
de toegangsprijs bedraagt twee eu-
ro per persoon. Roda’23 moet voor-
al gaan oppassen voor Michel van 
de Brink. Deze 25-jarige puntspeler 
scoort makkelijk en is momenteel 
de topscoorder van de Eredivisie A.
Stand Eredivisie: FC/Blok/Carillon 
Boys 8-19, Hilversum 8-19, ZSW/
Orient Plaza 8-19, FCM/Kras 8-15, 
Leekster Eagles 8-13, ZVV Veer-
huys 8-13, LZV/Marku Bouw 8-9, 
Dynamo Lelystad 8-9, Ter Beek 7-7, 
WMC/MIK 8-6, ZVV Volendam 7-3, 
Roda’23 8-3.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Ben en Jan weer in finale
Kudelstaart - Zoals u vorige week 
in het verslag kon lezen waren er op 
vrijdag 16 november veel mensen 
in vorm bij Poel’s Eye. Het dartsei-
zoen is dan ook volop in gang. De 
fameuze Lakeside staat binnenkort 
weer op het programma. Het toer-
nooi der toernooien wordt vanaf 5 
januari weer gespeeld in het Engel-
se Frimley Green. 
Dat is de ver van mijn bed show 
denkt u dan, althans dat zal voor 
onze lokale dart helden toch wel 
een brug te ver zijn. Wel, voorlopig 
is dat het geval, maar het scheelt 
niet veel. 
Floortje van Zanten was vorige 
week tijdens het kwalificatietoer-
nooi slechts een paar wedstrijden 
verwijderd van een ticket. Ook bij de 
heren barst het van het talent in het 
Dorpshuis. Velen dromen van een 
heuse dart carrière, maar net als in 
iedere andere sport is de weg naar 
de top hard en lang. Om dat te be-
reiken moet je naast talent ook in 
het bezit zijn van een flinke portie 
discipline. 
Trainen, trainen en nog eens trai-
nen luidt het devies. Over trainen 
gesproken, dit doe je meestal al-
leen. Op zolder of in de bijkeuken 
bij moeders thuis. Je bent daardoor 
gewend om alleen te gooien, tegen 
jezelf.
Het zou daarom zo moeten zijn dat 
je tijdens het toernooi uitsluitend 
tegen je tegenstander speelt. Dit is 
echter vaak niet het geval. Vele dar-
ters spelen tegen zichzelf. Je weet 
wat je kunt, maar dit komt er in de 
wedstrijd, waarin het er echt om 
gaat, niet uit. 
Het is de kunst om dit moment te 
benutten en er sterker van te wor-
den. Je ziet vaak dat mentale kracht 
je helpt een wedstrijd te winnen. 
Op 16 november was o.a. Victor van 
Schie in grote vorm. 
Naast een plek in de finale van de 
verliezersronde gooide Victor met 
een uitgooi van 150 ook de hoog-
ste finish. 
De uiteindelijke winnaar van de win-
naarsronde: Ben Blokhuizen, stond 
diverse malen flink onder druk. Te-

gen Arnoud v/d Graaf en tegen 
Mimoun Haouli moest Ben all the 
way. Toch wist hij beide wedstrijden 
winnend af te sluiten. 
Hierna ging de knop echt om en 
won hij souverein de rest van de 
wedstrijden. Zo kon het gebeu-
ren dat Ben won, belangrijke pun-
ten voor de ranking verzamelde, 
vele toeschouwers inspireerde met 
zijn spel en als beloning een mooie 
plant van de Firma Baardse in ont-
vangst mocht nemen. Jan Schild, 
ook al zo’n zelfverzekerde jongen, 
speelde wederom een finale. Helaas 
voor Jan verloor hij van Ben maar 
hij was werkelijk ontketend. Dat het 
geen bevlieging is laat hij de laatste 
weken zien. Jan doet mee voor de 
topposities.

De maximale score
De maximale score wordt elke speel-
avond meerdere malen gegooid in 
het Dorpshuis. Debutanten van het 
gooien van deze score mogen zich 
verblijden met een pul bier of fris. U 
leest het, alles wordt in het werk ge-
steld om de geest van de darter te 
stimuleren tot het leveren van uit-
zonderlijke prestaties. Voor Benno 
van Rijn en Arnoud v/d Graaf was 
het raak vanavond. De one hundred 
en eighty score werd beloond. 
Het fundament onder goed spel is 
natuurlijk plezier. Je prestaties wor-
den beter, zowel fysiek als mentaal, 
als je plezier hebt. 
Mocht het gebeuren dat je presta-
ties tegen vallen en je besprongen 
door een hevig verlangen naar de 
laatste match dart van je tegenstan-
der verlangt. Dan is er altijd nog de 
gegarandeerde gezelligheid in het 
Dorpshuis. 
Keertje proberen? Vrijdag 30 no-
vember bent u welkom. 19.45 uur 
sluit de inschrijving. Deelname kost 
3 euro. Vanaf 15 jaar mag je mee-
doen.
Voor meer informatie, ook over de 
verschillende regionale dart teams, 
algemeen dart nieuws, vele leuke 
links en andere leuke wetenswaar-
digheden, checkt u de website van 
Poel’s Eye: www.poelseye.nl

Victor  van Schie gooit met 150 de hoogste finish van de avond’.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 speelt gelijk
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest 
als nummer drie van de ranglijst 
naar degradatiekandidaat Spaarne 
2, die nog voor de laatste kansen 
streed. Johan Berk startte voortva-
rend met een ruime overwinning in 
3 games. Bart Spaargaren moest in 
zijn eerste partij aantreden tegen de 
sterkste tegenstander en het werd 
een mooie en gelijkopgaande strijd, 
waarbij Bart veelal de aanval zocht 
tegen een sterk verdedigende op-
ponent. Aan het eind van de vijfde 
game moest Bart wellicht de tol be-
talen voor zijn inspanningen; met 
11-6 ging de game en dus de partij 
naar Spaarne. Ed Couwenberg zet-
te Bloemenlust op voorsprong door 
zijn eerste wedstrijd ruim te winnen, 
maar Spaarne trok de stand weer 
gelijk met winst op Bart en Johan in 
het dubbelspel. 
Ook Johan kon niet tot winst ko-
men tegen de sterke Spaarne ver-
dediger en omdat Ed het in een 
prachtige aanvallende partij net aan 
moest afleggen (11-9, 6-11, 11-9, 9-
11, 11-9), liep Spaarne uit naar een 
4-2 voorsprong. Bart zorgde in zijn 
tweede partij voor het derde Bloe-
menlust-punt, maar vervolgens kon 
ook Ed het niet bolwerken tegen het 
solide verdedigingswerk van “de 
muur” van Spaarne. Johan boekte 
in zijn laatste wedstrijd zijn tweede 
overwinning van de avond (5-11 in 
de vijfde game), en ook Bart bracht 
zijn totaal op twee punten. Met de 
5-5 eindstand konden beide partijen 
vrede hebben.

Veelbelovend
Bloemenlust 2 moest hun tweede 
plaats op de ranglijst verdedigen te-
gen het een plaats lager genoteerde 
AGT 3. Met een 4-6 nederlaag in de 
Bloemhof heeft men AGT wel ach-
ter zich weten te houden, maar er 
had meer in gezeten. Met winst van 
Wim v.d. Aardweg en nederlagen 
van Ton de Hollander en Tineke Nap 
kwam Bloemenlust op een 1-2 ach-
terstand. Ton en Wim wonnen ver-
volgens het dubbelspel en daarna 
beiden ook hun tweede enkelspel-
partij, waarmee een veelbelovende 
4-2 voorsprong op het bord kwam. 
Vanaf dat moment waren alle pun-
ten echter voor de bezoekers. 
Tineke had haar avond niet en 
moest helaas drie nederlagen in-
casseren. Omdat Wim in zijn laat-
ste partij geen derde overwinning 
kon noteren, kwam AGT op een 4-
5 voorsprong. Het was aan Ton om 
nog een gelijkspel te bewerkstelli-
gen en met een 2-0 voorsprong in 
games leek hij goed op weg, maar 
in een ware thriller pakte AGT als-
nog het zesde punt en de overwin-
ning (11-5, 11-9, 6-11, 10-12, 11-

13). Het kampioenschap lijkt hier-
mee ver weg, maar bij een 9-1 winst 
in de laatste wedstrijd tegen koplo-
per Amstelveen is het nog altijd een 
feit. Onmogelijk? Misschien niet...
Bloemenlust 3 heeft dure punten la-
ten liggen in de uitwedstrijd tegen 
degradatiekandidaat Patrios 2. Door 
de 7-3 nederlaag is Patrios nu tot op 
3 punten genaderd en is Bloemen-
lust zelf zelfs niet helemaal uit de 
gevarenzone. In de laatste compe-
titie ronde moet Bloemenlust tegen 
het een plaats hoger staande De-
neba 1 en de onderste twee teams 
Patrios 2 en The Victory 10 ontmoe-
ten elkaar in een regelrecht degra-
datieduel.

Verrassende overwinning
Het bezoekende HTC 15 had nog 
reële kampioenskansen en dus was 
Bloemenlust 4 gewaarschuwd dat 
de punten zwaar bevochten zouden 
moeten worden. Opvallend genoeg 
had HTC de sterkste speler, altijd 
goed voor 3 punten, niet opgesteld 
en dat had belangrijke gevolgen. 
Rob Faber begon met een nederlaag 
in 3 games, maar het krachtsverschil 
met zijn tegenstander was niet erg 
groot. Dirk Piet trok de stand weer 
gelijk met een forse overwinning en 
Philippe Monnier deed hetzelfde in 
de derde partij. 
Omdat het dubbel Rob/Dirk de 
winst in 4 games aan de tegenstan-
ders moest laten, was bij de pauze 
de stand nog gelijk: 2-2. Bloemen-
lust kwam na de pauze op achter-
stand, omdat Dirk het in zijn derde 
partij niet redde en een nederlaag 
in 3 games leed. Rob kampte in zijn 
tweede partij met een inzinking die 
hem de 2e game kostte, maar hij 
corrigeerde dat door de beide vol-
gende games ruim te winnen en 
daarmee ook de partij. Toen Phi-
lippe weer makkelijk zijn partij had 
gewonnen, stond Bloemenlust weer 
voor: 4-3. 
Dirk leed helaas in zijn laatste wed-
strijd zijn 2e nederlaag, maar een 
heel eenvoudige zege van Philippe 
bezorgde Bloemenlust alsnog het 5e 
wedstrijd-punt. Het was aan Rob om 
de eindoverwinning veilig te stellen 
en dat lukte. Na wederom de 2e 
game verloren te hebben, bleek zijn 
linkshandigheid weer eens van pas 
te komen. Zij tegenstander werd er 
moedeloos van en gaf in de beide 
laatste games de strijd in feite op. 
Aldus leed HTC in Aalsmeer een du-
re 6-4 nederlaag, want mede-kam-
pioenskandidaat ASSV-7 bleek een 
dag eerder ook met 6-4 te hebben 
verloren. 
De competitie wordt dus pas op de 
laatste dag beslist als HTC in Hoofd-
dorp ASSV ontvangt.

Trampolinespringen Omnia
A-team wint en plaatst 
zich voor NK
Aalsmeer - Zaterdagochtend rond 
kwart over zes was het verzamelen 
geblazen bij de sporthal. Twee tram-
poline-teams van SV Omnia vertrok-
ken naar Hoogezand om daar deel 
te nemen aan de derde teamwed-
strijd. Het B-team beet het spits af 
met Farieda Schreijer, Mirjam v.d. 
Leew, Ilse Vergoossen en Melvin 
Dokter. 
De dames en heer hadden een goe-
de wedstrijd gesprongen en kwa-
men op een totaal van 225.20 pun-
ten. Daarmee kwamen ze op de 
zesde plaats, net niet genoeg voor 
plaatsing voor het Nederlands Kam-
pioenschap. 
In de C-klasse sprongen Lisa Weg-
brans, Yanaika Holst, Maaike Kas-
lander en Jacco Wasssenaar. Ya-
naika viel die dag in voor Viola en 
sprong als beste van het team. Zij 
behaalde 76.10 punten. 
De totaal score van het team was 
222 punten en dit was helaas ook 

net te weinig voor een plaatsing 
voor het NK. ’s Middags  kwam het 
A-team haar kunsten vertonen.  In 
de A klasse deed het eerste team 
van Omnia 2000 het erg goed. Het 
team, dat bestaat uit Marthijs Velt-
man, Perry Alderden, Chris Moer-
man en Jeroen Kaslander, wisten na 
drie oefeningen op 266.70 punten 
uit te komen. Dit was ruim genoeg 
voor de eerste plaats uit hun poule. 
Met nu de eerste plaats en de vo-
rige keer de tweede plaats, wist het 
team zich, samen met Pro Patria uit 
Zoetemeer, zich als eerste te plaat-
sen voor het NK teams 16 december 
in Hoogezand. 
Hier zullen de acht geplaatste teams 
uit het hele land strijden om de ti-
tel voor het beste team van Neder-
land. Trainer Rien de Ruiter kan te-
rug kijken op een geslaagde wed-
strijd die mede mogelijk was door 
de ouders die voor het vervoer heb-
ben gezorgd.

De trampoline-springers van SV Omnia. Foto Frans Holst.
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Tweede plaats voor off-road 
racers Bert en Machiel
Rijsenhout - Op 24 november  tij-
dens de KNAF off-road racing heb-
ben de broers Bert en Machiel van 
Es uit Rijsenhout en Nieuw Vennep 
de tweede plaats behaald in het Su-
per Promo klassement van het Ne-
derlands Kampioenschap Off-road 
racen. 
Bert en Machiel hebben het gehe-
le seizoen zeer constante resulta-
ten behaald in de negen races die in 
het NK gereden zijn. In totaal wis-
ten ze 76 punten te scoren in de Su-
per Promo klasse. Voor de overall ti-
tel zijn ze op de vierde plaats met 53 
punten blijven steken.
Offroadracing Rijsenhout is pas twee 
jaar geleden begonnen met de Toy-
ota landcruiser 4,2TDI 4x4 in het NK 
Offroad, en weet de auto elke keer 
zo te prepareren dat het maximale 

eruit gehaald wordt zonder mecha-
nische pech ten gevolge.
Het team maakt zich nu op voor Le 
Dakar 2008, waarin zij meedoen in 
de assistentie voor een 8-tal mo-
torrijders onder andere Henno van 
Bergeijk, Herwin de Roo en Dirk 
Schuttel uit Nederland. Dit was al-
leen mogelijk door de steun van ve-
le sponsors. 
Ook op 8 december tijdens het RTL 
GP Dakar pre- proloog evenement 
op het eurocicuit Valkenzwaard zul-
len zij zich presenteren aan het gro-
te publiek. Vertrek naar Lissabon in 
Portugal is al op 1 januari om vanaf 
5 tot en met 20 januari de motorrij-
ders zo goed mogelijk technisch bij 
te staan. Vanaf april 2008 zal er weer 
meegestreden worden in het NK of-
froad.

Handballers A.R.C. winnen 
spectaculair van Hoofddorp
Aalsmeer - De heren van de 
Aalsmeer-Rkdes-Combinatie traden 
zondag aan voor een heuse streek-
derby tegen het Hoofddorpse Lotus. 
In een sfeervolle ambiance werd het 
een hectisch duel waarbij de beide 
ploegen uiteindelijk nauwelijks voor 
elkaar onder deden. In de eerste 
helft ging de wedstrijd een kwar-
tier lang gelijk op (5-5). Vervolgens 
zorgden een aantal arbitrale missers 
voor de nodige onrust bij ARC. 
Interim-coach Paul Maarsen had 
zijn handen vol aan het tot beda-
ren brengen van spelers. Lotus pro-
fiteerde ondertussen dankbaar van 
de wanorde bij ARC, en nam snel 
een ruime voorsprong. Het was 
maar goed dat ARC-keeper Pas-
cal Weel in goede vorm stak, waar-
door de schade bij rust nog enigs-
zins binnen de perken bleef (13-7). 
Na de rust stond er een heel ander 
ARC in het veld. 
Gesteund door twee snelle doel-
punten (13-9) begon de ploeg aan 
een inhaalrace, die bijna de gehele 
tweede helft zou duren. Lotus kwam 
nauwelijks meer door de ARC-ver-
dediging heen, en had bovendien 
de pech dat ook de tweede ARC-
keeper, Laurens van Kessel, de-
ze middag nauwelijks passeerbaar 
was. Na ongeveer 10 minuten in de 

tweede helft viel ARC-er Danny de 
Ruiter met een enkelblessure uit, 
waardoor coach Maarsen noodge-
dwongen weer een aantal omzet-
tingen moest doen. Gelukkig bleek 
Multi Supplies/ARC wel in staat om 
de inhaalrace verder te vervolgen. 
Via linkerhoekspeler de trefzekere 
Patrick Schockman én cirkelloper 
Jordy Brouwer kwam de ploeg zo´n 
zeven minuten voor tijd op gelijke 
hoogte (15-15). 
Lotus kwam vervolgens nog één 
keer op voorsprong (16-15), maar 
daarna speelde ARC een paar 
mooie aanvallen die succesvol wer-
den afgerond. Dat vervolgens de 16-
19 voorsprong in de laatste minuut 
nog slonk tot 18-19, kon de vreug-
de van de verrassende zege bij ARC 
niet wegnemen. 
Door de overwinning is ARC Lo-
tus voorbij op de ranglijst, en staat 
de ploeg met acht punten uit zeven 
wedstrijden in de brede midden-
moot. 
Aankomende zondag staat om 10.45 
uur in de Proosdijhal de wedstrijd 
tegen het laag geklasseerde Volen-
dam 3 op het programma. 
Een zege zou ARC wellicht in de 
subtop van  de Regioklasse kunnen 
brengen.

Schaakcompetitie
Schaakclub AAS 1 blijft aan kop
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft in de vierde 
ronde van de landelijke schaakcom-
petitie een vierde overwinning van 
het seizoen behaald. In de thuis-
wedstrijd werd het eerste team van 
Overschie met 6,5-1,5 verslagen. Dit 
team stond tweede, AAS deed der-
halve goede zaken. Zoals verwacht 
mocht worden van een dergelijke 
kraker was de match spannend en 
de einduitslag werd pas in het vier-
de uur bewerkstelligd. De stand was 
toen 1-1 door twee solide remises 
van Jeffrey van Vliet en AJ Keessen 
die de AAS-eer op de topborden 
hooghielden. Jeffrey had een pion 
meer maar het zwarte tegenspel was 
voldoende, en bij AJ werden vrij snel 
alle stukken geruild. De score werd 
geopend door Paul Schrama die net 
iets eerder was met zijn aanval, het-
geen de witte koning verzwakte en 
twee pionnen won. Via een overbe-
lastingscombinatie werd nog een 
kwaliteit buitgemaakt, hetgeen vol-
doende was. Mark Trimp had een 
schuivelpartij, waarbij beide spelers 
binnen hun eigen structuur wat van 
links naar rechts gingen. Mark deed 
dit net iets handiger, en toen alles 
klaar stond werd de zwarte koning 
fraai verschalkt met twee kwaliteits-
offers en een stukoffer, waarna de 
zwarte stukken machteloos op de 
verkeerde vleugel stonden. Redmar 
Damsma had weinig te vrezen op 
de koningsvleugel en kon naar har-
telust aan een minderheidsaanval 
werken aan de andere kant. Dit re-
sulteerde in een eindspel van Loper 
tegen Paard met pluspion voor Red-
mar, waarbij alleen de witte vrijpion 
nog moest worden beteugeld om 
het punt binnen te halen. Dit werd 
bewerkstelligd door een conversie 
naar een pionneneindspel waarbij 
Redmar’s koning actief genoeg was 
om de witte vrijpion te stoppen ter-
wijl de zwarte pionnen doorliepen. 
Marco de Groot haalde de twee 
matchpunten binnen door een uit-
gekiende koningsaanval in te zetten, 
aldoende aantonend dat twee paar-

den in een open stelling best een 
loperpaar aankunnen. Een kwaliteit 
werd gewonnen in tijdnood waarna 
het consolideren wel aan Marco be-
steed was. Henk Noordhoek wist de 
stelling op het juiste moment te ope-
nen, aldoende ook een pion mee-
pakkend. Dit kleinood werd gekoes-
terd tot het toreneindspel, waarbij in 
het proces deze voorsprong verdub-
beld was. Henk had weinig moeite 
om de pionnetjes op het droge aan 
de andere kant van het bord te krij-
gen. Leon Koster had de hele par-
tij onder druk gestaan met een ster-
ke witte loper tegen zijn eigen wat 
minder handig geposteerde zwarte 
paard en wat zwaktes op de dame-
vleugel. In tijdnood wist hij af te wik-
kelen naar een eindspel met drie te-
gen drie pionnen en nog Loper te-
gen Paard achter, maar het veld was 
voldoende verkleind dat de remise-
kansen gegroeid waren. De witspe-
ler had nog wel een winstkans ge-
mist in dit eindspel, met stug verde-
digen werd het toch remise.

Bekerteam ronde verder
Het team dat voor de beker in de 
Leidse onderbond uitkomt is een 
ronde verder dankzij een 5-3 over-
winning op Katwijk. Deze competitie 
wordt gespeeld met viertallen waar-
bij er twee partijen van 45 minuten 
worden gespeeld, eenmaal met wit 
en de andere partij met zwart. Red-
mar Damsma won eenmaal en ver-
loor de andere, Ben de Leur scoor-
de 1 ½ punt, Henk Noordhoek vocht 
zich naar twee remises en Olaf Cli-
teur won er 1 en speelde eenmaal 
remise. Schaakclub AAS schaakt 
van begin september tot eind mei 
op de vrijdagavond in het Clubhuis 
van AAS in De Binding, Zijdstraat 
53. Training en les wordt gegeven 
van 19.00 tot 20.00 uur, daarna start 
gelijk de competitie. Voor meer in-
formatie: AJ Keessen, competitie-
leider, tel. 0297-324459 of Henk 
Noordhoek, secretaris, tel.  0297-
326143. Homepage: http://www.aas.
leisb.org.

Schuttersfestijn bij VZOD 
in de Proosdijhal
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
moest het eerste van VZOD Victo-
ry in eigen sporthal aantreden te-
gen SEV uit Leidschendam-Voor-
burg. SEV die met alle goede be-
doelingen waren afgereisd naar Ku-
delstaart, werden geconfronteerd 
met de dadendrang van VZOD Vic-
tory 1. Onder leiding van de goedlei-
dende scheidsrechter van Leeuwen 
werd om 15.15 uur aan de wedstrijd 
begonnen. Allereerst werden de pu-
pillen van de week, Ivana van Limpt 
en Iris van der Veer aan het publiek 
voorgesteld. Tussen de grote col-
lega korfballers presenteerden zij 
de korfballen die deze keer werden 
gesponsord door twee erevoorzit-
ters van VZOD, Cees Tichelaar en 
Arie de Vos. Dan de wedstrijd. Al 
snel werd duidelijk dat SEV afge-
serveerd zou worden want binnen 
10 minuten stond er al een stand 
van 5-0 op het scorebord. Afstand 
schoten en doorloopballen vielen 
als rijpe appels in de eerste helft, 
ging SEV erop ging VZOD Victory er 
langs. Zo werd de rust bereikt met 
een stand van 11-1. Iedereen ging 
er maar weer eens goed voor zit-
ten, en hoopte dat het feest in de 
tweede helft voortgezet zou wor-
den. Vorige week was VZOD Victory 
ook al te sterk voor mede titelkandi-
daat Oranje-Nassau uit Amsterdam, 
maar toen verzuimde de ploeg van 
Wim Schaap om in de tweede helft 
echt grote afstand van Oranje-Nas-
sau te nemen en werd er met 11-15 
gewonnen. Dus hoopte iedereen in 
een sfeervolle Proosdijhal dat VZOD 
Victory voor de 20 zou gaan. Binnen 
een minuut in de tweede helft was 

het al weer raak en werd het feest 
met sirene en toeters weer voortge-
zet, de herrie in de sporthal was zo 
erg dat SEV begon te klagen, maar 
ja dan moet je maar niet naar de 
Proosdijhal komen. Even leek het 
erop dat de drang naar meer doel-
punten was afgenomen want in be-
gin tweede helft was het zelfs SEV 
wat een voorsprong van 2-4 nam, 
maar toen was het genoeg geweest, 
er werd weer geconcentreerd aan-
gevallen en verdedigd en het feestje 
kwam weer op volle gang. De ene 
actie mooier dan de andere kreeg 
alleen niet wat het verdiende: doel-
punten. Dan maar gewoon van af-
stand en na een uur in de heksen-
ketel genaamd Proosdijhal stond 
er een stand van 22-6 op het sco-
rebord en ging iedereen tevreden 
naar kantine of huis. Doelpunten-
makers waren Willem Mast 6x, Mar-
tijn Vervark en Kris Passies ieder 4x, 
Bart Verheul 3x, Dorien van Leeu-
wen 2x, Donja Passies, Maaike Heil 
en Maurice Klop ieder 1x. 

Ook het tweede van VZOD Victory 
heeft de eerste punten gehaald en 
hebben gelijk gehad dat ze beter af 
zijn zonder coach dan met, en won-
nen met 10-9 van ZKC uit Zaan-
dam.    
VZOD 1 - SEV (L) 1 22- 6,VZOD 2 - 
ZKC ‘31 3 11-10, ZKC ‘31 5 - VZOD 
3 14- 7, VZOD A1 - DKV (IJ) A1 13-
11, VZOD B1 - De Vinken B1 3- 8, 
VZOD C1 - Tempo C2 5- 7, VZOD D- 
Atlantis D1 8- 9, Oosterkwartier D1 
- VZOD D2 3- 9, VZOD E1 - Water-
land E1 4- 4, ZKV (Za) F1 - VZOD F1 
1- 8, KIOS (N) F1 - VZOD F2 3- 0 

Sterke winst op koploper voor 
heren Basketballvereniging
Aalsmeer - Dankzij keihard werken 
wisten de mannen van BVA koplo-
per US 6 thuis in de Bloemhof te 
verslaan. 
US 6 had al zijn 9 wedstrijden ge-
wonnen en kwam vol zelfvertrouwen 
naar Aalsmeer. In de eerste helft 
bleek duidelijk waarom. De Amster-
dammers wisten goed raad met de 
zone verdediging van Aalsmeer en 
creëerden legio kansen en dito pun-
ten. 
De thuisploeg kon hier met pijn en 
moeite wat punten tegenover stel-
len, maar het leek wel of er plastic 
over de basket was gespannen: al-
les ging naast. US had dan ook een 
comfortabele 15-32 voorsprong bij 
het ingaan van de rust. 
Dat moest anders. Playing coach 
Henk Wals zette de verdediging om 

naar man to man en nam zelf het 
voortouw. 
Met resultaat. De fanatieke verdedi-
ging hield niet alleen de bezoekers 
van het scoren af, maar zorgde ook 
nog eens voor een flink aantal on-
derscheppingen. De Amsterdam-
mers wisten niet wat ze overkwam 
en zagen BVA in no time terug in de 
wedstrijd komen. De punten vielen 
nu ineens wel, terwijl de koploper 
geen bal meer raak schoot. In het 
vierde kwart bleven de heren ge-
concentreerd spelen en bouwden 
een lekkere voorsprong op die US 
niet meer te boven kwam. Eindstand 
59-50. 

Scores: Mario Juric 29, Bart Heems-
kerk 13, Vincent Jongkind 13, Stefan 
van der Meer 2, Ricardo Estevez 2.

Elham Wasei in volle concentratie op weg naar de winst.

Schaakclub Aalsmeer
Jeugdige talenten geven 
het goede voorbeeld
Aalsmeer - Zowel het derde als 
het eerste team van Schaakclub 
Aalsmeer moesten afgelopen week-
end aan de bak. In beide wedstrijden 
waren het de ‘jonkies’ die het goede 
voorbeeld gaven. Vrijdags was eerst 
het derde team aan de beurt. Jean-
Paul Brookes mocht op het achtste 
bord laten zien wat hij waard was 
in deze belangrijke bondswedstrijd. 
Jean-Paul liet er geen gras over 
groeien en speelde in een razend 
tempo. In een gelijkstaand eindspel 
overtroefde hij zijn ook jonge tegen-
speler en zorgde zo al snel voor het 
eerste Aalsmeerse punt. Op bord 
zeven liet de andere jeugdige troef 
Elham Wasei ook duidelijk van zich 
spreken. Met een mooie combinatie 
bekroonde hij zijn sterke partij. Toen 
ook Ron Klinkhamer zijn tegenstan-
der tot opgave dwong stond er een 
comfortabele 3-0 op de borden. He-
laas redden Marco Hutters en Rob 
van Haaften het niet, maar geluk-
kig wist Thierry Siecker wel keurig 
te winnen. Thierry had zo’n enorm 
pionnenoverwicht opgebouwd dat 
zijn tegenstander het wel geloofde. 
Han Carpay bleef met lege handen, 
terwijl kopman Hans Pot zich keu-
rig verdedigde tegen het geweld 
van zijn jonge tegenstander. Zoals 
zo vaak was een goede verdediging 
de basis voor een overweldigend te-
genoffensief, waarna een mooie 5-3 
overwinning het resultaat was. Hier-
door staat SCA 3 ongedeeld aan kop 
in de vierde klasse van de NHSB.

Uitstekend resultaat
Zaterdag had het eerste team het 
duidelijk een stuk zwaarder. Op-
nieuw waren het de jonge talenten 
die lieten zien hoe het moet. Joran 
Donkers kreeg tegen zijn sterke te-
genstander zelfs het beste van het 
spel, de puntendeling was echter 
een uitstekend resultaat.
 Iets anders ging het bij Christop-
her Brookes. Na een iets te optimis-
tisch offer leken zijn kansen verke-

ken, maar toen kwam de strijdlust 
en veerkracht van Christopher naar 
boven. Opeens zag de witspeler zich 
geconfronteerd met een ontketende 
zwarte dame, waarna hij met remise 
nog goed weg leek te komen. He-
laas kon Willem Hensbergen het 
niet bolwerken en ging hij naar ei-
gen zeggen ‘mooi’ ten onder. Ook 
Gerrit Harting delfde het onderspit 
na eerst een stuk te hebben verlo-
ren. In de tussentijd had Erik Koren-
winder zeeën van tijd gebruik om de 
ongebruikelijke partij opzet van zijn 
tegenstander te doorgronden. Dat 
dit zin had bleek wel, want in het 
vervolg werd de sterke Zaandam-
mer opgerold. 
Rik Könst en Vincent Jongkind de-
den nog een goede poging hun te-
genstanders van hun stuk te bren-
gen, maar moesten toch in een 
puntendeling berusten. Met een 3-
4 achterstand lag alle druk bij Jan 
Bosman om het matchpunt binnen 
te halen. Dat was verre van eenvou-
dig, want hoewel Jan het initiatief 
had, verdedigde de bezoeker als een 
leeuw. In een ultieme poging verloor 
Jan uiteindelijk zijn dame, zodat de 
Aalsmeerders met lege handen ach-
terbleven. In de interne competitie 
zijn Willem Hensbergen en Vincent 
Jongkind gezamenlijk winnaar ge-
worden van de eerste periode met 8 
punten uit 9 partijen. 
Aankomende vrijdag wordt er alter-
natief geschaakt. In toernooi vorm 
zullen de heren en jongens van 
Schaakclub Aalsmeer Chess 960 
proberen te doorgronden. 

Uitslagen tiende ronde clubcompe-
titie: 
Koen Beentjes-Vincent Jongkind  0-1
Abdul Wasei-Arie Spaargaren  1-0
Jan van Willigen-Bart Auée     rem
Cees Verburg-Gerrit Harting    0-1
Clemens Koster-Christh.  Brookes  0-1
Tom van der Zee - Jos Bakker   0-1
Kees Schrijvers - Ger Lubbers     1-0
Goos Kaayk - Leo Buis  0-1

Voetbalcompetitie
Opnieuw winst voor RKAV 7
Aalsmeer - Rkav 7 is er zondag in 
geslaagd om zijn ongeslagen status 
in de thuiswedstrijden te behouden. 
De ploeg van sponsor Ron Wendel-
gelst maakte geen fout tegen mid-
denmoter Ouderkerk. Op veld twee 
van het sportpark aan de Beetho-
venlaan werd het 2-1 voor de groen-
witte leeuwen.
De eerste twee teams van Rkav had-
den een vrije dag afgelopen zondag, 
zodat alle ogen ditmaal gericht wa-
ren op het zevende. Voorafgaand 
aan de wedstrijd was het de vraag 
hoe de jongens met deze enor-
me druk zouden omgaan, maar dat 
bleek in de praktijk geen enkel pro-
bleem. Vanaf het eerste fluitsignaal 
liet de trots van Rkav het oude, ver-
trouwde spelletje zien waarmee het 
al de hele competitie indruk maakt. 

Creativiteit terug
Het kostte non-playing captain 
Spreij deze week overigens wel de 
nodige moeite om een basisopstel-
ling te maken. Vanwege het ontbre-
ken van het gevaarlijke aanvalsduo 
Eveleens en Hendrikse was hij ge-
noodzaakt om de ploeg op een aan-
tal posities te wijzigen. Zoals het een 
echt vriendenteam betaamt, werd in 
de kleedkamer druk gediscussieerd 
over de verschillende opstellingen. 
3-4-3, 4-4-2, 3-2-5, en 4-5-1 met 
een vijfhoek op het middenveld; on-
geveer alle opstellingen werden uit-
gebreid besproken. Uiteindelijk was 
het Spreij die de knoop doorhakte 
en koos voor de vertrouwde 4-3-3-
opstelling met steeds een vrije man 
in de achterhoede. Die vrije man 
was in dit geval good old Fransie; de 
meest ervaren speler van het zeven-
de kon weer voor het eerst in lan-
ge tijd spelen nadat hij weken was 
uitgeschakeld door een hardnek-
kige ontsteking. De club doet ver-
der geen mededeling over de pre-
cieze aard van de ontsteking, want 
dat gaat verder niemand een BAL 
aan. Met de terugkeer van good 
old Fransie, bleek ook de creativi-
teit binnen de ploeg weer helemaal 
terug. Hoogtepunt in de eerste helft 
was een uitstekende individuele ac-
tie van Fransie met een prachtig 

steekballetje tot besluit, die Michel 
in staat stelde om af te ronden op 
het doel. De keeper van Ouderkerk 
wist de bal in eerste instantie nog 
te pareren, maar spits Dennis was 
er als de kippen bij om voor de 1-0 
te tekenen.

Mogelijk winterkampioen
De tweede helft gaf hetzelfde beeld: 
het meeste balbezit was voor Rkav 
en op de momenten dat Ouderkerk 
gevaarlijk dreigde te worden, waren 
het de verdedigers van Rkav die hun 
hoofd koel hielden. De 2-0 hing in de 
lucht en het was uiteindelijk links-
buiten Joost die de bevrijdende goal 
maakte. Als beloning kreeg hij een 
publiekswissel van non-playing cap-
tain Spreij. Rkav geloofde het verder 
wel en Ouderkerk was niet in staat 
om nog verder aan te dringen. De 
wedstrijd ging als een nachtkaars-
je uit, waarbij het Ouderkerk uitein-
delijk toch nog lukte om in de slot-
fase de eer te redden met een ge-
lukkig doelpunt: 2-1. Met de winter-
stop in zicht heeft Rkav 7 nog steeds 
een kleine kans om winterkampioen 
te worden. Daarvoor zal koploper 
KLM dan wel puntjes moeten mor-
sen het komende weekend. Rkav 7 
speelt aanstaande zondag opnieuw 
een thuiswedstrijd. Daarin is Nauti-
lus de tegenstander. De groenwitte 
leeuwen zijn uit op revanche na de 
verloren uitwedstrijd in Amstelveen. 
Trainer/mental coach Robbie heeft 
de jongens een flinke premie in het 
vooruitzicht gesteld bij winst. Deze 
premie zal vermoedelijk worden uit-
gekeerd in de vorm van een aantal 
kannetjes en een bittergarnituur-
tje in de kantine. Volgens Robbie is 
dit de beste manier om de jongens 
van het zevende te motiveren. In een 
eerste reactie op dit nieuws spreekt 
non-playing captain Spreij van een 
mooi gebaar waar de jongens zeker 
blij mee zullen zijn.
Voor een compleet overzicht van de 
gespeelde wedstrijden, surfen naar: 
www.rkav7.hyves.nl Op de site ook 
interessante nieuwsfeiten over de 
spelers, foto’s, filmpjes, polls, etc. 
en de mogelijkheid is er een bericht 
achter te laten voor de spelers. 

Rkav7-speler Peter G. in actie.
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Voor zijn inzet en gedrevenheid is Jos ‘Spring in ’t Veld beloond met de zilve-
ren KNVB speld.

Twee leden RKAV door KNVB gehuldigd

Piet Bogers erelid RKAV
Aalsmeer - Tijdens de 58e jaar-
vergadering van voetbalvereniging 
RKAV is Piet Bogers unaniem be-
noemd tot Erelid van de voetbalver-
eniging. 
Tevens ontvingen Piet Bogers en Jos 
Spring in ’t Veld de zilveren KNVB 
speld voor hun vele vrijwilligers-
werk.
De jaarvergadering van de voetbal-
vereniging RKAV werd een bijeen-
komst vol met verrassingen. Waar-
schijnlijk hadden de leden van 
RKAV dit al een beetje aan zien ko-
men, want de jaarvergadering werd 
druk bezocht. 
Nadat de eerste vier reguliere agen-
dapunten waren gepasseerd, werd 
eerst Jos Spring in ’t Veld met zijn 
vrouw Ank door het bestuur van 
RKAV in het zonnetje gezet. Jos 
was na ruim vijftien jaar gestopt als 
voorzitter van de jeugdcommissie 
van RKAV en werd hartelijk bedankt 
voor zijn inzet en gedrevenheid. 
Van het bestuur ontvingen Jos en 
zijn vrouw Ank een envelop met in-
houd en de daarbij behorende bos 
bloemen. 
Daarna werd het aftredende hoofd-
bestuurslid Piet Bogers met zijn 
vrouw Henny gehuldigd. 
Mede door gezondheidsproblemen, 
had Piet besloten om na ruim twin-
tig jaar lid te zijn geweest van het 
hoofdbestuur van RKAV, te stoppen 
met deze werkzaamheden. 
Piet was in het hoofdbestuur verant-
woordelijk voor de bar, keuken en 

alle onderhoudswerkzaamheden. 
Een zware functie, die in de toe-
komst door twee personen uitge-
voerd zal gaan worden. Ook Piet 
ontving samen met zijn vrouw Hen-
ny een envelop met inhoud en de 
bekende bloemen.
Maar de verrassingen gingen ver-
der. Op voorstel van het bestuur 
van RKAV overhandigde namens de 
KNVB de heer Hans van Velde aan 
zowel Jos als Piet de zilveren KNVB 
speld. 
Beiden kregen deze zilveren speld 
voor hun verdienste als vrijwilliger 
bij voetbalvereniging RKAV. Met 
terechte trots namen zowel Jos als 
Piet de zilveren speld in ontvangst.
Voor hoofdbestuurslid Piet Bogers 
was de bekende koek nog niet op. 
Op voorstel van het bestuur van 
RKAV werd Piet Bogers door de le-
denvergadering van RKAV benoemd 
tot erelid. 
Voorzitter Paul van Soelen, die zelf 
deze avond de voorzittershamer 
even later overgaf aan de nieuwe 
voorzitter Rob Spring in ’t Veld, reik-
te aan Piet Bogers namens de voet-
balvereniging RKAV een prachtige 
oorkonde uit, waarop Piet wordt be-
noemd tot erelid.

RKAV heeft het geweldige geluk 
over heel veel goed gekwalificeerde 
vrijwilligers te beschikken en tijdens 
deze jaarvergadering werden weer 
eens twee van hen terecht extra be-
loond. 

Tiende plaats in 2e ronde 
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - De tweede ronde van 
de landelijke zwemcompetitie was 
een zware dobber voor Oceanus. 
Niet alleen was het programma 
zwaar, door ziekte en afmeldingen 
was het moeilijk om de inschrijving 
goed rond te krijgen. Ook het ont-
breken van voldoende senioren-
zwemmers bij zo’n zwaar program-
ma kost veel punten. Toch werd 
een niet onverdienstelijke tiende 
plaats in deze ronde behaald. Veel 
winst was er wederom bij de jongste 
zwemmers en zwemsters.
Het begon allemaal prima met een 
overwinning van de jongens junio-
ren op de vrijeslagestafette. Start-
zwemmer Dennis Reijnders begon 
met een pr van 1.00.51. Ook bij de 
minioren/junioren estafette over 4 
keer 50 meter zwommen de start-
zwemmers (Wessel de Jong 31.07 
en Tamara Grove 32.33) een pr. De-
ze estafettes scoorden alledrie lan-
delijk heel goed. Dan het eerste da-
mesnummer, de 400 wissel. De twee 
Oceanus deelneemsters hadden het 
moeilijk tussen de sterke zwemsters 
van poulegenoten De Otters Het 
Gooi en AZ&PC Amersfoort. Laura 
Badoux finishte rond haar pr-tijd, 
Marieke Weijers had het een stuk 
moeilijker. De heren begonnen met 
de 100 vlinder. Gelukkig kunnen we 
dan altijd rekenen op Menno Spaar-
garen en Erik-Jan van Zijverden, 
die beide een fractie boven hun pr 
aantikten. Dan de dames 16/17 jaar 
voor hun 100 meter schoolslag. 
Door een blessure van Ilona Cats 
en een operatie van Suzanne We-
ijers startten alleen Wyke Nieuwen-
huizen en Marloes Donkers op dit 
onderdeel. Wyke werd keurig der-
de, Marloes moest wat tijd inleve-
ren. Het tweede lange nummer was 
de 400 vrij jongens 16-17 jaar. Een 
kolfje naar de hand van Jeffrey van ’t 
Schip (4.37.26). Harmen van Wijk en 
Jos Vergeer scherpten hun pr aan 
met 15 seconden of meer en kon-
den dik tevreden zijn. De meisjes 
14/15 jaar begonnen met 200 rug. 
Ook hier maar twee deelneemsters, 
omdat Kirsten Smit niet zwom. Maar 
Robin Meester (2.46.11) en Marie-
ke Spitteler (2.53.00) zwommen bei-
de een pr, dus ook hier tevreden ge-
zichten. Istvan Spaargaren was voor 
deze wedstrijd een leeftijdsgroep 
omhoog geschoven. Hij begon sa-
men met Dennis Reijnders en Her-
man van Zijverden aan de 100 vlin-
der. Herman werd heel mooi twee-
de, Istvan vierde. 

Aan flarden
Het tweede damesnummer al weer, 
maar nu een heel korte: 50 meter 
schoolslag. Laura Badoux werd ui-
teraard eerste en Amanda Beren-
drecht perste er een prima 38.06 uit, 
goed voor de vierde plaats. Laura 
Staal en Milene Catoire ontliepen el-
kaar nauwelijk, beiden zwommen in 
de 41 seconden. De heren moesten 
als tweede nummer op voor de 200 
vrij. Weer was daar Menno Spaar-
garen, die samen met Carl Knelan-
ge voor de punten zorgde. Michiel 
Olthof ondervond dat weinig trai-
nen zich opbreekt op de langere 
afstanden. De 12/13 jarige meisjes 
startten met 200 wissel. Ook hier 
een zieke: Tessa van der Zwaard en 
een half zieke: Robin Pagano Mira-
ni, die echter wel zwom. Maar eerst 
was daar Alissa Bus, die haar pr aan 
flarden zwom (bijna 10 seconden). 
Ook voor Robin en Chantal Grove 
(eerste in 2.46.50) was er een pr. 
De even oude jongens begonnen 
met 100 vrij. Ook voor hen allen een 
pr. Max Wegbrans (1.10.45), Martijn 
de Mercado (1.18.32), Max Galjaart 
(1.02.63, eerste) en Jeffrey Reijnders 
(1.03.97). Voor Jeffrey was deze tijd 
tevens goed voor een NK limiet. De 
jongste meisjes 10/11 jaar zwom-
men daarna de 100 rug. Tamara 

Grove miste de NK limiet op een se-
conde (1.20.74), maar werd wel eer-
ste. Anne Zwolsman ging weer su-
per en zwom de tweede Oceanus-
tijd, voor Artemis Kalemis en Maxi-
me van den Heuvel. Bij de jongste 
jongens werd een clubrecord ge-
zwommen door Brian Spaargaren 
op de 50 school. Zijn tijd van 40.30 
was net even sneller dan die van 
Vincent Moolhuijsen (40.84) twee 
jaar geleden. Wessel de Jong, Fer-
nando Moolhuijsen  en Mathijs Hel-
ling zwommen ook een pr op deze 
afstand. Het derde damesnummer 
was de 200 vrij. Verrassend werden 
de punten bijeeengezwommen door 
Marieke Weijers en Laura Staal, die 
net Amanda Berendrecht voorbleef. 
Milene Catoire zwom een pr op de-
ze afstand. 

In de top vijf?
De heren dan voor hun sprintnum-
mer, de 50 school. Ron Langelaan, 
Erik-Jan van Zijverden en Michiel 
Olthof leefden zich uit op dit kor-
te nummer, met een tweede plaats 
voor Ron. Wederom een 400 me-
ternummer, nu de vrijeslag voor de 
oudste meisjes. Wyke Nieuwenhui-
zen flitste naar 4.57.20, een heel dik 
pr. Ilona Cats deed het minder snel, 
maar ook voor haar een forse ver-
betering van 13 seconden. Marloes 
Donkers stapte met een glimlach 
op haar gezicht uit het water: de 
tijd viel alleszins mee. Dan 100 me-
ter schoolslag voor de oudste jon-
gens. Jeffrey van ’t Schip werd nipt 
de snelste van de drie heren, Har-
men van Wijk en Jos Vergeer kregen 
exact dezelfde tijd. Robin Mees-
ter en Marieke Spitteler zwommen 
daarna op de 100 vlinder de punten 
bij elkaar, waarna de jongens te wa-
ter gingen voor de 200 rug. Istvan 
Spaargaren haalde met zijn 2.26.97 
een pr, clubrecord en NK limiet en 
trof in zijn kielzog Dennis Reijnders, 
die weer een fraai pr zwom van 
2.30.23. Dan weer een damesnum-
mer: de 100 vlinder. De nog frisse 
Margriet Grove versloeg nipt Lau-
ra Badoux, die er al twee starts op 
had zitten (1.15.25 om 1.15.64). Voor 
de 400 wissel was jeugdzwemmer 
Vincent Moolhuijsen deze wedstrijd 
doorgeschoven naar de heren. Hij 
zwom een dik pr (5.18.61), clubre-
cord en NK limiet. Carl Knelange 
wist hem nog net voor te blijven. 
Bij de 100 vrij meisjes wist Chantal 
Grove middels een flinke eindsprint 
een pr te scoren (1.07.59) en werd 
Robin Pagano Mirani netjes vier-
de. Jeffrey Reijnders toonde daarna 
aan in topvorm te zijn, middels een 
dik pr op de 200 wissel. Zijn tijd van 
2.35.89 was tevens een clubrecord 
(stond op 2.40.50 Vincent Moolhuij-
sen 2006) en weer een NK limiet. 
Ook Max Galjaart deed het hier uit-
stekend met een pr en een tweede 
plaats. Voor de jongste zwemsters 
stond er vervolgens nog 50 school 
op het programma. De overwinning 
ging hierbij naar Artemis Kalemis 
met een tweede plaats voor Anne 
Zwolsman. Maxime van den Heuvel 
pakte een pr mee. Voor de jongens 
was er nog 100 rug. En weer was 
daar Wessel de Jong met een fraaie 
1.19.10 die de overwinning pakte. 
Brian Spaargaren wist net voor Ma-
thijs Helling te finishen. 
Bij de afsluitende seniorenestafet-
tes werd door de eerste ploegen tel-
kens de derde plaats gehaald, ter-
wijl de tweede ploegen allebei vijfde 
werden. Na deze tweede ontmoe-
ting staat Oceanus op een zevende 
plaats en dat is ruim hoger dan vo-
rige jaren. Met nog twee rondes te 
gaan met daarin minder lange num-
mers is het bereiken van een top-
vijf klassering een mooi streven. Vol-
gende week is er op zondag een li-
mietwedstrijd in Aalsmeer. Aanvang 
15.30 uur.

Piet Bogers mocht de zilveren KNVB speld in ontvangst nemen en hij werd 
benoemd tot erelid.

Atletiekvereniging Aalsmeer
Afgetekende winst voor Wim 
Padmos bij Ringvaartloop  
Aalsmeer - Een stevige noordwes-
ter wind, 6 graden en flinke regen-
buien weerhielden de ongeveer 150 
hardlopers niet om mee te doen aan 
de Ringvaartloop die door atletiek-
vereniging Aalsmeer op zondag 
25 november werd georganiseerd. 
De meeste deelnemers waren ge-
komen voor het hoofdnummer, de 
10 Engelse mijl. De route van deze 
klassieke afstand startte op de atle-
tiekbaan en ging langs de Ringvaart 
richting Schiphol Oost. Via de Tak-
kade en Aalsmeerderweg volgde na 
exact 16,1 kilometer de finish op at-
letiekbaan. Voor wie het wat rustiger 
aan wilde doen of kortere afstanden 
loopt was er een aantrekkelijke ron-
de van 5 kilometer in de omgeving  
van de  Stommeermolen uitgezet. 
De kortste afstand, een kidsrun over 
1000 meter, werd op de atletiekbaan 
zelf afgelegd.
Van de 110 deelnemers aan de 10 
EM was Wim Padmos van Voorne 
atletiek onbetwist de snelste loper. 
Hij finishte in de prachtige tijd van 
55:35 en was dus niet voor niets he-
lemaal vanuit Brielle afgereisd. Een 
kleine 4 minuten later kwam Corné 
Klein van buurvereniging AKU bin-
nen. Met de prima tijd van 59:15 
pakte hij de tweede plek. Kort daar-
na en als laatste binnen de 1 uur 
grens kwam Bart Eveleens van  AV 
Startbaan Amstelveen over de streep 
in 59: 21.  Eerste AV Aalsmeer at-
leet en vijfde in het eindklassement 
werd Remco Metselaar in een tijd 
van 1:03:46.  Bij de dames ging de 

overwinning, net als vorig jaar, naar 
Corina Voorn in de mooie tijd van 
1:05:58. Julitta Boschman, regelma-
tig actief als trainer bij atletiekver-
eni-ging Aalsmeer,  finishte op een 
prima tweede plaats in 1:09:31. De 
derde plaats was voor Karin Ver-
steeg van AKU in 1:12:36.  Eerste AV 
Aalsmeer loopster werd Marja van 
der Sluis. Met de tijd van 1:25:19 
pakte zij bovendien een clubrecord 
in de categorie Dames-50.  De vijf 
kilometer trimloop werd gewonnen 
Bouke Kooiman uit Nieuwveen in 
18:35 en bi de dames finishte Cor-
rie de Looze uit Amstelveen als eer-
ste in 28:40
De 1 kilometer Kidsrun werd deze 
keer helaas niet zo druk bezocht. De 
prestaties waren er echter niet min-
der om. Nummer één en twee lie-
pen zelfs tijden onder de 4 minu-
ten. De volledige uitslag, Jongens: 
1 Mitch de Bruin 3:55, 2 Bart Som-
meling 3:56, 3 Gregory ’t Hoen 5:17, 
4 Quinten van Stijn 5:51, Graeme ’t 
Hoen, 6:06. Meisjes 1 Isabel Hooij-
man 4:36, 2 Christy Eveleens 4:58. 
Namens de ING bank werden er 
aan de wedstrijdlopers een aantal 
prijzen uitgereikt. Bovendien ont-
vingen alle lopers een leuke attentie 
van deze sponsor.  Het eerstvolgen-
de evenement van de atletiekvereni-
ging is de 5 kilometer baanloop op 
woensdag 12 december, aanvang 
20:00 uur. Deelname aan deze loop 
staat open voor iedereen. De volle-
dige uitslag is te vinden op www.
avaalsmeer.nl. 

Ontspannen finish voor winnaar Wim Padmos.

Oud (75) loopt, jong begeleidt.

Schaatsen Haarlemtop
Veel pr’s in Heerenveen!
Haarlem - Afgelopen week heeft 
de Haarlemtop de eerste wedstrijd 
in Heerenveen gereden. Deze wed-
strijd is de eerste uit een reeks door 
de Baan Commissie Haarlem ge-
organiseerde in Heerenveen waar 
men gewoonlijk op het snelle ijs van 
deze indoorbaan zijn of haar per-
soonlijke records weet aan te scher-
pen. Er werden combinaties verre-
den van 500 en 1500 meter en 500 
en 3000 meter. 
Bij de mannen was het niet de vraag 
of men een persoonlijk record reed, 
maar hoeveel men zich verbeterde. 
Bjarne Rykkje en Michael Heems-
kerk waren met 37érs de snelste op 
de 500 meter. Maurice van Maas,  
Dominique van Maas, Richard Tim-
mer en Daan Koomen van de Baan-
selectie reden alle vier een 39’er  
(39.06, 39.07, 39.72 en 39.94), waar-
bij Dominique een clubrecord voor 
IJsclub Haarlem vestigde. Ook Gino 
d.v.Voort en Jurgen van Diemen na-
deren inmiddels de magische 40 se-
conden grens. 
Bij de C-selectie reden Menno 
Kramer, Marc van der Niet en Jel-
le Spierings eveneens een sterke 
500m (41.92, 42.11 en 42.21) Tycho 
van der Meer had een erg goede 

wedstrijd dag en reed maar liefst 2 
pr’s (43.81 en 2:10.12). Ook de jong-
ste De Maas, Frans reed weer 2 pr’s, 
we beginnen er zo langzamerhand 
aan te wennen. 
Bij de dames waren Myrthe Brom-
mer, en de zusjes Tol uit Ter Aar op 
beide afstanden weer sneller dan 
ooit. Nicole van Tol kwam voor het 
eerst onder de 2:30 op de 1500m 
(2:28.96) en Manouk van Tol reed 
bijna negen seconden van haar pr 
op de 3000m (4:44.34). Tevens pres-
teerde Richard Timmer goed op zijn 
3000m waar hij bijna tien seconden 
van zijn pr af reed (4:06.59), en lijkt 
Lysanne Smit weer opweg naar haar 
oude niveau. 
Niet onvermeld mag blijven de per-
soonlijke records gereden door La-
rissa Ruwiel en Marieke Verweij 
(B1) van de Arbo Forum ploeg, res-
pectievelijk 44.38 en 45.13 op de 
500 meter, en 4.47.21 op de 3000 
meter voor Larissa en 2.14.44 voor 
Marieke op de 1500 meter. Op de 
langste afstanden verbeterde deze 
dames zich maar liefst met 11 en 6 
seconden. 
De volgende wedstrijd in Heeren-
veen staat gepland op 11 decem-
ber.

Cor winnaar 
klaverjassen 
ANBO-soos

Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de ANBO-soos op woens-
dag 21 november in het paro-
chiehuis aan de Gerberastraat is 
gewonnen door Cor Verhaar met 
5749 punten.  Plaats twee is be-
haald door Kees van de Meer met 
5604 punten. De derde plaats was 
voor Henk Könst met 5592 punten. 
Op de vierde is Willem Buskermo-
len geëindigd met 5406 punten.

Jaap wint 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. 
Afgelopen donderdag is het klaver-
jassen gewonnen door Jaap We-
ij met 5368 punten, gevolgd door  
Willem Buskermolen met 5241 pun-
ten. Derde is  Nico de Ron gewor-
den met 5072 punten en vierde  was 
Jan Weij met 5068 punten. Bij het 
jokeren werd  Henny de Wit winna-
res met 115 punten, op de tweede 
plaats eindigde Saar Looy met 129 
punten.

Aller Belang wint klaverjastoernooi

Aalsmeer - Op donderdag 6 de-
cember staat de volgende kaart-
avond voor ouderen bij buurtvereni-
ging Oostend gepland.  De oude-
rensoos wordt gehouden in buurt-
huis ’t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat en begint om 14.00 uur. Vanaf 
13.30 uur staan koffie en thee klaar. 
Het klaverjassen op 22 november is 
gewonnen door mevrouw E. van der 
Stelt met 5691 punten.  Op plaats 

twee is mevrouw M. Grebe geëin-
digd met 5458 punten. Op de derde 
plaats de heer N. Doeve met 5370 
punten en op plaats vier mevrouw 
Bouterse met 5304 punten.  De poe-
delprijs mocht mevrouw G. van An-
del in ontvangst nemen. Bij het rum-
micuppen behaalde mevrouw Krie-
bel de hoogste eer, gevolgd door 
mevrouw Roubos. De poedelprijs 
ging naar mevrouw Valentijn.

Aalsmeer - Vrijdag 23 november is 
het jaarlijkse klaverjastoernooi van 
Buurtvergadering Ons Aller Belang 
Uiterweg gehouden in het Parochie-
huis. Er waren 20 viertallen aanwe-
zig en die drie ronden gekaart. De 
hoogste eer was voor Ons Aller Be-
lang 1 bestaande uit Cees en Con-
nie en Dick en Marlene met 10168 
punten. De tweede prijs was voor 
O.A.B.5 met 10108 punten.  De der-
de prijs mochten De Knappe Heren 

met 10080 punten mee naar huis 
nemen.  De poedelprijs is uitgereikt 
aan  O.A B7 met 7678 punten en de 
marsenprijs was voor drie viertal-
len O.A.B1, de Knappe Heren en de 
Nieten. Er was een prachtige verlo-
ting. De opbrengst is voor de Oude-
renreis van de Uiterweg.
Hartelijk dank aan alle sponsors die 
dit mogelijk hebben gemaakt. Het 
bestuur kijkt terug op een geslaag-
de en gezellige avond!

Ouderensoos bij Oostend

Klaverjassen om 
etentje voor twee
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was er weer de wekelijkse gezelli-
ge klaverjasmiddag in De Oude Vei-
ling. Iedere zaterdagmiddag wordt 
er door de deelnemers gestreden 
om de wekelijkse prijs van een diner 
voor twee personen. 
De winnaar van afgelopen zater-
dagmiddag werd Els Peters met 

5.578 punten. De wekelijkse poe-
delprijs werd in ontvangst genomen 
door mevrouw Van Es  met 3.742 
punten. Iedere zaterdagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur is er klaverjassen 
in het grand-café. Er wordt per mid-
dag driemaal individueel gespeeld. 
Deelname is gratis en iedereen kan 
meedoen zonder zich vooraf aan te 
melden. 
Het adres van grand-café De Oude 
Veiling is Marktstraat 19, tel: 0297-
364746. 
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Afzwemfeest in Waterlelie
Aalsmeer - Op zaterdag 24 no-
vember was het een feestelijke dag 
voor 173 kinderen van de zwemles-
sen van zwembad “De Waterlelie”. 
De kinderen zwommen af voor di-
ploma A of B. Om 15.00 uur werden 
de eerste kinderen in het zwembad 
verwacht om te komen afzwemmen 
voor hun A-diploma. 
Omdat het erg druk was had “De 
Waterlelie” besloten om beide die-
pe baden te gebruiken voor het af-
zwemfeest. Samen met het perso-
neel en twee zwarte pieten zon-
der veer kwamen de kinderen het 
zwembad ingelopen. Vele ouders, 
opa’s en oma’s, broertjes en zusjes 
waren ook naar De Waterlelie ge-
komen om de verrichtingen van de 
kinderen te komen bekijken.
Er werd met kleding gezwommen, 
door het gatenzeil gedoken, borst- 
en rugcrawl gedaan en tot slot na-
tuurlijk een minuut gewatertrap-
peld. Alles was prima in orde en alle 
kinderen gingen dan ook met hun 
welverdiende diploma naar huis. 
Het volgende afzwemfeest is op za-
terdag 12 januari 2008 voor het A, B 
en C-diploma.

Het A-diploma is behaald door:
Matthijs Maarsen, Cornelis Punt, Ai-
sa Dubois, Alex Cardoso de Bastos, 
Amber van Zanten, Arnout Eduard 
van der Ree, Bart Sanders, Bart Viet, 
Berend Cornet, Boaz van den He-
rik, Bodhi van Wieringen, Brad Cle-
mens, Bram Koenders, Cuno Nasse-
rie, Daan Jacobus van Koldenhoven, 
Daan Schuilenberg, Daniel Okounev, 
Danique Arendse, Derek Reijm, Di-
one Sterkenburg, Donne van Span-
keren, Emma Döll, Esmée Wormg-
oor, Eva Dekker, Evelien Bos,  Fam-
ke Ammerlaan, Femke Brands, Finn 
Dorland, Floris Geelhoed, Helen van 
der Jagt, Iris Sommeling, Jarick van 
der Laarse, Jay Buis, Jeroen Esche-
rich, Jilenko van Scheppingen, Jillis 
Kraaij, Jop van der Pijl, Joris Luczak, 
Juliette Hemstede, Jurjen Vries, Kel-
sey van Ruitenburg, Kimberly Wes-
terbos, Lars Anderiessen, Lenonie 
Pronk, Lisanne van Linden, Lori Ma-
zurel, Luca Hogenboom, Lucas Adi 
Wijaya Poel, Lucas Kooiman, Lynn 

van der Sluijs, Matthias Hoekstra, 
Maui Hoogstraten,Maura Kesting, 
Max Sacksioni, Max van Eijk, Maxi-
me van der Hoorn, Melle Jonker, 
Merle de Jong, Milou Bos, Minte 
Weij, Naomi Verhoef, Noah Bouman, 
Quinten Bijlsma, Renske Beerens, 
Rick Blijleven, Rick Roeleveld, Ro-
bert Tyler Dijst, Romy Betjes, Rowan 
Buijs, Ryan Chamdi, Sam Lodewijk, 
Sanne Hoep, Senn Castricum, Sha-
nice Cats, Shereen Cok, Steven Rij-
senbrij, Terence Lammers, Tess van 
Winden, Teun de Boer, Tijn Boek-
raad, Tim Kramer, Tim Ofman, Tom 
Bizot, Tom Janssen, Tycho Smit, Va-
lentijn Ponsen, Veron Frantsen, Vico 
Wittig, Viggo Jongkind, Vincent van 
der Pligt, Yana Bol, Youri Crum, Zoë 
Westerbaan.

Met het B-diploma naar huis 
mochten:
Amber Begheijn, Anissa L.M. Stronk-
horst, Chantal van Dam, Christian 
Lefrandt, Daan Rentenaar, Daniel 
Okounev, Davey Maas, Ella van Kla-
veren, Emma Steen, Eva Cocu, Eve-
lien ten Hoope, Ferry Huis, Fleur de 
Wilde, Frédérique de Jong, Guido 
Heemskerk, Hieke van der Geest, 
Hilde Brands, Ilse Lek, Indy Men-
ken, Isa-Noèl van der Puij, Job Tjeb-
bens, Jop de Boer, Kevin van Hete-
ren, Kim Zekveld, Koen Bakker, Lara 
Hamstra, Lars Hogeveen, Lisa Does-
wijk, Lizette Bosman, Lucas Valen-
tijn Vos, Luna Albers, Lune Muller, 
Madieke de Waal, Malin Hooger-
vorst, Marloes Hooft, Matthijs van 
Coeverden, Megan van Scheppin-
gen, Merel Zwart, Michelle Braam, 
Naut Loomans, Nieck van Lint, Nils 
Vogelaar, Nino Mastwijk, Noël van 
Gijzel, Noor Gote, Noortje Boon, No-
ra Jacobs, Nova Leijen, Pepeijn Velt-
huijse, Pierre Groeneveld, Renske 
Mulder, Robin Botterman, Romana 
van der Werf, Roos ten Hoedt, Ro-
se Koehler, Ruben Stevenaar, Ruth 
Kuijper, Sam Groeneveld, Scott Lan-
gelaan, Senna Fleur Wilene van Al-
phen, Sjoerd van Hoek, Stef Raad-
schelders, tatum Stokhof, Tessa Ne-
derstigt, Tim Q. Blom, Tommy Eve-
leens, Tristan Geleijn, Yara Kamp-
huis, Yordi Paul, Yrsa Rademaker.

Waterpolocompetitie Oceanus
Weer winst voor Heren 1
Aalsmeer - Het Heren 1 team van 
waterpolo vereniging Oceanus doet 
het uitstekend dit seizoen. Afgelo-
pen weekend viel al weer een winst-
partij te noteren. Daarmee heeft de 
ploeg alle tot nu toe gespeelde com-
petitie wedstrijden gewonnen. Ook 
diverse andere teams doen het zeer 
goed in hun competitie. De Heren 1 
ploeg van coach Dick Nieuwenhui-
zen won afgelopen weekend met 6 
– 7 van ZWV-Nereus. Doelpunten 
makers waren Erik Bras, Klaas Man-
tel, Tim Mandjes en Arjen Loef . Het 
kan niet beter dit seizoen want de 
acht gespeelde wedstrijden werden 
allemaal in winst omgezet en daar-
mee gaat Heren 1 ook afgetekend 
aan de leiding in de competitie. En 
niet alleen in de competitie worden 
goed zaken gedaan, ook in de be-
ker gaat het uitstekend. In deze zo-
genaamde ‘man meer competitie’ 
heeft Oceanus 1 de kwartfinale be-
reikt. Op 8 december om 19.15 uur 
speelt de Heren 1 in thuisbad De 
Waterlelie deze wedstrijd. Enthou-
siaste toeschouwers zijn natuurlijk 
meer dan welkom.

Afgetekende winst
De Jongens onder 19 wisten afgete-
kend te winnen van ZC Zeist. Maar-

liefst 0–24 kwam er op het score-
bord. De doelpunten van Oceanus 
werden gemaakt door; Jos Vergeer, 
Jeffrey van het Schip, Quinthus 
Spruyt, Dennis Reijnders, Sander 
Hoogenboom, Erik-Jan van Zijver-
den, broer Herman van Zijverden, 
Rick van Weerdenburg, Youri Berk 
en Davy Nab. 
De Jongens onder 17 moesten met 
een stand van 10–6 helaas hun 
meerdere erkennen in De Otters. De 
ploeg Onder O15B won met 3–8 van 
Het Y. 
De treffers kwamen hier van Yl-
ke van Spankeren, Jaimy de Hon, 
Edwin Ouwehand en Eveline van 
der Noort. Voor Onder 13 was er een 
zwaar bevochten zege op De Rob-
ben. In de thuiswedstrijd was Ocea-
nus al blij met het toen behaalde ge-
lijkspel. 
Nu werd er nog een schepje boven 
op gedaan en werd de ploeg uit Hil-
versum verslagen! 
Met en stand van 4–6 ging het huis-
waarts. Jozsef Zsiros, Ray Koudijs, 
Ricardo Oldenhof, Romana Olk, Fer-
nando Moolhuijsen en Jeffrey Reijn-
ders maakten de treffers. 

Kijk voor meer informatie op: www.
zsc-oceanus.nl.

Nieuwe sponsorcontracten 
getekend bij vv Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 10 november 
j.l. was voor vv Aalsmeer een be-
langrijke dag. 
Er kon sprake zijn van een super-
zaterdag, want vrijwel alle elftallen 
zouden thuis spelen op het com-
plex aan de Dreef. De beide selec-
tieteams zouden spelen tegen het 
Amstelveense RKAVIC en na afloop 
van deze wedstrijden zou het veld in 
beslag genomen worden door een 
koe vanwege het Schijt je Rijk eve-
nement.
Kortom het kon wel eens een vrolij-
ke dag worden en dat was voor het 
bestuur aanleiding om ook van de 
ondertekening van de nieuw afge-
sloten sponsorcontracten een klei-
ne happening te maken. En dan na-
tuurlijk ook meteen maar een elftal-
foto van de selectie in het nieuwe 
uit- en thuistenue.
Om klokslag 11 uur verscheen Wil-
lem Vijfhuizen van AA Sloopwerken 
in de bestuurskamer en werd en-
thousiast welkom geheten door het 
dagelijks bestuur van vv Aalsmeer 

als nieuwe clubsponsor en shirt-
sponsor van het tweede selectie-
team.
Onder toeziend oog van de overige 
bestuursleden tekende Willem Vijf-
huizen het contract dat hem voor 3 
jaar verbindt aan Aalsmeer en kreeg 
hij als herinnering een shirt over-
handigd door de glunderende voor-
zitter Klaas Engelvaart. Helaas was 
het voor de nieuwe clubsponsor niet 
weggelegd om een wedstrijd van 
‘zijn’ team te zien, want alle wed-
strijden werden vanwege het slech-
te weer afgelast, hetgeen een flinke 
domper betekende op de gedachte 
feestvreugde. 
AA Sloopwerken en/of Amovatiebe-
drijf Aalsmeer is in de regio een be-
kende verschijning. Niet alleen van-
wege de  containers die in de regio 
staan opgesteld, maar ook door de 
vele andere activiteiten die door dit 
bedrijf en de medewerkers daar-
van worden verricht. Aalsmeer is er 
trots op om AA op het shirt te heb-
ben staan.

Het dagelijks bestuur van vv Aalsmeer met de nieuwe sponsor. Van links naar 
rechts: Anton Brussen, Willem Vijfhuizen, Klaas Engelvaart en Jos Koster.

Handbalcompetitie jeugd
Mini en maxi bij C1 FIQAS 
en B2 Volendam
Aalsmeer - Op zondag 25 novem-
ber ging om even voor zevenen de 
wekker! Op het programma van de 
C1 Live on Tour  stond eerst een 
ontbijt bij de familie Hooijman aan 
de Legmeerdijk. Langzaam stroom-
de het huis vol met slaperige hoof-
den en vulde zich ook de ontbijtta-
fel met de door iedere speler mee-
genomen onderdelen van het geza-
menlijke ontbijt. Een gezellige start 
van de dag waarop de C1 van FIQAS 
Aalsmeer speelde tegen de B2 van 
Volendam. Om te oefenen hoe je op 
de beste manier met meer fysieke 
tegenstand kunt omgaan.
Na een kort partijtje voetbal op het 
parkeerterrein bij de Seinpaal in Vo-
lendam gingen de spelers snel naar 
binnen. Bij het betreden van de zaal 
werd er gegniffeld. Dat was geen 
wonder: het lengteverschil was zo 
groot dat niemand een glimlach 
kon onderdrukken. Zeg maar ver-
houding 2 voor Aalsmeer en 3 voor 
Volendam. Onderschatting lag voor 
Volendam dus op de loer!
Al snel na het begin van de wedstrijd 
bleek dat de onderschatting niet al-
leen op de loer lag, maar zich be-
haaglijk had genesteld in de ploeg 
van Volendam. De C1 van FIQAS 
Aalsmeer was daarentegen buiten-
gewoon geïnspireerd door het ge-
gniffel voorafgaande aan de wed-
strijd. Als leeuwen werd er gestre-
den om de bal en werd in de verde-
diging, soms bijna letterlijk, de lan-
ge cirkelspeler beklommen! Feit was 
wel dat de C1 van FIQAS Aalsmeer 
na een klein kwartier spelen, tot 
verbazing van iedereen en tot gro-
te frustratie van de spelers van Vo-
lendam met drie treffers voor stond! 
Hing er een stunt in de lucht?! 
Technisch deden de jongens uit 
Aalsmeer geenszins onder voor de 
B spelers van Volendam. Integen-
deel. Met splijtende passes werd de 
Volendamse verdediging met regel-
maat op het verkeerde been gezet. 
Het is dat de afwerking bij Aalsmeer 
niet altijd zuiver was, anders. De rust 
kwam voor de jongens van Volen-
dam, met een kleine voorsprong van 
twee doelpunten, precies op tijd.
In de rust werden beide teams door 
hun coaches aangemoedigd om 
er een schepje bovenop te doen. 
De jongens van de C1 van FIQAS 
Aalsmeer vooral in de verdediging, 
waar de aanvallers van de B2 van 
Volendam geen moment rust meer 
werd gegund. De Volendamse jon-
gens vooral in de aanval, waarin ze 

werden aangemoedigd om, ove-
rigens op een nette manier, meer 
gebruik te maken van hun fysie-
ke overwicht. Tegen het einde van 
de wedstrijd ging de vermoeidheid 
voor de C1 een rol spelen. Daardoor 
konden de spelers van Volendam 
gemakkelijker hun spelletje spe-
len en de voorsprong uitbouwen. 
Eindstand 29 voor Volendam en 19 
voor de C1 van FIQAS Aalsmeer. De 
morele winst was zonder een en-
kel vraagteken voor de C1 van FI-
QAS Aalsmeer. Aanstaande zondag 
2 december staat in De Bloemhof 
om 16.10 uur de oefenwedstrijd te-
gen de B1 van Shot’73 op het pro-
gramma. 

Winst voor B2 FIQAS
Afgelopen zondag stond de wed-
strijd tussen de koploper en de 
laatste van de eerste klasse op het 
schema, oftewel de jongens B2 van 
FIQAS Aalsmeer tegen de B2 van 
Havas. Kees waarschuwde de jon-
gens van tevoren niet te makkelijk 
over deze wedstrijd te denken maar 
vanaf het begin sterk te spelen. Dit 
werd echter niet gedaan: de jon-
gens kwamen zelfs al snel op een 
2-0 achterstand. Voor rust wist de 
B2 nog wel een gat van vier doel-
punten te slaan, ruststand: 9-5 voor 
FIQAS. De eerste helft was dus niet 
bepaald goed. Verdedigend stonden 
de Aalsmeerse jongens wel goed, 
maar aanvallend werd er te simpel 
gespeeld. Er was geen druk, ballen 
werden niet goed overgespeeld en 
de schoten op doel misten scherp-
te waardoor ze gestopt werden of 
naast gingen. Dit kreeg de B2 dan 
ook te horen in de rust. Zo kwam FI-
QAS Aalsmeer het veld op met de 
wil een betere tweede helft te la-
ten zien, met wel die scherpte en 
druk. En dat gebeurde: na rust liep 
Aalsmeer al snel uit naar 12-5, 16-5 
en 20-6. Alles liep deze tweede helft 
beter: verdedigend stond het goed, 
aanvallen ging beter en ook Ruben 
keepte sterk. Zo stopte hij nog een 
penalty waardoor Havas maar één 
keer wist te scoren in de tweede 
helft. De B2 bleef wel doorscoren 
waardoor er uiteindelijk een stand 
van 27-6 voor FIQAS Aalsmeer als 
einduitslag op het scorebord kwam. 
Volgende week speelt de B2 thuis 
tegen Smeeing/B.D.C deze wed-
strijd begint om 15.00 in De Bloem-
hof. Doelpunten: Axel 5, Menno en 
Koen 4, Raymond, Charles en Tho-
mas 3, Jan en Michael 2. 

Jan winnaar bij
sjoelclub Rijsenhout
Rijsenhout -Uitslagen speelavond 
van sjoelclub Rijsenhout op 22 no-
vember.
Hoofdklasse:
Jan Joore 1989
Lineke van Brakel 1880
Jan Willem Vermeer 1851
Klasse A:
Leo van Faassen 1692
Nel Joore 1763
Riet Schijf 1723
Klasse B:
Els v.d. Linden 1674
Hans Schijf 1647
Annie v.’t Zelfde 1642
Klasse C:
Plonie Verdel 1619
Wim v.d. Geest 1552
Adrie v.d. Maat 1542
Klasse D:
Thomas v. Brakel 1644
Anja Koster 1552
Grard Daalman 1463
De volgende sjoelavnd is op don-
derdag 6 december. Vanaf 20.00 uur 
staan de bakken klaar voor liefheb-
bers in buurthuis De Reede aan de 
Schouwstraat.

Dames sterk bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Waren het vorige week 
de dames die hoge ogen sccoorden 
tijdens de wekelijkse speelavond 
van buurtvereniging Hornmeer, vrij-
dag jl. lieten zij zich opnieuw van 
hun sterkste kant zien. Grada Groe-
nendijk en Marja van de Burgt  be-
haalde de hoogste eer met 5219 
punten. Op twee eindigden Wil ter 
Horst en Ans Doeswijk met 5098 
punten, op drie Thijs Fokker en An-
toor van Rijn met 4906 punten, op 
vier Ben Johannessen en Siem Bur-
gers met 4788 punten en de poe-
delprijs was voor het koppel Rietje 
Kooy en Rijk van Egdom met 3917 
punten. Het jokeren is gewonnen 
door Nel Schouten met 388 punten.
En de poedelprijs was voor Corrie 
Zaal met 721 punten.  
De volgende kaart avond van buurt-
vereniging Hornmeer is op vrijdag 
30 november in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. De aanvang 
is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur. Er komen steeds meer nieuwe 
gezichten bij en ook u/jij bent wel-
kom. 

Oceanus-lid Laura Badoux 
ontwerpt officiële medaille 
Aalsmeer - Tijdens de Dutch Open 
Diving Cup is de officiële medail-
le voor de EK Zwemmen, Schoon-
springen en Synchroonzwemmen 
maart 2008 gepresenteerd in Natio-
naal Zwemcentrum Eindhoven. Het 
winnende ontwerp, een waterdrup-
pel, is van de hand van schoolslag-
zwemster Laura Badoux.
De zwemster bij Oceanus deed mee 
aan de prijsvraag die de EK-orga-
nisatie had uitgeschreven. De ju-
ry, bestaande uit de heren Henny 
Smorenburg (toernooidirecteur EK 
Zwemmen 2008) Jan Kossen (direc-
teur KNZB) en Guus Hulshoff (Ge-
meente Eindhoven), koos na het be-
kijken van ruim vijftig inzendingen 
voor het ontwerp van Laura Badoux. 
Het drietal beoordeelde vooral op 
creativiteit, het “gevoel” dat de me-
daille uitstraalt en originaliteit.
Op basis van deze criteria kwam 
Laura Badoux uit Hoofddorp met 
haar ontwerp als winnares uit de 
bus. 
Zij ontving uit handen van Henny 
Smorenburg en Edwin Jongejans 

vandaag tijdens de Dutch Open Di-
ving Cup twee toegangskaarten 
voor een wedstrijd tijdens de EK.
Volgens de winnares, die zwemt bij 
Oceanus in Aalsmeer, is haar ont-
werp geïnspireerd door water. 
Haar ontwerp, een waterdruppel, 
relateert zij aan “Nederland water-
land” en de samenwerking tussen 
de EK-organisatie en Unicef waarbij 
aandacht wordt gevraagd voor het 
belang van schoon water voor ieder 
kind, “Clean water for Every Child”.
Voor de opdruk van de medaille 
heeft de winnares het officiële logo 
van de EK als uitgangspunt geno-
men. Alle disciplines komen in de 
vorm van een logo terug op de voor-
kant van de medaille. 
Op de achterkant wordt aangege-
ven bij welk onderdeel de sporter 
de felbegeerde medaille heeft ge-
wonnen.
De EK-organisatie was zeer te spre-
ken over het uiteindelijke resultaat 
en hoopt natuurlijk dat er veel me-
dailles uitgereikt gaan worden aan 
de Nederlandse EK-deelnemers. 

Van links naar rechts: Ronald Maas (directeur Autobedrijf J. Maas BV), Eti-
enne Spee (Sponsorzaken Qui Vive), Rick Moorman (Voorzitter Qui Vive) en 
Sjoerd Jonker (Directeur/eigenaar Best Western Amsterdam Airport Hotel 
Uithoorn).

Uithoorn -Afgelopen woensdag 
heeft hockeyclub Qui Vive met twee 
nieuwe subsponsoren een spon-
sorcontract getekend. Autobedrijf 
J. Maas uit Uithoorn steunt Qui Vi-
ve met 4 gloednieuwe Volkswagen 
Polo´s. Dit stelt de spelers van het 
eerste Heren- en Damesteam, die 
buiten Uithoorn werken of stude-
ren, in staat de wedstrijden en trai-
ningen bij te wonen. Ronald Maas: 
“Maas ziet in de leden van Qui Vi-
ve een belangrijke doelgroep voor 
zowel Volkswagen als Audi. Deze 
sponsoring sluit hierbij goed aan. 
Bovendien vinden wij het heel be-
langrijk dat de Uithoornse tophoc-

keyers ook in topauto´s rijden: van-
daar onze keuze voor de nieuwe 
Volkswagen Polo.” Ook Best Wes-
tern Hotel Amsterdam Airport Hotel 
Uithoorn draagt zijn steentje bij met 
de financiële ondersteuning. Direc-
teur/eigenaar Sjoerd Jonker heeft 
voor sponsoring van Qui Vive geko-
zen om op deze manier de bekend-
heid van zijn hotel en met name ook 
zijn bar-restaurant De Gijsbreght 
in Uithoorn en omstreken verder te 
vergroten. 
Ook Jonker ziet in de leden van de 
vereniging een belangrijke doel-
groep voor zijn hotel en bar-restau-
rant. 

Qui Vive tekent nieuw 
sponsorcontract

Bridgedrive Lions Club 
voor stichting Jeugdfonds
Uithoorn - Voor de vierentwintigste 
keer organiseert de activiteitencom-
missie van de Uithoornse Lions Club 
een nieuwjaars bridgeavond en wel 
op vrijdag 11 januari in restaurant 
Leenders aan de Drechtdijk 9 in De 
Kwakel. De bridgedrive staat onder 
leiding van bondsarbiter Cor Hen-
drix en begint om 20.00 uur. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur. De deelna-
me kost 20 euro per paar. De op-

brengst van de bridgeavond is be-
stemd voor een goed doel. Dit jaar 
is gekozen voor stichting Jeugd-
fonds Uithoorn-De Kwakel. Op de-
ze avond zal ook een loterij worden 
georganiseerd. 
Opgeven kan tot 31 december via 
lionsbridge@tiscali.nl of door een 
briefje te sturen naar de Lions Club, 
Willem Klooslaan 40, 1422 JZ in Uit-
hoorn. 

Sport- en spel-
instuif ouderen
Aalsmeer - Elke dinsdag is er van 
13.30 tot 15.30 uur een sport- en 
spelinstuif voor ouderen in sport-
hal De Bloemhof aan de Hornweg. 
De kosten zijn 2,50 euro per keer. 

Niets moet, alles mag is het motto. 
ieder geval kunnen de sporten bad-
minton, jeu de boules, tafeltennis, 
koersballen, sjoelen, fit-gymnastiek 
en lijnbal beoefend worden. Ook u 
bent welkom. 
Voor meer informatie kan gebeld 
worden naar de SWOA, telefoon 
0297-344094.
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Sinterklaas voorleesmiddag 
in bibliotheek Kudelstaart
Kudelstaart - Voor alle kinderen is 
de Sinterklaastijd weer een span-
nende tijd. Zal de Sint wel de goede 
cadeautjes hebben meegenomen? 
Er worden liedjes gezongen, schoe-
nen gezet en sintverhalen voorgele-
zen. Ook de bibliotheek is weer in 
Sinterklaassfeer. Er zijn verschillen-
de mooie Sinterklaasboeken te leen. 
Om de sfeer nog te verhogen wordt 

er vrijdagmiddag 30 november om 
14.00 uur in bibliotheek Kudelstaart 
aan de Graaf Willemlaan voorgele-
zen en daarna geknutseld. 
Alle kinderen tot ongeveer 9 jaar 
zijn van harte welkom om te komen 
luisteren naar een mooi Sinterklaas-
verhaal en wie weet is er voor ie-
der kind nog wel een verrassing. De 
toegang is gratis.

Meisjesvoetbal in opmars
Janne Timmer 200e lid bij 
jeugdafdeling SCW
Rijsenhout - Op zaterdag 24 no-
vember heeft het Rijsenhoutse SCW  
haar tweehonderdste jeugdlid in-
geschreven. Janne Timmer was de 
gelukkige en kreeg uit handen van 
jeugdvoorzitter Cor Goeijenbier een 
aantal aandenken waaronder een 
rugtas die goed van pas kwam om 
de ontvangen cadeaus  mee naar 
huis te nemen. Zeker nadat zij door 
de Club van Honderd in het zonne-
tje was gezet en uitgeroepen werd 
tot pupil van de week.
Dat het tweehonderdste lid een 
meisje is, mag geen toeval zijn om-
dat meisjes voetbal al jaren in de lift 
zit en is zelfs hard op weg de groot-
ste sport voor meisjes te worden in 
ons land. Bij SCW is men een aantal 
jaren geleden voorzichtig begonnen 
met één meisjesteam, maar dit sei-
zoen gaat de Rijsenhoutse voetbal-
club vier meisjesteams inschrijven 
voor de competitie en het einde is 
nog lang niet in zicht.
Er zijn een aantal redenen te noe-
men voor deze groei, de publiciteit 

rondom het kunstgrasveld en de 
website www.scwrijsenhout.nl heb-
ben er mee toe bijgedragen dat het 
ledental zo is gegroeid. SCW kan 
gelukkig een beroep doen op vele 
vrijwilligers en mede door het aan-
trekken van Jeroen Roest als trai-
nerscoördinator worden er interne 
opleidingen gegeven. 
De jeugdcommissie is erg blij met 
dit enthousiasme. Natuurlijk is dat 
fantastisch maar er ontstaan ook 
ruimteproblemen op de trainingsda-
gen en op de zaterdag als het vol-
ledige programma moet worden af-
gewerkt. Het kunstgrasveld geeft al 
een hele verlichting  als derde veld 
erbij, maar dan nog moet SCW el-
ke zaterdag passen en meten. Het 
kleedkamer probleem heeft de club 
dit seizoen weten op te lossen door 
twee extra kleedcabines te plaat-
sen. 
“Maar als de groei zo voortzet moe-
ten we het komend seizoen nog 
meer uitbreiden”, aldus voorzitter 
Cor Goeijenbier.

Sjoelen met zwarte pieten 
op kinderboerderij 
Aalsmeer - Ter gelegenheid van het 
Aalsmeerse kampioenschap ‘pie-
tensjoelen’ zijn afgelopen zondag-
middag drie zwarte pieten te gast 
bij Kinderboerderij Boerenvreugd 
aan de Beethovenlaan. Onder be-
geleiding van vrijwilligers van Boe-
renvreugd werd ijverig geknutseld 
en spelletjes gespeeld in de grote 
feesttent van de kinderboerderij. De 
drie pieten hadden het prima naar 
hun zin, en hebben sinterklaas in-

middels laten weten dat ook hij vol-
gend jaar weer van harte welkom is 
voor een groot sinterklaasfeest. Dit 
zal worden georganiseerd in het ju-
bileumjaar 2008. De kinderboerderij 
viert dan haar 15-jarig bestaan met 
als thema ‘Boerenvreugd rond de 
wereld’. De eerste activiteit op 10 fe-
bruari zal een Amerikaans karakter 
hebben. Meer daarover en over het 
jubileumjaar binnenkort op www.
boerenvreugd.nl.

Ook sinterklaas vier je op 
De Binding Zolder 
Kudelstaart - Sinterklaas is in het 
land en dat is voor de Binding Zol-
der een goede reden om wat ge-
zellige activiteiten te organiseren. 
Op woensdag 5 december hebben 
de twee stagiaires Manon en San-
ne allerlei leuke activiteiten georga-
niseerd voor de sinterklaas middag. 
Tussen 14.00 en 17.00 is iedereen 
van harte welkom om gezellig bin-
nen te lopen. Naast lekker compu-
teren, tv kijken of een tijdschrift le-
zen kan je pepernoten bakken, mee 
doen aan de gedichtenwedstrijd 
en is er natuurlijk ontzettend veel 
snoepgoed! 
Vrijdag 7 december wordt echt sin-
terklaas gevierd met het grote sin-
terklaas spel. Om 19.30 uur start 
het spel waar iedereen vanaf 10 jaar 
aan mee mag doen. 
Het enige wat je mee hoeft te ne-

men is een cadeautje van 2,50 eu-
ro waarmee het spel gespeeld gaat 
worden. Natuurlijk gaat iedereen 
aan het eind van de avond, onge-
veer 21.30 uur, met een cadeautje 
naar huis. Voor deze activiteit moet 
je wel opgeven; zodat de medewer-
kers weten hoeveel mensen er ko-
men. Dat kan via kim@debinding.nl 
Of bel even op dinsdag–  of vrijdag-
middag tussen 13.00 en 18.00 uur 
naar 0297 892092. 
Spreek gerust de voicemail in, maar 
laat dan wel even je telefoonnum-
mer achter! 
De Binding Zolder is te vinden in het 
SJOK gebouw aan de Hoofdweg in 
Kudelstaart, maar de ingang zit in 
de Haya van Somerenstraat.  
Voor meer informatie over Stichting 
de Binding surf je naar www.debin-
ding.nl.

Staand van links naar rechts leiders John Buskermolen, Han Jooren, sponsor 
Rob de Jong en de heer Ruder, tweede rij staand: Han Ruder, Cas Buskermo-
len, Coen Bruske en Nils Noordam en zittend van links naar rechts  Niels Piller, 
Mike Jooren, Matthew Beringel en Romano Baarsen.

RKDES E3 in het nieuw
Kudelstaart - Deloitte is de markt-
leider in het MKB. 
Deloitte levert een breed scala aan 
diensten op het gebied van bedrijfs- 
en financiële advisering, waaronder 
bedrijfsanalyses, bedrijfsvergelijkin-
gen, verzorgen van jaarrekeningen, 
aangiften en overige financiële ver-
antwoordingen. 
Binnen MKB Accountancy & Advies 

B.V. werken accountants, belasting-
adviseurs, consultants, juridisch ad-
viseurs, pensioenadviseurs en finan-
cieel specialisten nauw samen. 
De adviseurs leveren vooral advies 
gericht op kleine en middelgrote be-
drijven én het bedrijf heeft de E3 van 
RKDES in het nieuw gestoken. Dat 
de jongens blij zijn met hun nieuwe 
sponsor hoeft geen betoog. 

Jeugdnieuws handbal
Inzet meiden A1 FIQAS 
Aalsmeer beloond! 
Aalsmeer - Omdat dames 1 en de 
meiden van de A1 en A2 van FIQAS 
Aalsmeer dit weekend tegelijk aan 
de slag moesten, was de opstel-
ling van de A1 (in ieder geval voor 
de toeschouwers) een verrassing. 
Met nog steeds twee geblesseerden 
en vier meiden die met de dames 
1 mee waren, bleef er van de vaste 
bezetting niet veel over. 
Ondanks dat begon FIQAS Aalsmeer 
toch met elf gemotiveerde meiden 
aan de wedstrijd. Maar ook de-
ze keer sloeg het noodlot heel snel 
toe. Na enkele minuten liep Mar-
jon bij een verdedigingsactie een 
(waarschijnlijk) gebroken pink op 
en moesten de meiden, niet voor 
het eerst dit seizoen, met één wissel 
minder op de bank de wedstrijd uit-
spelen. Misschien was het de schrik 
maar de eerste 15 minuten verlie-
pen niet echt gelukkig. Veel foute 
aanspeelballen en wat missers in 
de verdediging zorgden ervoor dat 
Houten zonder al te veel moeite de 
leiding kon nemen. 
Goed keeperswerk van Esther en 
veel fraaie “typisch-Roos-doelpun-
ten” hielden FIQAS Aalsmeer ech-

ter op de been zodat de achterstand  
beperkt bleef tot 1 à 2 doelpunten. 
Langzaam maar zeker kwamen er 
meer meiden op gang en begon het 
in de aanval beter te lopen. Vooral 
de afstandsschoten vonden het doel 
en met een belangrijke 12-11 voor-
sprong gingen de meiden de rust 
in.
Hoewel FIQAS Aalsmeer de gehele 
tweede helft de voorsprong wist te 
behouden, konden zij niet echt op 
Houten uitlopen en dat maakte de 
wedstrijd erg spannend. Het wis-
seltje van Houten leverde de verde-
diging nogal wat problemen op en 
omdat de meiden deze niet onder 
controle kregen, wisten zij hier zeker 
vier keer uit te scoren. Met nog zo’n 
vijf minuten te gaan was de stand 
21-20. Opvallend was de onderlin-
ge steun en in plaats van op elkaars 
fouten te mopperen, bleven de mei-
den in elkaar geloven. De laatste 
minuten werd de niet aflatende in-
zet beloond en liep de stand uit naar 
een eindstand van 26-21! 
Een compliment aan alle meiden: 
het was een spannende en leuke 
wedstrijd!

Sinterklaas op bezoek in 
’t Middelpunt
Aalsmeer - Zaterdag 24 november 
was sinterklaas met zijn pieten op 
bezoek in ’t Middelpunt. Ongeveer 
twintig kinderen in de leeftijd van 
4 jaar tot 8 jaar zaten vol spanning 
te kleuren en te wachten op sin-
terklaas. De kinderen werden eerst 
verrast met een heuse poppenkast-
voorstelling van Jan Klaassen en 
Katrijn die ging over sinterklaas, 
twee pieten en een boef. Daarna 
zongen de kinderen uit volle borst 
en eindelijk kwam de echte sint met 
zijn pieten. Zij droegen zakken vol 
pepernoten én zakken vol met ca-
deautjes. Zelfs voor sinterklaas was 
er een cadeautje. Na afloop werden 
de kinderen door hun ouders op-

gehaald, maar ze gingen niet weg 
voordat ze sint en hun pieten uitge-
zwaaid hadden. 

Kinderdisco
Het volgende evenement voor de 
kinderen in het buurthuis ’t Mid-
delpunt is op zaterdag 19 januari 
2008. Er wordt een kinderdisco van 
15.00 tot 17.00 uur georganiseerd 
voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar. 
Dit evenement wordt speciaal voor 
de kinderen uit Plan-Blom, Boom-
gaard, Vlinderwijk en Vissenwijk ge-
houden. 
Kom in grote getale, neem je vriend-
jes en vriendinnetjes mee, dan word 
het nog gezelliger.

Zelfs voor sinterklaas zelf hadden de pieten een cadeautje meegenomen. 
Foto: M. v.d. Vaart.

Voorste rij van links naar rechts; Naomi Heskes, Britt de Lange, Sanne Maarse, 
Minou Buskermolen en Ruud vd Broeck (trainer/coach). Achterste rij van links 
naar rechts; Albert de Lange (sponsor), Kim vd Broeck, Rachel Moen, Jaimy 
Raadschelders, Dian Fles, Jesse v.d. Polder en Aart Kolle (trainer/coach).

Handbalcompetitie jeugd
Sponsor C-meisjes RKDES
Kudelstaart - Albert en Ronald de 
Lange, eigenaren van De Lange In-
stallatietechniek hebben de C-mei-
den van RKDES in een nieuw rood/
zwart tenue gestoken met daarbij 
een prachtige tas, zodat er weer in 
het nieuw, mooie wedstrijden ge-
speeld kunnen worden.
Albert de Lange vindt de techniek en 
snelheid waarmee de meiden spelen 
een prima beeld van wat zijn bedrijf 
voorstaat; namelijk snel, met de mo-

dernste technieken en uitstekende 
service, klanten bedienen en alles te 
doen wat hiermee samenhangt. Het 
C-team van RKDES speelt als jong-
ste groep in hun klasse leuke wed-
strijden, waarin het samenspel en 
het plezier waarmee de meisjes dit 
doen een enorme uitstraling heeft 
op het handballen in Kudelstaart en 
omgeving, met als voorlopig hoog-
tepunt het gelijke spel tegen FIQAS/
Aalsmeer in de competitie.

Pannenkoekenfeest in 
Cinema Amstelveen
Amstelvee - Zondag 2 december 
kunnen kinderen na afloop van de 
eerste middagfilm pannenkoeken 
versieren in cinema Amstelveen. 
Als het kunstwerk klaar is, mag ie-
dereen zijn of haar eigen creatie na-
tuurlijk ook zelf opeten. 
Na afloop van de film Waar is het 
paard van Sinterklaas? kunnen 
maximaal 30 kinderen net zoveel 
pannenkoeken versieren en opeten 

als ze willen voor 5 euro (alleen in 
combinatie met een kaartje voor de 
film). 
Aanmelden voor het pannenkoe-
kenfeest kan bij de kassa of via 
www.cinemaamstelveen.nl 
Kijk voor het complete filmprogram-
ma op de website of neem contact 
op met de kassa via 020 5475175, 
geopend van dinsdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 16.00 uur.
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