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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:

Big L. Maak je keuze
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Nudie Jeans  Cars  Esprit  Vila

magazijnverkoop!
vrijdag 28, zaterdag 29 november

geldt voor een gedeelte 
van de collectie

Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177 

Maandag 12.30 -18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10 .00-18.00 uur  
Vrijdag 10.00 -21.00 uur
Zaterdag 10 .00-17.00 uur

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

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

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

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

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

FRANTZEN R&O
Dakkapellen

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

Westeinderderby
Aalsmeer-SCW

Bezoek deze wedstrijd met
veel strijd & passie

ZATERDAG 29 NOVEMBER 2008
AANVANG 14.30 UUR

ZATERDAG
29 november

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

Burgemeester op schoot bij de sint
Ondanks hagel toch drukke 
intocht sint in Kudelstaart
Kudelstaart - Het was koud afge-
lopen zaterdag 22 november. Ne-
derland was eerst vrijdag overval-
len door een heftige storm en werd 
het weekend getrakteerd op hagel- 
en sneeuwbuien. Zaterdag waren 
er regelmatig hagelbuien, maar dit 
weerhield de kinderen en gelukkig 
sinterklaas en zijn pieten niet om 
naar de loswal te gaan. De goedhei-
ligman werd welkom geheten door 
stralende kindergezichtjes. Natuur-
lijk werden de jongens en meis-
jes graag getrakteerd op peper-
noten door de pieten en wilden ze 
graag sinterklaas een hand geven 
en/of hem een tekening overhandi-
gen. Sinterklaas en zijn pieten trof-
fen het niet. Scheen bij aankomst 
een mager zonnetje, de tocht naar 
het Dorpshuis verliep in een stevi-
ge winterse bui. Samen met burge-
meester Pieter Litjens en de hoofd-
piet arriveerde de sint zo’n beetje als 
laatste bij het dorpshuis. De pieten 
waren nog aan het dollen, één had 
een lift kunnen krijgen in de poli-

tiebus, weer anderen hadden zich-
zelf aangesteld als verkeerspieten. 
Terwijl sinterklaas nog in de hagel-
bui liep, zaten al heel veel kinderen 
binnen in het Dorpshuis op hem te 
wachten. Er werd vrolijk gezongen 
bij zijn binnenkomst en voordat hij 
het podium had bereikt, werden op-
nieuw vele handen geschud. 
Als eerste moest burgemeester 
Litjens bij de goedheiligman op 
schoot. De eerste burger woont nu 
bijna een half jaar in Kudelstaart 
en gaf aan het prima naar zijn zin 
te hebben. “Kudelstaarters zijn een 
hecht volk, maar ik en mijn familie 
zijn heel gastvrij onthaald.” Daarna 
was het de beurt aan de jongens en 
meisjes om bij de sint te komen. Er 
werd nog veel gezongen en er wer-
den spelletjes gedaan, maar rond 
half vijf kwam toch een einde aan dit 
‘hoge bezoek’. Luidkeels werd ‘dag 
sinterklaasje, daaag’ gezongen. Sin-
terklaas en zijn pieten gingen ver-
der, naar andere plaatsen om ande-
re kinderen ook blij te maken!

Flora en Waterdrinker gaan 
Locatie Oost ontwikkelen
Aalsmeer - Veiling FloraHolland wil 
uitbreiden in oostelijke richting. Op 
de Lokatie Oost gaan twee initiatie-
ven ontwikkeld worden. Op het zui-
delijke deel wil bloemen- en plan-
tenfirma Waterdrinker een nieuw 
onderkomen bouwen. Het noorde-
lijke deel van het gebied gaat Flo-
raHolland voor rekening nemen. 
Waterdrinker heeft bij de gemeen-
te een bouwplan ingediend en heeft 
vrijstelling aangevraagd van het be-
stemmingsplan bij de gemeente. 
Het bouwplan is namelijk in strijd 
met het bestemmingsplan N201-
zone. Ook FloraHolland heeft vrij-
stelling aangevraagd, alhoewel dit 
bouwplan een stuk globaler is. Het 
is namelijk de bedoeling dat de vei-
ling andere particuliere partijen 

voor het overgrote deel of misschien 
in het geheel de realisatie ter hand 
laat nemen. Burgemeester en wet-
houders willen groen licht geven, 
maar het is aan de fracties of zij ook 
medewerking willen verlenen. Er zijn 
namelijk nog diverse officiële wegen 
te bewandelen. 
Met het Hoogheemraadschap moet 
onderhandeld worden over de wa-
terberging, de provincie en het mi-
nisterie vragen nadrukkelijk aan-
dacht voor de verkeersafwikkeling 
en het gebied ligt binnen de Schip-
hol-contour. 
De bestuurders verwachten in alle 
gevallen geen grote problemen en 
de verantwoordelijke wethouders 
Berry Nijmeijer en Ronald Fransen 
vragen vanavond, donderdag 27 no-

vember, in het beraad en de raads-
vergadering een positieve bena-
dering door alle fracties. “Ondanks 
dat nog een aantal zaken nader on-
derzocht moet worden, is er op dit 
moment geen reden om de proce-
dure op te schorten. Het belang van 
spoedige voortgang is groot”, al-
dus de bestuurders. Na goedkeu-
ring volgt de gebruikelijke procedu-
re van inzage geven aan omwonen-
den en belangstellenden, een ver-
klaring van geen bezwaar aanvra-
gen bij Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Holland en tot slot 
het verlenen van de gevraagde vrij-
stelling en de bouwvergunning door 
de gemeente voor realisatie van Lo-
katie Oost door Waterdrinker en Flo-
raHolland.

Gebouwen en kassen achter 
Proefstation verdwijnen
Aalsmeer - Vanaf de weg is het 
nauwelijks zichtbaar, maar al enkele 
maanden wordt gewerkt om het ter-
rein van het voormalige Proefstation 
aan de Linnaeuslaan gebouw-vrij te 
krijgen. De woningen aan de weg 
blijven staan, evenals de kassen en 
de gymzaal van de school, maar de 
kantoren en de kassen hier achter 
worden stelselmatig gesloopt. Een 
ontwikkelaar heeft het terrein ge-
kocht van Domeinen, maar voorlo-
pig zal hier nog geen nieuwbouw 
verrijzen. De ontwikkelaar wil graag 
woningen bouwen, maar er zijn ob-
stakels. Eén daarvan is Schiphol. 

Het terrein valt binnen de geluids-
contouren en de bewoners aan de 
overzijde van de Jac. P. Thijsselaan 
weten dit als geen ander. Over de 
Mendelstraat, de A.H. Blaauwstraat 
en de Clusiusstraat bulderen dage-
lijks vliegtuigen laag over richting 
de landingsbaan. 
Als de Aalsmeerbaan in tegenover-
gestelde richting wordt gebruikt, 
voor opstijgen, is het in deze straten 
wel een stuk rustiger, maar vlieg-
tuigoverlast is hier zeker! Het te be-
bouwen terrein ligt wel gunstiger 
ten opzichte van de vliegbaan, maar 
er zal met de ‘buurman’ onderhan-

deld moeten worden. Verder rust op 
het gebied een bedrijfsbestemming 
en goedkeuring voor wijzigen in een 
woonbestemming is afhankelijk van 
de gemeente. 
De bestuurders willen in dezen de 
nog vast te stellen gebiedsvisie af-
wachten. Deze bevindt zich nog in 
de conceptfase en gaat, naar ver-
wachting, eind december of begin 
januari tegelijkertijd met het ver-
voersplan de eerste behandelings-
ronde door de fracties in. Voorals-
nog blijft het terrein braak liggen, 
zeker tot na 2010, zo leerde navraag 
bij de gemeente.

Aalsmeerderweg 
is weer open!
Aalsmeer - Een week is de 
Aalsmeerderweg dicht geweest 
voor doorgaand verkeer. Onder de 
weg moesten leidingen en buizen 
verlegd worden voor de tunnelbak 
van de nieuwe N201. Auto’s, bus-
sen en vrachtvervoer werd omge-
leid over de Oosteinder- en Horn-
weg. Afgesloten tot en met 24 no-
vember vermeldden de borden en 
inderdaad is in dezen voor de vol-
le honderd procent woord gehou-
den. Het is de medewerkers gelukt 
om alle werkzaamheden binnen de 
gestelde periode te verwezenlijken, 
want sinds afgelopen dinsdag is 
weer doorgaand verkeer mogelijk 
op de Aalsmeerderweg. De auto’s, 
bussen en fietsen worden nog niet 
via een ‘slinger’, zoals op de Oost-
einderweg, de weg te vervolgen. De 
aanleg hiervan is de volgende klus. 
Het contour van de bocht is reeds 
zichtbaar, wat rest is asfalteren en 
een fietsstrook voor het langzame 
verkeer maken.

Watertoren dit 
weekend open
Aalsmeer - Zaterdag 29 en 
zondag 30 november worden 
de deuren van de watertoren 
weer opengesteld. Van 12.00 
tot 17.00 uur kan iedereen een 
kijkje op de hoogste verdieping 
van het 50 meter hoge monu-
ment nemen. Toegang voor 
volwassenen bedraagt 2 euro; 
voor kinderen tot 12 jaar is dat 
1 euro. Op de begane grond in 
de watertoren zijn diverse fo-
to’s van het 80-jarige bouw-
werk te bezichtigen. Bijzonder 
zijn de foto’s die zijn gemaakt 
tijdens de eerste aanzet tot de 
bouw, in 1926.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag

Streeknieuwsweekblad 1

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

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

www.meerbode.nl

Rijsenhout - Zaterdag 8 november 
heeft Sam’s Kledingactie voor Men-
sen in Nood een kledinginzameling 
gehouden in Haarlemermeer. In to-
taal werd er ruim 17.500 kilogram 
kleding ingezameld. In Rijsenhout 
is liefst 1.280 kilogram kleding bij-
een gebracht. 
De opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat naar een voedselzeker-
heidsproject van Cordaid Mensen in 
Nood in Congo. 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood wil alle vrijwilligers en kleding-
gevers hartelijk danken voor hun 
bijdrage! In 2009 organiseren de 
vrijwilligers van Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood weer een kle-
dinginzamelingsactie. Mocht u eer-
der uw kleding willen inleveren, dan 
kunt u kijken op www.samskleding-
actie.nl voor een vast inzameladres 
bij u in de buurt of bellen met 073-
687 10 60.

Ruim 1200 kilo kleding 
voor Mensen in Nood

LEG opent kerkdeuren 
ook op woensdagmiddag
Schiphol-Rijk - Vroeger was het 
heel gebruikelijk dat de deuren van 
de kerken op doordeweekse dagen 
open waren voor passanten. Dat 
gebruik zie je vandaag de dag een 
stuk minder. De Levend Evangelie 
Gemeente (LEG) wil die mogelijk-
heid, om je even terug te trekken uit 
de hectiek van het leven, weer gaan 
aanbieden. 
Op woensdagen tussen 12.00 en 
14.00 staan de kerkdeuren van de 
evangelische gemeente openen 
voor mensen die gewoon even bin-
nen willen lopen om in een ande-
re, rustige omgeving te genieten 
van rust, een goed gesprek of ge-
bed. Alle mensen zijn welkom onge-
acht hun (al of niet kerkelijke) ach-
tergrond. Er is een klein team van 
vrijwilligers aanwezig dat, indien ge-
wenst, graag voorziet in een kopje 
koffie of thee, vragen beantwoordt, 
een luisterend oor biedt en/of met u 
bidt. Bent u liever op uzelf om stil te 
worden voor God, dan kunt u in alle 
rust gebruik maken van de kerkzaal. 
Natuurlijk bent u ook altijd welkom 
om de zondagse samenkomsten 
van de gemeente te bezoeken. We-
kelijks om 10.00 uur en op de eerste 
en derde zondag van de maand ook 

om 19.00 uur speciaal voor jongeren. 
Het gebouw van de Levend Evange-
lie Gemeente staat op de hoek van 
de Boeingavenue en de Kruisweg te 
Schiphol-Rijk. Het gebouw staat pa-
rallel aan de N201, vlak over de brug 
en is te herkennen aan de poort bo-
ven de ingang van het terrein.

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

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

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

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

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

Zijn rug is rood ,en de buik is wit. Het is een jong katje.
- Oosteinderweg in Aalsmeer t.h.v. nr. 353, een jong klein cypers kat-

je.
- Rietwijkeroordweg t.h.v. de Noordpoelweg, een lapjespoes met 

veel wit en een bonte rug.
-  Begoniastraat t.h.v nr. 68, in Aalsmeer, een zwarte kat met een wit 

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

- Rijnlandse Oord, in Kudelstaart, een grote rood witte kater.
 
Goed tehuis gezocht:
-  Vier katjes van een halfjaar oud. Het zijn drie zwarte poesjes, en 

een cypers katerje. De huidige eigenaar kan door omstandigheden 
niet meer voor ze zorgen.

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

- Een Bichon Frisé, een klein wit hondje met krullen van een jaar 
oud. Het is een teefje, ze kan bij kinderen en andere huisdieren, 
maar ze niet goed alleen thuis zijn.

Ff-zingen in de 
ontmoetingskerk
Rijsenhout - Aanstaande zondag-
avond 30 november is er weer Ff- 
zingen in de Ontmoetingskerk aan 
de Werf. 
Deze avond wordt bekend gemaakt 
welke liederen in Rijsenhout het 
meest favoriet zijn. Vanaf zondag 
21 september heeft de gemeente 
een keuze kunnen maken welke lie-
deren het meest populair zijn. De-
ze avond wordt de top 10 bekend 
gemaakt én gezongen. De muziek 
wordt verzorgt door André Keessen. 
Ff-zingen begint om 19.30 uur. 

Koffie-ochtend 
in De Spil
Aalsmeer - Op woensdag 3 de-
cember houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop in 
gebouw De Spil aan de Spilstraat, 
zijstraat Bilderdammerweg. De aan-
vang is 10.00 uur en iedereen is 
welkom. De toegang is gratis en de 
koffie en thee staan klaar. En er zijn 
mogelijkheden om een kaartje te 
schrijven voor zieke mensen of om 
een gesprek van mens tot mens te 
hebben. Even bijpraten. U/jij komt 
toch ook?! Neem eens iemand mee.

Bingomiddag 
van ANBO 
Rijsenhout - Ondanks de hagel, de 
sneeuw en het gure weer waren za-
terdag 22 november toch ruim 65 
leden van de ANBO afdeling Rijsen-
hout en gasten naar dorpshuis de 
Reede gekomen om de bingomid-
dag mee te maken. 
Mede dank zij  prachtige bloemen  
en  planten geschonken door veel 
kwekers en giften in natura van 
middenstanders en marktmensen, 
was het, naast het winnen van prij-
zen, een heel gezellig middag en 
ging niemand met lege handen naar 
huis.

Zondag 
30 november

 
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. thema-
dienst met Arno Post.
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Om 10u. 
Spreker: Marco Wittenberg. Crèche 
voor de kleinsten en speciaal pro-
gramma voor oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds. A. Jansen. 
16.30u. ds. J. Bosch, Hoofddorp.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Liesbet 
Geijlvoet. Eerste adventszondag, 
avondmaal. Extra collecte: kinderte-
huis in Congo.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. P. Stolk, 
Zwijndrecht. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophe-
lialaan. 10u. ds. T.H.P. Prin. 1e ad-
vent. H.A. viering lopend. 18.30u. ds. 
G. den Heeten, Hoofddorp. H.A. ta-
felviering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Wester-
man, Aalsmeer. Avondmaalsviering. 
10u. dienst in Zorgcentrum met vg. 
Oost: 10u. dienst ds. C.G. Graafland. 
H.A. 18.30u. dienst ds C.G. Graaf-
land. H.A. en dankzegging. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. A. van Vuuren. V.H.A. 
18.30u. prof. dr. G. van den Brink, 
Woerden. 

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Dienst om 10u. en 16.30u. ds. K. 
Muller.

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

KERKDIENSTEN Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
 
Parochie O.L. Vrouw v.d. 
Berg Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. Om 10u. 
in Zorgcentrum Aelsmeer woord-
comm. viering dienst met diaken J. 
Snoek. Zaterdag 17u. Kloosterhof 
woordcommunieviering met diaken 
J. Snoek. Zondag om 10.30u. euch-
viering in Karmelkerk door Karme-
lietten. (Geen koor)
Rijsenhout: zaterdag 19u. woord-
comm. viering met diaken J. Snoek.
Mmv Soli Deo Gloria.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. dienst met ds. J. Vrijhof. 1e  
Advent.  

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst, ds. R. Poesiat. 1e Ad-
ventszondag.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. woordcomm. vie-
ring met A. Blonk. Mmv dames- en 
herenkoor. 1e Advent. 

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

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

Bijbelstudie
Stichting Begra Aalsmeer: maandag 
1 december. 20u. gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Evang. Gordon v. 
Veelen.
Evangelisatiekring Aalsmeer: dins-
dag 2 dec. 20u. in Rode Kruisge-
bouw, Spoorlaan 5a. Van wie is rood katertje?

Aalsmeer - Een jonge, ongecastreerde rode kater met een witte buik 
loopt rond op een kwekerij aan de Rietwijkeroordweg in Aalsmeer.  
Is hij zijn baas kwijt? Wie hem herkent wordt verzocht contact op te 
nemen met de dierenbescherming in Aalsmeer, tel. 0297-343618.

 

Unicef-kaarten en cadeaus 
voor schoon water
Aalsmeer - De nieuwe najaarscol-
lectie van Unicef, met mooie en in-
spirerende kaarten en cadeaus, is 
weer verkrijgbaar. Van agenda’s tot 
kinderspeelgoed en prachtige kaar-
ten, er is voor elk wat wils. Elke aan-
koop zorgt voor blijde gezichten en 
helpt Unicef een wereld van verschil 
te maken. 
Want met de verkoopopbrengst rea-
liseert Unicef in zo’n 155 ontwikke-
lingslanden programma’s voor kin-
deren op het gebied van gezond-
heidszorg, voeding, schoon water, 
onderwijs en bescherming. De VN-
kinderrechtenorganisatie brengt al 
meer dan 50 jaar kaarten en ca-
deaus uit. 
De campagne die dit najaar be-
gint, gaat specifiek over het belang 
van schoon drinkwater en sanitaire 
voorzieningen. 884 miljoen mensen 
hebben geen toegang tot schoon 
drinkwater en 2,5 miljard men-
sen beschikken niet over een toilet. 
Hierdoor overlijdt elke 20 seconden 

een kind als gevolg van ziektes die 
worden veroorzaakt door vuil drink-
water en slechte hygiënische om-
standigheden. Al ruim veertig jaar is 
Unicef actief op het gebied van wa-
ter, sanitaire voorzieningen en hy-
giëne. Het allereerste project op dit 
gebied startte in 1966 in het noor-
den van India. Inmiddels voert Uni-
cef wereldwijd projecten uit op het 
gebied van water, sanitaire voorzie-
ningen en hygiëne. Dit gebeurt op 
verschillende geïntegreerde manie-
ren, want alleen dan is er een lang-
durig effect. 

De verkoopkraam van Unicef zal de 
komende tijd volop te vinden zijn in 
Aalsmeer. Onder andere staan vrij-
willigers op zaterdag 13 december 
in Zorgcentrum Aelsmeer aan het 
Molenpad, waar van 10.00 tot 17.00 
uur een gezellige kerstmarkt wordt 
gehouden met live muziek. Unicef 
kaarten zijn ook verkrijgbaar in de 
Wereldwinkel in de Zijdstraat.

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

Melding artikel 8.40

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend 
dat zij van de volgende inrichting een melding ingevolge art. 8.40 van 
de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die on-
der 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.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers 
van de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Activiteiten besluit
Eurocars Aalsmeer, Aalsmeerderweg 253A, Aalsmeer
Datum melding:10 oktober 2008

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hier genoemde aanvragen 
een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de openings-
tijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, 
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:
• Herenweg 82, het vernieuwen van een woning;
• Oosteinderweg 104, het bouwen van een vrijstaande woning.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van koeltorens,
• Ringvaartzijde 57, het plaatsen van een dakkapel en wijzigen 

draagmuur,
• Zijdstraat 76, het wijzigen van de gevel;
Verzenddatum bouwvergunningen: 2 december 2008.

wet op de ruimtelijke ordening (wro)

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

Voornemen tot het verlenen van een vrijstelling
Lid 2
• Hornweg 130, vrijstelling voor gebruik als projectbureau Green 

Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV;

1 esdoorn; Berkenlaan 26, 2 balsempopulieren en 1 
acer;

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

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

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

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

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

Plaatselijke Verordening;
t/m 29 dec. Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 145: 1 treurwilg 

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

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

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

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

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

ter inZage bij de afdeling dienstVerlening, balie 6

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

ter inzagetermijn tot vrijdag 12 december 2008
• Hornweg 293, het plaatsen van een garage met carport;
• Werven 21, het plaatsen van een schuur.
ter inzagetermijn tot vrijdag 19 december 2008
• Fonteinkruidhof 40, het plaatsen van een veranda;
• Rozenhof 10, het plaatsen van een dakkapel.
ter inzagetermijn tot vrijdag 26 december 2008
• Machineweg 12, het tijdelijk gebruiken van een pand voor vesti-

ging van een buitenschoolse opvang/kinderdagverblijf;
• Sportlaan 17, het vergroten van de woning.
ter inzagetermijn tot vrijdag 2 januari 2009
• Dotterbloemweg 3, het plaatsen van een dakkapel;
• Stommeerweg 91, het plaatsen van zonwering;
• Koningsstraat 66, het plaatsen van een carport;
• Vuurdoornstraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 67, het plaatsen van een tuinhuisje.

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 daar-
over nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan 
uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

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

serViCepunt beheer en uitVoering proVinCie
noord holland
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Verleende ontheffingen 

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing is 
verleend voor:
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van koeltorens;

bouwVerordening

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

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Aalsmeerderweg 282, het slopen van de woning,
• Jac. P. Thijsselaan 14, het slopen van een opstal,
• Jac. P. Thijsselaan 18, het verwijderen van asbest,
• Kudelstaartseweg 22, het verwijderen van bebouwing,
• Mijnsherenweg 30a, het slopen van kassen,
• Hugo de Vriesstraat 95, het verwijderen van asbest;
Deze besluiten worden op 2 december 2008 verzonden.

wet geluidhinder

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met in-
gang van 28 november 2008 gedurende twee weken ter inzage bij de 
afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrek-
king tot deze verzoeken, binnen twee weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 83 lid 4 van de Wet Geluidhinder is verzocht om 
vaststelling van hogere waarden van 57 dB vanwege het wegver-
keerslawaai, op het perceel Bosrandweg naast nr. 25.

ter inZage bij de afdeling dienstVerlening, week 48

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

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

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

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

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

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

Hornweg 166, 1 berk en 1 carpinus; Vuurdoornstraat 
1, 1 berk; Anjerhof 31, 1 eikenboom; Sportlaan 86, 

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

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: 
vrije inloop. 
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstver-
lening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afde-
ling alleen open voor reisdocumenten, 
rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 8.30-
17.00 uur.

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

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

fraCtiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 9 december 2008 en 6 ja-
nuari 2009. Voor het maken van een 
afspraak kunt u contact opnemen met 
de griffie, tel. 0297-387660.

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

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

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-387575.
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Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 20 november vond het eer-
ste Aalsmeerse wandelgangen di-
ner plaats en dit initiatief van de 
winkeliersvereniging en de hore-
ca in het centrum mag gelijk een 
groot succes genoemd worden. Bij-
na 150 personen genoten van een 
gezellige culinaire avond in zes lo-
caties met veelal live-muziek van 
bands en artiesten. Café de Praam 
in de Zijdstraat presenteerde deze 
avond de Beaujolais Primeur en de 
gasten mochten zelf bepalen wan-
neer zij de nieuwe wijnen gingen 
proeven. Voor een vrolijke, muzika-

le noot zorgde accordeonist André 
Vrolijk. Daarna wachtte de gasten 
een vaste route en wat dit betreft 
heeft de organisatie zich een beetje 
verkeken. Allemaal een aperitief ha-
len in The Fifties in de Marktstraat, 
vervolgens aan de overkant genie-
ten van een voorgerecht in De Ou-
de Veiling en daarna het hoofdge-
recht voorgeschoteld krijgen in het 
Wapen van Aalsmeer in de Dorps-
straat is qua aantal geen probleem, 
maar een stuk kleiner behuisd zijn ’t 
Holland Huys in de Zijdstraat en ca-
fé Joppe in de Weteringstraat. Eerst 
volle bak in het eetcafé dat ook nog 

Veel animo voor eerste 
wandelgangen diner

plaats bood aan de band Daisy’s 
Dukes en tot slot zij aan zij genie-
ten van koffie met likeur in bruine 
kroeg. Hier liet de formatie JzzzzzP 
het publiek swingen op jumpjazz 
aangevuld met spetterende saxso-
lo’s. De band trok publiek, maar de 
massa kwam ongeveer bij de laat-
ste noot binnen. Tot tien uur duurde 
het evenement was afgesproken en 
juist rond deze tijd vonden de gas-
ten het tijd voor een afzakkertje. Qua 
benutten van de ruimte was het bij-
na gelukkig dat de band snel had 
opgeruimd, konden op het plek ook 
mensen staan, maar nagenieten met 
muziek is juist zo leuk… Het eer-
ste Aalsmeerse wandelgangen di-
ner kan zondermeer een succes ge-
noemd worden en is zeker qua ani-
mo voor herhaling vatbaar, maar hier 

en daar wat bijvijlen lijkt onontbeer-
lijk. Wellicht is de gasten meer keu-
zes bieden, zeker wat natafelen en 
afronden betreft, een optie.

Ouderensoos 
bij Oostend
Aalsmeer - De dag voor sinter-
klaasavond, donderdag 4 december, 
organiseert buurtvereniging Oost-
end voor de ouderen in de wijk weer 
een gezellige speelmiddag. Klaver-
jassen en rummicuppen staan op 
het programma en natuurlijk bent 
u van harte welkom. De aanvang 
is 14.00 uur en plaats van samen-
komst is buurthuis ’t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. Vanaf 13.30 
uur staan koffie en thee klaar. 
Het klaverjassen op 20 november 
is gewonnen door R. Buskermo-
len met 5122 punten. Op twee is D. 
Tromp geëindigd met 5102 punten, 
op drie J. Tameris met 4949 punten, 
op vier mevrouw Olij met 4841 pun-
ten en op vijf de heer Roubos met 
4788 punten. De poedelprijs mocht 
mevrouw Geleyn mee naar huis ne-
men. Bij het rummicuppen behaal-
de mevrouw Kuin de hoogste eer 
en won mevrouw Kriebel de poe-
delprijs.

veelvuldig meegedaan aan wedstrij-
den. In totaal zijn er inmiddels der-
tig persoonlijke records gereden. In 
de zomermaanden hebben de leden 
van het door AB MiddenHolland ge-
sponsorde STG VZOD hard gewerkt 
aan de conditie, techniek en spier-
kracht. Wekelijks werd er geskee-
lerd en gefietst. Ook was er rond-
om de skeelerbaan en in het Am-
sterdamse bos veel belangstelling 
voor de door Jos van Lith begeleid-
de conditietrainingen. Dit heeft al 
vroeg in het seizoen geleid tot een 
groot aantal persoonlijke records, 
met Rosanne Appelman als koplo-
per met vijf persoonlijke records. De 
trainingen en het optimaliseren van 
het materiaal (racefiets en schaat-
sen) hebben duidelijk hun effect ge-
had. Rosanne heeft nog veel marge 
om de tijden dit seizoen verder te 
verbeteren.

Bij sprintwedstrijden zijn door Maud 
Berk, Imke Brommer, Pien Berk, Stijn 
Brommer, Jon Schouwenaar, Bart 
Straathof, Franca du Pau en Jordy 
Buskermolen de persoonlijke toptij-
den op de 100 en op de 300 meter 

verbeterd. Op de klassieke 500 me-
ter zijn ook al tien leden er in ge-
slaagd om hun persoonlijke record 
scherper te stellen. Knappe presta-
ties, waarbij enkele leden inmiddels 
de aansluiting hebben gevonden bij 
de betere schaatsers in hun leef-
tijdscategorie. 

Op de 1500 meter is Kim Eve-
leens er voor het eerst in geslaagd 
om binnen de 3 minuten te fini-
shen (2.59.97), terwijl Eline van der 
Zwaard zich verbeterde tot een tijd 
van 2.46.29. Binnenkort zijn enkele 
leden van STG VZOD geselecteerd 
om deel te nemen aan wedstrijden 
in Heerenveen. Op deze nog steeds 
snelste baan van Nederland krijgen 
zij de mogelijkheid hun persoonlij-
ke besttijden te verbeteren. De trai-
ningen op zaterdagmiddag op de 
IJsbaan in Haarlem worden steeds 
druk bezocht. Onder leiding van 
deskundige, ervaren trainers wordt 
in alle leeftijdscategorieën enthou-
siast getraind op techniek, maar ook 
op snelheid en conditie. Voor meer 
informatie over STG VZOD:  www.
stgvzod.nl.

Jeugd van STG VZOD rijdt 
veel persoonlijke records
Aalsmeer - Al in het begin van het 
schaatsseizoen hebben de jeugdi-

ge schaatsers van de Kudelstaart-
se Schaatstrainingsgroep VZOD al 

Gewapende 
overval woning 
Rozenburg
Rozenburg - Drie mannen zijn 
maandag 24 november omstreeks 
3.00 uur een woning aan de 
Aalsmeerderweg in Rozenburg bin-
nengedrongen. De bewoners wer-
den tijdens hun slaap verrast. Twee 
van de verdachten bedreigden de 
beide bewoners met een op een 
vuurwapen gelijkend voorwerp. De 
man is daarbij enkele keren op het 
hoofd geslagen. De overvallers zijn 
er met een geringe buit vandoor ge-
gaan. Op welke manier, te voet of 
met de auto, is nog onbekend. De 
politie heeft de zaak in onderzoek.
Zij is op zoek naar mensen die mo-
gelijk iets gezien of gehoord hebben 
van de overval of anderszins infor-
matie kunnen verschaffen. Zij wor-
den verzocht contact op te nemen  
met de recherche in Hoofddorp, via 
0900-8844. Anoniem iets melden 
kan ook, via Meld Misdaad Ano-
niem, 0800-7000.
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AGENDA
Muziek/Toneel/Film
Vrijdag 28 november:
* Night Fever Party voor 25+ers in 
Bon Ami, Dreef vanaf 21.30u.
* Metal/gothic bands The Name en 
Vanadis live in N201, Zwarteweg. 
Open vanaf 21u.
Zaterdag 29 november: 
* ‘Wat een planeet’ door toneelver-
eniging Kudelstaart in Dorpshuis. 
Vanaf 20u. 
* Film ‘In Bruges’ in Bacchus, Ger-
berastraat. Start 21u. Open 20.30u.
* Band Que Pasa in De Walrus, 
Aalsmeerderdijk vanaf 21.30u.
* Hans Dulfer met band in Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 21u.
* 35+ Party in de Praam, Zijdstraat.
Zondag 30 november:
*Neva Ensemble in St.Jan kerk, Ku-
delstaartseweg vanaf 15.30u.

Exposities
Vanaf 27 november:
* Expositie over (oud)-Aalsmeer in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. KCA 
i.s.m. stichting Oud Aalsmeer. Zater-
dag opening om 16u. Gratis te be-
zichtigen iedere donderdag tot en 
met zondag 14-17u. 
* Op kinderkunstzolder in Oude 
Raadhuis expositie ‘Liefde voor de 
letter’.
28 tot en met 30 november:
* Vogeltentoonstelling in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout. Open: vr. 
20-22u., za. 10-22u., zo. 10-15.30u.
Tot en met 25 januari:
* Expositie t.g.v. 1-jarig bestaan met 
werken van Wendy Limburg, Beb 
Mulder, Pieter Vermeulen en Julia 
Woning in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open elke vrijdag, 
zaterdag en zondag 13-17u. 
November:
* Expositie Aalsmeerder Mladen Ci-
cek in Dorpshuis Kudelstaart.
Zaterdag 29 november:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Iedere zaterdag 
van 11.00 tot 16u.

Diversen
Donderdag 27 november:
* Iedere donderdag inloop voor tie-
ners op zolder Binding in Zijdstraat 
van 15.30 tot 17u.
* Bon Ami aan Dreef open voor 
jeugd vanaf 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
Vrijdag 28 november:
* Iedere vrijdag en dinsdag inloop 
voor tieners op Bindingzolder, Haya 
van Somerenstraat in Kudelstaart 
van 14 tot 18u.
* Vluchtheuvel, Aalsmeerderweg 
753 in Rijsenhout open, 17-01u. Ook 

iedere woensdag open 19-23u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.
* Sinterklaasspel voor jeugd v/a 10jr. 
op Binding Zolder, Haya van Some-
renstraat, 19.30-21.30u.
* Competitie-avond bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Sintbingo-avond bij Flora in club-
gebouw, Bilderdammerweg v/a 20u.
* Dartcompetitie Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijving sluit 
om 19.45u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 29 november:
* Sinterklaas in Ophelialaan, 11-13u
29 en 30 november:
* Watertoren open voor publiek. Za-
terdag en zondag 13-17u.
Zondag 30 november:
* Ringvaartloop Atletiekvereniging. 
Start 11u. bij baan  Sportlaan.
* Talk of Town praatshow met The-
odore van Houten in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15.30u.
Maandag 1 december:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastrat. Aan-
wezig 19.45u., start 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in 
‘t Anker, Oosteinderweg v/a 20u.
Dinsdag 2 december:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t 
Baken, Sportlaan v/a 10u.
* Sintspeelavond bij Ons Genoegen 
in OTT-gebouw, Hortensialaan 55. 
Aanvang: 20u.
 Woensdag 3 december:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
beratraat vanaf 14u.
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat te Kudelstaart v/a 10u.
3 en 5 december:
* Sint-inloop voor jeugd met o.a. pe-
pernoten bakken op Binding Zolder,  
Haya van Somerenstraat. Woensdag 
en vrijdag 14-17u.
Donderdag 4 december:
* Klaverjassen, jokeren en biljar-
ten voor ouderen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Speelmiddag voor ouderen bij BV 
Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 14u. V/a 20u. sjoelen
* Sjoelavond in Rijsenhout, De Ree-
de, Schouwstraat vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 27 november:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.
Dinsdag 2 december:
* Pact-café in Bacchus, Gerbe-
rastraat met thema ‘jeugd en jonge-
ren’. Aanvang: 20u.

Burgemeester reikt eerste boek uit
Gezellig boekenballetje 
voor ‘Groot Aalsmeer’
Aalsmeer - Een volle bovenzaal van 
De Oude Veiling trok de boeken-
presentatie van Aalsmeerse schrij-
vers afgelopen maandag 24 novem-
ber. Kunstenares en schrijfster Coq 
Scheltens heeft het initiatief geno-
men om Aalsmeerse schrijvers van 
diverse pluimage te bundelen in 
een boek. In korte tijd wist zij zowel 
‘broodschrijvers’ als verhalenmakers 
en gedichtkunstenaars warm te krij-
gen om een bijdrage te leveren. In 
totaal staan in het boek, waarvan 
300 exemplaren zijn gedrukt, zes-
tig verhalen en acht kunstenaars te-
kenden een aantal illustraties. 

‘De nieuwe’
‘Grote verhalen’ is de titel van het 
boek en alle deelnemende schrij-
vers en kunstenaars hebben of 
hadden allen een band met de ge-
meente Aalsmeer. Het boek met 
Aalsmeerse en Kudelstaartse ver-
halen werd tijdens een klein boe-
kenballetje gepresenteerd door bur-
gemeester Pieter Litjens. Door de 
nieuwe burgermeester, zoals hij zelf 
zei nog steeds genoemd te worden. 
Eén van de schrijvers in het boek is 
overigens oud-burgemeester Joost 
Hoffscholte. “Handig om middels 
een boek meer kennis op te doen 
over Aalsmeer en Aalsmeerders. 
Een goede manier om nog meer te 
integreren”, aldus de in Kudelstaart 
woonachtige Litjens. Het was de 
tweede boekenpresentatie op één 
dag voor de eerste burger. ’s Mid-
dags in de burgerzaal mocht hij het 
eerste exemplaar van het historische 
boek van Jan-Willem de Wijn en Jan 
Ran van de stichting Oud Aalsmeer 

in ontvangst nemen. “In dit geval 
heeft een beeldend kunstenaar con-
tact gezocht met schrijvers. Vanmid-
dag bij het boek over de geschiede-
nis van Aalsmeer was het anders-
om, schrijvers hadden contact ge-
zocht met beeldende kunstenaars.” 
Het eerste exemplaar mocht burge-
meester Litjens uitreiken aan Peter 
Smolders. Dé man die Coq Schel-
tens met raad en daad en veel com-
puterwerk ter zijde heeft gestaan. 

‘Lang zal ze leven’
Het tweede exemplaar is uitge-
reikt aan dochter Jacqueline Bles-
graaf, die zorggedragen heeft voor 
de vormgeving. Jacqueline, die net 
als moeder eigenlijk liever niet in de 
publiciteit staat, wachtte nog een 
verrassing. Het was haar verjaardag 
en natuurlijk zongen de aanwezigen 
‘lang zal ze leven’ voor haar. Na het 
officiële gedeelte was het een ge-
zellig treffen van (oude) bekenden 
spreken, natuurlijk klonk her en der 
‘sta jij ook in het boek?’ en ontstond 
al snel een lange rij voor de aan-
kooptafel van ‘Grote verhalen’. 

Het boek van, met en over Aalsmeer-
se en Kudelstaartse schrijvers is te 
koop bij de diverse boekhandela-
ren in Aalsmeer en is na betaling 
van 19,75 af te halen bij Coq Schel-
tens in haar galerie in de Chrysan-
tenstraat 44. In deze krant zat vo-
rige week overigens een kortings-
bon van 1,50 euro. Knip ‘m nog even 
uit, het is toch meegenomen en vast 
en zeker dat familie en vrienden blij 
verrast zijn bij het zien van dit echte 
Aalsmeerse geschenk!

Nieuw: Rock’ Xmas met 
de Hucksters in Bloemhof
Aalsmeer - Woensdag 24 decem-
ber, kerstavond, gaat een nieuw 
evenement georganiseerd worden: 
Rockin’ Xmas Event. Sportcafé De 
MiDi’s in De Bloemhof aan de Horn-
weg wordt voor deze avond omge-
toverd tot gezellige kerstrocktempel. 
Hoofdact deze avond is de Huck-
sters, een band die bij rockliefheb-
bers in Aalsmeer en omgeving geen 
introductie behoeft. Het bijzondere 
aan deze avond is dat de Hucksters 
voor een groot deel worden bijge-
staan door een echt rockkoor, ge-
naamd Rockvocals. Dit koor bestaat 
uit ruim twintig personen en komt 
uit de omgeving van Bodegraven. 
Gegarandeerd dat deze combinatie 
het publiek in de ultieme kerstsfeer 
zal brengen. Als muzikale omlijsting 
zal dj Kees Markman de lekkerste 

rockhits draaien, en zoals bij velen 
bekend, kan dit heel goed aan Kees 
overgelaten worden!  Alsof dit al-
les nog niet genoeg is, speelt er ook 
nog een nieuwe band in het voor-
programma. Wie dat zijn, wordt nog 
even als verrassing gehouden door 
de organisatie. De aanvang van de 
avond is 20.00 uur en Rockin’Xmas 
duurt tot in de late uurtjes. De prijs 
voor een kaartje voor dit bomvolle 
programma is slechts 10 euro. Re-
serveer snel, want op is op! Kaar-
ten zijn onder andere verkrijgbaar 
aan de bar van MiDi’s in De Bloem-
hof, bij muziekwinkel Stage Music 
Service in de Schoolstraat en bij ta-
bakszaak Ridder en Co in de Op-
helialaan. Ga naar www.hucksters.
nl en blijf op de hoogte van de ont-
wikkelingen.

Metal/gothic van Vanadis 
en The Name in N201
Aalsmeer - Vrijdag 28 november 
verzorgen twee vette metal/gothic 
bands in de N201 een optreden. 
Vanadís speelt vanavond voor het 
eerst in het jongerencentrum aan de 
Zwarteweg. Deze sympathieke band 
combineert symphonische  en pro-
gressieve metal tot een eigen stijl. 
The Name heeft in haar lange live-
history al vaker de N201 aangedaan. 
De band speelt lekker in het gehoor 

liggende heavy rock/metal met cat-
chy vocals en staan garant voor een 
dynamische-act. De geroutineerde 
muzikanten geven alles wat ze heb-
ben en tezamen met de zeer char-
mante frontvrouw Hadassa maakt 
een optreden van The Name een 
lust voor oog en oor! 

Meer informatie over de bands is te 
vinden op de wedsite www.n201.nl. 

‘In Bruges’ zaterdag te 
zien in filmhuis Bacchus
Aalsmeer - De film die zaterdag 29 
november in Bacchus draait is ‘In 
Bruges’. Na een uit de hand gelo-
pen opdracht in Londen, moeten de 
huurmoordenaars Ray (Colin Farrell) 
en Ken (Brendan Gleeson) van hun 
baas Harry (Ralph Fiennes) naar 
Brugge. In afwachting van instruc-
ties probeert de ervaren Ken er het 
beste van te maken. De jonge hond 
Ray heeft echter totaal geen inte-
resse voor de prachtige binnenstad. 
Hij drinkt liever een biertje in de 
kroeg, zoekt ruzie met toeristen en 
probeert op een mysterieuze filmset 
een meisje te versieren. Van binnen 
wordt hij echter gekweld door zijn 

geweten. Als Ken te horen krijgt wat 
zijn nieuwe opdracht is, moet ook hij 
zijn visie op het bestaan van huur-
moordenaar herzien. De film begint 
zaterdag om 21.00 uur. Cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat is 
open vanaf 20.30 uur. De toegang 
bedraagt 3,50 euro.

Zeer druk bezocht is de Beaujolais party tijdens het wandelgangen dinder in 
café de Praam in de Zijdstraat. Op de foto de smaakmaker van de avond, ac-
cordeonist André Vrolijk. De gezellige avond is voor herhaling vatbaar.

35+ Party zaterdag uitverkocht
Laatste werkdag-party een 
dag eerder in de Praam!
Aalsmeer - Velen vragen zich wel-
licht af waarom de laatste werk-
dag in café de Praam op maandag 
29 december is en niet dinsdag de 
30e. De praam organiseert al acht-
tien jaar de laatste werkdag, op in-
derdaad de laatste werkdag van het 
jaar. Echter dit jaar komt oud en 
nieuw wel heel dicht in de buurt van 
de laatste werkdag. Vandaar dat be-
sloten is een dag eerder dit laatste 
werkdag-feestje te vieren. De praam 
luidt het oude jaar op 31 december 
uit met een groep vaste bezoekers. 
Kaarten hiervoor zijn helaas al uit-
verkocht. De jaarlijkse nieuwjaars-
party is op vrijdag 2 januari van 20.00 
tot 22.00 uur. Zaterdag avond 29 no-

vember is er in de Praam een speci-
ale 35+ party. De kaarten hiervoor 
zijn uitverkocht. Het café in de Zijd-
straat is tijdens de wintermaanden 
gesloten op zondag, van dinsdag tot 
en met zaterdag zijn bezoekers wel-
kom. Bezoekers van de Praam moe-
ten de winterperiode op vrijdag en 
zaterdag rekening houden met le-
gitimatie controle bij de ingang. Het 
café is toegankelijk voor iedereen 
vanaf 18 jaar en er mag binnen niet 
gerookt worden. De praam zoekt in 
deze nog naar een oplossing. Tot 
slot: vanaf januari gaat de geheel 
vernieuwde website in de lucht Heb 
je ideeën of suggesties? Mail het via  
www.cafedepraam.nl.

Neva Ensemble in de St. Jan
Kudelstaart - Zondag 30 november  
geeft het Neva Ensemble uit Sint Pe-
tersburg een concert in de Sint Jan 
Geboorte in Kudelstaart. Het Neva 
Ensemble is een klein koor dat be-
staat uit 7 personen, 4 dames en 3 
heren, en heeft zich gespecialiseerd 
in het zingen van Russische kerk-
muziek. Daarnaast wordt het reper-
toire aangevuld met beroemde lie-
deren uit folklore en lichte klassie-
ke muziek. Alle leden van het en-
semble hebben een professionele 
zangopleiding aan het conservatori-
um en als zanggroep heeft het zich 
een techniek eigen gemaakt, die uit-

munt in vocaal evenwicht. De eigen 
interpretatie van de Slavisch-Russi-
sche muziek wordt dan ook overal 
hogelijk gewaardeerd. 

Techniek en emotie
De combinatie van technisch mees-
terschap en emotionele betrokken-
heid maakt het optredens van het 
Neva Ensemble telkens weer tot een 
prachtige, ontroerende belevenis. 
In de pauze is er koffie met koek 
en hier wordt 75 eurocent voor ge-
vraagd voor het scholenproject in 
Malawi. Het concert zondag begint 
om 15.30 uur.

Saxofonist Hans Dulfer 
met New Band in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 29 november komt Hans Dul-
fer, één van de bekendste en meest 
veelzijdige tenor saxofonisten, naar 
Aalsmeer. In De Oude Veiling ver-
zorgt hij samen met zijn New Band 
een optreden. Dulfer volgt nauwlet-
tend de nieuwste trends, maar zal 
altijd jazzmuzikant in hart en nie-
ren blijven. Hij heeft in zijn carriè-
re vele prijzen mogen ontvangen en 
is een jazz-saxofonist met een Rock 
and Roll-attitude. Dulfer speelt te-
genwoordig ook in clubs en disco-

theken op diverse podia over de he-
le wereld en nu dus ook in De Ou-
de Veiling met een unieke combi-
natie van house beats en live sax, 
contra-bas en rap. Dulfer komt niet 
alleen naar Aalsmeer, hij neemt z’n 
band ook mee. De ‘New Band!’ van 
Hans Dulfer bestaat uit dj Kikke, Eric 
Barkman en mc John Helder.
De kaartverkoop voor deze avond 
is reeds gestart. Bestellen kan via 
de website www.deoudeveiling.nl of 
koop kaarten aan de bar van De Ou-
de Veiling in de Marktstraat. 

Avond over geluid bij de film
Film- en Videoclub bijeen
Aalsmeer - Maandagavond 1 de-
cember is er weer een clubavond 
van de Film- en Videoclub Aalsmeer. 
Henk Westerhof zal op deze avond 
uitleg geven hoe men het beste het 
geluid van een videofilm kan bewer-
ken. Heeft u problemen met de be-
werking van het geluid of met het 
toevoegen van muziek bij een vi-
deofilm, dan mag u deze avond niet 
missen. Tevens worden deze avond 

de resultaten van de drie clubop-
drachten ten behoeve van de Ci-
nefleurpromotiefilm 2009 bespre-
ken. De clubavonden van de F&VA 
worden om de veertien dagen ge-
houden in het gebouw ’t Anker aan 
de Oosteinderweg 273a in Oost en                    
beginnen om 20.00 uur. Informatie 
over de Film- en Videoclub Aalsmeer 
via tel. 0297 – 326344 of  via de web-
site www.videoclubaalsmeer.nl.

Zet je schoen 
bij The Fifties
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 4 
december brengt een aantal zwarte 
pieten om een bezoek aan poolca-
fé The Fifties in de Marktstraat. Van-
af 14.30 uur zijn alle kinderen (on-

der begeleiding van ouders), jeugd 
en volwassenen van harte welkom 
om een bezoek te brengen aan het 
café om de zwarte pieten te ont-
moeten. Uiteraard is de bar de he-
le middag en avond geopend. Ver-
der is het mogelijk om je schoen te 
zetten. Als je deze op 5 december 
weer op komt halen, zit er misschien 
wel iets in…

Betty Serveert treedt op in P60
Amstelveen - Het is alweer 10 Jaar 
geleden dat de Malboro Flashback 
Tours in Nederland plaatsvonden. 
Bekende Nederlandse bands die het 
repertoire van hun favoriete band 
of artiest coverden bleek een groot 
succes. Bettie Serveert deed des-
tijds optredens met nummers van 
The Velvet Underground en doet 

weer een reeks van deze optredens 
doen in de oerbezetting. Aanstaan-
de vrijdag 28 november worden de 
bezoekers van P60 in het stadshart 
getrakteerd op veel pop- en rock-
muziek van deze band. De zaal gaat 
open om 21.00 uur en de toegang 
bedraagt 10 euro in de voorverkoop 
en 11 euro aan de zaal.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HEEL  VEEL  SINTERKLAASCADEAUTJES  VOOR   MU-

NIEUWE, GEKLEURDE GITAARHOEZEN 
(ELEKTRISCH, AKOESTISCH, WESTERN)

NIEUWE FENDER SQUIERS
(ELEKTRISCHE GITAREN)

DONDERDAG 4 DECEMBER SINT-KOOPAVONDDONDERDAG 4 DECEMBER SINT-KOOPAVONDDONDERDAG 4 DECEMBER SINT-KOOPAVOND

(ELEKTRISCH, AKOESTISCH, WESTERN)

NIEUWE FENDER SQUIERS

Gedichten bij De Heimanshof
Hoofddorp - Op zondag 7 decem-
ber wordt in het bezoekerscentrum 
De Kijkdoos in De Heimanshof in 
Hoofddorp een gedichten- en ver-
halenvoordracht met als thema na-
tuur georganiseerd. Je hoeft niet al-
leen te luisteren, maar je kan zelf 
ook een gedicht voordagen. Je eigen 
gedicht bijvoorbeeld! Je zult zien dat 
je over iets heel kleins in de natuur 
al een groots gedicht kunt schrijven. 
Je eigen huisdier, een lieveheers-
beestje, de seizoenen, je kunt het zo 

gek niet bedenken. Je mag natuur-
lijk ook een bestaand gedicht voor-
dragen. Het gaat allemaal gebeuren 
om 14.30 en het  duurt tot 15.30 met 
de mogelijkheid voor een uitloop. 
De toegang is gratis. De tuin is open 
van 14.00 tot 17.00 uur. Ook de kas-
sen zijn open. Hier kun je een stukje 
oerwoud zien, waar bananen groei-
en. En wat dacht je van de woestijn 
met de ene na de andere scherpe 
cactus? De Heimanshof is gehuis-
vest aan de Wieger Bruinlaan 1.
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Aalsmeer - Op dinsdag 2 decem-
ber start PACT Aalsmeer, bestaande 
uit de politieke partijen D66, Groen 
Links en de PvdA, voor het tweede 
jaar met een nieuwe reeks politieke 
café’s in cultureel café Bacchus.
In die politieke café’s gaan actue-
le onderwerpen besproken worden. 
Ook zullen er een aantal gewone 
praatcafé’s komen waarin inwoners 
de mogelijkheid krijgen om PACT le-
den, bestuur en fractie te ontmoeten 
en met hen van gedachten te wisse-
len over allerlei actuele zaken. Het 
thema op 2 december is: Hoe geven 
we jeugd- en jongerenparticipatie in 
de gemeente Aalsmeer handen en 
voeten? Recentelijk is de Nota On-
dernemend Jeugd- en Gezinsbe-
leid 2008-2011 in de gemeenteraad 
aangenomen. 
Jongeren moeten een actieve rol 
krijgen bij het samenstellen en uit-

voeren van het activiteitenprogram-
ma. Dat is mooi, maar hoe dan? 
Het PACTcafé biedt de jongeren op 
2 december de mogelijkheid om 
hun wensen en ideeën aan de frac-
tie van PACT kenbaar te maken. 
Die wensen en ideeën zullen door 
de fraktie worden meegenomen 
als bouwstenen voor de wethou-
der bij de uitwerking van de Jonge-
ren-beleidsnota. Om de avond suc-
cesvol te laten verlopen, is een aan-
tal deskundigen uitgenodigd. Maar 
de beste deskundigen zijn natuur-
lijk de jongeren zelf en PACT roept 
dan ook de jeugd van Aalsmeer op 
om te komen en deze kans te be-
nutten om mee te praten over zaken 
die hen aangaan. 
Je bent van harte welkom op vrijdag 
2 december vanaf 20.00 uur in cul-
tureel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat 4.

Oproep aan Aalsmeerse jeugd: 
Praat mee in het PACT café!

Aalsmeer - Stichting Cardanus 
heeft samen met de jongeren een 
alternatief plan uitgewerkt voor het 
opknappen van de Jongeren Ont-
moetings Plek (JOP) bij sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg in Oost. 
Het plan om met de jongeren samen 
aan de slag te gaan is met ze be-
sproken. Daarbij werd duidelijk dat 
professionele begeleiding bij het 
opknappen noodzakelijk was. 
Daarvoor is contact opgenomen 
met Wellantcollege Westplas, met 
als resultaat dat de JOP vorige week 
is opgeknapt middels samenwer-

king tussen leerlingen van de West-
plas, de gemeente, Stichting Carda-
nus, graffitispuiter Jaimy Ris en de 
jongeren. 
Afgelopen vrijdag 21 november 
heeft wethouder Jaap Overbeek in 
het bijzijn van de betrokken part-
ners, jongeren en ouders de opge-
knapte JOP geopend. Naast het op-
knappen van de JOP zijn er ook, sa-
men met de partners, spelregels 
opgesteld waarin duidelijk is aan-
gegeven wat van de verschillende 
partners en de jongeren verwacht 
wordt.

Jongeren Ontmoetings Plek 
bij Bloemhof opgeknapt!

De Jongeren Ontmoetings Plek is opgeknapt en afgelopen vrijdag officieel 
weer in gebruik genomen. Ter gelegenheid hiervan heeft wethouder Jaap 
Overbeek de JOP voorzien van zijn handtekening.

Aalsmeer - Het knallen van vuur-
werk is helaas weer begonnen. 
Vuurwerk is leuk, maar er zijn ook 
risico’s aan verbonden. Ieder jaar 
weer experimenteren jongeren met 
het maken van eigen vuurwerkbom-
men. Dit kan ernstig fout gaat. Dit 
jaar gaat de gemeente Aalsmeer 
samen met jongerenwerk Carda-
nus voorlichting over vuurwerk ge-
ven. Voor de voorlichting is Bart van 
Nierop uitgenodigd. 
Bart is 24 jaar oud. Een paar jaar 
geleden heeft hij zelf een vuur-
werkbom gemaakt. Dit is fout ge-
gaan, de bom is in zijn handen ont-
ploft. Bart is hierdoor zijn wijsvinger 
en een stuk duim kwijtgeraakt. Vol-
gens zijn eigen zeggen mag hij van 
geluk spreken, een ander materi-

aal voor de bom had betekend dat 
hij de knal niet overleefd zou heb-
ben. Bart is frequent bezoeker van 
de N201, maar wil graag de rest van 
de jeugd uit Aalsmeer uitleggen wat 
de risico’s zijn van het gebruik van 
vuurwerk. Natuurlijk hoopt hij dat 
de jeugd na zijn verhaal en het zien 
van zijn letsel de gevaren gaat in-
zien. De komende weken gaat Bart 
samen met jongerenwerkers van 
Cardanus op tournee door de ge-
meente Aalsmeer. 
Vanavond, donderdag 27 novem-
ber, komt hij langs in Bon Ami aan 
de Dreef vanaf 19.30 uur. Ook zal 
hij met de jongerenwerkers mee de 
straat op gaan om jongeren op te 
zoeken in onder andere Kudelstaart 
en de wijk Oost.

Vuurwerkslachtoffer vertelt verhaal
Voorlichting jongeren 
over gebruik vuurwerk

Amstelland - Zaterdag 29 novem-
ber brengt de PvdA-fractie in Pro-
vinciale Staten van Noord-Holland 
een werkbezoek aan de regio Am-
stelland-Meerlanden. Tijdens het 
werkbezoek zullen Haarlemmer-
meer, Amstelveen en Uithoorn wor-
den bezocht. Dit werkbezoek is de 
zevende uit een reeks van acht regi-
onale werkbezoeken dit jaar, waarbij 
alle regio’s in Noord-Holland wor-
den aangedaan. 
Het werkbezoek begint om 10.00 
uur in Haarlemmermeer. Daar wordt 
met de Haarlemmermeerse PvdA-
fractie een rondrit gemaakt, on-
der andere langs Badhoevedorp in 
het kader van de omlegging van de 
A9. Ook worden het nieuwe logis-
tieke bedrijventerrein ACT en kas-
sengebied Primaviera bezocht. Bei-

de bedrijventerreinen worden op 
een duurzame manier aangelegd. 
Het bezoek aan Haarlemmermeer 
wordt afgesloten met een lunch in 
Hoofddorp. 
Tussen 13.00 en 14.30 uur zijn de 
statenleden te gast in Amstelveen. 
Daar wordt de ondertunneling en 
gebiedsontwikkeling van de A9 be-
zocht. Ook wordt een kort bezoek 
gebracht aan het Van der Togt Mu-
seum, dat onlangs financiële steun 
van de provincie kreeg. 
Het werkbezoek wordt tussen 15.00 
en 16.30 uur afgesloten in Uithoorn. 
Daar worden de voorziene knip in 
de ‘voormalige’ N201 door afbre-
ken van de Irenebrug, de herbe-
stemming van de voormalige N201 
in Uithoorn en de toekomst van de 
Boterdijk in de Kwakel besproken.

Statenfractie PvdA bezoekt 
de regio AmstellandAalsmeer - Een heftige storm raas-

de afgelopen vrijdag over Aalsmeer. 
Met name in de ochtenduren wist 
de wind hoge snelheden te beha-
len en werden potten en decoraties 
in tuinen speelballen van de wind, 
hadden borden en palen moeite om 
fier overeind te blijven staan, even-
als menig boom de wortels strakker 
moest aanspannen om niet omge-
blazen te worden. Er zijn dakpannen 
van huizen gewaaid, stormscha-
de moest geconstateerd worden 
bij enkele kassen, het gemaal bij 
de Stommeermolen is beschadigd 
geraakt en enkele, behoorlijk dik-
ke bomen bleken niet bestand te-
gen de storm. Op de Aalsmeerder-
weg had de brandweer in de och-
tend haar hadden vol aan een boom 

die half ontworteld was en waarvan 
de takken over de weg lagen. Ook 
de medewerkers van de gemeente 
moesten de weg op, want rond half 
elf in de ochtend was op de Horn-
weg eveneens een boom door de 
wind ‘gegrepen’. Van de dikke, al op 
leeftijd zijnde boom, die samen met 
mede groene soortgenoten al heel 
veel jaren het karakter van de sfeer-
volle Hornweg bepaalt, had menig-
een vast niet gedacht dat deze zich 
door de wind zou laten villen. In de 
middag nam de wind gelukkig iets 
af en in de avond stond nog slechts 
een briesje. De wind lijkt vrieskou 
‘vervoerd’ te hebben, want de da-
gen er na werd Nederland getrak-
teerd op hagel- en sneeuwbuiten en 
vorst in de nacht.

Ook op de Aalsmeerderweg moest de brandweer in actie komen om een om-
gewaaide boom van de weg te halen. Foto Ronald van Doorn.

Storm ‘hakt’ bomen om
Op de Hornweg was een boom niet bestand tegen de storm. Foto Henk 
Westerhof.

Aalsmeer - Op vrijdag 25 november, even na 10 uur, rukte een harde wind-
vlaag de dakbedekking van het gemaal van de Stom- en Hornmeer, gelegen 
naast de Stommeermolen. De windmeter op de molen gaf op dat moment 
een windsnelheid aan van 30 m/s. Architect Jaap Tromp, die naar wiebelende 
vliegtuigen zat te kijken, zag de dakbedekking opbollen en wegwaaien. Mede-
werkers van het waterschap hebben inmiddels noodvoorzieningen getroffen.
 

Dakbedekking de lucht in
                                                                           Foto Ronald van Doorn.

Uitslaande brand op boot
Aalsmeer - Vrijdag 21 november 
even na half 3 in de middag kreeg 
de brandweer een melding dat een 
brand woedde in een jachthaven 
aan de Uiterweg. 
Dikke, zwarte rookwolken leidden 
de spuitgasten naar de betreffen-
de locatie. Ter plaatse bleek het niet 
te gaan om een binnenbrand in een 
loods, maar om een brand op een 

boot. De achterzijde van het vaar-
tuig had vlam gevat. Door de hit-
te zijn enkele gasflessen aan boord 
ontploft. Toch kon de brandweer 
voorkomen dat de brand oversloeg 
naar nabij liggende boten. 
Het vuur was snel geblust. Er zijn 
geen gewonden gevallen. De oor-
zaak van de brand wordt onder-
zocht. 

Veel inbraken laatste tijd 
op terreinen van Flora
Aalsmeer - De laatste weken wor-
den de terreinen van FloraHolland 
geteisterd door inbraken. Zowel bij 
de veiling als bij boxhouders is er 
de laatste tijd ingebroken. Er wor-
den boxen en kantoren open gebro-
ken waarbij de inbrekers het voor-
namelijk hebben voorzien op com-
puters en geld. De Bedrijfbeveiligin-
gen van de diverse vestigingen heb-
ben reeds extra maatregelen geno-
men, onder andere verscherpte toe-
gangscontrole, extra mankracht en 
intensievere surveillance ronden. 
Maar door het open karakter van de 

gebouwen van FloraHolland en ook 
bij sommige van de bedrijven, blijft 
het mogelijk voor mensen met min-
der goede bedoelingen ongevraagd 
de veiling te betreden. Wees alert. 
Sluit deuren goed bij vertrek en laat 
geen waardevolle spullen achter in 
de auto of in kantoren. De gelegen-
heid maakt helaas de dief!
Mocht u op afwijkende tijden of op 
vreemde plaatsen verdachte perso-
nen of voertuigen in en om de vei-
ling aantreffen, meld dit dan direct 
bij de Bedrijfsbeveiliging of bij de 
politie, tel. 0900-8844.

Aalsmeer - Het college van B&W 
heeft besloten om per 1 janua-
ri 2009 een nieuwe organisatie vast 
te leggen in de Gemeenschappelijke 
Regeling ‘Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-Uithoorn’. In de nieuwe 
organisatie wordt in eerste instantie 
samengewerkt op de terreinen Werk 
& Inkomen, Wet maatschappelijke 
ondersteuning, WoZ-belastingen en 
ontwikkeling E-dienstverlening. De 
beide gemeenten zien bestuurlijk 
een meerwaarde in het bundelen 
van krachten. De dienstverlening 
aan de burger wordt verbeterd en 
efficiënter. Hierdoor kunnen beide 
gemeenten sneller antwoord geven 
op vragen van burgers en onderne-
mers. Bij een samenwerking is het 
belangrijk dat verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden duidelijk zijn. 
Daarom vormen de colleges van de 
gemeente Aalsmeer en de gemeen-
te Uithoorn het Algemeen Bestuur 
en vormen vier leden van beide col-
leges het Dagelijks Bestuur. Boven-
dien wordt een Hoofd Samenwer-
kingsverband aangenomen. De ver-

anderingen zullen gefaseerd plaats-
vinden. Personeelsleden van de bei-
de gemeenten worden eerst vanuit 
de ‘eigen’ gemeente ingezet binnen 
de nieuwe organisatie. Als inwo-
ner van een van de twee gemeen-
ten kunt u in de loop van 2009 over 
de terreinen waarop wordt samen-
gewerkt post ontvangen waarop de 
logo’s staan van zowel de gemeente 
Aalsmeer als de gemeente Uithoorn. 
Inwoners van beide gemeenten kun-
nen voor hun contacten met de ge-
meentelijke diensten nog steeds te-
recht bij hun eigen gemeente. Via 
de gemeentepagina’s in plaatse-
lijke kranten en via de gemeente-
lijke websites worden de inwoners 
en ondernemers op de hoogte ge-
houden van eventuele veranderin-
gen. De Gemeenschappelijke Rege-
ling wordt vanavond, donderdag 27 
november, behandeld in het Beraad 
in het gemeentehuis in Aalsmeer en 
op 4 december in Uithoorn. Besluit-
vorming van de Raad staat gepland 
op 11 december in Aalsmeer en 18 
december in Uithoorn.

Vanavond behandeling in beraad
Samenwerkingsverband Aalsmeer 
en Uithoorn vastgelegd

Rectificatie
Maar 8,6 kilo 
vuurwerk!
Kudelstaart - Op woensdag 12 no-
vember zijn drie jongens bekeurd in 
winkelcentrum Kudelstaart vanwe-
ge het afsteken van vuurwerk. Eén 
van hen had nog 25 strijkers in zijn 
bezit en deze heeft hij bij de poli-
tie moeten inleveren. De jongens 
verklaarden het vuurwerk gekocht 

te hebben van een plaatsgenoot. 
De politie is naar het adres van de 
verkoper gegaan en trof onder het 
bed van deze 13 jarige Kudelstaar-
ter geen 15 kilo, zoals vorige ver-
meld, maar 8,6 kilo vuurwerk aan. 
Het vuurwerk, waarschijnlijk af-
komstig uit België, is in beslag ge-
nomen. Via de politie heeft de krant 
de informatie over deze vuurwerk in 
beslag name gekregen. De politie 
heeft 15 kilo door gegeven, maar dit 
is, als al vermeld, onjuist. Het ging 
om 8,6 kilo.

Botsing op A4 
bij Rijsenhout 
Rijsenhout - Vier auto’s zijn be-
trokken geraakt bij een ongeval 
op de Rijksweg A4, op donderdag 
20 november. Het ongeluk gebeur-
de ter hoogte van Rijsenhout, om-
streeks 06.00 uur. Bij de botsing is 
een 33-jarige inwoonster van Am-

sterdam gewond geraakt en over-
gebracht naar het  Spaarnezieken-
huis Hoofddorp. 
De vrouw kwam met haar auto 
dwars op de rijbaan tot stilstand na-
dat zij in de linker vangrail was ge-
reden. Op de auto botsten nog eens 
drie personenauto’s. De rijbaan 
richting Amsterdam was deels ge-
stremd en kon om 08.20 uur weer  
worden vrijgegeven.
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Optreden Fascinating Rhythm Orchestra

Diner-dansant in grote 
zaal van De Oude Veiling
Aalsmeer - De Oude Veiling pre-
senteert op zondag 7 december een 
diner-dansant met muzikale bege-
leiding door The Fascinating Rhythm 
Orchestra. 
Tijdens een diner-dansant is het 
mogelijk om tussen de gangen door 
live muziek te beluisteren en uiter-
aard te dansen! The Fascinating 
Rhythm Orchestra is een jazzorkest 
dat de beste klanken van de Ameri-
kaanse swing- en dansmuziek com-
bineert met de Europese variétému-
ziek uit de woelige jaren twintig tot 
veertig van de vorige eeuw. 
Het ensemble is gespecialiseerd in 
de originele uitvoering van show-, 
ballroom- en dansmuziek en heeft 
inmiddels een enorm repertoire op-
gebouwd. 
Op het uitgebreide repertoire staat 
onder andere muziek van illustere 
musici als Cole Porter, George Gers-
hwin, Duke Ellington, Glenn Miller, 
Jimmy Dorsey en Kurt Weill. Titels 

als All That Jazz, Someone To Watch 
Over Me, Sing-Sing-Sing, Fascina-
ting Rhythm, Moonlight Serenade, 
We’re in the Money, Tiger Rag, Bra-
zil, Valse Vanité, The Mooch en I Got 
Rhythm lijken rechtstreeks van de 
78-toerenplaat afkomstig te zijn. De 
muziek klinkt swingend, heftig en 
ronkend, maar ook teder en zwoel. 
De leden van The Fascinating 
Rhythm Orchestra zijn allen ervaren 
professionele musici die hun sporen 
ruimschoots verdiend hebben in de 
muziekpraktijk. 
Het tienmansorkest oogt authentiek 
en straalt het vrolijke losse beeld 
van begin vorige eeuw uit. Reserve-
ren voor dit diner is noodzakelijk!
De Oude Veiling in de Marktstraat 
19 is telefonisch bereikbaar via 
0297-368378.
Kaarten reserveren kan ook via in-
fo@deoudeveiling.nl. Het diner-
dansant begint om 18.30 uur, de 
zaal is open vanaf 18.00 uur.

Bacchus als kraamkamer voor 
aanstormend cabarettalent

recensie

Aalsmeer - Jan Jaap van der Wal, 
Jochem Myjer, Kees Torn, Mike 
Boddé, Guido Weijers, André Ma-
nuel. Het zijn niet de minste caba-
retiers die ooit in cultureel café Bac-
chus hun geluk beproefden en later 
de erkende cabaretpodia opstorm-
den en tv-shows in elkaar knutsel-
den. Jan Jaap van der Wal roem-
de de intimiteit van het Aalsmeer-
se zaaltje en het directe contact met 
het publiek. Hij zou zeker een keer 
terugkomen, maar… blijft weg. Te 
duur. Maar niet getreurd, nieuwe 
namen dienen zich aan. Bacchus als 
kraamkamer voor aanstormend ta-
lent, er zijn ergere dingen. Natuur-
lijk zitten er missers tussen, maar de  
KCA organisatoren slagen er jaar-
lijks in een alleraardigste serie neer 
te zetten. Zaterdagavond was zo’n 
kleinood. Zeker na de pauze met 
Daniël van Veen, die met de flair die 
hij bezit, buiten Bacchus eveneens 
een woordje kan meespreken. Een 
innemende 32-jarige in vlot pak, 
die zichzelf begeleidt op piano en 
het publiek ontwapenend bespeelt. 
De lach is nooit ver weg. Driekwar-
tier lang laat hij de vijftig bezoekers 
kennismaken met zijn privé-sores. 
Een vondst is de trompet waar-
op Sybren van Doesum subtiel zijn 
kunsten vertoont en de woorden 
van Van Veen kracht bijzet. Enige 
minpuntje van de trompettist: zijn 
afgedragen outfit. Daarmee komt 
hij de grotere podia niet op. Dani-
el van Veen biedt een voorstelling 
vol verrassingen onder de titel ‘Al-
leen’. De titel staat voor zijn eerste 
soloprogramma, waarvan hij in Bac-
chus een try-out presenteerde. Al-
léén, dat slaat bovendien op zijn ge-
moedstoestand, want die ochtend 
is het uitgegaan met zijn vriendin. 
“Het gaat hartstikke goed,” roept hij. 
Voor alle duidelijkheid benoemt hij 
de drie thema’s van zijn programma: 
liefde, gebrek aan liefde en verlan-
gen. Ruimte genoeg dus voor treu-
righeid, zelfmedelijden en een me-
lancholieke ondertoon. Maar dan 
opeens begint hij, stampvoetend 
achter de piano en begeleid door 
trompetgetetter, te vertellen dat zijn 
vriendin onder hem woont. “Ik hoop 
dat ze thuis is,” meldt hij droog-
jes. Of hij speelt een tuinkabouter, 
die ook zo zijn seksuele behoeftes 
heeft, maar ze niet kan uiten door-
dat hij van steen is. Het slot is een 
daverend lied over de mooie meid 
op de dansvloer. 
“Kijk hoe ze danst, zwiert, zwaait 
en springt. Alle mannen blij, al-
le vrouwen jaloers. Ik ben zo blij, ze 
kijkt naar… mij!” Maar een zin ver-
der is zijn euforie voorbij. Want “ze 
heeft een vriend, een leuke vriend – 

een vriend… van mij”. Van Veen en 
Van Doesum moeten terugkomen 
voor een toegift, een ‘carnavalskra-
ker’ met eenzelfde herkenbaar ab-
surdisme. Vóór de pauze weet ook 
Nina de la Croix (27), vorig jaar fi-
nalist op het Amsterdamse Klein-
kunst Festival, het publiek te be-
koren. Toch was het goed dat zij de 
eerste driekwartier voor haar reke-
ning nam. De vrolijkheid van haar 
rok en priemende ogen passen bij 
haar enthousiasme, ze zingt natu-
rel en straalt keer op keer. “Ik praat 
veel, ik ben een druk mens,” geeft ze 
toe. Dat klopte. Jammer dat ze geen 
vlottere, spannendere teksten ople-
pelt… Net als Daniël van Veen gaat 
Nina de la Croix, begeleid door gi-
tarist Maarten Ebbers, in haar pro-
gramma ‘Poldervrouw’ alléén door 
het leven. “Zijn hier vrijgezellen in 
de zaal?” vraagt ze prompt. “Man-
nen met relaties van langer dan 
twee jaar, dat moet verboden wor-
den. Ontmoet ik ergens een leuke 
man, zegt ie al gauw: ik ga naar mijn 
vriendin.” Ze verlaat de doodse pol-
der om in Parijs haar dromen waar 
te maken. Alles mislukt op een of 
andere manier. Ze behelpt zich op 
zulke momenten graag met haar fa-
voriete spelletje: dilemma’s. “Wat is 
het minst erg: iemand die vreselijk, 
maar dan ook écht vreselijk, uit zijn 
mond stinkt, of iemand met pukkels 
op zijn gezicht die maar door blij-
ven etteren?  En wat kies je: Je leven 
lang alléén of je hele leven voortdu-
rend, maar dan ook voortdurend, ie-
mand naast je?” Op audities waar 
ze nogal eens aan meedoet, heeft 
ze evenmin ooit geluk, vertelt Nina 
de la Croix. “Sorry, het is niet wat we 
zoeken, is elke keer het commen-
taar.” Ongewild gaf ze met die uit-
spraak een oordeel over haar eigen 
voorstelling: niet goed genoeg. Hoe 
ver ze het in haar eentje schopt als 
cabaretier, is de vraag. Daniël van 
Veen komt er wel, zij zal de gro-
te podia zo niet halen. Maar in één 
ding toont ze zich een fantastische 
vakvrouw, ze kan een sirene nadoen 
als geen ander. Wat een volume, wat 
een zuiverheid, wat een oerkracht. 
Heel Aalsmeer zou aangenaam ver-
rast opveren als Nina de la Croix el-
ke eerste maandag van de maand 
om 12.00 uur voor luchtalarm zou 
spelen. Bij een auditie daarvoor zal 
ze glansrijk slagen. Kortom, het was 
22 november weer een geslaagde 
cabaret avond in cultureel café Bac-
chus. Was je er niet bij? 
Op zaterdag 10 januari is het vol-
gende KCA cabaret-avond met dit 
maal Johan Goossens. 

Han Carpay.

Nieuwe expositie Een schilderachtig dorp 
Aalsmeer gezien door ogen van 
kunstenaars in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting Oud Aalsmeer 
en Stichting KCA presenteren een-
malig en voor het eerst in de ge-
schiedenis een indrukwekken-
de opstelling onbekende tekenin-
gen, aquarellen en schilderijen over 
Aalsmeer en Kudelstaart. Alle wer-
ken zijn onder de titel ‘Een schilder-
achtig dorp’ bijeengebracht in een 
tot in de nok gevuld Oude Raad-
huis. Een uitzonderlijk gezelschap 
van 100 exposanten (een record 
voor het Oude Raadhuis), variërend 
van gerenommeerde kunstenaars, 
plaatselijke beroemdheden en fol-
kloristisch sentiment. Door nimmer 
aflatend speurwerk en enthousias-
me van Jan Willem de Wijn en Jan 
Ran en de medewerking van ve-
le bruikleengevers, werden er in to-
taal 530 werken geïnventariseerd, 
waarvan er 278 zijn opgenomen in 
het boek ‘Een schilderachtig dorp’ 
dat dezer dagen verschijnt. Samen 
met Annefie van Itterzon van KCA 
werden daarvan 147 werken voor de 
tentoonstelling geselecteerd. Het is 
uniek om te zien hoe de identiteit 
van het bloemendorp met wereld-
faam  is vastgelegd in een veelheid 
aan kunststijlen en opvattingen van 
1850 tot aan nu. De titel van de ten-
toonstelling roept  interessante vra-
gen op, hoe schilderachtig was en is 
Aalsmeer ?
In welke eeuw en door wie werd 
Aalsmeer op papier en schilders-
doek vereeuwigd? Waar streken de 
kunstenaars met veldezel en water-
verf neer en wat is er sindsdien ver-
anderd? Aan het begin van de vori-
ge eeuw was Aalsmeer nog in zich-
zelf gekeerd, maar gaandeweg wor-
den ook de veranderingen zicht-
baar. De kunstenaars kiezen veelal 
landschappelijke motieven, verstilde 
dorpsgezichten, moerasgebieden,  
serene kerken en molens, of de ro-
buuste watertoren onder wisselend 
licht. Neoromantische tekeningen of 
schilderachtige plaatjes die de een-
voud van het dorpse leven weerge-
ven. Een Hollands tafereeltje van Eli-
se van Kooten weerspiegelt de sfeer 
van een koude dag op het ijs van de 
Molenvliet. Er zijn echter ook  voor-
beelden van typisch Aalsmeerse 
identiteit. Een besneeuwde akker, 
een bloeiende seringenstruik, een 
afgeschreven ketelhuis met schoor-
steenpijp, de  schuilhut van weleer, 
het seringenpark in transcenden-
te blauwtinten, de oude boom bij 
Topsvoort. Een volgeladen bagger-
schuit naast een indringend portret 
van de baggeraar. Ook  de keuze 

om slechts het roestige slot van een 
kasdeur weer te geven is persoonlijk 
en markant. Het expressieve hand-
schrift van Karin Borgman is te zien, 
het magisch realisme van Dirk An-
nokkee en Michael Sehstedt en  het 
oog voor detail van Jan Lunenburg, 
Coq Scheltens en Marijtje Ceelen. 
De  verlaten  kassen van Cathy van 
der Meulen, de atmosferische aqua-
rellen van Liesbeth Eilders, An van 
Beeck Calkoen en Janny Harting en 
nog veel meer poëtische impressies. 
Allemaal streven ze er naar vat  te 
krijgen op dat weerbarstige begrip 
‘getrouwe werkelijkheid’. 
Treffend is het panoramische wand-
kleed Aalsmeer uit 1973 van Hen-
ny Weima waarmee  KCA de ten-
toonstelling al aankondigt. Het mo-
numentale kleed kan gezien wor-
den als een visuele hommage aan 
het dorp vrijwel alle karakteristie-
ke gebouwen staan er op. De ont-
werpster van dit kleed is van mening 
dat  kunst geen nabootsing is, maar 
gebruikt moet worden om een per-
soonlijke visie over te brengen. In 
het kleed vatten elementen uit de 
realiteit en  fantasie en het bijbel-
se verlossingsmotief haar visie sa-
men. De expositie laat  zien dat het 
waterrijke bloemendorp, omgeven 
door unieke rietlanden met weid-
se verten velen heeft geïnspireerd 
en dat het nog maar een penseel-
haar scheelt of Aalsmeer manifes-
teert zich als kunstenaarsdorp! De 
expositie ‘Een schilderachtig dorp’ is 
van 27 november tot en met 4 janu-
ari te zien in Het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat. Openingstijden zijn 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. De toegang 
is gratis. Aanstaande zaterdag 29 ja-
nuari wordt de nieuwe expositie of-
ficieel geopend door burgemeester 
Pieter Litjens om 16.00 uur. Belang-
stellenden zijn van harte welkom.
 
Workshop voor kinderen
Het is een mooie wintergedachte 
van Stichting KCA om gedurende 
de expositie  een workshop te orga-
niseren waar kinderen een schilde-
rij kunnen maken van het mooiste 
plekje van Aalsmeer. 
De resultaten daarvan worden ge-
toond op de kinderkunstzolder! 
De workshop is op zaterdagmiddag 
3 januari van 14.00 tot 15.30 uur.
Kosten zijn 7,50 euro per deelnemer 
en opgeven kan via kcainfo@kpn-
planet.nl .

Tekst: KCA, Annefie van Itterzon.

Nel de Boer brengt schilderij in voor tentoonstelling die zaterdag van start 
gaat.

Cursus Muziek op schoot in januari
Ensembles kunstencentrum 
De Hint hebben nog plaats
Aalsmeer - Kunstencentrum de 
Hint organiseert evenals voorgaan-
de jaren een aantal ensembles 
waaraan leerlingen en niet-leerlin-
gen deel kunnen nemen. De Stich-
ting Vrienden van de Hint sponsort 
de ensembles, waardoor de prijs 
laag is. Voor de jeugd komen de en-
sembles op 25 euro voor leerlingen 
van De Hint en 125 euro voor niet-
leerlingen. 
Voor volwassenen kost deelname 
aan het ensemble 29,75 euro voor 
leerlingen van De Hint en 148,75 eu-
ro voor niet leerlingen. Er zijn al en-
sembles gestart, onder andere de 
Big band, het Jazz ensemble en het 
Musical ensemble. Vanaf januari tot 
en met maart worden daar de Pop/
fusion band, Juniorband, Senioren 
orkest en een Strijkers ensemble 
aan toegevoegd. 
Voor de Pop/fusion band en de Ju-
niorband hebben zich al voldoen-
de mensen gemeld. Er kan nog wor-
den ingeschreven voor het Musi-
cal ensemble, het Senioren orkest, 
en het Strijkers ensemble. Het re-
pertoire van het Musical ensemble 
bestaat uit film- en musicalmuziek 
van onder andere The Phantom of 
the Opera, Jesus Christ Superstar, 
Conquest of Paradise en Second 
waltz. De docent bij dit ensemble 
voor beginners en gevorderden is 
Peter van Marle, die elke maandag 
van 18.30 tot19.30 uur in De Hint in 
de 1e J.C Mensinghlaan 29 de les 
zal geven. In dit ensemble is nog 
plaats voor een bassist en voor me-
lodie instrumenten, zoals dwarsfluit, 
viool en klarinet. 
Het Senioren orkest is voor volwas-
senen bedoeld die een blaas- of 

strijkinstrument bespelen. Het re-
pertoire van dit ensemble bestaat 
uit licht klassieke muziek, populaire 
en volksmuziek. 
Anja Bouman is de docent bij dit or-
kest, dat elke vrijdag van 14.00 tot 
15.00 uur in De Hint in Uithoorn 
repeteert. Het Strijkers ensemble 
speelt klassieke muziek en volks-
muziek. Dit ensemble is bestemd 
voor viool, altviool, cello en contra-
bas. Iedereen die vanaf de eerste 
positie kan spelen is welkom bij dit 
ensemble. 
Clara Post is de docent voor deze 
groep, die elke woensdag van 17.30 
tot 18.30 uur repeteert in De Hint in 
Uithoorn. 

Cursus Muziek op schoot
Vanaf half januari start (bij voldoen-
de deelname) de cursus Muziek op 
schoot. Deze cursus bestaat uit tien 
lessen van 45 minuten en is bedoeld 
voor zeer jonge kinderen. De lessen 
worden aan drie leeftijdsgroepen 
gegeven: aan de dreumesen van 9 
tot 17 maanden, aan de jonge peu-
ters van 1,5 tot 2,5 jaar en aan de 
oudere peuters van 2,5 tot 4 jaar. Tij-
dens de bijeenkomsten wordt door 
de ouders en de kinderen gezon-
gen, gedanst, geëxperimenteerd 
met klank, geluid en bewegings-
vormen. Nellie Rekvelt is de docent 
voor deze leuke cursus in De Hint 
Uithoorn op woensdagochtend tus-
sen 9.00 en 11.45 uur. 
De kosten bedragen 85 euro voor de 
inschrijving van één vaste begelei-
der met één kind. Voor deze cursus 
en de ensembles kan ingeschreven 
worden via de website (www.dehint.
nl) tot 15 december.

Final Party jarig Dorpshuis 
met Crazy Piano’s on Tour
Kudelstaart - Op zaterdag 27 de-
cember wordt het laatste feest in 
het kader van het 40-jarige jubileum 
van het Dorpshuis georganiseerd. 
En dit zal net als alle andere feesten 
een onvergetelijke avond worden. 
Het afgelopen jaar zijn er meerde-
re feesten geweest, elk met een ver-
schillend thema. 
Het jaar begon met een back to the 
sixties-feest, gevolgd door een se-
venties disco. Het thema van het 
derde feest was Kudelstaart goes 
crazy, terwijl het vierde feest volle-
dig in Volendamse sferen was. Het 
laatste feest laat de feestavond 
weer volledig over aan de mensen 
in de zaal. 
Zij mogen wederom op dit feest de 
muziekkeuze bepalen. Anders ge-
zegd, wat het publiek wil horen, 
wordt gespeeld!  De Crazy Piano’s 
on Tour zullen namelijk weer terug-
keren in het Dorpshuis. 
Na een zeer succesvolle avond is 
het de organisatie wederom gelukt 
om deze razendsnelle pianisten vast 
te leggen. 
Tijdens de avond zullen er weer twee 
kleurige piano’s opgesteld staan 
in het Dorpshuis. Rond en zelfs op 
de piano’s zal het feest zich afspe-

len. Twee pianisten met razendsnel-
le vingers zorgen samen met een 
weergaloze drummer voor opzwe-
pende ritmes. De hele avond puur 
entertainment, dat toewerkt naar 
een schitterende climax. Muziek 
en show zoals het publiek het liefst 
hoort en ziet. Niet alleen door de 
muziekkeuze van het publiek zelf, 
maar ook door het rechtstreeks be-
trekken van het publiek bij het en-
tertainment. 
Live gespeeld door meesterlijke pia-
nisten, die ieder aangevraagd num-
mer blindelings kunnen spelen en 
zingen. Zij draaien hun hand niet 
om voor een onvervalste Neder-
landse meezinger van André Hazes 
of Guus Meeuwis. Maar ook Robbie 
Williams of Anouk, behoren tot het 
repertoire en komen op deze avond 
voorbij. Sterker nog, als je zelf boven 
op een piano wilt zingen, kan dat op 
deze avond. 
Dit feest is al weer het laatste feest 
vanwege het 40-jarige jubileum van 
het Dorpshuis in Kudelstaart. Kaar-
ten gaan vanaf 29 november in de 
voorverkoop bij de service balie van 
AH en bij het Dorpshuis en kosten 
10 euro per stuk. De zaal gaat 27 
december open om 20.00 uur. 

Van 28 tot en met 30 november                   
Vogeltentoonstelling in Reede
Rijsenhout - Vogelvereniging de 
Rijsenvogel houdt van vrijdag 28 tot 
en met zondag 30 november de on-
derlinge jaarlijkse tentoonstelling. 
Ook nu zijn de leden er weer in ge-
slaagd om zo’n 540 vogels bij elkaar 
te brengen. De show, die in de wijde 
omgeving zeer in trek is vanwege de 
vele grote parkieten en papagaai-
en die hier geshowd worden in rui-
me kooien, is in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat.
 In het Brabantse land is het heel 
normaal dat er zoveel van die gro-
te parkieten op een show gebracht 
worden, maar voor zo’n klein dorp 
als Rijsenhout mag het gerust uniek 
genoemd worden. 
Maar ook de kleinere soorten zijn 
in ruime mate aanwezig op deze 

show. Verder is een aparte hoek in-
gericht voor verkoop van de door le-
den zelf gekweekte vogels. Tevens 
is hier een aparte stand waar alle 
benodigde attributen voor vogels te 
koop is. Zeker de moeite waard om 
deze show te bezoeken. 
De opening is op vrijdag 28 novem-
ber om 20.00 en deze dag is publiek 
tot 22.00 uur welkom. Zaterdag 29 
november is de show te bezoeken 
tussen10.00 en 22.00 uur en zondag 
30 november kunnen belangstellen-
den De Reede binnen stappen van 
10.00 tot 15.30 uur. 
Ter afsluiting van het bezoek kan 
geprobeerd worden een prijsje te 
winnen in de grote tombola. De toe-
gang tot de vogeltentoonstelling is 
gratis.

Speelavond Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 1 decem-
ber houdt buurtvereniging Allen 
Weerbaar voor liefhebbers een ge-
zellige speelavond. 
In gebouw ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat komen de kaarters 
bijeen. Gekozen kan worden uit kla-
verjassen of jokeren. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
geschud. Deelnemers worden ver-
zocht om 19.45 uur aanwezig te zijn. 
U/jij bent van harte welkom. 

Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door me-
vrouw A. van der Stroom met 5918 
punten. 
Op plaats twee is mevrouw L. de 
Nooy geëindigd met 5428 punten en 
plaats drie wordt bezet door de heer 
D. Könst met 5142 punten. 
Bij het jokeren bleek Ingrid onver-
slaanbaar met 350 punten. Zij werd 
gevolgd door mevrouw R. Tulp met 
380 punten.
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Feesttaart voor vijftien jaar 
kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer - Het is u waarschijn-
lijk niet ontgaan dat kinderboerde-
rij Boerenvreugd dit jaar vijftien jaar 
bestaat. Met allerlei extra activitei-
ten is en wordt dit jaar gevierd dat 
koningin Beatrix de boerderij op 6 
november 1993 feestelijk heeft ge-
opend. Vorige week zijn alle vrijwilli-
gers op de boerderij in het zonnetje 
gezet. Er werd een feestje gevierd 
in de grote tent op de boerderij. Er 
werden onder meer allerlei verras-
sende videobeelden vertoond over 
de heel oude en nieuwe kinderboer-
derij. Er waren beelden uit de jaren 
vijftig en zestig toen Boerenvreugd 
aan de Kudelstaartseweg nog echt 

een boerderij was, beelden van 
het opknappen van het jeugdhonk 
Boerenvreugd en de fatale brand 
in 1973 en beelden van een groot 
feestconcert in en buiten het jeugd-
honk. Daarna werd de openingsfilm 
van de kinderboerderij vertoond en 
diverse televisie-opnamens. Uiter-
aard werd er ook een grote feest-
taart aangesneden door secretaris 
Rina Velders, een van de vrijwilligers 
van het eerste uur. De laatste activi-
teit van dit jaar is de grote wereld-
se kerstviering  op zondag 21 de-
cember. Hierover volgt nog de no-
dige informatie. Zie ook www.boe-
renvreugd.nl.

Beeldhouwster en notaris 
te gast in Talk of the Town
Aalsmeer - Zondag 30 november is 
er weer een Talk of the Town praat-
show in de bovenzaal van De Oude 
Veiling in de Marktstraat. Aanvang 
15.30 uur.  Te gast zijn de beken-
de Aalsmeerse beeldhouwster Miep 
Maarse en notaris en verzamelaar 
Geert Labordus. Talkshow host is 
schrijver-journalist Theodore van 
Houten. Alle betrokkenen zijn (dit-
maal) geboren Aalsmeerders. Kun-
stenares Miep Maarse is een doch-
ter van een van de fameuze bus-

Wellantcollege Aalsmeer 
start met kookklas in vmbo
Aalsmeer - Met ingang van school-
jaar 2009-2010 start Wellantcollege 
de Groenstrook Aalsmeer in het eer-
ste leerjaar met een kookklas in het 
vmbo. Voor kinderen die een vm-
bo-advies hebben gekregen en het 
daarnaast leuk vinden om met voe-
ding, gezondheid en koken bezig 
te zijn, bestaat nu de mogelijkheid 
om school met hobby te combine-
ren. De kookklas maakt onderdeel 
uit van het vaste schoolprogramma. 
De leerlingen volgen het reguliere 
vmbo-programma. Een dagdeel per 
week is gereserveerd voor de kook-
klas. De kookklas is bedoeld voor 
leerlingen die het leuk vinden om 
met voeding en gezondheid bezig 

te zijn en die nieuwsgierig zijn naar 
waar het voedsel vandaan komt en 
hoe het groeit en bloeit. Naast het 
reguliere vmbo-programma leren 
ze veel over gezonde voeding, teelt, 
productie, kooktechnieken en berei-
dingswijze. 
De kookklas in het vmbo duurt 4 jaar 
en sluit aan op een nieuw te ontwik-
kelen groene mbo-opleiding voe-
ding en gezondheid. Wellantcollege 
vmbo de Groenstrook Aalsmeer is 
gevestigd aan de Jac. P. Thijsselaan 
18. Informatie is te verkrijgen via te-
lefoonnummer: 0297-384949 of via 
dewebsite: www.wellant.nl. 

Foto: Abeer Soeterbroek

Verwendag voor moeders 
gehandicapt of ziek kind
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 
‘verwendag’ verdient? Serviceclub 
Rotary AMU organiseert komend  
jaar op zaterdag 4 april weer een 
geheel verzorgd dagje uit. Op de-
ze ‘verwendag’ worden de moeders 
een dag lang in de watten gelegd. 
Het onderlinge contact en uitwisse-
len van ervaringen maken zo’n dag 
extra waardevol. Het verzorgen van 
een kind met een chronische ziek-
te of handicap is vaak zwaar. Of dit 
nu een kind met een lichamelijke of 
geestelijke handicap betreft. Vele 
van deze kinderen blijven tot op late 
leeftijd afhankelijk van hun ouders 
en hebben intensieve begeleiding 
nodig. Ouders die zo iets overkomt 
hoor je over het algemeen niet kla-
gen. Vooral de moeders vinden het 
gewoon dat ze met meer dan 100 
procent inzet hun kind grootbren-
gen en dag en nacht voor hen klaar-
staan. Tijd voor henzelf is er dan 
ook vaak niet bij. Speciaal voor de-
ze moeders die, meer dan de mees-
te ouders, het verdienen om er een 
dagje helemaal onbezorgd tussen-
uit te zijn, wordt de Moederverwen-

dag georganiseerd. Als u een moe-
der in Aalsmeer of Kudelstaart kent, 
die een echte verwendag verdient, 
neem dan (vertrouwelijk) contact 
op met Marianne van der Schilden, 
tel. 0297-367499 of mjvanderschil-
den@hotmail.com) of Gea Luurs, 
tel. 0297-368031 of koos.luurs@wa-
nadoo.nl). Graag vóór 15 december 
aanstaande. Rotary AMU hoopt er 
weer een echte verwendag van te 
maken, voor mensen die het echt 
verdienen!
Afgelopen voorjaar is in de gemeen-
te Aalsmeer alweer de derde Moe-
derverwendag georganiseerd. Ruim 
veertig moeders zijn een dag lang 
op stap geweest en hebben geno-
ten van een ontvangst door burge-
meester Litjens op het gemeente-
huis, muzikale optredens, een work-
shop en stadswandeling in Utrecht 
en een heerlijk diner. Maar vooral 
het onderlinge contact tussen de 
moeders en de mogelijkheid erva-
ringen uit te wisselen heeft die dag 
voor hen heel bijzonder en waar-
devol gemaakt. Met deze oproep 
hoopt Rotary AMU ook moeders te 
bereiken die de vorige keren niet 
zijn mee geweest, maar die ook voor 
een echte verwendag in aanmer-
king komen.   

ondernemers. Zij kreeg haar oplei-
ding in het atelier van de beroemde 
Haarlemse beeldhouwer Mari An-
driessen, waarna zij nog in Londen 
en aan de Amsterdamse Rietveld 
Academie studeerde. Zij geniet gro-
te bekendheid met haar werk, dat 
vaak geïnspireerd is op grote zoog-
dieren, met menselijke emoties en 
gedrag. In haar werk lijken brons en 
steen, maar ook modernere materi-
alen gestileerd tot leven te komen in 
de vorm van nijlpaarden, olifanten, 

beren en giraffen. Ook circuspaar-
den heeft zij in brons gerealiseerd, 
soms in een echte piste. Haar nijl-
paarden en olifanten staan, zitten, 
liggen, dansen of luieren. Ze zwem-
men en schaatsen zelfs, of wiegen 
hun jong. Miep Maarse maakt ook 
meer realistische beelden, koppen 
of bustes en bovendien abstracte, 
geometrische werken van perspex 
of metaal. Haar werk is internatio-
naal tentoongesteld, tot in Berlijn 
en New York. De veelzijdige nota-
ris Geert Labordus, die onlangs in 
Aalsmeer zijn kantoor opende, is de 
zoon van een Aalsmeerse onderwij-
zer en ook familie van Jan Labor-
dus, die jarenlang paukenist van het 
Concertgebouworkest was. Geert 
Labordus had wel in de journalis-

tiek gewild, maar was net zo lief het 
onderwijs ingegaan. Zijn grote pas-
sie gold echter de muziek. Hij leer-
de gitaar en mandoline spelen en 
begon snaarinstrumenten te verza-
melen. Zijn collectie concentreerde 
zich al snel op de mandoline, een 
Zuid-Europees instrument met een 
grote charme, ook in orkestverband. 
Op een notariskantoor ontdekte hij 
echter de fascinerende kanten van 
het notariaat, wat resulteerde in zijn 
studie aan de VU in Amsterdam. 
Zijn collectie historische muziekin-
strumenten is op zijn minst opmer-
kelijk te noemen binnen een nota-
riskantoor. De toegang voor Talk of 
the Town bedraagt 5 euro, waarvoor 
men in De Oude veiling ook twee 
consumpties krijgt.

Met OVAK breekt zon weer door
Aalsmeer - “Dat wat geweest is, is 
geweest, wij kijken nu met een fris-
se blik vooruit”, is de vrolijke mening 
van de heren Aat van der Zwaard, 
voorzitter, Piet Buskermolen, vice 
voorzitter, Jan Eveleens, secreta-
ris, en Jan Dekkers, penningmees-
ter. Zij hebben tijdens de onrusti-
ge ANBO periode als een gewel-
dig vangnet gediend voor deze ou-
derenvereniging afdeling Aalsmeer 
en met het oprichten van de OVAK 
(Ouderen Vereniging Aalsmeer Ku-
delstaart e.o) lijkt de lucht weer op-
geklaard. Al ruim zestienhonderd 
nieuwe aanmeldingen bevestigen 
dat Aalsmeerders geen behoef-
te hebben aan bemoeienissen van 
welke vakbond dan ook. 
“Natuurlijk zijn wij blij met deze sup-
port. Kijk, de meeste Aalsmeerders 
die zich ooit hebben aangesloten 
bij de ANBO zijn vaak zelfstandige 
ondernemers geweest. Wanneer er 
dan op een gegeven moment wordt 
geopperd dat het roer om moet, het 
tijd wordt om de krachten te bun-
delen waardoor er, naar zeggen, op 
landelijk en zelfs Europees niveau 
meer gedaan kan worden voor de 
ouderen, dan blijkt dat dit niet zo-
maar door de Aalsmeerders te wor-
den geaccepteerd. Men ging zich 
afvragen ‘Waar liggen dan die voor-
delen en waarom moet ik mij nu op 
deze leeftijd nog gaan aansluiten 
bij een vakbond?’ In Aalsmeer was 
men, zo is gebleken, buitengewoon 
tevreden met het functioneren van 
het ANBO Hoofdbestuur Aalsmeer. 
Maar ja, democratie is een groot 
goed en wanneer ANBO Nederland 
besluit om zich toch aan te sluiten 

bij het FNV dan moeten de afdelin-
gen volgen.”

Ongeruste leden
Tenzij er vanuit de leden van de af-
deling Aalsmeer zoveel protest komt 
en er zelfs spontane acties worden 
ondernomen. Leden en vrijwilli-
gers stelden een brief samen waar-
in werd vermeld hoe zij dachten dat 
de vork in de steel zat. Want met die 
voordelen viel het wel mee. In de 
ogen van veel Aalsmeerders zou de 
aansluiting wel eens kunnen leiden 
tot een versobering wat betreft de 
persoonlijke aandacht. 
“De Aalsmeerse afdeling staat maar 
één ding voor ogen en dat is het 
sociale contact hoog in het vaan-
del houden”, zo luidde de context. 
Men zag er van komen dat er voor 
de zeer gewaardeerde activitei-
ten geen geld meer zou zijn en dat 
mocht nooit gebeuren!  Men ging 
de straat op. Er werd tekst en uit-
leg gegeven aan degenen die daar 
belangstelling voor hadden. Boven-
dien kregen de leden een brief in 
de bus waar een strookje was bij-
gevoegd waarop men zijn of haar 
bezorgdheid kon uiten. Die actie  is 
de Landelijke ANBO duidelijk in het 
verkeerde keelgat geschoten en als 
reactie daarop werd het plaatselij-
ke bestuur geschorst en de bankre-
keningen geblokkeerd. Als een mo-
kerslag kwam deze voor velen on-
verklaarbare reactie aan. De toch al 
oververhitte gemoederen bereikten 
een kookpunt tijdens een emotio-
nele vergadering. Er werden verwij-
ten over en weer gemaakt. Terecht 
of onterecht, de realiteit was dat 

heel veel leden zich ernstig zorgen 
maakten over de sociale benadering 
en de huidige financiële situatie van 
de landelijke ANBO, die er nu niet 
bepaald rooskleurig uitziet. Zowel 
de leden als alle vrijwilligers ver-
klaarden zich solidair met het be-
stuur dat van hoger hand de wacht 
aangezegd was. Om nu uit die im-
passe te komen, en omdat vooruit 
kijken altijd beter is dan je blind te 
blijven staren op een inmiddels on-
houdbare situatie, hebben bovenge-
noemde heren, die zonder uitzonde-
ring over veel bestuurlijke ervaring 
beschikken, de hoofden bij elkaar 
gestoken en eens gekeken welke 
oplossing er te bieden viel. “Wij voe-
len ons verantwoordelijk voor alle 
ANBO leden en willen niemand in 
de steek laten.” Men ging naar de 
notaris en naar de Kamer van Koop-
handel en zo werd de nieuwe ver-
eniging OVAK een feit. Voor alle le-
den werd in heldere bewoording de 
voor- en nadelen van de op handen 
zijnde veranderingen op papier ge-
zet. “Men reageerde zeer positief. 
Wij kregen zelfs briefjes met daar-
op teksten als ‘veel sterkte’ of  ‘be-
dankt’. Ook meldden zich mensen 
spontaan aan als vrijwilliger. Van de 
1700 brieven die er zijn verstuurd 
kwamen er slechts een paar reac-
ties die het niet met ons eens wa-
ren.” Ondanks de opklaring bleven 
er toch ook nog vragen die beant-
woord moesten worden. De meest 
gestelde vraag was: ‘ hoe gaat het 
nu met de verzekeringskorting’?

Zorg en Zekerheid
Omdat de meeste ANBO leden af-

deling Aalsmeer verzekerd zijn bij 
Zorg en Zekerheid en collectief 10 
procent premiekorting ontvingen, 
is er contact gezocht met deze ver-
zekeringsmaatschappij. Van eni-
ge verandering blijkt geen sprake 
te zijn. De korting bestemd voor de 
ANBO leden blijft ook bij het over-
gaan naar de OVAK gehandhaafd. 
“Wij zijn er absoluut niet op uit om 
de ANBO ten gronde te richten. Ie-
dereen is vrij in zijn of haar beslis-
sing. Wij voelen er echter weinig 
voor om voor de financiële tekorten 
op te draaien. Het is onze intentie 
om op de ‘oude’ voet door te gaan. 
Het gaat ons om de persoonlijke en 
plaatselijke belangen. Mede door 
het goede contact met de senioren-
raad, hebben wij ook een belangrij-
ke stem gekregen bij de gemeente. 
Er wordt naar ons geluisterd.”

Somberheid getransformeerd 
tot vrolijkheid
Vanaf januari 2009 heeft Aalsmeer/
Kudelstaart zijn eigen zelfstandige 
ouderenbond. In de eerste weken 
van het nieuwe jaar verschijnt ook 
het nieuwe clubblad. Voor de eer-
ste keer nog naamloos. Aan de le-
zers wordt gevraagd een naam te 
bedenken voor het in nieuw jas ge-
stoken blad, dat er door de inzet van 
Nel van der Ven perfect uitziet. Men 
ziet uit naar de jaarvergadering op 
woensdag 28 januari. 
Dan treden de ‘redders in de nood’ 
af. Zij dragen hun taak over aan een 
nieuw bestuur met vertrouwde na-
men. En zo komt er dan een einde 
aan een sombere tijd die voor al-
le partijen gelukkig vrolijk afloopt. 
Zie ook de advertentie elders in dit 
blad.

Janna van Zon

Rad van Fortuin draait na 
Westeinderderby VVA en SCW  
Aalsmeer - Zaterdag 29 novem-
ber komt SCW op bezoek bij  VV 
Aalsmeer aan de Dreef. Altijd een 
zeer beladen duel waarbij de win-
naar niet vast staat. Ook is het een 
unieke gelegenheid om zo vlak voor 
de winter een borrel te drinken 
met de pramenracedeelnemers, de 
Vreeselijke Vreekens, Tuuteblik, de 
Titanic, De Vriesinnen, de Witte van 
Leeuwens, Frau Schröderbuck, De 
Stoppies, ’t Mollme Goedje, Bled-
je 92, Pacific Princess, de Farregat-
ters. Abra-CaHaDiBa, Team Ome 
Dirk, Heerenmetijd, Drijfhuis1 tot en 
met 5 en uiteraard de andere 125 
teams die hebben meegedaan aan 
de tocht der tochten.
Aan beide kanten van de Westein-
derplassen hoopt men op een goed 
resultaat. Zowel SCW als VVA strij-
den om de bovenste plaats. 
De pramen en hun teams moe-
ten echter nog 9 maanden wach-
ten voordat de tocht der tochten 
weer georganiseerd gaat worden. 
Toch leeft er al iets. Zaterdag tijdens 
de rust en na de Westeinderderby 

zijn er namelijk activiteiten. Zo  is 
er een speciale ronde van het rad 
van fortuin. Het rad wordt rondge-
draaid door opperstalmeester Rinus 
de Jong. Tijdens deze speciale ron-
de van het Rad van Fortuin kunnen 
diverse interessante prijzen gewon-
nen worden. Zo krijgt de winnaar 
van prijs zes een schroef van een 
penta cadeau, hoeft prijswinnaar 
nummer vijf maar de helft van het 
inschrijfgeld voor de pramenrace 
volgend jaar te betalen, krijgt win-
naar nummer vier liefst zes spietjes, 
wordt prijswinnaar drie getrakteerd 
op twee liter teer en een bokkepoot 
en de winnaar van de tweede prijs 
gaat met een fles Berenburg naar 
huis. Maar uiteraard wil iedereen de 
hoofdprijs winnen, want deze win-
naar mag volgend jaar gratis aan de 
start van de pramenrace verschij-
nen. 
Nummer één hoeft dus geen in-
schrijfgeld te betalen. Reden ge-
noeg dus om zaterdag naar de 
Dreef te komen. De wedstrijd begint 
om 14.30 uur.

Win een reis naar Egypte
Pooltoernooi in The Fifties
Aalsmeer - Op zondag 14 decem-
ber organiseert Poolcafé The Fifties 
een pooltoernooi met een zeer bij-
zondere hoofdprijs. De winnaar krijgt 
een achtdaagse reis naar de Egyp-
tische badplaats Sharm el-Sheikh. 
Aanmelden kan aan de bar of te-
lefonisch. Poolcafé The Fifties heeft 
in het verleden al vaker een pool-
toernooi georganiseerd waarbij prij-
zen te winnen waren, onder andere 
geldprijzen. Ook heeft het café een 
aantal keer een toernooi georgani-
seerd waarbij de opbrengst naar het 

goede doel is gegaan. Een pooltoer-
nooi met zo’n unieke hoofdprijs als 
op 14 december is echter nog nooit 
voorgekomen. Eigenaar Taher bena-
drukt dat meedoen zeker de moeite 
waard is: ‘Tijdens het pooltoernooi 
worden sportiviteit rond de poolta-
fels en gezelligheid aan de bar met 
elkaar gecombineerd. Bovendien is 
de sfeer in ons poolcafé altijd goed. 
En met zo’n hoofdprijs is meedoen 
helemaal de moeite waard!’ Aanmel-
den kan aan de bar van het poolcafé 
op Marktstraat 22 of telefonisch via 

Wie heeft deuk gereden?
Maandag 24 november ging ik naar 
de fitnesstest voor 55+ in sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg.  
Ik parkeerde mijn auto rond kwart 
voor elf ‘s morgens. Toen ik rond 
kwart voor twaalf weer naar huis 
wilde, zat er een enorme deuk in de 
rechterkant van mijn auto. Van de 
dader geen spoor. Schade: rond de 
2500 euro.Het merk is Nissan, ty-
pe 100NX, blauw van kleur. Een iet-

wat opvallende auto.  Zijn er mens-
sen die gezien hebben dat deze au-
to schadevrij was toen ik hem par-
keerde, of heeft iemand de aanrij-
ding gezien? U kunt contact opne-
men met mij via telefoonnummer 
0297-321349. Als de dader zich als-
nog sportief wil opstellen, kan hij/zij 
ook zelf bellen.
M. Hol, Aalsmeerderweg 858, 
Rijsenhout.

ingezonden
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Boeken festival
hartverwarmend
Aalsmeer - Ik moet toegeven dat ik 
maandag jl. niet zóveel mensen had 
verwacht bij de presentatie van ‘mijn’ 
boek ‘Grote Verhalen’, dat in De Ou-
de Veiling plaatsvond. Ik had echt 
het gevoel dat op die avond er weer 
goede klus afgerond was en dat er 
veel mensen waren gekomen die het 
op prijs stelden dat het boek “Grote 
Verhalen’ er nu echt was. Mijn ‘Van 
de hak op de tak’ lezers kunnen ook 
blij zijn met dit boek. Het boek ‘Gro-
te Verhalen’ is ook een beetje ‘Van de 
hak op de tak’ geworden, dat is een 
compliment! Vijftig schrijvers heb-
ben, onafhankelijk van elkaar, zestig 
verhalen voor dit boek geschreven. 
Het is dus een zeer afwisselend boek 
geworden met veel verhalen waar je, 
als lezer, Aalsmeer of Kudelstaart in 
herkent.
Leuk hoor, al die verschillende men-
sen; logisch dat je dan ook zoveel 
verschillende verhalen krijgt. Er zitten 
juweeltjes bij, zei iemand deze week 
tegen mij en ik was er trots op. Voorts 
is het leuke in dit boek dat er illustra-
ties in zitten van acht kunstenaars en 
dat iedereen die aan dit bijzondere 
boek, ‘Grote Verhalen’ had meege-
werkt er wel zo’n beetje was.

Op dezelfde dag, maar dan ‘s mid-
dags, was ik even in het gemeente-
huis. Daar vond de presentatie plaats 
van het boek van Jan Willem de Wijn 
en Jan Ran. Het boek is het resultaat 
van een samenwerking tussen de 
stichtingen KCA en ‘Oud Aalsmeer’. 
Het is een schitterend boek gewor-
den waarin honderden tekeningen 
en schilderijen van bekende en on-
bekende kunstenaars verzameld zijn. 
De interviews werden door Jan Wil-
lem de Wijn geschreven. Uit het boek 
en uit de verzameling van de teke-
ningen en schilderijen die helaas niet 
geplaatst konden worden, is een se-
lectie gemaakt. Dit werk is vanaf a.s. 
zaterdag in het ‘Oude Raadhuis’ te 
zien.

Het boek ‘Grote Verhalen’ is een ver-
zameling van verhalen, geschreven 
door springlevende schrijvers. Het 
andere boek omvat een overzicht 
van kunst door springlevende en ont-
vallen kunstenaars. Voeg hier aan toe 
het boek ‘Op eenzame hoogte’ van 
Constantijn Hoffscholte en Pieter van 
de Meer over de 80-jarige waterto-
ren en je hebt een unieke verzame-
ling aan boeken in handen!
Anno 2008 zijn er maar liefst drie bij-
zondere boeken in Aalsmeer ver-
schenen. Boeken, die bijdragen (of 
gaan bijdragen) aan de rijke culture-
le historie van Aalsmeer. Ik vind dat 
absoluut vermeldenswaardig omdat 
het eigenlijk zo uniek is. Het is dit jaar 
een waar boekenfestijn in dorp, zo-
lang de voorraad strekt...
Zeg nou zelf: In wélke gemeente 
worden er zoveel initiatieven op cul-
tureel-historisch gebied, waar ge-
maakt? En: nog prettig leesbaar ook.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Amstelveen weer 
in N201-project
Aalsmeer - De gemeente Amstel-
veen heeft besloten weer deel uit te 
gaan maken van het project N201+. 
In 2002 was de gemeente uitge-
treden maar nu is met de Provin-
cie overeenstemming bereikt over 
het leveren van een bijdrage aan de 
nieuwe weg. Amstelveen speelt een 
rol in het de te realiseren kruising 
N201-Zijdelweg. Die wordt onge-
lijkvloers uitgevoerd. Dit was aan-
vankelijk niet de bedoeling. De 
meerkosten van dit project worden 
gedragen door de Provincie, de ge-
meente Uithoorn en dus ook door 
de gemeente Amstelveen. De nieu-
we project-partij en de veranderde 
kruising hebben voor Aalsmeer ove-
rigens geen financiële consequen-
ties. 

Ondersteuning 
voor gezinnen 
met problemen
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
27 november, is een convenant on-
dertekend waarin werkafspraken 
zijn vastgelegd tussen organisaties 
die hulp bieden aan probleemge-
zinnen. Ook de gemeente Aalsmeer 
is een van de ondertekenaars, even-
als Stadsregio Amsterdam. Met het 
convenant willen de partijen ko-
men tot een goede samenwerking 
van organisaties die gezinnen met 
problemen kunnen ondersteunen. 
De instanties die binnen een gezin 
hulp bieden moeten van elkaar we-
ten wat er gebeurt. Binnen een ge-
zin wordt hier ook een persoon ver-
antwoordelijk voor, de gezinsmana-
ger. Om de algehele samenwerking 
te verbeteren hebben alle organi-
saties werkafspraken gemaakt. De 
handtekeningen onder het conve-
nant maken die afspraken bindend.

Commissaris van de Koningin 
Borghouts bezoekt Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 20 novem-
ber heeft de commissaris van de ko-
ningin van de provincie Noord- Hol-
land, de heer mr. H.C.J. Borghouts, 
een bezoek gebracht aan de ge-
meente Aalsmeer. 
Elke vijf jaar brengt hij een offici-

eel bezoek aan alle gemeenten in 
de provincie.
De heer Borghouts werd vergezeld 
door de chef kabinet, de heer Wor-
telboer, en communicatieadviseur, 
de heer Fillet. 
Speciaal voor dit bezoek wapper-

de naast de vlag van de gemeente 
Aalsmeer ook de vlag van de pro-
vincie bovenop het gemeentehuis. 
Na een gesprek met het college van 
burgemeester en wethouders is er 
een bezoek gebracht aan Orchidee-
enkwekerij Van der Weijden, waar 
met de nieuwste technieken al-
leen nog maar duurzame orchidee-
en worden gekweekt. Het bezoek 
werd afgesloten met een ontmoe-
ting met vertegenwoordigers van de 
gemeenteraad.

Verwaarloosde bootjes 
worden weggehaald!
Aalsmeer - Als er de komende 
maanden verwaarloosde, gezonken 
of half gezonken bootjes worden 
aangetroffen, kunnen deze door de 
gemeente verwijderd worden. Het 
vaarseizoen is voorbij, de meeste 
boten liggen in de winterstalling of 
zijn degelijk afgedekt. Toch nemen 
de vaarwegcontroleurs van de af-
deling Vergunningen Handhaving  
(VH) regelmatig waar dat bootjes 
in verwaarloosde staat aan kades, 
landjes en steigers liggen. Vaak zijn 
ze niet afgedekt of in verwaarloos-
de toestand achtergelaten. Dit heeft 
tot gevolg dat de bootjes vollopen, 
zinken of door weersinvloeden niet 
meer bruikbaar zijn. Op grond van 
artikel 5.1.4 van de Algemene Plaat-
selijke verordening Aalsmeer 2008 
kunnen dergelijke bootjes wor-
den aangemerkt als vaartuigwrak 
en weggehaald. Om te voorkomen 
dat uw bootje aangemerkt wordt als 
vaartuigwrak roept de gemeente de 

eigenaren op om er voor te zorgen 
dat de bootjes niet vol kunnen lo-
pen met water en niet in verwaar-
loosde toestand raken.  De gemeen-
te vraagt de eigenaar van een wit 
bootje van circa 3.50 meter, afge-
meerd aan de Stommeerkade ter 
hoogte nummer 3, actie te onder-
nemen. Het bootje is gezonken en 
mag volgens de plaatselijke veror-
dening weggehaald worden. Nabij 
de Stommeerkade, aan de steiger 
tussen de achterzijde van het ge-
meentehuis en het Stokkeland, ligt 
verder een groen bootje met een 
blauw dekzeil. Het bootje is onge-
veer 3.5 meter lang. Het dekzeil ligt 
los en het naamloze bootje dreigt 
te zinken. Ook de eigenaar van de-
ze boot wordt verzocht actie te on-
dernemen. Voor vragen over de ver-
waarloosde bootjes kan contact op-
genomen worden met de vaarweg-
controleurs van de afdeling VHS, te-
lefoonnummer 0297-387785.

ingezonden

Zondagmorgen, 9 november rond 
11.30 uur. Met drie kinderen in de 
leeftijd 20, 18 en 17 jaar, waarvan er 
twee thuis hebben geslapen en één 
bij zijn vriendin, slaat de schrik je 
om het hart wanneer er twee agen-
ten voor de deur staan. Met trillen-
de benen open je de voordeur, om 
te horen dat het gelukkig niet om de 
zoon gaat die niet thuis is, maar om 
de andere zoon die nog ligt te sla-
pen. Van alles gaat er door je heen, 
maar wat bleek: Er stond nog een 
bekeuring open van 37,50 euro voor 
het rijden zonder fietsverlichting. 
Ja, daar komt de politie voor aan 
de deur op zondag. In Kudelstaart 
wordt van alles gesloopt rond het 
winkelcentrum, leraren moeten voor 

ze de basisschool openen het glas-
werk etc. opruimen, inbrekers we-
ten weg te komen bij AH door ge-
woon een andere deur te nemen en 
bij mij komen ze een bekeuring in-
nen. Er was een afspraak gemaakt 
met mijn zoon om de boete te beta-
len op het bureau en die was hij niet 
nagekomen. Nadat zoonlief wakker 
was, vertelde ik het aan hem en wat 
bleek, hij was dus wel zijn afspraak 
nagekomen en had vrijdagavond 7 
november netjes zijn bekeuring be-
taald. Na een telefoontje is het geld 
keurig teruggebracht. Er was een 
foutje gemaakt... Alle lof voor de po-
litie Aalsmeer toch?
Emmy Huis, Kudelstaart
Emmyhuis@hotmail.com.

Zondag-bezoek voor bekeuring...

Vanavond beraad en raad in gemeentehuis
Intentieovereenkomst voor bouw
zorgwoningen Kudelstaart in raad 
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
27 november, komen burgemees-
ter, wethouders en fracties weer bij-
een voor het tweewekelijkse beraad 
en de raadsvergadering. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis en 
is openbaar. 
Voorzitter tijdens het beraad is dit 
keer CDA-man Joop Vuijk. Als eer-
ste komen twee hamerstukken aan 
de orde. Voorgesteld wordt het 
jaarplan 2009 van de Rekenkamer 
Aalsmeer vast te stellen en de Ar-
chiefverordening van Aalsmeer 
2009 aan te nemen. Daarna volgen 
behandelstukken. 
De eerste is de intentieovereen-
komst voor de bouw van zorgwo-
ningen in Kudelstaart. De besluit-
vorming vindt later op de avond in 

de raad plaats. Vervolgens stellen 
burgemeester en wethouders voor 
om vrijstelling te verlenen aan Flo-
raHolland Aalsmeer om uit te mo-
gen breiden in oostelijke richting. 
Eén uitbreiding op het zuidelijke 
deel van Locatie Oost gaat ontwik-
keld worden door Waterdrinker, het 
noordelijke deel van deze locatie 
gaat Flora zelf benutten. Het bouw-
plan hiervoor is nog globaal, zodra 
meer bekend is worden mededelin-
gen gegaan. 
Bij het laatste agendapunt vraagt het 
college goedkeuring aan de fracties 
voor het aangaan van de Gemeen-
schappelijke Regeling Aalsmeer-
Uithoorn en hiervoor een budget 
beschikbaar te stellen van 100.000 
euro. Met de rondvraag wordt het 
beraad besloten. 

Ingezonden brieven in raad
Na een kwartier pauze start vervol-
gens de raadsvergadering. De raad 
staat onder voorzitterschap van bur-
gemeester Pieter Litjens en als eer-
ste komen ingekomen brieven van 
Aalsmeerse inwoners en instellin-
gen aan de orde. Zo is door enke-
le bewoners van de Stommeerka-
de bezwaar ingediend over de Wet 
Geluidshinder. Het college stelt voor 
om de brieven van AB over de afval-
stoffenheffing, de omlegging van de 
N201 en Nieuw Oosteinde voor ken-
nisgeving aan te nemen. Uit het be-
raad komen tot slot ter vaststelling 
het jaarplan Rekenkamer, Archief-
verordening van Aalsmeer en inten-
tieovereenkomst zorgwoningen in 
Kudelstaart De sluiting is gepland 
om 22.10 uur.

‘Dankzij’ Tweede Wereldoorlog 60 jaar getrouwd

Diamanten huwelijk voor 
echtpaar Groeneveld
Aalsmeer - Bij het huis van Adrie 
en Marie Groeneveld hing maandag 
24 november de vlag uit en er lag  
een heuse rode loper voor de voor-
deur. In dit feestelijk versierde huis 
werd die dag dan ook een belang-
rijke gebeurtenis gevierd, want 60 
jaar geleden hebben Adrie en Ma-
rie elkaar het ja-woord gegeven in 
het Aalsmeerse gemeentehuis, toen 
nog in de Dorpsstraat. 
Burgemeester Pieter Litjens, die vol-
gens eigen zeggen nooit eerder over 
een rode loper had gelopen, kwam 
het gelukkige bruidspaar een boe-
ket bloemen overhandigen namens 
het gemeentebestuur. In de knusse 
woonkamer zat een aantal van hun 
vijf kinderen, acht kleinkinderen en 
vijf achterkleinkinderen gezellig aan 
de taart. 
Trots liet Marie foto’s van hun toen-
malige bruiloft zien en de gelukwen-
sen van Hare Majesteit de Konin-
gin en de commissaris van de ko-
ningin van Noord- Holland. Beiden 
zijn inmiddels al 81 jaar oud, maar 
het leek wel alsof ze hun 60ste ver-

jaardag vierden, gezien hun jonge 
uitstraling. Zondag hebben ze sa-
men met de familie feest gevierd in 
Amsterdam met een theatershow en 
diner. 
Adrie is een geboren en getogen 
Aalsmeerder en Marie Kraaije-
veld komt oorspronkelijk uit Gies-
sendam, waar ze elkaar hebben le-
ren kennen. Adrie zat in de Twee-
de Wereldoorlog  ondergedoken 
bij het gezin waar Marie in dienst 
was als hulp in de huishouding. Ze 
moest iedere dag ploeterend de ri-
vier de Merwede over roeien om bij 
haar werk te komen, maar toen haar 
grote liefde daar tijdelijk in huis zat 
vond ze dat geen straf meer. Snel 
werd Adrie de drieënhalve uur reis-
tijd tussen Aalsmeer en Giessendam 
meer dan zat, heeft Marie ten hu-
welijk gevraagd en haar mee naar 
Aalsmeer genomen. 
De eerste jaren hebben ze inge-
woond bij een zus van Adrie op de 
Machineweg en daarna op de Uiter-
weg bij de familie Bulk. Later heb-
ben ze een uniek plekje in Aalsmeer 

bewoond, namelijk de watermolen 
bij de Molenvliet. 
Er werd een watermachinist voor de 
molen gezocht en samen met zijn 
collega’s van de kwekerij, waar hij 
toen werkte, had Adrie gesollici-
teerd. Hij werd uit een groep van 75 
sollicitanten geselecteerd en samen 
met zijn vrouw en kinderen heeft hij 
28 jaar in de molen gewoond. He-
laas kon hij dit beroep niet meer uit-
oefenen vanwege gezondheidspro-
blemen en zijn ze in de huidige wo-
ning aan de Dreef beland. Het was 
daar wel even wennen, maar ze wo-
nen er na 13 jaar nog steeds tot vol-
le tevredenheid. 
Het diamanten bruidspaar was 
enorm verheugd met de komst van 
de burgemeester en heeft met hem 
zelfs al een afspraak voor over 10 
jaar gemaakt als ze hun 70-jari-
ge huwelijk hopen te vieren. Hun 
trouwdag was er één met een gou-
den randje, zoals ze het zelf noem-
den. 

Tekst en foto Ilse Zethof.

ingezonden
Gemeente reageert niet op
verkeersprobleem in Oost
Na handtekeningactie, brieven en 
waar mogelijk mondelinge toelich-
ting (bij politie, verkeersdeskun-
dige van de gemeente etc)  en als 
laatste redmiddel een artikel in de 
plaatselijke krant, presteert de ge-
meente Aalsmeer het nog, om niet 
te reageren op een ernstig pro-
bleem. Een verkeersprobleem wel 
te verstaan. Wij, de ouders en leer-
lingen van de basisscholen in Oost 
voelen ons ernstig in de kou staan 
en vragen ons af wat er moet ge-
beuren om de gemeente in te laten 
zien dat bij de Brede School straks 
ernstige ongelukken gaan gebeu-
ren. Zoals in het artikel (2 weken te-
rug) al duidelijk werd, is er sprake 
van een onhoudbare situatie. Dage-
lijks gaan enkele honderden kinde-
ren naar school, via een weg waar 
geen verkeerstekens staan, geen 
fietspaden zijn, voorrangssituaties 
zeer onduidelijk zijn en auto’s no-
ta bene op het schoolplein moeten 
parkeren. Ja, u leest het goed! Ik zal 
de situatie even voor u schetsen: De 
auto moet eerst, met draaiende mo-
tor, langs de doorgaande weg wor-
den gezet om het hek te openen. 
Vervolgens moet men over de stoep 
heen het parkeerplaatsje oprijden, 
waar het inmiddels zwart ziet van 
de ouders (te voet of per fiets), met 
of zonder kleinere broertjes of zus-

jes, en moet een parkeerhaven wor-
den ingedraaid en weer uitgedraaid 
als de kinderen uit school zijn. Ver-
volgens weer over de stoep de weg 
op! Ditzelfde scenario vindt plaats 
om 12.00 uur, om 13.00 uur en om 
15.15 uur. Ziet u het voor zich!  Oh 
ja, en onder schooltijd mogen on-
ze kleine kleuters gewoon spelen 
op de parkeervakken, want die zijn 
dan leeg. Thuis mag dit niet, maar 
op school wel. Of zij dat begrijpen? 
Wat denkt u?
De reactie van de gemeente tot nu 
toe is dat er geen problemen zijn, 
en als ze er zijn, is er toch geen geld 
om het te veranderen! Aangezien er 
rond de kerst nog anderhalve school 
aan leerlingen bij komt op deze lo-
catie en aangezien de gemeente 
zich in de pers zo bezorgd uit over 
de kansen en mogelijkheden van 
de jeugd in Aalsmeer, lijkt mij dit 
een uitstekend moment voor de ge-
meente om in actie te komen voor 
een veilige verkeers- en parkeersi-
tuatie in Oost. Onze jeugd heeft dan 
kans op een goede schoolontwikke-
ling en de mogelijkheid om weer le-
vend thuis te komen! Gemeente laat 
iets van u horen!

Een zeer bezorgde ouder van de 
Zuid-Ooster: Corinda Tas, Horn-
weg 151, Aalsmeer. 

Aalsmeer - De gemeente biedt on-
dersteuning aan mensen met li-
chamelijke beperkingen in het ka-
der van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Om te we-
ten wat de mensen van de onder-
steuning vinden voert de gemeente 
een onderzoek uit. De geboden on-
dersteuning verschilt van persoon 
tot persoon. Sommige mensen heb-
ben een scootmobiel of rolstoel no-
dig om zich te kunnen verplaatsen. 
Anderen hebben hulp nodig om het 
huishouden te runnen.
Het onderzoek vindt plaats door 
middel van een korte schriftelijke 
vragenlijst waarin vragen worden 
gesteld over verschillende aspec-

ten van de ondersteuning. De en-
quête zal in  november/december 
2008 worden verstuurd aan onge-
veer 640 willekeurig gekozen cliën-
ten in Aalsmeer. 

De gemeente hoopt dat de mensen 
de tijd willen nemen om de vragen-
lijst, die ze thuis gestuurd krijgen, in 
te vullen. Zo kan de dienstverlening 
zo goed mogelijk op de behoeften 
worden aangesloten. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door SGBO, een 
onafhankelijk onderzoek- en ad-
viesbureau. Naar verwachting zul-
len de uitkomsten van het onder-
zoek in het voorjaar van 2009 be-
kend zijn.

Onderzoek tevredenheid cliënten 
Wmo gemeente Aalsmeer
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Feestelijke heropening 
obs De Zevensprong
Rijsenhout - Na maanden van ver-
bouwen is de renovatie van het he-
le schoolgebouw van obs De Zeven-
sprong klaar. De school ziet er flit-
send uit. Op vrijdag 21 november 
is De zevensprong feestelijk her-
opend. Tevens werd deze dag de 
verjaardag van de directeur van de 
school, mevrouw H. Bakker, gevierd. 
Om half tien werden alle kinderen 
van de school in de grote zaal wel-
kom geheten. Eerst werd door al-
le kinderen uit volle borst ‘lang zal 
ze leven’ voor juf Harmien gezon-
gen en daarna werden de winnaars 
bekend gemaakt van de tekenwed-
strijd. Deze wedstrijd is georgani-
seerd door Dominique en Mandy 
uit groep 7.  Alle kinderen mochten 
hun droomschool tekenen. Er wa-
ren maar liefst acht prijswinnaars. 
De mooiste droomschool, gete-
kend door Janne, gaat ingelijst wor-
den en krijgt een mooi plekje in de 
school. Bij een droomschool hoort 
natuurlijk een nieuw tegeltableau 
en deze is ontworpen door de heer 
H.Bakker. Hij heeft kindertekenin-
gen verwerkt in het kunstwerk. Het 
tegelwerk toont de omgeving van 

de school: vogels, vliegtuigen, boten 
en de Ringvaart. De feestelijke och-
tend werd afgesloten met een mi-
niplaybackshow. Middels voorron-
des heeft iedere klas zijn beste act 
uitgekozen. Alle optredens waren 
spetterend, ontroerend en muzikaal. 
Maar er kan er maar één winnen. De 
jury heeft het erg moeilijk gehad en 
gaf aan eigenlijk geen keuze te kun-
nen maken. Er werd zelfs een ex-
tra jurylid ingezet. Sonja, Janne en 
Daphne uit groep 6 worden uitein-
delijk de winnaars. Zij zongen een 
zelf geschreven lied. Vanaf 13.00 
uur stond een kinderreceptie op het 
programma. Kinderen mochten ou-
ders en andere familieleden rond-
leiden door hun nieuwe school. De 
dag werd afgesloten met een recep-
tie voor genodigden. Iedereen is het 
er over eens, je herkent de school 
niet meer terug. “Dit is niet allemaal 
vanzelf gegaan”, zo memoreerde de 
directeur in haar toespraak. “Heel 
veel ouders hebben in hun vrije tijd 
veel werk verricht.” Zij werden mid-
dels een oorkonde in het zonnetje 
gezet. Obs De Zevensprong heeft  er 
een plusje bij gekregen.

Sinterklaasspel en pepernoten 
bakken op De Binding Zolder 
Kudelstaart - Sinterklaas is in het 
land en dat is voor de Binding Zol-
der een goede reden om enkele ge-
zellige activiteiten te organiseren. 
Vrijdag 28 november wordt sinter-
klaas gevierd met het grote sinter-
klaasspel. Om 19.30 uur start het 
spel waar iedereen vanaf 10 jaar 
aan mee mag doen. Het enige wat 
je mee hoeft te nemen is een ca-
deautje van 2,50 euro waarmee het 
spel gespeeld gaat worden. Natuur-
lijk gaat iedereen aan het einde van 
de avond, om ongeveer 21.30 uur, 
met een cadeautje naar huis. Voor 
deze activiteit moet je wel opgeven. 
Dat kan via kim@debinding.nl of bel 

even op dinsdag–  of vrijdagmiddag 
tussen 14.00 en 17.00 uur naar 0297- 
892092. Op woensdag 3 en vrijdag 
5 december worden ook leuke ac-
tiviteiten georganiseerd rond sinter-
klaas. Tussen 14.00 en 17.00 uur  is 
iedereen van harte welkom om ge-
zellig binnen te lopen. Naast lekker 
computeren, televisie kijken of een 
tijdschrift lezen kan de jeugd peper-
noten bakken, mee doen aan de ge-
dichtenwedstrijd en is er natuurlijk 
ontzettend veel snoepgoed! De Bin-
ding Zolder is te vinden in het SJOK 
gebouw aan de Hoofdweg, de in-
gang is echter aan de Haya van So-
merenstraat.

Sinterklaas en Pieten bezoeken 
kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer - Afgelopen zondag heb-
ben sinterklaas en een viertal zwar-
te pieten een bezoek gebracht aan 
kinderboerderij Boerenvreugd in de 
Hornmeer. 
Ongeveer honderd kinderen hebben 
hen enthousiast onthaald. Om on-

geveer drie uur gingen zij daar weer 
weg om andere kinderen te bezoe-
ken. De sint en de pieten kijken te-
vreden terug op hun bezoek. Er zijn 
diverse foto’s gemaakt. Deze zijn te 
zien op en te downloaden van www.
boerenvreugd.nl.

Aalsmeerse zusjes Chen 
weer badmintonkampioen!
Aalsmeer - Op 15 en 16 novem-
ber zijn de regionale jeugdkampi-
oenschappen badminton Noord-
Holland gehouden in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg. Het 
werd al snel duidelijk dat dit een 
zeer belangrijk toernooi was, want 
de kinderen meldden zich in gro-
ten getale aan. Alida van 12 jaar en 
Linda Chen van 15 jaar zijn lid van 
badmintonvereniging Van Zijder-
veld te Amstelveen. Zij beoefenen 
hun favoriete sport nu zeven jaar. 
Door intensief te trainen hebben zij 
zich voorbereid op hun eerste toer-
nooi van dit seizoen. Ze hebben een 
druk trainingsprogramma. Naast vijf 
keer per week trainen zijn de zus-
jes ook nog eens beiden geselec-
teerd voor de Nederlandse selectie 
en spelen ze regelmatig wedstrijden 
in het buitenland. Al deze moeite is 
niet voor niets! Op zaterdag moes-
ten ze hun eerste wedstrijden spe-
len. Als eerste geplaatsten hadden 
ze vrijwel geen moeite hun tegen-
standers te verslaan. 21-7 Was voor 
de tegenstanders het hoogste wat 
ze konden halen tegen Alida in de 
damessingle. Bij Linda liep de sin-
gle ook gesmeerd. De beide dames-

dubbels, die Alida met Cheryl Sei-
nen en Linda met Elisa Piek speel-
de, verliepen prima. Beide partners 
zijn eveneens lid van badmintonver-
eniging Van Zijderveld. Ook Linda’s 
gemengd dubbel met Leroy Brom, 
wederom van dezelfde club, liep als 
een trein. 
Heel spannend werd het zondag in 
de halve finales. Alida, die eigenlijk 
in de leeftijdscategorie onder de 13 
jaar kon spelen, had voor meer uit-
daging gekozen en kwam uit in de 
leeftijdsgroep onder de 15 jaar. Na 
een spannende halve finale en de 
finale mag Alida zich in het onder-
deel damessingle onder de 15 jaar 
regionaal kampioen noemen. En of 
het nog niet voldoende was, werd 
de Aalsmeerse ook kampioen in het 
onderdeel damesdubbel. 
Linda speelde ook zeer goed en 
maakte de wedstrijd spannend. Lin-
da trok in de damessingle weer aan 
het langste eind en werd kampi-
oen onder de 17 jaar. De dubbel en 
gemengd dubbel verliep heel soe-
pel. De Aalsmeerse werd regionaal 
kampioen in alle drie de onderdelen 
onder 17! Een prima prestatie van 
deze sportieve zusjes.

Arlette Maarse had de dame van haar tegenstander al geslagen. 
Foto J. Kuperov.

Schaakclub Aalsmeer
Dames winnen terrein in 
de Jeugdcompetitie
Aalsmeer - In de Jeugdcompeti-
tie is het aantal meisjes de laatste 
tijd flink toegenomen. Nu spelen vijf 
meisjes tussen de meer dan twin-
tig jongens. Maar liefst drie van hen 
- Mariëlle Hooijman, Arlette Maar-
se en Ilse Beentjes - staan in de top 
10. Afgelopen vrijdag werd er weer 
druk geschaakt en de meeste da-
mes waren deze ronde minder suc-
cesvol. Nummer vijf Olivier Veene-
mans won van nummer twee Mari-
elle en steeg daardoor naar de der-
de plaats. Stefan Meijer won knap 
van Ilse. Van de jongste leden wis-
ten Alexander Mantel, Julia van der 
Drift, Daniel van Dijk, Sietse Been-
tjes, Ruan Heeren, Koen Korenwin-
der en Joris Roos een overwinning 
in de wacht te slepen.
Meisjes en jongens vanaf 6 jaar die 

willen leren schaken of nog beter 
willen leren schaken zijn van har-
te welkom in ’t Stommeerkwartier 
in de Baccarastraat 15. Iedere vrij-
dag wordt van 19 uur tot 19.30 uur 
lesgegeven door ervaren trainers, 
waarna om 19.30 uur de Jeugdcom-
petitie begint.
Uitslagen van vrijdag 21 november:
Pepijn Kuijpers - Arlette Maarse 1-0
Marielle Hooijman - Olivier Veenemans 0-1
Tom Korenwinder - Alexander de  Kok 1-0
Stefan Meijer - Ilse Beentjes 1-0
Mathijs van deDrift - Rick Veenemans 0-1
Joris Roos - Nicky Jonkers 0-1
Sietse Beentjes - Fouad Nakad 1-0
Ruan Heeren - Florence de Kok 1-0
Gelled Hulsbos - Daniel van Dijk 0-1
Cariel Heeren - Alexander Mantel 0-1
Julia van der Drift - Arthur Mantel   1-0
Koen Korenwinder - Tim Man  1-0

Zwemcompetitie
Speedo jeugd Oceanus 
weer kringkampioen! 
Aalsmeer - Vier keer op rij is Ocea-
nus de beste minioren vereniging in 
de kring Amsterdam ’t Gooi. Ook nu 
weer had de concurrentie het nakij-
ken. De Dolfijn bleef nog het dicht-
ste bij, maar moest ook al 100 se-
conden toegeven. Met een ploeg 
van maximaal achttien zwemmers 
en zwemsters moest een program-
ma worden gevuld van achttien per-
soonlijke nummers en drie estafet-
tes. Daarbij mocht iedereen maxi-
maal drie keer starten inclusief de 
estafettes. Bij de oudste jongens 
werd alleen Rick de Mercado in-
gezet op de persoonlijke nummers. 
Hij wist wat hij moest doen en deed 
dat ook: Twee keer werd hij eer-
ste, een keer tweede. De estafet-
tes moest hij aan de anderen over-
laten. Bart Sommeling, Sander Kiril-
lova en Yves-Maurice Vork werden 
ingezet bij de minioren 5. Sander 
won de 50 school en werd tweede 
op de 100 wissel, Bart werd twee-
de op de 100 vrij. Yves-Maurice nam 
het niet zo nauw met de keerpunten 
en werd daarvoor bestraft met dis-
kwalificaties. De jongens minioren 
3 en 4 werden vertegenwoordigd 
door Ruben Griffioen, Daan Som-
meling en Dennis Weening. Dennis 
is weliswaar pas minioren 3 en dus 
een jaar jonger dan de minioren 4, 
maar hij wist toch de schoolslag te 
winnen en tweede te worden op de 
rugslag. Ruben volgde op beide af-
standen net daarachter. Daan werd 
derde op de vrijslag, net voor Den-
nis. Bij de oudste meisjes kwamen 
Michelle Meulenbroek, Emma Len-
ting, Suzanne Hobo en Cheryl Zet-

hof aan de start. De 50 vlinder werd 
een dubbele overwinning voor Mi-
chelle en Emma. Bij de 100 wissel 
was Suzanne net even sneller dan 
Cheryl en op de 100 vrij was Michel-
le de nummer twee. Voor de meis-
jes minioren 4 vier deelneemsters: 
Fabienne Vork, Judith Pruissen, Da-
na Bosman en Anouk van Noord. 
Anouk werd drie keer tweede (100 
vrij, 50 school en 100 wissel). Dana 
en Fabienne zwommen persoonlijke 
records op de 100 vrij en 100 wis-
sel en Judith finishte als derde op 
de 50 school. Lotte Zwolsman, Lulu-
May Verbeek en Lianne Bouwmees-
ter vertegenwoordigden de jong-
ste lichting zwemsters (geboren in 
2000). Lianne won de rugslag, Lu-
lu-May de vrijeslag en Lotte werd 
derde op de schoolslag, net ach-
ter Lianne. Spannend zijn ook altijd 
weer de estafettes. De wedstrijd be-
gon met de mixed vrijeslagestafette. 
Cheryl, Bart, Suzanne en Daan zet-
ten wisten meteen de toon te zetten 
door deze estafette te winnen. Aan 
het einde was er dan nog de wissel-
slagestafette voor zowel de meis-
jes als de jongens. De meisjes met 
Cheryl, Judith, Michelle en Suzan-
ne werden tweede, de jongensploeg 
van Bart, Ruben, Sander en Daan 
werd derde. 
Inmiddels zijn ook de uitslagen uit 
de andere kringen bekend. Oceanus 
plaatst zich voor de finale als zeven-
de ploeg. Er zullen, afhankelijk van 
waar de finale gezwommen wordt, 
minimaal achttien ploegen deelne-
men aan de landelijke finale op 7 
maart 2009.

Niels Brandaan met ‘Stoere 
Broer’ in Poppentheater!
Amstelveen - Verteller Niels Bran-
daan Cotterink speelt en vertelt het 
verhaal over ‘Stoere Broer’ op za-
terdag 29 november in het Amstel-
veens Poppentheater.“Op een dag, 
toen ik nog een kleutertje was, ging 
mijn broer het bos in om de tove-
naar te zien. 
Daar vond hij een groot rood boek. 
Het boek viel open op bladzijde drie-
honderddrieënzeventig. Een kikvors 
sprong eruit en mijn broer las: “Loop 
nergens heen!” Mijn broer begon 
te lopen en kwam in een woestijn. 
Daar ontmoette hij een leeuw met 

een staart van wel vierhonderd me-
ter. Ook maakte hij kennis met een 
giraffenek op een gouden fietswiel, 
zag hij een raaf, een farao, soldaten, 
dieven en een heksenmeisje”. Het 
verhaal over Stoere Broer is een fan-
tasierijke en muzikale kindervoor-
stelling naar een verhaal van Wim 
Hofman. 
Toegangsprijs is 7,00 euro en tele-
fonisch kaarten reserveren kan op 
donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 
020-6450439 of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl.
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Bindingkoor trakteert publiek 
op afwisselend kerstconcert 
Aalsmeer - Het Bindingkoor zingt 
zondagmiddag 7 december on-
der leiding van Henk Trommel in 
de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat. Het is de sfeervolle thuisbasis 
voor dit gemengde koor dat aller-
lei muziekstijlen zingt. Het kerstcon-
cert is heel afwisselend en beslaat 
vele eeuwen, met Engelse carols, 
klassieke motetten, volkskerstliede-
ren en eigentijdse, op jazz en negro 
popmuziek geïnspireerde, arrange-
menten van kerstliederen. Het Bin-
dingkoor treedt ook op in verschil-
lende samenstellingen. Klassiek en 
Braziliaans gitarist Stan Kuunders 
neemt de toehoorders mee in Zuid- 
en Midden-Amerikaanse sferen met 
prachtige gitaarklanken. En hij be-

geleidt ook onder meer de origine-
le versie van Stille Nacht van Frans 
Gruber, die in dit concert door de 
vrouwen wordt gezongen. De kerk-
deuren gaan open om 15.30 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 7,50 euro en 
5 voor de jeugd tot en met 12 jaar. 
Na afloop van het concert, dat on-
geveer vijf kwartier duurt, wordt een 
drankje aangeboden in de Binding-
zaal.
Op donderdag 8 januari begint het 
koor weer met de repetities voor het 
voorjaarsconcert, eind maart. Er is 
nog plek voor een tenor, bas en eer-
ste sopraan. Interesse? Neem con-
tact op met Mariska de Graaf, tel. 
0297-321533 of mariska@degraaf-
vanderzande.nl.

Burgemeester opent Artgift shop 
en nieuwe expositie in Sous-Terre
Aalsmeer - Meer dan 150 mensen 
trotseerden afgelopen zondagmid-
dag de sneeuwbuien en bezoch-
ten galerie Sous-Terre Aalsmeer. 
Zij kwamen niet voor niets, want 
het werd een feestelijke middag. 
Het éénjarig bestaan van de gale-
rie werd gevierd met de opening 
van een nieuwe expositie én de uit-
breiding van de galerie met een Art-
gift shop. Voor de bezoekers was er 
een leuke verrassing: Er werden tien 
bloemboeketten van keramiek van 
kunstenares Wendy Limburg ver-
loot. Burgemeester Pieter Litjens 
sprak de aanwezigen toe. Hij prees 
het ondernemerschap van eigenaar 
Nol de Groot en zijn zoons, die geza-
menlijk de galerie runnen. Ook was 
hij blij dat Nol, die zelf in Brabant 
woont, met zijn galerie participeert 
in tal van Aalsmeerse activiteiten en 
evenementen. De galerie en de Art-
gift shop zijn een welkome aanvul-
ling op het toch al zo rijke culturele 
leven in Aalsmeer. De nieuwe expo-
sitie loopt nog tot en met 25 januari 
volgend jaar. Er is nieuw werk te be-
wonderen van Wendy Limburg, Beb 
Mulder, Pieter Vermeulen en Julia 

Woning. Naast de expositie van de-
ze kunstenaars toont galerie Sous-
Terre permanent een grote collectie 
werk van door haar vertegenwoor-
digde kunstenaars. In de nu ge-
opende Artgift shop worden gunstig 
geprijsde kunstwerken gepresen-
teerd die, zonder af te doen aan de 
kwaliteit die men van Sous-Terre ge-
wend is, een aanvulling vormen op 
het assortiment van de galerie. Voor 
unieke cadeaus heeft men keus uit 
enkele honderden kleinere kunst-
werken. 
Op verzoek van de klanten is de ga-
lerie vanaf  28 november voortaan 
ook op vrijdagmiddag open. Gale-
rie en beeldentuin Sous-Terre en de 
Artgift shop aan de Kudelstaartse-
weg 1 (tegenover de watertoren) zijn 
het hele jaar open op vrijdag, zater-
dag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur of op afspraak 0297-364400, in-
fo@galerie-sous-terre.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.galerie-
sous-terre.nl. Geïnteresseerden die 
op de hoogte willen blijven van de 
activiteiten van de galerie, kunnen 
zich via deze website aanmelden 
voor de nieuwsbrief.

Burgemeester Litjens feliciteert Nol de Groot en zijn zoons Jeroen en Robbin 
met het éénjarig bestaan van galerie Sous-Terre.

Burgemeester Pieter Litjens krijgt het eerste exemplaar uit handen van één van de twee makers van ‘Een schilderach-
tig dorp’, Jan Ran.

Aalsmeer is een kunstenaarsdorp:

Boek ‘Een schilderachtig 
dorp’ ziet het daglicht
Aalsmeer - De eerste twee exem-
plaren van het nieuwe boek ‘Een 
schilderachtig dorp, oud Aalsmeer 
in onbekende werken’ zijn maan-
dag 24 november gepresenteerd. 
Auteur Jan Willem de Wijn, voorzit-
ter van de stichting Oud Aalsmeer, 
bood het eerste exemplaar aan aan 
Cees de Graaff, directeur Kunst en 
Cultuur Noord-Holland en Cultureel 
Erfgoed Noord-Holland. 
Het tweede exemplaar werd door 
coauteur Jan Ran overhandigd aan 
burgemeester Pieter Litjens van 
Aalsmeer. In de burgerzaal waren 
zo’n 150 eigenaren van kunstwer-
ken en kunstenaars verzameld.

Kunstenaarsdorp
In zijn toespraak benadrukte Jan 
Willem de Wijn dat hij bij het door-
bladeren van het boek de gedach-
te zich sterk opdringt dat Aalsmeer  
niet alleen een schilderachtig dorp 
is, maar ook een echt kunstenaars-
dorp.  
Hij belichtte ook het unieke karakter 
van het boek dat , met z’n 278 niet 
eerder gepubliceerde werken, niet 
alleen uniek is in Aalsmeer. “Het 
is ook uniek voor Noord-Holland. 
Aalsmeer is de eerste gemeente in 
de provincie waar zo’n inventarisa-
tie van kunstwerken plaatsvindt. En 
voor zover wij hebben kunnen na-

De makers Jan-Willem de Wijn (links) en Jan Ran reiken hun boek uit aan directeur Nic Kors (midden) van Rabobank 
Aalsmeer, sponsor van ‘Een schilderachtig dorp’.

vanuit de Aalsmeerse samenleving 
is ontstaan.”  De Wijn vatte het ver-
schil met andere kunstboeken over 
plaatsen als volgt samen: “Ons boek 

is juist zo bijzonder omdat het niet 
uit publieke, maar uit privécollec-
ties is samengesteld, omdat het om 
onbekende in plaats van bekende 
werken gaat en omdat het niet van 
hogerhand, top down, is samenge-
steld, maar juist vanuit de samenle-
ving, dus bottom up.”

Verkoop vordert
Van de 1.000 gedrukte exemplaren 
waren er bij het ten doop houden 
van ‘Een schilderachtig dorp’ als 
ruim 750 verkocht. Na afloop van 
de presentatie ging het boek grif 
van de hand. Jan Willem de Wijn: 
“Het is nu 24 november, maar als 
dit zo doorgaat is het boek over een 
maand, dus op 24 december uitver-
kocht.”  
Het boek telt 200 pagina’s met 278 
afbeeldingen en is het dikste kleu-
renboekwerk ooit door drukkerij 
Cocu vervaardigd. “Het is dan ook 
een kloek boek”, vult coauteur Jan 
Ran aan. 
‘Een schilderachtig dorp, Oud 
Aalsmeer in onbekende werken’ ligt 
vanaf dinsdag 25 november in de 
Aalsmeerse boekwinkels waar het 
te koop is voor 49,90 euro.

Voorintekenaars
Mensen die vooraf hebben ingete-
kend op het boek kunnen het opha-
len bij EKZ Makelaars op de hoek 
van het Praamplein en de Punter-
straat. Dat kan op vrijdagavond 28 
november van 18.00 tot 21.00 uur en 
op de extra koopavond op woens-
dag 3 december. 
Daar tussenin kan het boek ook bij 
EKZ Makelaars worden afgehaald 
op zaterdag 29 november tussen 
10.00 en 15.00 uur. 

De voorintekenprijs was 45 euro per 
boek. Afhalers wordt verzocht ter 
plaatse met gepast geld te betalen. 

gaan, is dit ook voor het eerste in 
Nederland. 
We hebben het dus over een pri-
meur en over een uniek boek dat 

Regionale bekendheden op eerste
Haarlemmermeers Artiesten Gala
Hoofddorp - Aanstaande zondag 
30 november organiseert Bokhof 
Evenementen het eerste Haarlem-
mermeers Artiesten Gala in Claus 
Event Center Hoofddorp. 
Regionale bekendheden, zoals Den-
nis Maarssen, Edo, Michel Onclin, 
Rolf Wienk, Tander Onclin, Vocal Po-
wer, Daniëlle Bubberman en special 
guest: Nhelley dela Rosa gaan de 
bezoekers een onvergetelijke mid-
dag bezorgen. 
De Ballroomzaal van Claus is de 
plaats waar de bezoekers kunnen 
genieten van een afwisselend mu-
ziekprogramma. De uitstraling van 
het gala is informeel, met voldoen-
de gelegenheid om te luisteren naar 
muziek en te genieten van een hap-
je en een drankje. Gastheer is Wal-
ly Mckey, zanger, presentator, en-
tertainer en artiest. Hij is bandlei-
der van The Lemming en organisa-
tor van het  Ahoy Artiesten Gala en 
weet als geen ander de sfeer erin 
te krijgen. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de zaal à 17,50 euro per stuk 
of te bestellen via de website www.
haarlemmermeersartiestengala.nl. 

In de voorverkoop kosten kaarten 
15 euro. Het Gala begint om 14.00 
uur.

Sinterklaasbingo 
bij Flora
Kudelstaart - Vrijdag 28 november 
organiseert muziekvereniging Flo-
ra haar jaarlijkse sinterklaas bin-
go. Wie weet kunnen sinterklaas en 
zijn zwarte pieten ook dit jaar weer 
verrassen met mooie, verpakte ca-
deautjes. 
Er zullen acht rondes gespeeld 
worden,en in iedere ronde zijn liefst 
tien prijzen te winnen. Als hoogte-
punt wordt de superronde gespeeld 
en de hoofdprijs hiervan is het win-
nen waard. Iedereen is welkom. De 
sinterklaasbingo wordt gehouden in 
het clubgebouw van Flora aan de 
Bilderdammerweg 116 en begint 
om 20.00 uur. De zaal is open van-
af 19.30 uur.

Aalsmeer - Alle partijen zijn het 
er over eens: een diner-show met 
muziek, toneel èn een avond lek-
ker lang tafelen is gewoon een goe-
de vondst. Dinsdagavond jl. vormde 
de grote zaal van het Kudelstaart-
se dorpshuis het décor voor de di-
ner-show. Om en nabij de 90 men-
sen hadden zich aangemeld voor dit 
avondje uit en dat betekende echt 
een ‘full house’. Genoten werd van 
een drie-gangen-menu met als ‘tus-
sengerecht’ een vermakelijk op-
treden van Toneel Vereniging Ku-
delstaart die de gasten trakteerde 
op de musical ‘Wat een planeet’ van 

Annie M.G. Schmidt. Terwijl de gas-
ten geheel ontspannen tussen de 
gangen door van een wijntje nip-
ten en lachten om de Kudelstaartse 
‘musical sterren’ maakten de keu-
ken en bediening zich op voor de 
volgende gang. Een hele toer, maar 
alles verliep op rolletjes. Na afloop 
volgden dan ook alleen maar en-
thousiaste reacties. De Onderne-
mersvereniging Kudelstaart, initia-
tiefnemer van deze avond, nam ze 
dankbaar in ontvangst. 
Zaterdag aanstaande is de laatste 
voorstelling van ‘Wat een planeet’ 
(uitverkocht).

Iedereen enthousiast over 
diner-show in Dorpshuis

Peter van der Schilden heeft alle ogen op zich gericht tijdens de diner-show in 
het Kudelstaartse Dorpshuis.

De Ouderendag Aalsmeer/Kudelstaart was ook dit jaar weer een dikke hit: 
een groot aantal senioren beleefde vrijdagmiddag jl. een heel gezellige dag.

Volle Burgerzaal tijdens gezellige middag 

Ouderendag Aalsmeer in 
het nieuws door AT5
Aalsmeer - Helemaal vooraan in 
de Burgerzaal afgelopen vrijdag-
middag zat burgemeester Pieter Lit-
jens. De agenda van Litjens was de 
laatste dagen goed gevuld geweest 
met allerlei boekpresentaties en an-
dere activiteiten waar de aanwe-
zigheid van Aalsmeers’ eerste bur-
ger gevraagd was. Druk, druk, druk, 
en voor de Ouderendag Aalsmeer 
maakte hij geen uitzondering. Pie-
ter Litjens heeft in zijn eerste jaar 
zoveel mogelijk kennisgemaakt met 
alle groepen in de samenleving, het 
Aalsmeerse verenigingsleven en za-
kenleven. Ouderen vormen een gro-
te groep in ‘het Aalsmeerse’ en een 
goede afspiegeling vormde dan ook 
de opkomst voor de Ouderendag: 
nagenoeg iedere stoel in de Burger-
zaal was gevuld. 
De burgemeester verzorgde de ope-
ning van de speciale middag en 
avond en senioren konden daarna 
nog genieten van muziek, theater, 
bingo en een broodmaaltijd. Uiter-
aard was het gezellig met elkaar bij-
praten de rode draad en dat werd 
ook opgepikt door AT5. De Amster-
damse TV-zender kwam speciaal 
opnamen maken tijdens het evene-
ment. Via het Schipholfonds, waar 
stichting Ouderendag een gift van 

mocht ontvangen, werd het con-
tact gelegd. Uitzending van de op-
namen is op donderdag 4 decem-
ber, om 18.45 uur op AT5. Herhalin-
gen zijn op zaterdag 6 december om 
19.55 uur en maandag 8 december 
om 19.25 uur.

Sjoelcompetitie 
in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 4 de-
cember is de volgende compe-
titie-avond van sjoelclub Rijsen-
hout. Gespeeld wordt er in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat 
en de aanvang is 20.00 uur. Inschrij-
ven kan vanaf 19.30 uur. Het sjoelen 
op 20 november is in de hoofdklas-
se gewonnen door Dirkjan Baard-
se met 1964 punten, in klasse A was 
Nel Fegel de beste sjoeler met 1704 
punten, in klasse B was de hoog-
ste eer voor Thomas van Brakel met 
1748 punten, in de klasse C was Ri-
nie Ravensbergen met 1667 punten 
onverslaanbaar en in de klasse D tot 
slot was plaats één voor Anja Koster 
met 1512 punten.
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Vrijdag en zaterdag verkoop in winkel
C1000 Koster en Jolanda 
Roodenburg steunen KIKA
Aalsmeer - Jolanda Roodenburg 
zet al haar creativiteit in voor de 
stichting KIKA. Deze stichting werd 
in 2002 opgericht om financiën voor 
onderzoek naar kinderkanker be-
schikbaar te krijgen. Het is zeer in-
grijpend wanneer bij jonge kinde-
ren de gevreesde ziekte kanker 
wordt geconstateerd. De chemo-
therapie die deze kinderen krijgen 
is vaak zo agressief dat niet alleen 
de zieke maar ook gezonde delen 
worden geraakt. Daardoor bestaat 
de kans dat zij op latere leeftijd on-
vruchtbaar raken. Mede dankzij KI-
KA wordt het mogelijk om te onder-
zoeken wat de beste methoden zijn 
voor het bestrijden van en het voor-
komen van allerlei schadelijke ge-
volgen van kinderkanker.
De fondsenwerving voor KIKA is 
voor een groot deel zaak van vrijwil-
ligers, die zich geheel belangeloos 
inzetten voor de stichting. De oud-
Aalsmeerse Jolanda Roodenburg is 
zo’n vrijwilligster, maar dan wel een 
heel creatieve. Toen bij haar moe-
der Leny in 2005 de gevreesde ziek-
te werd geconstateerd, liet ze haar 
dochters weten: “Ik ben blij dat mijn 
kleinkinderen deze ziekte niet heb-
ben!” Deze woorden bleven Jolan-
da, inmiddels moeder van drie zo-
nen, bezig houden. Zo kwam zij op 
het idee om iets met verpakkings-

materialen te gaan doen. Haar jon-
gens dronken graag Capri-Sonne. 
Zij vond de verpakking met al die 
leeuwtjes, draakjes en sinaasappel-
tjes er zo leuk uitzien dat ze een ge-
weldig idee kreeg. Op een avond is 
zij achter haar naaimachine gaan 
zitten en heeft toen een schattig 
etuitje ontworpen. Dit werd het be-
gin van een groot aantal originele 
creaties. Een nieuw KIKA-idee was 
geboren. Op een aantal basisscho-
len in haar woonplaats Gorinchem 
staan bakken waarin kinderen de 
lege pakjes deponeren. Iedere week 
zijn dat er wel zo’n 1000 stuks. Die 
worden vervolgens door moeder Le-
ny Roodenburg grondig gewassen 
en gedroogd. Daarna gaat Jolanda 
aan de slag. Ze heeft inmiddels het 
KIKA-assortiment behoorlijk uitge-
breid. Er is een ruime keuze in etui-
tjes en tassen in diverse formaten. 
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 no-
vember bestaat de mogelijkheid om 
in de C1000 Koster aan de Opheli-
alaan deze artikelen te kopen. De 
opbrengst komt ten goede aan KI-
KA. Ook biedt de maatschappelijk 
betrokken supermarkt C1000 Kos-
ter op deze twee dagen de mogelijk-
heid om een karton met tien zakjes 
Capri-Sonne aan te schaffen tegen 
de zeer aantrekkelijke voordeelprijs 
van1.99 euro per karton. 

Vier nieuwe leen-Smarts 
voor ProfileTyrecenter ABO
Aalsmeer - Profile Tyrecenter ABO 
heeft vrijdag 21 november jl. vier 
nieuwe Smart Fortwo in ontvangst 
genomen. De gloednieuwe tweezit-
ters gaan dienst doen als uitleenau-
to’s voor de vestigingen in Aalsmeer, 
Nieuw-Vennep en Schiphol. De 
sleutels werden overhandigd door 
Owen Barendregt van Smart Center 
Amsterdam aan Marco Burgers van 
Profile Tyrecenter ABO. Al vele jaren 
is het gratis leen-Smartje een begrip 
bij Profile Tyrecenter ABO. Het be-
drijf aan de Lakenblekerstraat geeft 
hiermee inhoudt aan haar slogan: 
“AlwaysBeMobile”. Zij vindt het na-
melijk zeer belangrijk dat haar klan-
ten altijd mobiel zijn. Eigenaar Frans 
van der Kolk: “In de service naar on-
ze klanten gaan we heel ver. Na-
tuurlijk kunnen klanten wachten 
in onze showroom onder het ge-
not van een kopje koffie tot hun au-
to weer klaar is. Tevens kunnen zij 
daar gebruik maken van ons draad-
loos ADSL netwerk, zodat ze op hun 
eigen laptop kunnen werken, terwijl 
wij aan de auto werken. Ondanks 
dat het aangenaam vertoeven is in 
de showroom wacht men vaak al-
leen bij de korte klussen, zoals bij 
het repareren van een autoband. Dit 
is vaak al klaar voordat het kopje 
leeg gedronken is. Als de klus lan-

ger duurt, zoals bij een grote onder-
houdsbeurt met APK, dan is er de 
mogelijkheid om gratis een Smart 
te lenen. Met name de klanten die 
de hele dag moeten werken hebben 
hier voordeel van. Zij brengen hun 
auto al om 8 uur ’s ochtends langs. 
Ze krijgen dan een Smart mee om 
naar hun werk te gaan. Aan het 
einde van de dag rijden ze met de 
Smart van hun werk naar ons toe 
om hun eigen auto weer op te ha-
len. Zo is het tijdverlies voor de klant 
minimaal. Maar ook voor de klussen 
die slechts een uurtje tijd kosten, 
zoals de winterbanden wissel, kan 
men even een Smart meekrijgen. 
En bij mooi weer en korte afstan-
den hebben we trouwens ook nog 
de leen-fiets. Als de auto weer klaar 
is bellen wij met de klant of sturen 
we een sms.” Als ‘groene’ onderne-
mer heeft Profile Tyrecenter ABO 
bewust voor deze Smarts gekozen. 
Het bijzondere is dat ze voorzien zijn 
van het zogenaamde Micro Hybri-
de systeem. Dit is een start-stop sy-
steem waarbij de motor automatisch 
afslaat als de auto tot stilstand komt. 
Zodra het gaspedaal opnieuw inge-
drukt wordt, rijdt de auto weer weg. 
Dit zorgt voor een extreem zuinig 
verbruik van gemiddeld 1 op 22 ki-
lometer. 

De Ichtusshop extra open
Aalsmeer - In verband met de ko-
mende feestdagen opent de chris-
telijke boekwinkel De Ichtusshop 
Aalsmeer ook dit jaar extra zijn deu-
ren. Om het voor de sint en zijn pie-
ten nog makkelijker te maken zich 
voor te bereiden op pakjesavond 
zijn éénmalig de openingstijden uit-
gebreid. Zo zal ook donderdag 4 de-
cember de deur van de winkel in de 
Kanaalstraat geopend zijn van 10 tot 
16.00 uur. 
Bij elke aankoop van 10 euro of 
meer krijgen klanten bovendien 
een adventkaars gratis, dit geldt 
zolang de voorraad strekt. Echt de 
moeite waard dus om eens langs te 
gaan om een kijkje te nemen in de-
ze christelijke boekwinkel! U kunt 

zich dan ook oriënteren op het rui-
me assortiment aan christelijke lec-
tuur, cd’s, dvd’s, kaarten en cadeau-
artikelen. Bovendien heeft De Ich-
tusshop ook een zeer gevarieerde 
collectie kerstkaarten met of zon-
der bijbelse tekst bedrukt. De ope-
ningstijden 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. 
Met meer dan 30 vrijwilligers, die 
zich met hart en ziel inzetten voor 
de winkel, is de Ichtusshop niet al-
leen de plek om een christelijk boek 
of een cd te kopen. De Ichtusshop 
is ook een ontmoetingsplek waar de 
koffie en thee altijd klaar staat!

Familie Rademaker wint 
Nespresso bij Rabobank 
Aalsmeer - Op vrijdag 21 novem-
ber heeft de familie Rademaker uit 
Aalsmeer een Nespresso-machi-
ne ter waarde van 250 euro in ont-
vangst genomen uit handen van 
Kees Kroon, adviseur Hypotheek 
& Vermogen op kantoor Aalsmeer 
van Rabobank Regio Schiphol. De-
ze prijs werd verloot onder klanten 
die hebben meegedaan aan de actie 
‘Minder woonlasten? Meer woon-
lusten!’ die in september en okto-
ber werd gehouden. Klanten zon-
der een hypotheek bij de Rabobank 
ontvingen in september een brief 
met daaraan een antwoordcoupon 
met een vragenlijst. 
“In het kader van Minder woon-
lasten? Meer woonlusten! willen 
we onze klant graag nog beter van 
dienst zijn”, vertelt Kees Kroon, advi-
seur Hypotheek & Vermogen. Daar-
om hebben we onze klanten, die 
nog geen hypotheek bij de Rabo-
bank hadden, gevraagd enkele vra-
gen over hun woonsituatie te beant-
woorden. Aan de hand van de ant-
woorden konden wij vervolgens zien 
of een gesprek met de Rabobank 

de moeite waard is. Want misschien 
kunnen de woonlasten wel verlaagd 
worden. En zeker in deze huidige tijd 
is elke besparing natuurlijk heel erg 
welkom!. Door het invullen en re-
tourneren van de vragenlijst maak-
te de klant bovendien kans op een 
Nespresso-apparaat ter waarde van  
250 euro.”  
Vele klanten stuurden de antwoor-
den over hun woonsituatie op en de 
Rabobank, als grootste hypotheek-
verstekker, mocht weer vele nieu-
we hypotheekklanten verwelkomen. 
Van alle deelnemers aan de actie 
werd de familie Rademaker als ge-
lukkige prijswinnaar gekozen. Vori-
ge week vrijdag verwelkomde Kees 
Kroon de familie in het Rabobank-
kantoor in Aalsmeer en overhan-
digde aan de familie Rademaker de 
prijs. De Nespresso is zeer enthou-
siast in ontvangst genomen!
Wilt u ook weten wat de Rabobank 
voor u kan betekenen? Neemt u dan 
contact op met het team Hypotheek 
& Vermogen van Rabobank Regio 
Schiphol, kantoor Aalsmeer, bereik-
baar op 0297-382953.

De familie Rademaker neemt enthousiast hun prijs in ontvangst uit handen 
van Kees Kroon, adviseur Hypotheek & Vermogen bij Rabobank Regio Schip-
hol.

Financieringsactie occasions!
Renault Nieuwendijk 
speelt voor Sinterklaas...
Aalsmeer - De Renault dealer heeft 
haar gebruikte- en voorraadauto’s 
sterk in prijs verlaagd. In plaats van 
met pepernoten te strooien, worden 
duizenden euro’s korting gegeven. 
En, naast de kortingen geldt een 
zeer aantrekkelijke financieringsac-
tie op occasions. De klant kan de 
gebruikte auto financieren tegen 
een rentepercentage van 0 procent 
of kiezen voor een uitgestelde beta-
ling van maar liefst twaalf maanden. 
Deze financieringsactie geldt exclu-
sief bij Renault Nieuwendijk en niet 
bij andere Renaultdealers. De kor-
ting op nieuwe auto’s die al enke-

le maanden in de showroom staan 
loopt op van 1500 tot 5000 euro, af-
hankelijk van het model. Bovendien 
geeft Nieuwendijk bij elke voorraad-
auto een Bijenkorfkaart cadeau ter 
waarde van 500 euro. Zo wordt de-
cember wel een extra feestelijke 
maand! Belangstellenden kunnen 
de website www.renault-nieuwen-
dijk.nl raadplegen voor het uitge-
breide aanbod occasions en nieu-
we auto’s van Nieuwendijk of een 
kijkje komen nemen in één van de 
showrooms in Aalsmeer, Amstel-
veen, Badhoevedorp, Hoofddorp of 
Uithoorn.

Trendwatcher Adjiedj Bakas spreekt met accountants, fiscalisten, advocaten 
en notarissen over de trends en ontwikkelingen voor de komende jaren.

Adjied Bakas boeit tijdens 
seminar van de Rabobank
Aalsmeer - Op maandag 24 no-
vember organiseerde Rabobank Re-
gio Schiphol het seminar Cijfers & 
Trends in het Dorint Hotel te Schip-
hol. Ruim 125 accountants, fiscalis-
ten, advocaten en notarissen uit de 
regio Aalsmeer, Haarlemmermeer 
en Uithoorn genoten van een boei-
ende presentatie van Adjiedj Bak-
as. Adjiedj Bakas, Trendwatcher en 
schrijver van het boek ‘The Future 
of Finance’ ging in op de kredietcri-
sis en de trends die ons de komende 
jaren te wachten staan. “De krediet-
crisis was te voorzien”, aldus Bak-
as. “De geschiedenis herhaalt zich 
altijd en dit is de vijfde crisis die in 
de laatste 200 jaar plaatsvindt. Aan 
de vooravond van iedere grote tech-
nologische innovatie stond een fi-
nanciële crisis. De komende 50 jaar 
zal er meer veranderen dan in de af-
gelopen 50.000 jaar. Het is als on-
dernemer van belang goed om te 
gaan met de trends, deze te her-
kennen en te kunnen vertalen naar 
de business. Het gaat om het ver-
rassen van de klanten.” Vijf trends 
staan de komende jaren te wachten: 
‘Ondernemen in een nieuwe econo-
mische wereldorde’, ‘Naar kennis-
economie en innovatie op alle ter-
reinen’, ‘De achterkant van de voor-
uitgang wordt zichtbaar’, ‘Naar een 
leven zonder olie’ en ‘Naar andere 
waarden’. 
Er is sprake van een herverdeling 
tussen Oost en West en een transitie 
van macht en geld van het Westen 
naar het Oosten. “We zullen steeds 

meer te maken krijgen met de digi-
tale immigrant, die globaal onder-
neemt. De financiële klant wordt 
steeds sneller zelfsturend en het 
behoud van klanten zal de eerste 
prioriteit worden voor banken. Het 
wordt de Eeuw van de Burger”, ver-
volgde Bakas. 

Cijfers en Trends online 
Genodigden kregen een speciale 
registratiecode uitgereikt die toe-
gang geeft tot Rabobank Cijfers en 
Trends online via het Internet. In Ra-
bobank Cijfers & Trends online zijn 
80 branches beschreven in 9 secto-
ren. Zo kan een ieder de ontwikke-
lingen volgen van zijn/haar branche. 
Omdat de informatie online is, is het 
altijd en overal beschikbaar op zo-
wel macro-economisch niveau als 
op regionaal en brancheniveau, iets 
dat uniek is in de financiële sector 
in Nederland.
Daarnaast lanceert de Rabobank 
ook een nieuw kennisproduct ‘Uw 
Cijfers & Trends’. Een uniek kennis-
instrument in de markt dat op ba-
sis van een online en best-in-class 
kennisfundament (Branche Infor-
matie Rabobank) inzicht kan geven 
over de financiële prestaties van 
een onderneming in vergelijking 
met die van de branche. In Uw Cij-
fers & Trends vertaalt de Rabobank 
haar kennis, als marktleider in het 
MKB, naar branchekennis specifiek 
over de situatie van de ondernemer. 
Zodat de ondernemer succesvoller 
kan ondernemen

Minister Gerda Verburg van LNV, Sjaak van der Tak van Greenport(s) Neder-
land (midden) en voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW (rechts) tijdens 
de overhandiging van de Visie 2040, getiteld ‘Excelleren’.

Greenports internationale 
duurzame clusters
Aalsmeer - Het tuinbouwbedrijfs-
leven en vertegenwoordigers van 
de overheid, zoals provincies en ge-
meenten, hebben een strategische 
visie voor de sector tot 2040 ontwik-
keld. Het is zowel in Nederland als 
wereldwijd voor het eerst dat be-
drijfsleven en overheid gezamen-
lijk hun visie op de toekomst van 
een branche formuleren. De tuin-
bouwsector is een belangrijke pij-
ler onder de Nederlandse econo-
mie. Greenport(s) Nederland is als 
tuinbouwcluster de eerste sector 
die gezamenlijke visieontwikkeling 
heeft aangedurfd. In de Visie 2040 
wordt een heldere beschrijving ge-
geven van ontwikkelingen, trend-
breuken, analyses en doelstellingen 
vanuit een mondiale invalshoek. De 
tuinbouwsector speelt met de Vi-
sie 2040 in haar volle breedte in op 
strategische visies en dossiers van 
landelijke en provinciale overheden. 
Gisteren overhandigde voorzitter 
Sjaak van der Tak van Greenport(s) 
Nederland de Visie 2040, getiteld 
‘Excelleren’, aan minister Gerda Ver-
burg van LNV en voorzitter Bernard 
Wientjes van VNO-NCW. Het hui-
dige tuinbouwcluster is een sector 
die zowel op de handelsbalans als 
in werkgelegenheid een belangrij-
ke bijdrage levert aan de economie 
in Nederland. 
De tuinbouw heeft een sterke mon-
diale positie door een combinatie 
van passie, talent en economie. Dat 
zijn – zo blijkt in de visie – de ken-
merken van alle succesvolle clusters 
in de wereld. Het tuinbouwcluster 
wil die positie behouden en verder 
uitbouwen. Dat lukt niet, zo wordt in 
de Visie 2040 geconstateerd, door 
potverteren of consolideren, maar 
door excelleren. De sector moet 
proactief knelpunten en kansen op-
pakken, want er moet nog veel ge-
beuren op het gebied van ruimte, 
bereikbaarheid, markt en innova-
tie.  “Deze visie kenschetst heden 
en toekomst. Sterk, en de visie staat 
als een huis”, vond Verburg, 
“Zo kennen we de tuinbouw en ik 
ben trots op de tuinbouw. Door als 
eerste met deze strategische visie te 
komen, is de sector een voorbeeld 
voor andere sectoren.”

Zowel Verburg als Wientjes refe-
reerden aan het zware economi-
sche weer. “Maar de tuinbouw ge-
tuigt van buitengewoon onderne-
merschap en durf om ondanks de 
malaise met een visie te komen. Ex-
cellent!”, zo stelde Wientjes.

Recessieproof maken
In de Greenport(s) Visie 2040 stelt 
de sector Europa en de nieuwe af-
zetmarkten centraal. Het opbouwen 
van internationale marktposities, het 
adequaat inrichten van de ruimte, 
het realiseren van een goede be-
reikbaarheid en het verduurzamen 
van de tuinbouw zijn uitdagend en 
eisen ondernemerschap. “Daarom 
is”, zo lichtte Van der Tak toe, “2040 
dichterbij dan we denken. Vooral 
in een tijd waarin óók de tuinbouw 
voelbaar te maken heeft met de re-
cessie, is het goed dat wordt nage-
dacht over keuzes voor de lange ter-
mijn. Dit geeft juist voor de huidi-
ge activiteiten richting, zin en per-
spectief”. De visie helpt overheid en 
bedrijfsleven om zorgvuldig met de 
sector om te gaan en levert argu-
menten om tegenslag op korte ter-
mijn te overwinnen. 
Hoe gaat Greenport(s) Neder-
land dit bewerkstelligen? Door on-
der meer een verdubbeling van de 
productiewaarde, het clusteren van 
tuinbouwgebieden (gezien vanuit 
de Nederlandse delta), en door het 
realiseren van een modulair Euro-
pees transportnetwerk voor vers-
producten. Ook werkt de sector aan 
toegevoegde waardecreatie, verde-
re veredeling en duurzame produc-
tie en logistiek. 

Duurzaamheid vanzelfsprekend
Duurzame ontwikkeling ziet de tuin-
bouw niet als kans of bedreiging, 
maar als vanzelfsprekendheid. 
Dit uit zich onder andere in de keu-
ze voor duurzame energiebronnen, 
inrichting van duurzame multifunc-
tionele tuinbouwgebieden, duurza-
me transport- en productiesyste-
men, de toepassing van kringloop-
processen en het mede oplossen 
van maatschappelijke vraagstuk-
ken. De Visie 2040 wordt in de ko-
mende maanden verder ingevuld. 
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An Acoustic Christmas met 
Ralph van Manen bij LEG
Schiphol-Rijk - Ralph van Manen 
brengt samen met het koor Share 
en instrumentaal ensemble in ‘An 
Acoustic Christmas’ aanstaande za-
terdag 29 november in het gebouw 
van de LEG in Schiphol-Rijk. Met 
groot genoegen presenteert Pulse 
Concerts dit optreden van de inter-
nationaal bekende Ralph van Ma-
nen. Het concert is in de sfeer van 
een MTV Unplugged en staat onder 
leiding van André Pouwer. De zan-
geres Jeannette Kramer, onder an-
dere bekend van het EO program-
ma Nederland Zingt, zal tevens op-
treden. Ralph van Manen en Share 
brengen een programma van be-
kende en minder bekende Christ-
mas songs uit het repertoire van on-
der andere Mariah Carey en Shawn 
Colvin. Het concert in de LEG is de 
eerste in deze reeks van ‘An Acous-
tic Christmas’ concerten. Na Schip-
hol-Rijk worden nog Barneveld en 
Rotterdam (theater Zuidplein) aan-
gedaan. De begeleidingsband be-
staat uit Peter Dijkstra op drums, Jo-
el Groenewold op bas, Christan Gro-
tenbreg op toetsen, saxofoon en ac-
cordeon, Arnold Hietland op gitaar 
en Harm Jan Schenkel neemt plaats 

achter de piano. Het concert zater-
dag in het gebouw van de LEG aan 
de Boeing Avenue in Schiphol-Rijk 
begint om 20.00 uur. Voor informatie 
en kaarten kan contact opgenomen 
worden met Gerda van der Star, tel. 
06-18319821, kaartverkoop@pulse-
concerts.nl. Kaartverkoop ook aan 
de zaal, vanaf 19.00 uur. De toegang 
bedraagt 22,50 euro. Elders in deze 
krant staat een kortingsbon en hier-
mee kan 5 euro bespaard worden 
op de toegangsprijs!

Blij met steun jeugdige collectanten 
Collecte Diabetes Fonds 
levert totaal 16432,34 op!
Aalsmeer - De collecte van het 
Diabetes Fonds heeft in Aalsmeer 
10866,72 euro opgebracht, in Ku-
delstaart 3583.17 euro en in Rijsen-
hout 1987.45 euro. 
Ruim 200 vrijwilligers gingen in de 
week van 26 oktober tot 1 novem-
ber op pad om te collecteren. “Wij 
zijn erg blij met de bijdrage van de 
vrijwilligers, de gevers en alle an-
dere mensen die zich hebben inge-
zet tijdens deze collecte”, zegt Bert 
Kuipers, directeur van het Diabetes 
Fonds. “Met dit collectegeld kun-
nen we weer nieuwe onderzoeks-
projecten naar diabetes financieren 
en voorlichting geven.” 
Heel verrast en blij was collecteleid-
ster Nancy van Oorde dat zich na 
de oproep voor collectanten in de-
ze krant spontaan twee heel jonge 
mensen zich aanmelden om te wil-
len collecteren! 
Natuurlijk werd deze hulp van Mark 
Meijhuis en Salome Pouw met bei-
de handen aangegrepen. “Helemaal 
top”, aldus Nancy van Oorde.
 “Mark en Salome hebben laten zien 
dat ook de jeugd zich belangeloos 
voor anderen wil inzetten. Ik hoop 
dat ze een voorbeeld zijn en meer 
van hun leeftijdgenoten zich mid-
dels collecteren of ander vrijwilli-
gerswerk willen inzetten voor hun 
medemens.”

Epidemische vorm
Een gift aan het Diabetes Fonds is 
een gift aan heel veel mensen in 
Nederland. Want diabetes begint 
epidemische vormen aan te ne-
men. Maar liefst 1 op de 19 mensen 
in ons land heeft deze aandoening. 
In totaal telt Nederland ongeveer 1 
miljoen mensen met diabetes, waar-
van een groot aantal nog niet weet 
dat ze deze ziekte hebben. Het Dia-
betes Fonds werkt hard aan oplos-
singen voor het diabetesprobleem. 
Zo financiert het Fonds onderzoek 
naar manieren om diabetes te ge-
nezen via transplantatie van insuli-
neproducerende cellen. Het onder-
zoek naar transplantatie is nu zo ver 
gevorderd dat genezing voor men-
sen met type 1 diabetes ziender-
ogen dichterbij komt. Voor veel kin-
deren, die zichzelf nu vaak viermaal 
daags moeten injecteren met insu-
line, is dit een grote wens. En die 
wens wil het Diabetes Fonds graag 
laten uitkomen. Heeft u de collec-
tant van het Diabetes Fonds gemist 
en wilt u het Diabetes Fonds alsnog 
steunen? Dan kunt u uw gift over-
maken op giro 5766 t.n.v. het Diabe-
tes Fonds in Amersfoort. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met het Diabetes Fonds, tel. 
033–4622055 of kijk op www.diabe-
tesfonds.nl.

Mee-zing-avond in Karmelkerk
Aalsmeer - Op vrijdagavond 12 de-
cember wordt er in de Karmelkerk 
aan de Stommeerweg  een kerst-
mee-zing-avond gehouden.Het the-
ma van deze avond is: Zoals de en-
gelen zingen. Iedereen die wil  zin-
gen kan meedoen. 
Er wordt een programma van mo-
derne en traditionele kerstliederen  
gezongen.  Het geheel wordt onder-
steund door een  swingend combo. 
Een enthousiast koor zal de zangers 
en zangeressen in de juiste sfeer en 
maat brengen. Natuurlijk kan er niet 
twee uur achtereen gezongen wor-
den.  Daarom zijn er enige intermez-
zo’s gepland. Onder andere zal  de 

sopraan Carine van de Brüle  eni-
ge ontroerende nummers ten geho-
re brengen. U wordt welkom gehe-
ten met een lekker kopje koffie en in 
de pauze wordt u verwend met een 
gezellig drankje. 
De mee-zing-avond begint om 
20.00 uur en de koffie wordt geser-
veerd vanaf 19.30 uur. Kaarten kos-
ten 3 euro per stuk en deze zijn te 
bestellen op zondag 30 november 
na de kerkdienst rond half twaalf 
in de ochtend. Reserveren kan ook 
telefonisch op werkdagen tussen 
17.00 en 19.00 uur op nummer 0297-
327997 of per mail  corrievanveen@
planet.nl .

Song of Joy brengt kerst-
oratorium ‘Nieuw begin’
Kudelstaart - Voor het eerst in 
de omgeving van Aalsmeer zal het 
kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ 
van Johan Bredewout worden uitge-
voerd. Het interkerkelijk koor Song 
of Joy heeft het hele stuk geduren-
de dit jaar ingestudeerd en zal dit 
op zondag 14 december uitvoeren 
in de Spil aan de Spilstraat 5. Aan-
vang van het concert is 19.30 uur, de 
zaal gaat open om 19.00 uur.
Medewerking wordt verleend door 
Theo Griekspoor op orgel, Peter van 
Dongen op piano, Arianne Siebe-
ling, op dwarsfluit, Leen de Borst 
op trompet en Christian Geleijn op 

slagwerk. Spreker is Rob Poesiat.
Kaarten zijn te verkrijgen bij de le-
den van het koor, bij Marskramer 
in het winkelcentrum Kudelstaart, 
bij boekhandel Plantage in de Zijd-
straat 12 en, indien nog voorradig, 
aan de zaal. De toegangsprijs be-
draagt 5 euro en dit bedrag is inclu-
sief koffie of thee en kerstbrood na 
afloop van het concert.
Voor verdere informatie kan geke-
ken worden op de website van het 
koor: www.songofjoy.nl of contact 
opgenomen worden met Anton van 
Dusseldorp, tel 0297-329380 of 06-
33883243.

Orgel na restauratie voor het eerst te horen

Speciale dienst zondag in 
Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Zondag 30 november 
vanaf 16.00 uur wordt in de Oud ka-
tholieke kerk aan de Oosteinder-
weg een speciale kerkdienst gehou-
den. Voorgangers zijn Dick Schoon 
en pastor Jacob Spaans. Het kerk-
orgel van de kerk is gerenoveerd en 
zal tijdens deze dienst voor het eerst 
weer te horen zijn. 
Geruime tijd was het instrument on-
bespeelbaar en werden de diensten 
begeleid op een fraai Frans druk-
windharmonium uit 1859. Het Knip-
scheerorgel uit 1864 klinkt weer 
als vanouds en kan gebruikt wor-
den in de diensten en tijdens con-
certen. In 1926 vond  een aanpas-

sing plaats door de firma Adema 
volgens de toen geldende nor-
men. Hierdoor stammen een aan-
tal registers uit een nog ouder or-
gel, wat in het begin van de 18e 
eeuw door waarschijnlijk Apollonius 
Bosch voor de Aalsmeerse schuil-
kerk uit 1653 werd gebouwd. Knip-
scheer gebruikte deze registers voor 
zijn nieuwe orgel uit 1864. De res-
tauratie is verricht door de firma N. 
Slooff uit Lekkerkerk. Het orgel gaat 
voor het eerst na de restauratie be-
speeld worden door Bram Bierste-
ker uit Amsterdam. Iedereen is wel-
kom om deze best speciale dienst 
bij te komen wonen. 

Talentenjacht voor cliënten OTT
Ton Kroon wint X-factor!
Aalsmeer - Een volle zaal bij P60 
in Amstelveen vorige week woens-
dagavond 19 november tijdens de 
X-factor wedstrijd voor cliënten van 
Ons Tweede Thuis. 
Er hing een fantastische sfeer, er 
was enthousiast publiek, een ech-
te band stond op het podium en niet 
te vergeten geweldige artiesten: de 
avond kon niet meer stuk bij de fi-
nale van de OTT X factor, de grote 
talentenjacht voor cliënten van Ons 
Tweede Thuis. 
Na twee voorrondes bleven tien fi-
nalisten over. De zeer deskundige 
jury kreeg het nog moeilijk om de 
winnaar uit te kiezen. Desire Veen, 

Patty en Bianca Westerhuis, Den-
nis van der Leer, Randy Hoed, Ton 
Kroon, Priscilla Beeksman, David 
Griebeling, Jorgen Bunten, Lia Wie-
neke en Jasper van Hees zongen de 
sterren van de hemel. Zij zorgden 
voor een gevarieerd programma 
waarin het publiek zich goed kon 
herkennen. Dat gold ook voor de 
bijdrage van Tony XL, die de sfeer er 
aan het begin gauw in kreeg. 
Ton Kroon kwam als winnaar uit de 
bus met een vertolking van De Vlie-
ger van André Hazes, waarin hij he-
lemaal boven zichzelf uitsteeg. De 
gouden microfoon was voor hem en 
natuurlijk eeuwige roem.

Nieuwe ambassadeur voor 
senioren in Rijsenhout
Rijsenhout - De stichting Senio-
renraad Haarlemmermeer bemid-
delt voor senioren tussen de ge-
meente en andere instanties. De 
stichting biedt een luisterend oor, 
geeft adviezen en ondersteunt ou-
deren in het leefbaar houden van 
Rijsenhout. De Seniorenraad ont-
vangt ondersteuning van de ge-
meente en de stichting Meerwaar-
de en heeft contacten met instellin-
gen als de Dorpsraad, Woonmaat-
schappijen, politie en de ouderen-
bonden ANBO, PCOB en KBO. Dick 

van de Bogaard is vele jaren voor 
Rijsenhout ambassadeur geweest 
van de Seniorenraad. Hij blijft voor-
zitter van de S.S.H., maar heeft het 
ambassadeurschap uit handen ge-
geven aan Michiel Peters. Dus heeft 
u als oudere in Rijsenhout klach-
ten over zorg, bereikbaarheid, wo-
nen, woonplezier, veiligheid of wilt 
u over bepaalde onderwerpen infor-
matie, neem dan contact op met Mi-
chiel Peters, telefoon 0297-325223 
of stuur een mailtje naar michiel.pe-
ters@tele2.nl.

Gelegenheidskoor Kudelstaart 
zingt voor volle kerk
Kudelstaart - Het wordt al een ech-
te traditie dat elk jaar in november 
een gelegenheidskoor wordt sa-
mengesteld en een dienst vocaal 
verzorgd in de St. Jan Geboorte. Dit 
jaar verscheen de eerste oproep in 
De Stem zo rond september. Wie er 
maar mee wilde zingen werd van 
harte uitgenodigd om deel te ne-
men en drie donderdagen in no-
vember vrij te houden om de lied-
jes voor de dienst in te studeren. 
Elk jaar zijn er dezelfde gezichten, 
maar ook nieuwe mensen schui-
ven regelmatig aan om mee te zin-
gen. Zo ook weer deze keer, er kwa-
men zelfs mensen uit omringende 
parochies meedoen. Op donderdag 
6 november was de eerste repeti-
tie en ruim vijftig mensen waren er 
samen gekomen om het gelegen-
heidskoor van 2008 te vormen. On-
der de bezielende leiding van Fleur 
Buskermolen werden stap voor stap 
de liedjes ingestudeerd. Van ‘Thank 
you for the music’ tot ‘Dona Nobis’ 

en van ‘Kayama’ tot ‘What a won-
derfull world’. De meeste liedjes wa-
ren drie- of zelfs vierstemmig, maar 
na de derde oefenavond bleek dat 
alles er goed in zat. De band was in-
middels ook lekker ingespeeld en 
iedereen was klaar om te knallen in 
de viering. Op zondag 23 november 
waren in totaal 56 koorleden aan-
wezig om de viering te zingen. Na 
de laatste puntjes op de i gezet te 
hebben, en een inmiddels volle kerk, 
klonk de bel voor het begin van de 
viering. Het thema was: ‘Goed ge-
stemd’ en dat was het gelegen-
heidskoor zeker. Tijdens de dienst 
werd al na twee liedjes een luid ap-
plaus gegeven. De viering besloot 
met het opzwepende ‘Happy days’ 
en na een toegift van ‘Kayama’ zat 
het er helaas weer op. Maar volgend 
jaar komt er zeker weer een negen-
de editie van het gelegenheidskoor. 
Wilt u ook eens meedoen of de vie-
ring mee vieren? U bent bij deze al-
vast van harte uitgenodigd.

Terug in grootmoederstijd
Amstelveen - Lekker even zwij-
melen of helemaal wegdromen in 
grootmoederstijd? Dat kan in Stads-
hart Amstelveen.Op zaterdag 29 no-
vember en zondag 30 november 
neemt verzamelaar Anton Siedsma 
uit Hoofddorp een ieder mee naar 
de oer gezellige sfeer van grootmoe-
derstijd en presenteert zijn unie-
ke collectie plaatjesalbums, waar-
onder alle nostalgische Verkadeal-

bums van Jac.P.Thijsse, alle uitga-
ven van Piggelmee, Flipje Tiel, Aap-
Noot-Mies-spullen en diverse ou-
de schoolplaten van Isings, Koek-
koek, enz. 
In een speciale stand kunnen de-
ze verzamelobjecten bewonderd, in-
gekeken, gekocht en verkocht wor-
den. Tevens kan meegenomen ver-
zamelwaar door Siedsma worden 
getaxeerd. 

Cultuurkaartje voor bezoek 
museum basisonderwijs
Streek - Sascha Baggerman, gede-
puteerde Cultuur van Noord-Hol-
land heeft gisteren, woensdag 26 
november, het nieuwe Cultuurkaart-
je Openbaar Vervoer voor het basis-
onderwijs in Noord-Holland gelan-
ceerd. Uit recent onderzoek blijkt 
dat 75 procent van de scholen voor 
primair onderwijs in Noord-Holland 
het vervoer van en naar en een cul-
turele instelling, zoals bijvoorbeeld 
het Zuiderzee museum, als te lastig 
ervaart. Als dat goedkoper en een-
voudiger kan, willen veel scholen 
wél een dergelijke excursie organi-
seren. Noord-Holland heeft daar-

om als enige provincie in Neder-
land het Cultuurkaartje Openbaar 
Vervoer ontwikkeld, samen met het 
ministerie van OCW en vervoerder 
Connexxion. Met het Cultuurkaartje 
OV reizen leerlingen tijdens daluren 
tegen gereduceerd tarief met een 
Connexxion-lijnbus naar een muse-
um, een voorstelling of expositie in 
Noord-Holland. 
De provincie wil aandacht voor cul-
tuureducatie in het onderwijs ver-
stevigen zodat leerlingen kennis 
blijven opdoen van kunst en cultuur 
en hun binding met hun leefomge-
ving versterkt.
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Sint-koopavonden in centrum
Aalsmeer - Met pakjesavond in het 
vooruitzicht bieden de winkeliers in 
Aalsmeer Centrum inwoners de mo-
gelijkheid om ook in de avonduren 
sinterklaas- inkopen te doen. Op 
woensdagavond 3 en donderdag-
avond 4 december is een groot aan-
tal winkels in het centrum geopend. 
Kom lekker winkelen in het sfeervol-
le verlichte centrum van Aalsmeer 
voor de laatste sint-inkopen. Het zal 
in het centrum met een bijzonder ge-
varieerd winkelaanbod vast en zeker 
lukken! In verband met de verjaar-
dag van sinterklaas is er op vrijdag-

avond 5 december geen koopavond. 
Tijdens de koopavonden is er meer 
dan genoeg gratis parkeergelegen-
heid op het Drie Kolommenplein en 
Raadhuisplein. Vanwege een inge-
zakt riool aan het begin van de Ui-
terweg is er op het eerste deel van 
de Uiterweg tijdelijk eenrichtings-
verkeer ingesteld. Al het verkeer 
kan de Uiterweg op maar niet meer 
af. Het Praamplein is dus bereikbaar 
via de Uiterweg maar om het dorp 
te verlaten moet men via het Praam-
plein richting Dorpsstraat om op de 
N201 te komen. 

Ophelialaan-winkeliers delen 
dit weekend weer uit
Aalsmeer - Aankomende week-
end is weer van alles te beleven in 
de Ophelialaan. Dit weekend is er 
weer de ‘actie van de maand’. Iede-
re maand delen winkeliers cadeaus 
uit aan het winkelend publiek. Zij 
willen hiermee kenbaar maken dat 
zij het zeer waarderen dat men in 
de Ophelialaan komt winkelen. Elke 
maand verzorgt een winkelier deze 
actie. En elke maand is dit weer een 
andere winkelier. 
Afgelopen keer verzorgde firma De 
Haas deze actie en wie nu trak-
teert, blijft nog even geheim. Maar 

het zou zo maar kunnen, dat, als u 
aankomend weekend door de Op-
helialaan loopt, uw boodschapjes 
aan het doen bent en wordt aange-
sproken om een blijk van waarde-
ring van de winkeliers in ontvangst 
te nemen. De straat is weer bijzon-
der gezellig verlicht in deze donke-
re tijd, er is muziek, en er is waar-
dering van de winkeliers, kortom: 
Er zijn weer allerlei redenen om uw 
boodschappen in de Ophelialaan te 
komen doen. Het belooft gezellig te 
worden, en u bent van harte wel-
kom!

Open huis bij Bob en Ankie
Aalsmeer - Van vrijdag 28 tot en 
met zondag 30 november houden 
Bob en Ankie weer open huis. Lief-
hebbers van brocante en curiosa 
worden uitgenodigd een kijkje te 
komen nemen in de decoratieruimte 
van het echtpaar. Er zijn weer diver-
se rommel- en vrijmarkten bezocht 
en heel veel leuke spulletjes op de 
kop getikt. Bob en Ankie bieden al-
lerlei mooie en grappige decoraties 
aan ter verfraaiing van huis en tuin. 
Naast kaarsenstandaards en –hou-
ders, potten, serviesgoed, beelden 
in verschillende maten, ook spiegels 
en lampen én opgeknapte meubel-
tjes. Tegen schappelijke prijzen wor-

den de spulletjes te koop aangebo-
den. Wie weet zit er iets voor u bij. 
Iedereen is welkom om te komen 
neuzen en wie weet vind u waar u al 
lang naar op zoek bent. Kijken kan 
onder het genot van een kop koffie 
of thee, want deze staan klaar! Het 
open huis is aan de Aalsmeerder-
weg 30, de parallelweg is te berei-
ken via het begin van de Aalsmeer-
derweg of via de afslag naar de 
Middenweg. De verkoop is vrijdag 
van 11.00 tot 16.00 uur, zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur en zondag ko-
men snuffelen kan tussen 12.00 en 
16.00 uur. Meer weten? Bob en An-
kie zijn bereikbaar via 0297-325904.

Ranzijn dier & arts officieel van start
Dierenkliniek en dierenwereld 
samen onder één dak
Aalsmeer - Ranzijn Aalsmeer heeft 
sinds zaterdag 22 november, toen 
sinterklaas in hoogst eigen per-
soon de officiële opening verzorg-
de, een full service dierenkliniek in 
huis en deze dierenkliniek is geves-
tigd in een van de grootste dieren-
winkels in Nederland. Dit heeft als 
groot voordeel dat bij Ranzijn de to-
tale verzorging van huisdieren als 
honden, katten, cavia’s, slangen, ko-
nijnen, inclusief de medische ver-
zorging ter hand kan worden ge-
nomen. Bij Ranzijn dier & arts wer-
ken drie professionele dierenartsen 
en twee paravetinairen. De kliniek 
is uitgerust met de modernste ap-
paratuur. Het concept komt eigen-
lijk uit het buitenland. In landen als 
de Verenigde Staten, Engeland en 
Duitsland is dit de gewoonste zaak 
van de wereld en diergeneeskunde 
staat ook in Nederland op een hoog 
peil. “Onze kracht is het uittrekken 
van voldoende tijd voor zowel de 
patiënt als de eigenaar. In combi-
natie met zeer goede diagnostische 
faciliteiten kunnen wij tot een snel-
le diagnose komen en een doelge-
richte aanpak. Verder vinden we het 
belangrijk mens en dier met respect 
te behandelen en hen dat specia-
le gevoel te geven en daarbij mag 
‘het beste van het beste’ verwacht 
worden”, vertelt dierenarts Marcel 
de Kruijf, die tevens verbonden is 
aan het in 2004 ontstane Dierge-
neeskundig Centrum Almere. Ran-
zijn dier & arts biedt onder andere: 
vaccinaties, chippen, gezondheids-
keuringen, apotheek, chirurgie, ge-
bitsbehandeling, röntgenfaciliteiten, 
intensive care, laboratorium en eu-
thanasie begeleiding en een consult 
vindt op afspraak plaats. Ook voor 
dieetvoeding bent u hier op het juis-
te adres en de apotheek en balie zijn 
doorlopend geopend en operaties 
vinden ook op zaterdag plaats. Ran-
zijn dier & arts hanteert ruime ope-
ningstijden: maandag tot en woens-
dag van 09.00 tot 18.00 uur, donder-
dag en vrijdag van 09.00 tot 21.00 
uur en zaterdag van 09.00 tot 17.30 
uur. Ook op koopzondagen kunt u 
hier terecht.

Behandelingen
Het is een misverstand dat alleen 
jonge dieren gevaccineerd moeten 
worden, maar dat geldt ook voor 
volwassen en oude dieren. Ranzijn 
dier & arts beschikt over een zeer 
modern röntgenapparaat en dit ap-

paraat is geschikt voor het nemen 
van röntgenfoto’s van zowel heel 
kleine dieren als van heel grote die-
ren en verder beschikt de kliniek 
over een zeer moderne operatieka-
mer met zuurstofgenerator en ga-
snarcose. Dit laatste is de modern-
ste en veiligste methode om dieren 
onder narcose te krijgen. Als het 
dier onder narcose is worden de vi-
tale functies van het lichaam conti-
nu gecontroleerd door middel van 
hartbewaking en adembewakings-
apparatuur. Zodra de operatie is af-
gelopen wordt het narcosegas uit-
geschakeld en krijgt het dier nog 
enige tijd honderd procent zuur-
stof toegediend totdat het wakker 
wordt. Naast honden en katten wor-
den ook konijnen, knaagdieren, vo-
gels en reptielen geopereerd. De 
kliniek beschikt over ruime opna-
mehokken, die voldoen aan de eisen 
van de gezondheid- en welzijnswet 
voor dieren. Dieren die ‘s ochtends 
geopereerd zijn, kunnen meest-
al aan het einde van de dag weer 
opgehaald worden. Tijdens het ver-
blijf in de opname worden de dieren 
nauwlettend in de gaten gehouden 
en regelmatig onderzocht. Het dier 
gaat pas mee naar huis als het vol-
ledig wakker is, zelf kan lopen, eten 
en drinken. Een slecht gebit geeft 
niet alleen een slechte adem, ver-
kleurde tanden, moeite met eten en 
rood tandvlees. De bacteriën die bij 
dit proces een rol spelen kunnen 
via het ontstoken tandvlees in de 
bloedbaan komen en lever, hart en 
nieren aantasten. Een gezond ge-
bit is zeer belangrijk voor een ge-
zond leven en gebitsreiniging moet 
altijd onder narcose plaatsvinden. 
Ranzijn dier & arts geeft ook graag 
advies over de juiste voeding voor 
honden en katten en de kliniek be-
zit een groot assortiment aan pro-
ducten die precies voldoen aan de 
behoeften van de hond of kat. Juis-
te verzorging en huisvesting voor-
komen een hoop problemen en voor 
vragen met betrekking tot de ver-
zorging van uw huisdier kunt u hier 
bijna dagelijks terecht. Het par-
keren van de auto is hier dan ook 
geen probleem. Ranzijn dier & arts 
is te vinden op het adres Aalsmeer-
derweg 436 in Aalsmeer. Het tele-
foonnummer is 0297-346721 en het 
mailadres is dierenartsaalsmeer@
ranzijn.nl. Kijk ook op www.ranzijn.
nl voor alle activiteiten en aanbie-
dingen.

Evaluatie kwaliteitsproject Optometrie

Samenwerking Ed Kriek 
Optiek en Z&Z
Aalsmeer - Het is deze maand al 
weer een jaar geleden dat bij Ed 
Kriek Optiek een “open huis”” werd 
gehouden, nadat na weken van 
hakken en breken, met de opening 
van Sound & Vision, de klanten nog 
breder bediend kunnen worden. Op 
de eerste etage is naast een ruim-
te om gehoorproblemen te trace-
ren ook een volledige ingerichte op-
tometrie-afdeling in gebruik geno-
men. Met deze uitbreiding kan rus-
tig gesteld worden dat bij Ed Kriek 
Optiek alles te vinden is, wat met 
horen en zien te maken heeft. Bo-
vendien wordt dit ondersteund door 
vakbekwame medewerkers. De af-
gelopen week sprak de redactie met 
Simone Stad, die, met haar jarenlan-
ge ervaring op zak gedreven vertelt 
over optometrie in het algemeen en 
een kwaliteitsproject, in samenwer-
king met zorgverzekeraar Zorg en 
Zekerheid in het bijzonder. Voor dit 
gesprek heeft Marleen van Straten, 
zorginkoper bij deze regionale zorg-
verzekeraar, de reis naar Aalsmeer 
ondernomen.

Optometrist
Een optometrist levert oogzorg op 
maat en houdt zich bezig met de 
zorg voor het oog in de ruimste zin 
van het woord. Tot zijn of haar taak 
behoren oogmetingen, het opspo-
ren van afwijkingen of ziektes aan 
het oog en het aanmeten van bril-
len en lenzen. Door bepaalde taken 
over te nemen van de oogarts, zoals 
bijvoorbeeld screening van diabe-
tespatiënten, zorgen optometristen 
voor extra gemak voor de klanten. 
Er zijn hierdoor kortere wachtlijsten 
bij ziekenhuizen en een ander niet 
onbelangrijk voordeel is, dat er veel 
minder reistijd nodig is. Daarbij is er 
voor deze diabetespatiënten nauw 
contact met de huisarts, waardoor 
doorverwijzing naar de oogarts kan 
worden voorkomen. Want voor oog-
metingen, het constateren en scree-
ning van een oogaandoening en 
voor eerste hulp kan nu aangeklopt 
worden bij de deskundige optome-
trist van Ed Kriek Optiek. Toename 
van efficiency en adequatere hulp 
zijn in dit geval sleutelwoorden. De 

optometrist is als het ware een filter 
tussen de patiënt en de oogarts en 
het mag duidelijk zijn dat de opto-
metristen bij Ed Kriek Optiek nauw 
samenwerken met de ziekenhuizen 
in de regio en met de huisartsen. 

Zorg en Zekerheid
In juni van dit jaar hebben Ed Kriek 
Optiek en regionale Zorgverzekeraar 
Zorg en Zekerheid gezamenlijk een 
kwaliteitsproject opgestart, waarbij, 
daar waar mogelijk, niet een oog-
arts, maar een optometrist wordt in-
geschakeld. Denk hierbij aan men-
sen met diabetes, die periodieke 
controles moeten ondergaan. “De 
vraag naar optometrie zal, door de 
vergrijzing een steeds grotere rol in 
de oogzorg in Nederland gaan spe-
len en dat is voor Zorg en Zekerheid 
een reden om het project te onder-
steunen”, vertelt Marleen van Stra-
ten. Deze zorgverzekeraar is de me-
ning toegedaan dat zorg voor ieder-
een toegankelijk en betaalbaar moet 
blijven, waarbij service en kwaliteit 
voorop staan. Zorg en Zekerheid is 
bewust een regionale zorgverzeke-
raar. Zij kent de zorgverleners in de 
regio persoonlijk. Het voordeel voor 
de verzekerde is dat Zorg en Ze-
kerheid hierdoor de beste afspra-
ken kan maken, bijvoorbeeld over 
rechtstreekse vergoeding van de 
nota of over kwaliteitsprojecten. Het 
kwaliteitsproject met Ed Kriek Op-
tiek wordt op 1 december aanstaan-
de aan de hand van onder meer en-
quête-formulieren geëvalueerd. Si-
mone Stad geeft aan: “De vooruit-
zichten over dit unieke project zijn, 
zo op het eerste gezicht, goed. De 
verwachting dat is dat de preven-
tieve controle bij diabetes patiën-
ten op termijn zeer gunstig effect 
heeft, daarnaast is dezedienstverle-
ning dichtbij huis natuurlijk ook niet 
onbelangrijk.” Ed Kriek Optiek is ge-
vestigd op het adres Stationsstraat 2 
in Aalsmeer. Het telefoonnummer is 
0297-320478 en meer informatie is 
te vinden op www.edkriekoptiek.nl. 
Meer informaie over Zorg en Zeker-
heid vindt u op www.zorgenzeker-
heid.nl of via telefoonnummer 071-
5825825.

Drs. Marleen van Straten van Zorg en Zekerheid (links) en Simone Stad van Ed 
Kriek Optiek schudden elkaar de hand.

Opening nieuwe bibliotheek 
in Brede School De Mikado
Aalsmeer - Op maandag 1 decem-
ber opent Amstelland Bibliotheken 
een gloednieuwe bibliotheek in de 
Brede School De Mikado aan de 
Catharina Amalialaan in Oost. Spe-
ciaal voor jonge pashouders tot en 
met groep 8 biedt bibliotheek De 
Mikado een eigentijdse collectie 
boeken, dvd’s en cd-roms. Voor vol-
wassen pashouders is het moge-
lijk om tegen vergoeding materia-
len van de andere Amstelland Bibli-
otheken te reserveren en bij biblio-
theek De Mikado op te halen. De bi-
bliotheek De Mikado beschikt daar-
naast over veertien pc’s met databa-
ses en internet, een lees- en studie-
ruimte waar (gratis) tijdschriften en 
kranten te raadplegen zijn, zelfser-
vice, leesclubs voor jongeren en vol-
wassenen en een aparte voorlees- 

en vertelruimte. Voor pashouders 
die zelf niet makkelijk naar de bi-
bliotheek kunnen komen, biedt Am-
stelland Bibliotheken kosteloos de 
bibliotheek-aan-huis-service.
De bibliotheek De Mikado is op 
maandag- en vrijdagmiddag ge-
opend van 14.00 tot 18.00 uur en 
op woensdagmiddag van 12.00 tot 
18.00 uur. De lees- en studieruim-
te is op deze dagen ook ‘s ochtends 
open tussen 9.00 uur en 12.00 uur. 
Ook in de schoolvakanties blijft bi-
bliotheek De Mikado geopend. 
‘s Ochtend wordt de  bibliotheek ge-
bruikt voor onderwijsprogramma’s. 
Voor een overzicht van de openings-
tijden, zie www.amstelland-biblio-
theken.nl. Telefonisch is bibliotheek 
De Mikado bereikbaar via 0297-
347860.

Thuiszorg Aalsmeer in Zijdstraat
Aalsmeer - Maandag 24 novem-
ber heeft Zorgcentrum Aelsmeer op 
feestelijke wijze haar kantoor annex 
informatiecentrum van Thuiszorg 
Aalsmeer geopend in de Zijdstraat 
op nummer 26d. Na een speech van 
de directeur van het Zorgcentrum, 
de heer J. Dreschler, knipte de co-
ordinator van de thuiszorg verple-
ging en verzorging, Riet Spaargaren, 
het lint door. 
Met een drankje en een hapje in de 
hand kregen de bezoekers tijdens 
de openingsborrel informatie over 
de toekomst van de thuiszorg, uit-
gaande van Zorgcentrum Aelsmeer. 
In eerste instantie zal het pand die-
nen als kantoorruimte, maar in het 
voorjaar van 2009 is het de bedoe-
ling dat er een spreekuur komt, 

waar de mensen uit Aalsmeer met al 
hun vragen terecht kunnen. In een 
later stadium zal het ook mogelijk 
zijn om eenvoudige hulpmiddelen 
voor thuis te kopen of te huren. Is 
de thuiszorg aanwezig, dan staan de 
deuren open voor een ieder die een 
bezoekje wil brengen. De thuiszorg 
huishoudelijke hulp houdt nog wel 
kantoor in Zorgcentrum Aelsmeer 
en staat onder leiding van Marian 
Boelrijk. Als er spreekuur wordt ge-
houden, zal zij wel aanwezig zijn in 
het pand aan de Zijdstraat. Te zij-
ner tijd wordt u hierover weer geïn-
formeerd. De thuiszorg verpleging 
en verzorging en de thuiszorg huis-
houdelijke hulp zijn te bereiken via 
Zorgcentrum Aelsmeer, tel. 0297-
326050.

Gezellig verlichte Ophelialaan
Aalsmeer - De Ophelialaan-winke-
liers zijn weer druk bezig geweest. 
Telkens zijn er weer andere attribu-
ten in de straat te zien die de sfeer 
sterk bevorderen. Werd er afgelo-
pen zomer en herfstmaanden een 
heuse Mediterrane sfeer gecreëerd 
door de waaiende palmbomen, nu 
zijn deze vervangen voor een beeld 
van allerlei lichtjes in deze donkere 
tijd. Overal in de Ophelialaan komen 
bezoekers nu lantaarns tegen met 

een brandende kaars erin, hetgeen 
een gezellige sfeer geeft tijdens het 
winkelen in deze donkere dagen. De 
Ophelialaanwinkeliers doen op de-
ze wijze graag iets voor het winke-
lend publiek. Keer op keer slagen 
zij er in om de straat weer gezellig 
aangekleed te krijgen, want de Op-
helialaan staat voor kwaliteit en ser-
vice en bij voorkeur laten de win-
keliers dit met veel gezelligheid ge-
paard gaan.

Nog voor de kerst op transport
Actie Dorcas levert 700 
voedselpakketten op!
Aalsmeer  - In Aalsmeer, Ku-
delstaart, en Rijsenhout zijn ruim 
door Dorcas liefst 700 voedselpak-
ketten ingezameld. Landelijk wer-
den 3.000 pakketten meer dan in 
2007 ingezameld, te weten 51.000 
voedseldozen. Nog voor de kerst 
zullen 20.000 pakketten vervoerd 
worden naar Oekraïne, Noord-Os-
setie, Roemenië, Moldavië, Albanië 
en Bosnië. Het pakket is bitterno-
dig in deze koude tijd en de ontvan-

gers zijn dankbaar dat mensen in 
Nederland op deze manier met hun 
meeleven. Naast voedsel en kleding 
geeft Dorcas ook structurele hulp 
aan deze mensen. 
Dorcas is een internationale hulp-
organisatie en helpt de allerarm-
sten in de wereld ongeacht ras, re-
ligie, geslacht of politieke overtui-
ging. Meer informatie of www.dor-
cas.nl of in folders in de winkel aan 
de Aalsmeerderweg.
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Jeugdhandbalnieuws
Vijfde overwinning op rij 
voor jongens A1 FIQAS
Aalsmeer - De jongens A1 van FI-
QAS Aalsmeer stonden afgelopen 
weekend tegenover BDC/Fidelitas 
en begonnen goed aan de wedstrijd: 
ze namen direct een voorsprong van 
3-0 voordat BDC/Fidelitas tot sco-
ren wist te komen. FIQAS Aalsmeer 
speelde goed aanvallend handbal, 
waarbij er mooie doelpunten wer-
den gemaakt vanaf de opbouw, 
vanuit de hoeken en ook de cirkel-
speler vaak goed werd vrijgespeeld, 
zodat ook hij fraaie doelpunten kon 
maken. Halverwege de eerste helft 
had Aalsmeer dan ook al een voor-
sprong van vijf punten. De laatste 
tien minuten van de eerste helft 
werd er door beide ploegen onge-
veer om en om gescoord, waardoor 
er met een stand van 11-17 in het 
voordeel van Aalsmeer gerust kon 
gaan worden. Meteen in de tweede 
helft was het weer twee keer achter 
elkaar raak, waardoor de voorsprong 
al direct groter werd. Halverwege de 
tweede helft was het verschil al tien 
doelpunten (16-26) en was de wed-
strijd eigenlijk al gespeeld. Er werd 
door Aalsmeer nu soms wel zwak 
verdedigd, waar door BDC/Fidelitas 
soms erg makkelijk tot scoren wist 
te komen. Maar gelukkig bleven de 
Aalsmeerse jongens zelf ook goed 
scoren, waardoor de voorsprong 
geen moment in gevaar kwam. Met 
in de 25ste minuut nog een dubbe-
le vlieger, die goed afgerond werd, 
nog twee doelpunten voor BDC/Fi-
delitas en drie voor Aalsmeer in de 
slotfase, werd ook deze vijfde com-
petitiewedstrijd gewonnen door de 
A1. Eindstand van 23-37.

Puntje laten liggen 
Zondag moesten de dames A1 
van FIQAS Aalsmeer aantreden te-

gen Houten, een ploeg die   hele-
maal onderaan staat in de compe-
titie. Misschien was er sprake van 
een beetje onderschatting, maar de 
Aalsmeerse dames begonnen slecht 
en kwamen al snel achter te staan. 
Gelukkig konden ze die achterstand 
wel steeds beperken tot één punt 
verschil. Bij rust waren beide ploe-
gen in evenwicht: 16-16. Maar al 
snel in de tweede helft kwam FIQAS 
Aalsmeer op voorsprong en bouw-
de die op een gegeven moment 
uit naar een verschil van vier pun-
ten voor. In de laatste paar minuten 
werd het heel erg spannend, want 
Houten kwam steeds dichterbij en 
wist... uiteindelijk een gelijkspel uit 
het vuur te slepen: 26-26. Een span-
nende wedstrijd én een punt voor 
FIQAS Aalsmeer, dat eigenlijk... had 
moeten winnen.

Riet winnaar 
Ouderensoos 
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  Klaverjassen, jokeren 
en ook biljarten staan op het pro-
gramma. Afgelopen donderdag is 
het klaverjassen gewonnen door  
Riet Pothuizen met 5855 punten, 
gevolgd door Mary Poley met 5259 
punten. 
Derde werd Jan Oliemans met 5201 
punten en vierde  Cobie van der 
Meer met 5087 punten. Bij het joke-
ren eindigde Janny Offerman op de 
eerste plaats met 119 punten, twee-
de werd Henny de Wit met 168 pun-
ten.

Foto Don Ran.

Welkome zege dames FIQAS
Aalsmeer - Na het verlies van 
een week geleden bij AAC in Arn-
hem stonden de dames van FIQAS 
Aalsmeer zaterdag getergd binnen 
de lijnen voor hun wedstrijd tegen 
D.S.V.D. Een ploeg die weliswaar 
twaalfde op de ranglijst stond, maar 
wel van koploper DSS had gewon-
nen. Bovendien is van D.S.V.D. be-
kend dat het een fysiek sterke ploeg 
is en daar hebben de Aalsmeerse 
dames het vaak moeilijk mee. Daar-
van was zaterdag, zeker in de eer-
ste helft, niets te merken. FIQAS 
Aalsmeer nam meteen het voor-
touw in de wedstrijd en stond na 
een kwartier al met 9-3 voor. Sonja 
van Wechem en Samentha de Soet 
waren opnieuw de aanjagers in het 
team, er werd keihard gewerkt in 
de dekking en Bianca Schijf stond 
voortreffelijk te keepen. De dames 
van D.S.V.D. kwamen dan ook nau-
welijks aan scoren toe. Dat lukte in 
de laatste tien minuten van de eer-
ste helft iets beter, omdat het FI-
QAS Aalsmeer duidelijk veel kracht 
kostte de actieve verdediging vol te 
houden. Toch bleven de Aalsmeer-
se dames prima in de wedstrijd en 
nu waren het Michelle Endhoven en 
Anieke Aarts, die fraaie doelpun-
ten konden maken. De rust werd 
bereikt met een 19-11 voorsprong 
voor FIQAS Aalsmeer en niets leek 
een grote zege in de weg te staan. 
Toch gaf het taaie D.S.V.D. zich niet 
zomaar gewonnen: ze kwamen in 
het begin van de tweede helft fel 

uit de startblokken en gingen bo-
vendien een wat agressievere, meer 
open dekking spelen. Hierdoor kon 
de ploeg uit Deurningen binnen 
zes minuten terugkomen tot 22-
15. Maar ook FIQAS Aalsmeer zet-
te weer aan en en wist nu een gat 
te slaan van tien punten: 29-19 met 
nog tien minuten te gaan. Dat wer-
den echter wel tien hectische minu-
ten waarin de Aalsmeerse dames tot 
twee keer toe in een dubbele onder-
tal situatie kwamen te staan. 
D.S.V.D. profiteerde en sloop dich-
terbij (29-24), maar door hard wer-
ken en opnieuw prachtige reddin-
gen van Bianca Schijf bleef de – 
overigens verdiende – voorsprong 
behouden. Het werd uiteindelijk 30-
25 en hierdoor zakt FIQAS Aalsmeer 
wel een plaats op de ranglijst, de 
ploeg houdt wel de aansluiting met 
de toppers, want het verschil met 
de nummer 1 is slechts vier pun-
ten. Aanstaande zaterdag 29 no-
vember wacht de Aalsmeerse da-
mes een uitwedstrijd tegen West-
landia. Doelpunten: Sonja van We-
chem 7, Samentha de Soet 6, Mi-
chelle Endhoven en Jessica Neves 
4, Anieke Aarts en Daphne Breu-
ker 2, Jill Berk, Priscilla Bergman, 
Eva Overbeek, Rosanne Geleijn en 
Marja Willing 1.  De eerstvolgen-
de thuiswedstrijd is zaterdag 6 de-
cember. De dames krijgen Top/DSS 
op bezoek in sporthal De Bloemhof 
aan de Hornweg. De wedstrijd be-
gint om 18.45 uur.

Bridgecompetitie
Eefke en Marianne fier 
aan kop bij BV De Kwakel
De Kwakel - Op donderdag 20 no-
vember barstte het bridgegeweld  
weer los in Dorpshuis De Quakel. 
Promotie en degradatie stonden de-
ze avond op het spel en tot de laat-
ste kaart bleef het spannend. In de 
A lijn was bij Nel en Hans niets van 
enige spanning te merken. Bruinver-
brand terug van een ‘verre vakantie’ 
namen zij direct het heft in handen 
en aan het einde van de avond prijk-
ten hun namen dan ook bovenaan 
de dagranglijst in de A lijn met een 
score van bijna 60%. 
Met ruim 58% werden Elly en Jaap 
van Nieuwkoop tweede en met 
58% herrstelde echtpaar Bader zich 
goed van de zeperd van de week er-
voor. Loes en Frayo sloten de rij met 
39,6%. Dick Elenbaas en Andre Ver-
hoef boekten hun tweede achter-
eenvolgende zege in het totaalklas-
sement, maar dat zat er al een tijd 
aan te komen.
Een stapje terug naar de B lijn was 
het lot voor echtpaar Overwater en 
de paren Karlas-Verhoef, de Jong-
Verhoef en de Kuyer-van der Poel.
In de B lijn de vierde dagoverwin-
ning in zes speelronden voor Eef-
ke Backers en Marianne Kamp, dit 
keer met 63,3% en uiteraard werden 
zij met een straatlengte voorsprong 
ook eerste in de totaalstand met een 
gemiddelde van ruim 59%! Echtpaar 
van Nieuwkerk heeft de juiste spi-
rit weer gevonden en zij eindigden 
als tweede met iets meer dan 62%. 

Met bijna 58% werden Cor Hendrix 
en Bep Verleun derde en daarmee 
eindigden zij in de totaalstand op de 
vierde promotieplaats. De promotie-
plaatsen twee en drie werden inge-
nomen door Leny Heemskerk/Ag-
nes de Kuijer en Jose Moller/Yvon-
ne Koestal, die het dus in de A lijn 
mogen gaan proberen. Hennie en 
Jan van der Knaap haden het niet 
makkelijk in de B lijn. Op deze slot-
avond noteerden zij slechts 33,8% 
en dat betekende een terugkeer 
naar de C lijn.
Zij worden daarbij vergezeld door 
echtpaar Koning en de paren Mayke 
Dekker/Ellen de Jong en Susan Am-
bagtsheer/Riet Wesselingh. In de C 
lijn was combipaar Adriaan Kooy-
man/Ria van Zuylen met bijna 61% 
de sterktste en voor Adriaan met 
wederhelft Tiny betekende dat ook 
een terugkeer naar de B lijn. Paar 
Bulters-Nieuwendijk werd tweede 
met bijna 60% en mede daardoor 
mag ook dit paar de volgende pa-
renronde haar opwachting maken in 
de B lijn. Janny Snabel en Vrony van 
Veen werden derde met 59,4% en 
Bep Heemskerk en Riet Koot laat-
ste met 37,5%. 
In de totaalstand bleven Hans Elias 
en Lous Bakker fier aan de leiding 
en ook paar Henk Poll/Wim Maar-
schalk wist de felbegeerde promotie 
naar de B lijn over de streep te trek-
ken. De komende weken staan in 
het teken van de laddercompetitie.

Atletiek AV Aalsmeer
AVA jeugd aanwezig op 
internationale Warandeloop
Aalsmeer - Onder winterse om-
standigheden werd afgelopen 
weekeinde de vijftigste internatio-
nale Warandeloop in Tilburg gehou-
den. Ondanks de pittige omstandig-
heden kon deze jubileumcross maar 
liefst 3.500 deelnemers, uit onder 
andere Nederland, België, Duits-
land en Frankrijk, verwelkomen. On-
der deze deelnemers ook een aantal 
AV Aalsmeer jeugdleden die zorg-
den voor een paar mooie resulta-
ten. Op zaterdag werd de spits af-
gebeten door de allerkleinsten en 
daar werd direct een mooie pres-
tatie geleverd door Julia van Ee. Bij 
de meisjes pupillen B kwam zij tot 
een keurige vijfde plaats. Broer Derk 
deed het bij de jongens pupillen A2 
ook goed. Na een rustige start wist 
hij zich vanuit de middenmoot op 
te werken naar een toptienklasse-
ring, te weten een negende plek. 
Bij de meisjes junioren C1 helaas 
geen toptienklasseringen, maar wel 
twee keurige prestaties van Sharo-
na Plasmeijer en Eva van Ee.  Sharo-
na werd dertiende en Eva zestien-
de. Bij de meisjes junioren C2 was 
er een lastige wedstrijd voor Shan-
non Lakerveld, die zij uiteindelijk 

als tweeëntwintigste wist te beëin-
digen. Tot slot liepen Eva, Shannon, 
Sharona en Maaike Witpeerd ook 
nog eens de 4 x 600 meter cross 
estafette. In een gemengd deelne-
mersveld kwamen zij tot een zesde 
plaats, maar wisten wel de overall 
overwinning bij de meisjes C voor 
zich op te eisen. Zondag was het de 
beurt aan de senioren en oudere ju-
nioren. Bij de jongens B was er een 
goede prestatie voor Jordi Baars te 
noteren. In een veld van ruim tach-
tig jongens werd hij keurig achtste. 
Voor Mirjam van Ouwerkerk was 
het een zware wedstrijd bij de meis-
jes junioren A. Voor het eerst liep zij 
mee in zo’n lange cross. 
Toch liep zij hem keurig uit en fi-
nishte uiteindelijk als tweeendertig-
ste. Erwin Koopstra tot slot liep een 
vrij ongelukkige korte cross (2.000 
meter) bij de heren senioren. Nadat 
bij de start, door een collega atleet, 
zijn schoenen al half uitgetrapt wa-
ren, kwam hij niet meer in zijn ritme 
en helaas niet verder dan een vijfen-
zestigste plaats. 
Toch was hij verrassend genoeg 
twee seconden sneller dan in 2007 
op hetzelfde parcours.  

IJsclub De Blauwe Beugel 
actief in veel wedstrijden
Aalsmeer - Afgelopen week ston-
den er langebaan wedstrijden en 
een groot aantal marathon wed-
strijden op het programma voor de 
schaatsers van IJsclub De Blauwe 
Beugel. Bij pupillenwedstrijden op 
donderdagavond bleek maar weer 
eens hoe enthousiast deze jong-
ste categorie van de ijsclub mee-
doet met wedstrijden. Er sneuvelden 
maar liefst zes persoonlijke records 
op de afstanden 100 en 500 meter. 
Zowel Daan Keijzer als Duuk Ver-
meulen reden op beide afstanden 
een flink stuk sneller dan ze ooit re-
den terwijl Milan van der Vlugt en 
William Koole hun 100 meter tijd 
verder aanscherpten. Bij wedstrij-
den om de Residentie Cup in Den 
Haag kwam Menno Kramer tot aan-
sprekende tijden in een veld van 
landelijke toprijders; 41.74 op de 500 
meter en 2.10.69 op de 1500 meter. 
Zaterdagavond kwam de C selec-
tie rijdster Nicky van Leeuwen tot 
47.71 (500 meter) en 2.31.38 (1500 
meter), helaas geen persoonlijke re-
cords maar wel prima tijden.
Afgelopen zondagavond werd de 
tweede serie van jeugdmarathons 
afgewerkt op de ijsbaan in Haar-
lem. De eerste jeugdmarathon viel 
helaas gelijk met de trainingsweek 
in Inzell, waardoor dit voor sommi-
ge rijders de eerste marathon was. 
In totaal deden er vier deelnemers 
van ijsclub De Blauwe Beugel mee 
in verschillende categorieën, Cris-
sie de Jeu kwam uit voor de C juni-
oren en Susan Kramer, Mats Stol-
tenborg en Bart van der Vlugt de-
den mee bij de B junioren. Bij de ju-
nioren C meisjes reed Crissie de Jeu 
een uitstekende race. Door continu 
voorin te zitten en het kopwerk niet 
te schuwen kon ze in de laatste ron-
de vol doorgaan en kwam daardoor 
op kop uit de laatste bocht. Vervol-
gens was Crissie bij de eindsprint 
veruit de sterkste van het groepje 
sprintende meiden. Bij de B junio-
ren startten de meisjes en jongens 

tegelijk, waarbij de jongens achttien 
ronden en de meisjes twaalf ron-
den reden. Mats Stoltenborg haal-
de na een ontsnapping als eerste 
de eindstreep en bij de eindsprint 
van het peloton eindigde Bart op de 
vierde plaats in de totale eindstand. 
Een succesvolle avond voor IJsclub 
De Blauwe Beugel door weer twee 
overwinningen. Bij de marathons op 
maandagavond haalde Stef Zwitser 
weer een prachtige overwinning en 
hij staat nu zeer stevig aan kop van 
het klassement in de C1 categorie. 
Bij de C2’s reden Mats Stoltenborg 
en Bart van der Vlugt ook weer in de 
punten door respectievelijk als ze-
vende en als vijfde te eindigen. IJs-
club De Blauwe Beugel heeft een 
actieve website boordevol (schaats) 
nieuws, uitslagen en algemene in-
formatie over de club en is te raad-
plegen via: www.ijsclubdeblauwe-
beugel.nl.

RKDES handbalsters gaan
onderuit in Breukelen
Kudelstaart - De dames handbal-
sters van RKDES hebben de goe-
de serie wedstrijden zondag geen 
verder vervolg kunnen geven. In een 
matige wedstrijd werd met 19-16 
verloren bij Nijenrodes in Breuke-
len. En dat terwijl de wedstrijd nog 
zo mooi begon. Binnen 5 minuten 
stond RKDES met 0-5 voor. Daar-
na kwam het geroutineerde team 
van Nijenrodes echter steeds beter 
in haar spel. 
Met name fysiek was deze ploeg 
een maatje te groot. En omdat de 
break out bij RKDES zondag niet 
liep, kwam Nijenrodes gedurende 

de eerste helft weer langszij (6-6). 
Daarna ontspon zich in de eerste 
helft een duel waarin beide teams 
over een weer scoorden. Omdat 
RKDES net voor rust 10-11 scoorde, 
ging de ploeg toch met een goed 
gevoel de kleedkamer in. Helaas 
ging er na de pauze heel veel fout. 
Met name aanvallend kwam RKDES 
niet of nauwelijks meer door de ver-
dediging van Nijenrodes heen. En 
lukte dat wel, dan stonden paal, lat 
en keeper succes in de weg. Het 
gevolg was dat Nijenrodes snel op 
voorsprong kwam en op dat mo-
ment gewoon de betere ploeg was. 

Kees Markman bij Des zondag
Kudelstaart - Zondag 30 november 
aanstaande speelt Rkdes thuis in 
sportpark Calslagen de streekderby 
tegen RKAV. Om 14.00 uur wordt de 
aftrap gegeven. Tijdens deze voet-
balderby keert oud Rkdes trainer 
Henry Egberts terug op de voetbal-
velden van Rkdes waar hij met de 
Kudelstaartse ploeg veel overwin-
ningen boekte. Nu is hij trainer bij 

RKAV, maar of hij met zijn nieuwe 
team drie punten weet te pakken, 
zal zondag blijken. Rkav staat mo-
menteel op een tiende plaats met 
9 punten, Rkdes staat op een vijfde 
plaats met 15 punten. Ongeacht het 
resultaat zal na afloop van de wed-
strijd Kees Markman garant staan 
voor de muzikale omlijsting in de 
kantine aan de Wim Kandreef.

Sintkaarten bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 2 decem-
ber houdt buurtvereniging Ons Ge-
noegen haar jaarlijkse sinterklaas-
speelavond. Het bestuur hoopt er 
met kaartliefhebbers een gezelli-
ge avond van te maken. De speel-
avond is in het nieuwe gebouw van 
Ons Tweede Thuis aan de Horten-
sialaan 55 en begint om 20.00 uur. 
Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door me-
vrouw van der Meer met 5415 pun-
ten, op twee is de heer Goede ge-
eindigd met 5328 punten en op drie 
de heer C. Buskermolen met 5155 
punten. Bij het rummicuppen be-
haalde mevrouw Hoving de hoogste 
eer met 57 punten. Zij werd gevolgd 
door de dames G. Gahrman met 61 

Sintsjoelen bij 
BV Oostend
Aalsmeer - In sinterklaassfeer staat 
de volgende speelavond van buurt-
vereniging Oostend. Op donder-
dag 4 december vindt deze plaats in 
buurthuis Het Middelpunt in de Wil-
helminastraat. De aanvang is 20.00 
uur en de zaal is open vanaf 19.30 
uur. Het sjoelen op 20 november is 
in de groepen 1 tot en met 4 gewon-
nen door mevrouw T. van der Ma-
den met 124.5, de heer K. Kooyman 
met 116.2, mevrouw M. Vos met 
111.1 en mevrouw Y. Tulp met 101.1 
gemiddeld.

Trampolinespringers SV Omnia 
tevreden over halve finale
Aalsmeer - Zaterdag 22 november 
vertrokken twee trampolineteams 
van SV Omnia 2000 richting Hee-
renveen voor de halve finale Team-
Trampolinespringen voor de C/D/E-
klasse. Na een lange rit met winter-
se buien kwam iedereen in opper-
beste stemming aan in het prach-
tige sportcomplex Sportstad Hee-
renveen. Team Omnia-5 werd ver-
tegenwoordigd door Fabiënne Ho-
gers, Bente Geleijn, Marvin Arend-
zen en Carmen Onderwater en zij 
kwamen uit in de D-klasse. Team 
Omnia-8 kwam uit in de E-klasse en 
voor dit team sprongen Aïcha Croes, 
Vera v/d Steeg, Danischa Goede en 
Marlou de Vries. 
In de sporthal begonnen de sprin-
gers, onder leiding van invaltrain-
sters Tineke Spaargaren en Elvira de 
Bruijn, meteen aan de warming-up. 
Lekker even alle spieren opwarmen 
en oprekken om daarna te beginnen 
met het inspringen, belangrijk om-
dat iedere trampoline weer zijn ei-
gen vering heeft. 
Het wachten voor de wedstrijd en 
tussen de optredens in tijdens de 
wedstrijd werd heel goed door de 
springers, maar ook de meegereisde 

ouders, ingevuld met natuurlijk de 
nintendo, lekkere snoepjes, koek-
jes, enz., maar ook kleurboeken en 
leesboeken.
Omnia 8 begon als eerste op tram-
poline 4 en zij waren in topvorm. De 
vier meiden lieten mooie oefeningen 
zien en ze mogen dan ook trots zijn 
op de resultaten. Omnia 5 begon op 
trampoline 2 en ook deze drie mei-
den en één heer waren in bloed-
vorm. Mooie oefeningen, afgemaakt 
met 10 sprongen, werden dan ook 
met mooie punten beloond. Het toe-
val was dat bij trampoline 2 Edwin 
Geleijn uit Aalsmeer moeilijkheidju-
ry was. Normaal houdt trainer Rien 
de Ruiter dit bij, maar hij gaf acte 
de présence bij een landenwedstrijd 
in België. 
Al met al een lange maar gezelli-
ge wedstrijd wat uiteindelijk na drie 
ronden resulteerde in een tiende 
plaats voor Omnia 5 in de D-klasse 
en een zesde plaats voor Omnia 8 in 
de E-klasse . Net niet genoeg voor 
een finaleplaats, maar toch keer-
de iedereen, na een lekker hapje te 
hebben gegeten, met een tevreden 
gevoel en wederom in winterse bui-
en huiswaarts.  

Aalsmeer - De voorbereiding op de 
doordeweekse inhaalwedstrijd te-
gen Eurotech/Bevo was beslist niet 
ideaal, want de mannen van FIQAS 
Aalsmeer stonden uren in de file 
richting Panningen in Noord Lim-
burg. Toch begon de ploeg scherp 
aan de wedstrijd tegen de num-
mer drie van de ranglijst, een wed-
strijd die bovendien meetelde voor 
de BeneLiga. Met name door een 
serie benutte break outs van Jef-
frey en Robin Boomhouwer kwam 
FIQAS Aalsmeer al snel op een 5-
2 voorsprong. Die bleef lange tijd 
gehandhaaft. Eurotech/Bevo speel-
de een 4:2 verdediging en hoewel 
daar vooraf op getraind was, liep de 
Aalsmeerse aanval daardoor toch 
niet altijd even soepel. Vooral naar 
het einde van de eerste helft, toen 
de Limburgers ook beter in hun rit-
me kwamen en FIQAS Aalsmeer te 
maken kreeg met een aantal tijd-
straffen, wist Bevo een klein gaatje 
te slaan: 14-12. Het was echter Ste-
fan Geleijn die een paar seconden 
voor de rust nog een kans benutte 
en zo de ruststand op 14-13 bepaal-
de. Na de pauze werd het meteen 
14-14 en daarna ontspon zich een 
ongelooflijk spannende strijd tus-
sen twee ploegen die bijzonder aan 
elkaar gewaagd waren. De doel-
punten vielen om en om, maar de 
Aalsmeerders kwamen nooit meer 
dan één punt achter. 
En toen Eurotech/Bevo op zijn beurt 
geconfronteerd werd met een paar 
tijdstraffen werd daar optimaal van 
geprofiteerd en bouwde FIQAS 
Aalsmeer een voorsprong op van 
vier punten: 22-18. Die werd niet 
meer uit handen gegeven, al kwam 
Bevo wel terug tot twee punten. Het 
werd een heus gevecht in de slotfa-
se, maar mede door geweldig kee-
perswerk van Jeffrey Groeneveld 
die een aantal open kansen van 
Bevo wist te stoppen, bleef FIQAS 
Aalsmeer op voorsprong. Het werd 
uiteindelijk 28-26 voor de Aalsmeer-
ders die weliswaar gesloopt waren 

na de zware strijd, maar terug kon-
den kijken op een sterke teampres-
tatie én met een bijzonder goed 
gevoel huiswaarts konden keren: 
door de winst in Panningen staat 
de ploeg nu vijf punten los van de 
nummer drie én verdiende ook nog 
eens twee punten in het BeneLi-
ga klassement, dat ook door FIQAS 
Aalsmeer wordt aangevoerd. De ko-
mende twee weekenden is de ploeg 
vrij: de eerstvolgende wedstrijd staat 
gepland voor zaterdag 6 december, 
wanneer v.d.Voort/Quintus naar de 
Aalsmeerse Bloemhof komt. Deze 
wedstrijd begint om 20.30 uur. Ook 
zaterdag 13 december speelt FIQAS 
thuis in De Bloemhof. Tegenstan-
der is dan Sittardia uit Limburg en 
deze wedstrijd begint eveneens om 
20.30 uur. Zowel de mannen van FI-
QAS Aalsmeer 2 als die van FIQAS 
Aalsmeer 3 hebben de tweede ron-
de van het NHV bekertoernooi be-
reikt. Uit bij van Rooijen/V.V.W. wist 
FIQAS Aalsmeer 2 met 32-24 te win-
nen. Het team van FIQAS Aalsmeer 
3 versloeg thuis in de Bloemhof DSS 
uit Heemskerk met 33-29. 
De volgende rond wordt gespeeld in 
de periode 16-18 december.  

Eredivisie handbal
FIQAS Aalsmeer verslaat 
Bevo in spannend gevecht
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 29 november

AALSMEER
Aalsmeer 1 – SCW 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – VEW 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – AFC 4 14.30 u
Aalsmeer 5 – RKAVIC 4 14.30 u
Sp.Martinus 2 - Aalsmeer 6 12.30 u
Wartburgia 10 - Aalsmeer 7 11.00 u
WV-HEDW 16 - Aalsmeer 8 11.00 u
Aalsmeer Vet.1 – THB Vet.2 12.00 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Bl.Wit.A’dam A1 11.30 u
Bl.Wit.(W) A1 - Aalsmeer A2 12.00 u
Aalsmeer C1 – Breukelen C1 12.00 u
VVC C4 - Aalsmeer C2 11.30 u

Pupillen
TABA D1 - Aalsmeer D1 13.00 u
Aalsmeer D2 – Sp.Martinus D5 10.00 u
Zandvoort E1 - Aalsmeer E1 10.30 u
Diemen E3 - Aalsmeer E2 11.30 u
Aalsmeer E3 – Tos Actief E2 9.00 u
Aalsmeer E4 – Legm.vogels E7 9.00 u
Aalsmeer F1  - Chabab F1   9.00 u
SCW F2 - Aalsmeer F2 10.00 u
CTO’70 F3 - Aalsmeer F3 10.45 u
NFC/Brommer F4 - Aalsmeer F4 9.00 u

R.K.A.V.
ABN AMRO 3 - RKAV 2 11.30 u
SCW Vet.1 - RKAV Vet.1 14.30 u
RKAV Vet.2 – Sp.Martinus Vet.1 14.00 u

Junioren
RKAV C1 – Zandvoort C1 14.30 u
RKAV C3 – Spaarnwoude C2  13.00 u

Pupillen
Overbos D4 - RKAV D1 12.30 u
KDO D2 - RKAV D2   9.30 u
RKAV D3 – Legm.vogels D5 11.30 u
RKAV E1 – KDO E1 10.15 u
RKAV E2 – DCG E4 11.30 u
RKDES E2 - RKAV E3   9.30 u
Pancratius E 11 - RKAV E4 10.15 u
RKDES E5 - RKAV E5   9.30 u
RKAV E6 – Kadoelen ME.1 11.30 u
RKAV F1 – Legm.vogels F3 10.15 u
Sp.Martinus F3 - RKAV F2 10.15 u
RKAV F3 – Diemen F5   9.00 u
RKAV F4 – Amstelland United F6  9.00 u
AFC F 10 - RKAV F5   9.00 u

Meisjes
RKAV MC.1 – TABA MC.1 10.00 u
RKAV MD.1 – VSV MD.2 10.15 u
RKAV MD.2 – Zandvoort MD.1 11.30 u
Roda’23 E 12 - RKAV ME.1 11.45 u
RKAV ME.2 – De Dijk E7 11.30 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Diemen D3 - RKDES D2 10.30 u
RKDES D3 – BSM MD.1 13.00 u
RKDES E1 – Legm.vogels E1 11.00 u
RKDES E2 – RKAV E3   9.30 u
Tos Actief E3 - RKDES E3  9.30 u
Swift E7 - RKDES E4   8.30 u
RKDES E5 – RKAV E5   9.30 u
Legm.vogels E 10 - RKDES E6 9.30 u
RKDES F1 – Legm.vogels F4  9.30 u
RKDES F2 – Legm.vogels F5 11.00 u
NFC?Brommer F3 - RKDES F3   9.00 u
Buitenveldert F7 - RKDES F4 12.00 u
KDO F2 - RKDES F5 10.30 u
RKDES F6 – VVC F 12   9.30 u
RKDES F7 – Alkmania MP.6 11.00 u

Alkmania F5 - RKDES F8   9.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – G.M.meer DA.1 13.00 u
RKDES MA.1 – Almere MA.1 11.00 u
IVV MB.1 - RKDES MB.1 12.00 u
Hillegom MC.1 - RKDES MC.1 13.00 u
Overamstel E1 - RKDES ME.1 10.00 u
Roda’23 MC.2 - RKDES MC.2 12.30 u

S.C.W.
Aalsmeer 1 - SCW 1 14.30 u
DVVA 3 - SCW 2 10.30 u
SCW 3 – DVVA 6 14.30 u
AFC 9 - SCW 4 14.45 u
SCW Vet.1 – RKAV Vet.1 14.30 u
Buitenveldert Vet.1 - SCW Vet.2 16.00 u
Overbos Vet.2 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
WSV’30 A2 - SCW A1 12.00 u
EDO B2 - SCW B1 12.00 u
Concordia C2 - SCW C1 13.00 u
Concordia C3 - SCW C2 13.00 u

Pupillen
SCW D1 – Pancratius D5   9.00 u
Legm.vogels D6 - SCW D2 13.00 u
AFC E5 - SCW E1   9.00 u
Bijlmer E2 - SCW E2   8.30 u
SCW F1 – Geuzen.M.meer F2 10.15 u
SCW F2 – Aalsmeer F2 10.00 u
De Dijk F6 - SCW F3   9.30 u
SCW F4 – Alkmania F4   9.00 u
Kickers F5 - SCW F5   9.00 u

Dames en meisjes
KDO DA.2 - SCW DA.1 12.30 u
SCW MB.1 – Hoofddorp MB.1 12.30 u
DSS MD.3 - SCW MD.1 16.00 u
SCW ME.1 – Hoofddorp E 14 10.00 u
SCW MF.1 – AMVJ F4   9.00 u

Zondag 30 november

R.K.A.V.
RKDES 1 - RKAV 1 14.00 u
Bloemendaal 3 - RKAV 2 11.00 u
RKDES 4 - RKAV 3 12.00 u
ABN AMRO 2 - RKAV 4 14.30 u
DSK 5 - RKAV 5 12.00 u
Bloemendaal 8 - RKAV 6 10.00 u

Junioren
RKAV A1 – Nw.Sloten A1 11.30 u
RKAV A2 – Waterwijk A5 9.30 u
RKAV B1 – DIOS B1 11.30 u

Dames
Sp.Martinus DA.2 - RKAV DA.1 14.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – RKAV 1 14.00 u
RKDES 2 – Kon.HFC 3 11.00 u
Abcoude 4 - RKDES 3 14.00 u
RKDES 4 – RKAV 3 12.00 u
Pancratius 6 - RKDES 5 14.00 u
NFC/Brommer 4 - RKDES 6 14.00 u
Abcoude 9 - RKDES 7 14.30 u
RKDES 8 – AFC 10 14.00 u

Junioren
Diemen A3 - RKDES A1 14.00 u
Roda’23 B2 - RKDES B1 14.45 u
RKDES B2 – Legm.vogels B3 10.00 u
Purmerend C1 - RKDES C1 12.00 u
RKDES C2 – Overbos C3 10.00 u
RKDES C3 – Overbos C4 12.00 u

Zondag twaalfde ringvaartloop!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
30 november wordt voor de twaalf-
de keer door Atletiekvereniging 
Aalsmeer de Ringvaartloop georga-
niseerd. 
De hoofdafstand is 10 Engelse Mijl, 
dus16,1 kilometer. Deze afstand kan 
zowel in wedstrijdvorm als recrea-
tief gelopen worden. De start is om 
11.00 uur op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan. De afstanden 1 en 5 ki-
lometer worden weggeschoten om 
11.05 uur en zijn louter recreatief. 
Het parcours is wederom aantrek-
kelijk en gevarieerd. 
Vanaf de Sportlaan gaat het naar 
de brug over de Ringvaart, de Ring-
vaart langs naar de Bosrandbrug en 
aan de overzijde via de Jac. Takka-
de en de Aalsmeerderweg weer te-

rug naar de baan. De exacte afstand 
is 16,1 kilometer. De afstand van 1 
kilometer is op de baan, die van 5 
kilometer gaat via de Middenweg 
en de Aalsmeerderweg weer terug 
naar de baan. 
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro 
voor de 16,1 kilometer. Voor de 5 ki-
lometer is dit 3,50 euro en voor de 1 
kilometer 2 euro. 
Na afloop krijgen de deelnemers 
een herinnering aan de loop mee. 
Deze wordt beschikbaar gesteld 
door de ING-bank te Aalsmeer/Uit-
hoorn. Voor inlichtingen kan con-
tact opgenomen worden met Dirk 
Spaargaren, tel. 0297-342434. 
Zie ook www.avaalsmeer.nl. Op de 
website is ook het parcours weer-
gegeven.  

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 in degradatienood
Aalsmeer - Tegen het op de tweede 
plaats staande JOVO 4 had hekken-
sluiter Bloemenlust 1 weinig in te 
brengen. Twee tegenstanders waren 
te sterk voor Bart Spaargaren, Her-
vé Pantegnies en Johan Berk, hoe-
wel Hervé in één wedstrijd maar net 
aan het kortste eind trok (9-11, 12-
10, 11-8, 8-11, 11-8). Tegen de der-
de tegenstandster boekten Bart en 
Hervé hun enige overwinning, maar 
Johan kon met 11-9 in de beslissen-
de vijfde game net niet tot winst ko-
men. Met de 8-2 nederlaag is de-
gradatie uit de derde klasse voor 
Bloemenlust 1 praktisch onafwend-
baar geworden.

Handhaving verzekerd
Bloemenlust 2 heeft zich met een 7-
3 overwinning op concurrent AGT 2 
veilig gepeeld in de vijfde klasse. Ti-
neke Nap was ijzersterk en noteer-
de drie overwinningen, waarvan één 
zeer zwaar bevochten in vijf games 
en terugvechtend na een 0-2 ach-
terstand (4-11, 11-13, 12-10, 11-8, 
11-8). Frans Ravesteijn en Wim v.d. 
Aardweg hoefden elk maar één ver-
liespartij toe te staan. Wim verloor 
zijn eerste partij heel close na een 2-
0 voorsprong (11-9, 12-10, 8-11, 9-
11, 7-11) en Frans moest zich in zijn 
laatste partij moegestreden gewon-
nen geven. et derde punt voor AGT 
kwam uit het door Frans en Wim 
verloren dubbelspel. Bloemenlust 
2 is uitgespeeld en moet de laatste 
wedstrijden van de concurrentie af-
wachten of men derde of vierde is 
geworden.

Misschien tweede?
Bloemenlust 3 heeft met een uit-
overwinning van 3-7 op Amstelveen 
7 de derde plaats zeker gesteld in 
de zesde klasse. Afhankelijk van de 
laatste wedstrijd tegen het lager ge-
klasseerde AMVJ 4 en de onder-
linge confrontatie tussen de num-
mers één en twee, AGT 3 en Rijsen-
hout 4, kan Bloemenlust 3 zelfs nog 
op de tweede plaats eindigen. Wil-
lem Visser en Zjimmy Kusztykiewicz 
wonnen al hun partijen en samen 
ook het dubbelspel, daarmee zor-
gend voor de totale Bloemenlust-
productie. Irene Gerritsma speel-
de een zeer spannende eerste par-
tij en kwam met 12-10 in de beslis-
sende vijfde game net te kort. Daar-
na was haar kruit helaas verschoten 

en kon ze haar tegenstanders nog 
maar één game afsnoepen.

Chinezen weer verslagen
Patrios 4 kwam naar Aalsmeer uit 
Amsterdam, maar bestond uit lou-
ter spelers van Chinese afkomst. 
Het boezemde Bloemenlust 4 (Dirk 
Piet, Philippe Monnier en Rob Fa-
ber) echter geen vrees in, want eer-
der dit seizoen werd het in Amster-
dam al een flinke 2-8 zege. En op-
nieuw bleek dat maar één van de 
drie tegenstanders voor serieuze 
problemen kon zorgen, want Dirk 
en Rob konden allebei niet van hem 
winnen. Dirk verloor in drie games, 
terwijl Rob wel de eerste game van 
hem wist te winnen, maar in de vol-
gende drie games toch ook tekort 
kwam. Alle andere partijen eindig-
den in winst voor Bloemenlust, want 
ook het dubbelspel werd door Phi-
lippe en Rob in vier games gewon-
nen, waarmee wederom een 8-2 
overwinning kon worden genoteerd. 
Philippe Monnier stond weer eens 
geen game af en bleef andermaal 
ongeslagen. Het enige echter ‘vuur-
werk’ bood de eerste partij van Dirk. 
Hij kwam twee games achter te 
staan en in de derde vlotte het ook 
al niet erg. Toch greep hij met 12-10 
winst de laatste strohalm om in de 
wedstrijd te blijven. Vreemd genoeg 
had hij daarna geen enkel probleem 
om de beide volgende games met 
11-5 op zijn naam te schrijven, zodat 
hij alsnog won. Nu rest alleen nog 
de strijd om de tweede plaats in de 
poule tegen MEO 4. Bloemenlust 4 
staat nog maar één puntje achter!   

Schaakclub ’t Kalende Pionnetje 
Marco tevreden met remise!
Kudelstaart - Elke week zorgt Ge-
rard Verbeek er voor dat de avond 
tevoren de indeling van de te spelen 
partijen netjes per e-mail wordt ver-
stuurd naar alle schakers van ’t Ka-
lende Pionnetje. 
Uit de indeling bleek dat Marco 
Hogenboom tegen Gerard Verlaan 
moest spelen, de nummer drie te-
gen de nummer twee. Bij winst zou 
Marco op de tweede plaats komen. 
Of het door de spanning kwam, 
maar Marco kwam niet lekker los 
tegen Gerard waardoor de partij uit-
eindelijk eindigde in remise. In de 
partij van Jurgen van der Zwaard te-
gen Bert Lammers maakte Jurgen in 
het begin een domme fout waardoor 
hij een loper achter kwam. Ondanks 
het voordeel van een stuk meer kos-
te het Bert nog aanzienlijke moeite 
om de partij met winst af te sluiten. 
Schaak turbo 
Theo Baars was zoals gewoon-
lijk weer als eerste klaar met zijn 
schaakpartij. De meeste schakers 
hebben net drie zetten gedaan, 
maar Theo is alweer bezig met het 
de eindstelling.
Deze keer loopt het goed af tegen 

Jaap maar in vele gevallen gaat 
het ook mis gezien zijn plaats in de 
ranglijst. 
Komende donderdag is er een spe-
ciale sinterklaas schaakavond waar 
de schaakstukken worden vervan-
gen door pepernoten. Het verzoek 
van het bestuur is dat de schakers 
voor komende donderdag zelf de 
schaakstukken (pepernoten) mee-
nemen.
Om een evenwichtig geheel te krij-
gen is het de bedoeling dat de scha-
kers in de ranglijst van 1 tot 15 witte 
pepernoten meenemen en de ande-
re de standaard pepernoten. 
Uitslagen ronde 12 van 20 novem-
ber:
Fred Klijn - Peter Verschueren     0-1    
Gerard Verlaan - Marco Hogenboom     rem.
Richard Piller - Peter de Jong         1-0    
Wim de Hertog - Mladen Cicek          1-0    
Gerard v.Beek - Fred Buskermolen      rem.  
Henk Raadschelders  - Martijn Baars  rem.
Jurgen v.d. Zwaard - Bert Lammers        0-1    
Paul den Haan - Armando v.d. Hoorn  rem. 
Jos Buskermolen - Leo Poortvliet       1-0    
Martin Poortvliet - Marco v. Nieuwburg 1-0    
Theo Baars - Jaap van der Bergen   1-0    
Kees van der Weijden -  Adri Meijhuis   0-1  

Ilona van Emden, 6 pijlen op weg naar de 9-darter!

Vrijdag weer darten in Dorpshuis
Poel’s Eye zoekt sponsor
voor 9-darter
Kudelstaart - Lex Nijp en Gerard 
Klijn speelden de afgelopen speel-
avond de finale in Dorpshuis ‘he 
Black Hat.  Beide spelers ontvingen 
prachtige rozen van sponsor Barn-
hoorn. Gerard beëindigde de finale 
met een 12 darter.  
Zoals u weet betekent een 9-darts 
finish de ultieme prestatie voor een 
darter.  Het verschil tussen 12 en 
9 pijltjes, het scheelt er maar drie!  
Toch is er een wereld van verschil 
tussen 12 en 9 pijltjes.  180, 180 en 
141 Is de gebruikelijke weg naar 
een 9-darts finish.  Wie een 9 dar-
ter wil gooien staat vanaf de eer-
ste pijl onder druk.  Één misser is 
immers fataal, een 9-darter is niet 
meer mogelijk.  Elke pijl moet pre-
cies raak zijn. In het Dorpshuis zijn 
in de afgelopen zeven seizoenen 12-
darters, 11-darters en zelfs 10-dar-
ters gegooid. Dit seizoen gaat het 
gebeuren, zeggen de kenners.  De 
9-darter zit er aan te komen! Voor 
een 9-darter ‘moet’ je dus beginnen 
met drie Triple 20’s ofwel 180. In het 
Dorpshuis zijn veel darters die re-
gelmatig 180 gooien. Maar met een 
180-er win je nog geen wedstrijd.  
Uiteindelijk zal toch een Double ge-
gooid moeten worden om de wed-
strijd te winnen. Een wedstrijd be-
ginnen met een 180-er, geeft wel 
een ander gevoel dan een 180-er 
midden in de wedstrijd gooien.  Im-
mers, de magische 9-darter is na 3 
pijlen nog steeds mogelijk!  Bij een 

klein beetje ervaren darter schiet 
het dan ook onmiddelijk door het 
hoofd: “Ik kan een 9-darter gooien”.  
Deze zenuwen verpesten meestal 
het vervolg.  Niet bij Ilona van Em-
den!  Zij gooide vanaf het begin van 
de wedstrijd 2 x 180 achter elkaar!  
141 punten over. Indien zij deze zou 
finishen dan was de eerste 9-dar-
ter in het bestaan van Poel’s Eye ge-
boren.  Geen zenuwen na de eer-
ste 180, maar toen Ilona moest gaan 
staan voor de 141-finish werd het 
haar toch te veel. Al met al was Ilo-
na met zes pijlen op we naar de 9-
darts. Er waren maar liefst 82 deel-
nemers die streden voor de eer en 
de rozen van Barnhoorn BV.  Op een 
9-darter staat nog geen prijs.  Het 
bestuur van Poel’s Eye werkt hard 
aan een mooi eerbetoon voor deze 
ultieme dartprestatie.  In de profwe-
reld wordt deze prestatie regelmatig 
met een mooie auto beloond.  Poel’s 
Eye is natuurlijk niet berekend op 
een prijs van dit formaat.  Heeft u 
suggesties of zelfs al een kant-en-
klare prijs, laat het Poel’s Eye we-
ten !  Neem een kijkje op de web-
site www.poelseye.nl .  U kunt een 
berichtje achterlaten in het veelbe-
zochte gastenboek of maak uw sug-
gesties kenbaar via de contactpagi-
na. De volgende speelavond is aan-
staande  vrijdag 28 november. 
Deelname bedraagt 3 euro en de in-
schrijving sluit  om 19.45 uur. Ieder-
een is welkom!

Bridgedrive in
De Kwakel
De Kwakel - In het dorpshuis aan 
de Kerklaan in De Kwakel wordt 
aanstaande zaterdag 29 novem-
ber een open bridgedrive georga-
niseerd. De drive begint om 12.45 
uur en staat open voor ieder bridge-
paar uit de wijde omgeving. De af-
loop van het toernooi staat gepland 
op circa 16.30 uur. De kosten van 
deelname zijn 6,50 euro per per-
soon. Aanmelden kan via telefoon-
nummer 0297-531674.

Weer nieuwe limieten 
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Zondag was zwembad 
De Waterlelie gevuld met zwemmers 
en zwemsters die nu eens zelf moch-
ten beslissen wat ze gingen zwem-
men. Sommigen zwommen gewoon 
waar ze zin in hadden, anderen had-
den in hun achterhoofd de moge-
lijkheid om nog een limiet voor de 
kringkampioenschappen of de Ne-
derlandse kampioenschappen te 
halen. In die laatste opzet slaagden 
er een aantal. Isabelle Grootes haal-
de haar limiet op de 200 vrij en mag 
in december in Amsterdam starten. 
Op de dubbele afstand kwam ze, net 
als Nikki van der Hoorn, nog net te 
kort. Maxime van den Heuvel haal-
de een dubbelslag. Ze startte op de 
200 wissel en de 400 vrij en haalde 
op beide afstanden de limiet. 
Zij mag in januari in Dordrecht star-
ten. Nieuwe limieten waren er ook 
voor Jeffrey Reijnders op de 400 
wissel en zelfs op de 100 vlinder, die 

hij als starttijd van de 400 wissel be-
dwong. 
Daarnaast werden enkele reeds be-
haalde limieten scherper gesteld: 
Danielle Grootes verbeterde haar 
200 vrij tijd, Tamara Grove haar 400 
vrij, Vincent Moolhuijsen zijn 400 
wissel en 100 vrij en Istvan Spaar-
garen zijn 200 rug. Een aantal ke-
ren was er ook de vreugde van een 
‘grensoverschrijding’. Zo zwom Kel-
sey Gielen voor het eerst onder de 
1.10 op de 100 vrij (en meteen maar 
dik ook: 1.07.66) en onder de 5 mi-
nuten op de 400 vrij (4.59.76), net 
als Tamara Grove: 4.58.18. Joeri Be-
rends dook voor het eerst onder 
de drie minuten op de 200 school 
(2.59.26), Eva van der Born onder de 
1.30 op de 100 wissel, Robin Paga-
no Mirani en Tessa van der Zwaard 
onder de 1.15 op de 100 rug en Ist-
van Spaargaren onder de 2.10 op de 
200 vrij. 

Topper bij de ZABO in de 
Bloemhof zaterdag
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie wordt op zaterdag 29 
november voortgezet in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg in Oost. 
Het betreft de zesde speelronde van 
het huidige seizoen. Publiek is van 
harte welkom en de toegang tot 
de tribunes van de sportzaal is zo-
als gebruikelijk gratis. Het program-
ma luidt als volgt: Om 18.35 uur: De 
Jet Set BV tegen LEMO Gaat Los. 
Om 19.20 uur: Accon tegen LE-

MO. Om 20.05 uur: DGL tegen Pil-
ler Sport en om 20.50 uur de topper 
van de avond: Sportcafé de MiDi’s 
tegen koploper Mantel Makelaars. 
Het team van Easy Beveiliging is vrij 
voor speelronde 6.
Stand na speelronde 5: Mantel 
Makelaars 4-12; Sportcafé de Mi-
Di’s 5-10; De Jet Set BV 4-9; Ea-
sy Beveiliging 5-9; Piller Sport 4-6; 
DGL 5-5; Accon 5-4; LEMO 4-3; LE-
MO Gaat Los 4-0.

Schakers AAS 1 scoren 
derde overwinning
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft in de der-
de ronde van de landelijke schaak-
competitie de derde overwinning op 
rij geboekt tegen het tweede team 
van de Delftsche Schaakclub. Ook 
voor de derde maal werd het 5-3. De 
score werd geopend door een solide 
remise van AJ Keessen. De stelling 
werd wat dichtgeschoven waardoor 
AJ’s paard beter was dan de zwar-
te loper, maar daar de zwarte torens 
actiever waren dan de witte hief dit 
elkaar op. Ben de Leur zette de Azen 
op voorsprong. 
Een stukoffer in de opening zorg-
de na veel complicaties voor een 
middenspel met vier pionnen voor 
het stuk, waarbij de vier pionnen 
als 1 blok naar voren gingen. Hier-
door kon Ben een kwaliteit verove-
ren hetgeen voldoende was om het 
eindspel te winnen. Henk Noord-
hoek had een pion geofferd in de 
opening voor wat het leek een aar-
dig initiatief, maar toen de witspe-
ler zich nauwkeurig had verdedigd 
zag Henk zijn pion niet meer terug. 
Langzaam maar zeker kwam er een 
witte muur van stukken naar vo-
ren waar Henk geen tegenspel voor 
kon ontwikkelen, waardoor de stand 
weer gelijk werd. Hierna brak een 
periode aan waarin het wat minder 
ging voor de Azen. Leon Koster had 
weliswaar de twee pionnen terug-
gewonnen die hij had geofferd in de 
opening, maar in het ontstane eind-
spel stond hij toch nog onder druk. 
Jeffrey van Vliet had twee pionnen 
buitgemaakt in de opening, maar 
na een aantal onnauwkeurigheden 
moest hij een eindspel verdedigen 
met een pion minder. Marc Trimp 
had de hele partij wat onder druk 
gestaan en zo rond de veertigste zet 

kwamen er wat zwarte stukken ge-
vaarlijk zijn stelling binnen. Redmar 
Damsma stond een pion voor maar 
moest erg oppassen niet alsnog in 
tijdnood te verliezen. Aangezien ook 
de witte koning niet veilig stond had 
hij in ieder geval genoeg tegenspel 
om direct remise te maken. Paul 
Schrama leek een sterke aanval te-
gen te krijgen, maar toen de dames 
werden geruild bleef daar niet veel 
meer van over. Paul kon een aan-
tal pionnen mee snoepen waarna 
de technische fase het punt ople-
verde voor Paul. Hierdoor was er de 
hernieuwde voorsprong voor AAS, 
maar de uiteindelijke overwinning 
liet nog even op zich wachten. Red-
mar besloot toch op winst te spelen, 
zijn koning stond immers iets vei-
liger. Dit wierp al snel vruchten af 
toen hij zijn stukken weer optimaal 
liet samenwerken, waarna wit kon 
kiezen tussen mat of dameverlies. 
Bij Jeffrey was inmiddels het mate-
riaal dusdanig uitgedund dat de re-
misehaven erg dichtbij was en door 
erg actief te blijven was er voor de 
zwartspeler geen doorkomen meer 
aan. Marc stelde de overwinning 
veilig door een toreneindspel met 
een pion minder dusdanig actief te 
spelen dat hij zelfs nog kleine winst-
kansen kreeg, door op tijd materiaal 
terug te geven kon zijn tegenstan-
der de remise binnenhalen. Ook Le-
on begreep dat actief spel in een to-
reneindspel noodzakelijk is, en ook 
hier werd de remise met weinig pro-
blemen bereikt. Door deze overwin-
ning gaat AAS 1 nu aan de leiding 
in klasse 2C, direct gevolgd door de 
concurrenten Kennemer Combinatie 
1 en De Toren uit Arnhem, die deze 
ronde tegen elkaar een 4-4 gelijk-
spel speelden.

Jeffrey Reijnders. Kelsey Gielen.

Schrijf je snel in!
Kersttoernooi bij Tennis2Tennis
Aalsmeer - Er kan weer ingeschre-
ven worden voor het Antenna ten-
nis kersttoernooi. Deze begint op 20 
december en duurt tot en met zon-
dag 4 januari. 
Het toernooi is zowel voor de jeugd 
als de volwassenen. Op het in-
schrijfformulier is het mogelijk om 
verhinderingen op te geven voor 2, 
3 en 4 januari. Echter, als deze ver-
hinderingen niet geaccepteerd wor-
den door de wedstrijdleiding, moet 
de betreffende speler gewoon aan-
wezig zijn. Hou hier rekening mee 
met inschrijven!  Het kersttoernooi 

is in de prachtig verbouwde locatie 
bij Racketsport aan de Beethoven-
laan in de Hornmeer. Vorig jaar na-
men 410 deelnemers deel en de or-
ganisatie, tennisvereniging tennis-
22tenis, hoopt dit jaar zeker weer 
op u allen te kunnen rekenen. Na-
tuurlijk is Kees Markman er weer bij 
op vrijdag 2 januari voor een gezel-
lige avond die net zoals vorige ja-
ren weer in het teken staat voor een 
goed doel. Schrijf je snel in want het 
zou jammer zijn als het niet meer 
kan. Kijk voor meer informatie op 
www.tennis2tennis.nl 
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Handballers ARC missen 
bezieling tegen VVW
Aalsmeer - Na twee overwinnin-
gen op een rij, moesten de heren 
van ARC het afgelopen zondag op-
nemen tegen van Rooyen/VVW in 
Wervershoof. Het team kwam slecht 
uit de startblokken. Na 7 minuten 
spelen stond ARC op een 4-1 ach-
terstand. VVW speelde duidelijk fel-
ler en bouwden de voorsprong vlot 
uit naar 6-2 in de negende minuut. 
Hierna werd ARC wakker en liep 
de achterstand halverwege de eer-
ste helft enigszins in met 8-6 op het 
scorebord. 
Helaas wist ARC in de wedstrijd 
niet op een voorsprong te komen. 
Er werd erg slordig gespeeld en 
ook de verdediging liet regelmatig 
steken vallen. Hierdoor bleef ARC 
achter de feiten aanlopen. Doordat 
VVW nog in de allerlaatste seconde 
van de eerste helft scoorde werd de 
ruststand 17-14 in het voordeel van 
de thuisploeg. 
De tweede helft begon, ondanks de 
nodige aanwijzingen van trainer/
coach Paul, opnieuw zonder veel 
passie aan de kant van ARC. VVW 
wist hierdoor nog verder uit te lopen 
en stond na vijf minuten met 20-14 
ruim voor. ARC schakelde een tand-
je bij en kwam terug tot 20-16, maar 
bleek vervolgens kansloos tegen 

deze geduchte tegenstander. ARC 
speelde zondag niet haar eigen spel 
en moest toezien hoe VVW de wed-
strijd bleef domineren. Met 25-20 in 
de zestiende minuut en een stand 
van 29-22 na 25 minuten spelen, 
werd de eindstand bepaald met 32-
25 voor de ploeg uit Wervershoof. 
Volgende week mag ARC deze bla-
mage goedmaken in de thuiswed-
strijd tegen Kras/Volendam 3.

Veel aandacht voor dorpsderby’s 
op site voetbalinaalsmeer.nl
Aalsmeer - Komend weekeinde 
kunnen de voetballiefhebbers in 
Aalsmeer hun hart ophalen. Maar 
liefst twee dorpsderby’s staan er op 
het programma. En bij beide duels  
zijn de belangen groot. Zaterdag bij 
Aalsmeer-Scw aan De Dreef  vech-
ten de Rijsenhouters voor aanslui-
ting met de kopgroep in 3B,  terwijl 
Aalsmeer winst nodig heeft in de 
achtervolging op koploper Overbos.  
Een dag later volgt het niet minder 
beladen duel Rkdes tegen Rkav.  De 
Kudelstaarters hebben drie punten 
nodig om uitzicht te behouden op 
een hoge positie in 3C. Rkav probeert 
te ontsnappen aan degradatievoet-
bal. De website voetbalinaalsmeer.
nl besteedt aan de twee derby’s  uit-
gebreid  aandacht. Het is alweer bij-
na vijf jaar geleden dat  Aalsmeer 
en Scw voor de laatste keer tegen-
over elkaar stonden. In maart 2004 
hield Scw in Rijsenhout in een span-
nend duel Aalsmeer van de tweede 
periodetitel af. De ploeg van toen-
malig trainer Theo Leliveld won 
met 2-1.  Aalsmeer zou dat seizoen 
als derde eindigen op de ranglijst, 
één plaats hoger dan Scw.  Daarna 
scheidden de twee kemphanen lan-
ge tijd elkaars wegen.  Aanstaande 
zaterdag 29 november bij VVA aan 
de Dreef ontmoeten de aartsriva-
len elkaar wederom. In de tussen-
tijd is vooral bij Aalsmeer nogal wat 
veranderd. Ondermeer een kampi-
oenschap en een degradatie later 
herbergt het elftal van huidig trai-
ner Edwin van Maas nog nauwelijks 
echte Aalsmeerse spelers. Dion Bo-
gaard, Dirkjan van der Meer en To-
mas Harte zijn zo’n  beetje de eni-
ge voetballers met blauwwite roots. 
Daarmee is  het venijn bij de der-
by wel een beetje verdwenen. Werd 
er vroeger, doordat spelers van bei-
de clubs elkaar doordeweeks op ve-
le plaatsen tegenkwamen,  over en 
weer volop plaagstootjes uitgedeeld 
(denk bijvoorbeeld aan de toen in 
Rijsenhout woonachtige maar bij 
Aalsmeer spelende gebroeders 
Maarssen), tegenwoordig moeten 
de Scw-spelers daarvoor afreizen 
naar Amsterdam of Almere. 
Aalsmeer krijgt  een zware dobber 
aan Scw. De Rijsenhouters, die een 
zwakke voorbereiding op het sei-
zoen beleefden, begonnen verras-
send sterk aan de competitie. Met 
vijftien punten uit de eerste zes du-
els veroverde  de ploeg van trainer 
Hans Verhoogt direct een toppositie 
in 3B. Tweemaal verlies tegen Vlug 
en Vaardig en Overbos wierp Scw 
iets terug. 
Met winst  zaterdag tegen Aalsmeer 
doen  de Rijsenhouters weer he-
lemaal mee in de strijd om de lei-
derspositie. Aalsmeer, een belang-
rijke favoriet voor de titel,  leed vori-
ge week na vijf overwinningen op rij 
een nederlaag tegen Vlug en Vaar-
dig. Het was het derde verlies in de-
ze competitie. De ploeg van trainer 
Edwin van Maas, met 38 doelpun-
ten de meest scorende ploeg van de 
gehele derdeklasse, zag het Hoofd-
dorpse Overbos de koppositie over-
nemen. Drie punten tegen Scw en 
volgende week  een goed resultaat 
tegen Overbos brengt Aalsmeer te-
rug aan de leiding. De wedstrijd be-
gint om 14.30 uur.
Op zondag 30  november een echte 

dorpsderby, Rkdes tegen Rkav. Drie 
jaar geleden werd de dorpstwist 
na een lange periode weer in ere 
hersteld. In het seizoen 2006/2007 
won Rkdes tweemaal met 2-0. Vo-
rig seizoen versloeg  Rkav, in 
Kudelstaart,Rkdes verrassend met 
0-1, in de Hornmeer werd het 0-0. 
Halverwege de huidige competitie 
hebben beide clubs broodnodig een 
overwinning nodig. Rkdes om in het 
tot dusver zeer wisselvallige seizoen 
uitzicht op de kopgroep in 3C te 
houden en Rkav om zich te ontwor-
stelen uit de gevarenzone. Met een 
gelijkspel schieten beide ploegen 
weinig op. Dat kan dus een mooi 
spektakel worden in Kudelstaart. De 
wedstrijd begint om 14.00 uur.
Meer over de twee derby’s is te le-
zen op voetbalinaalsmeer. De voet-
balsite besteedt uitgebreid aan-
dacht aan beide wedstrijden. Een 
ruime voorbeschouwing met on-
dermeer de verwachting van de vier 
trainers. Uiteraard een   verslag van 
de duels met  vele foto’s  en reac-
ties van trainers en spelers. Tevens 
kunt op voetbalinaalsmeer.nl sinds 
kort ook een column lezen van de 
in Aalsmeer alom bekende Bram 
Landzaat. De oud-voetballer van 
Aalsmeer laat  geregeld zijn licht 
schijnen over actuele voetbalzaken. 

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag brigeclub Strijd 
en Vriendschap, speelavond op 18 
november.
Lijn A
1. Gerard Vermeer en Hero Janzing 62.86
2. Ger Lubbers en Willy Stokman 54.64
3. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 53.21
4. Jan van Ginkel en Cor Kroes 53.21
5. Matje en Juul Wentzel 50.71 
6. Jan en Jaap Geleijn 48.93
7. Gré Aartse en Agatha Blom 47.86
8. Tiny Klootwijk en Joris v.d. Zwaard 46.79
9. Marianne Joore en Herma Raggers 46.43
10. Martin Lammers en Ko van Es 45.71
11. Rita en Wim Ritzen 45.71
12. Piet van Hoek en Jasper Blom 43.93
Lijn B
1. An v.d. Bijl en Rita van Leeuwen 60.42
2. Jan en Henny Jooren 55.65
3. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 54.17
4. A. Korenromp en M. v.d. Laarse 53.87
5. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 53.57
6. H. Koperdraad en J. v. Zwieten 50.30
7. Tiny Bartels en Bea van Diemen 48.81
8. Miek en Guus Neijenhof 48.51
9. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 48.51
10. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 47.92
11. Oege de Jong en Janny Tates 47.62
12. Pieter en Erna Jongkind 45.83
13. Gerrit en Coby van Leeuwen 45.24
14. Ingrid Smit en Trudy Stokkel 39.58
Lijn C
1. Corry Kuin en Carla Verwoerd 61.43
2. Nelly Mul en Marry Tulp 54.64
3. An Joore en Mien v.d. Laarse 53.21
4. Klaas Maarse en Adri Otto 52.50
5. Gladys Maarse en Tiny v. Zijverden 51.79
6. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 51.43
7. Rina en Laurens Veldt 50.71
8. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 50.00
9. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 48.93
10. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 42.50
11. B. Brockhoff en Ank Roodenburg  42.14
12. Ton Celie en Loes Oosterwijk 40.71

Joran Donkers weert zich kranig op de hoogste borden.

Schaakcompetitie
SCA 1 weet koploper 
Zandvoort te verslaan!
Aalsmeer - Na twee moeizame ge-
lijke spelen tegen minder sterk ge-
achte teams zijn de schakers van 
SCA 1 in de derde ronde flink uit 
hun slof geschoten. Want juist tegen 
het sterke Chess Society Zandvoort 
1, mede-koploper na twee ronden, 
werd overtuigend ruim gewonnen. 
Op het einde van de wedstrijd zat 
er zelfs nog wat meer in dan de uit-
eindelijke 5-3, alhoewel Vrouwe For-
tuna eerder in de wedstrijd duide-
lijk aan de Aalsmeerse zijde had ge-
staan. De wedstrijd was nog maar 
nauwelijks een uur bezig toen de 
12-jarige Tjark Vos materiaal offer-
de voor een aanval. 
Dat bleek echter niet helemaal te 
kloppen, maar gelukkig speelde de 
tegenstander in deze fase erg snel 
en miste hij de directe weerlegging. 
In de fase daarna behield Tjark een 
flinke druk op de zwarte konings-
stelling en uiteindelijk bezweek de 
tegenstander ook onder deze druk 
(0-1). Bepaald bizar was de wijze 
waarop het volgende Aalsmeerse 
punt binnen werd gehaald. Jeroen 
Cromsigt bouwde in de beruch-
te Drakenvariant van de Siciliaanse 
opening een sterke aanval op. Hier-
op besloot zijn tegenstander om ter 
verdediging een kwaliteit te offe-
ren. Echter, in een stelling waar we 
weliswaar goede winstkansen had-
den, ging de mobiele telefoon van 
de tegenstander af en beantwoord-
de deze de oproep doodleuk door 
buiten de speelzaal te gaan spre-
ken. Hiertegen kennen de regle-
menten binnen de Noord Holland-
se schaakbond NHSB slechts één 
maatregel: een nederlaag voor de 
Zandvoort-speler. De wedstrijdlei-
der kon dus niets anders doen dan 
ook het tweede Aalsmeerse punt te 
noteren. Dat waren enige meeval-
lers voor SCA, waardoor in de overi-
ge partijen de taktiek enigszins kon 
worden aangepast. Remises waren 
immers vanaf nu voldoende om de 
winst in de wedstrijd ook veilig te 
stellen. Zo wikkelde Joran Donkers, 
die met zwart een sterke tegenstan-
der keurig in bedwang hield, af naar 
een eindspel dat minimaal remise 
zou opleveren. Dat gebeurde na nog 
een paar zetten dan ook. Ook Evert 
Jan Bosman bracht, zoals in iedere 
wedstrijd dit seizoen, een half punt 
in. Hij dacht veilig op winst te kun-
nen gaan spelen, maar daarin ver-
giste hij zich. In de dichtgeschoven 
stelling die overbleef was de remi-
se echter onvermijdelijk, hetgeen 
ook de Zandvoortse tegenstander 
tot zijn spijt moest constateren (1-
3). De twee meest interessante par-
tijen werden gespeeld op de borden 
3 en 4. Op bord 3 bouwde Rik Könst 
een dreigende positie op. 
Complicerende factor voor de te-
genstander was dat het verhinde-
ren hem zeeën van tijd zou gaan 
kosten. Hierdoor deed hij het ver-
volgens in tijdnood minder nauw-
keurig, waardor Rik op degelijk wij-
ze het volle punt kon binnenha-
len. Rik is met twee overwinningen 

en een remise nu topscoorder van 
SCA 1. Op bord 4 maakte Tobi Kooi-
man zijn debuut voor SCA 1 en hij 
mocht daarin aantreden tegen de 
degelijke Rijsenhouter – echter in 
Zandvoortse dienst – Ben de Leur. 
Het  werd een enorme laveerpartij, 
waarbij Tobi de hele tijd moest op-
letten om niet positioneel onder de 
voet te worden gelopen. In de slot-
fase van de partij bleek Ben toch de 
handigste doordat hij met één van 
zijn pionnen leek te gaan promo-
veren. Dit kon slechts door opoffe-
ring van beslissend materiaal wor-
den voorkomen, waardoor er ver-
volgens voor Tobi geen eer meer te 
behalen viel (2-4). Gelukkig was dit 
echter de enige nederlaag, want in 
de resterende twee partijen van oer-
Aalsmeerders Vincent Jongkind en 
Erik Korenwinder, werden twee re-
mises binnengehaald. Beiden ston-
den in deze laatste fase wel wat be-
ter, maar omdat remises voldoen-
de waren, namen beiden geen risi-
co. Later bleek dat Vincent toch ook 
nog wel had kunnen (moeten) win-
nen. De partij van Erik was ook een 
flinke laveerpartij waarbij in het re-
sulterende eindspel het paard van 
de Aalsmeerse man wat sterker was 
dan de loper van de tegenstander. 
Deze kon zich echter in verdedi-
gend opzicht nog net voldoende op-
stellen, zodat de remise de logische 
uitslag was. Dit resultaat kwam dan 
ook meteen tot stand nadat Vincent 
het beslissende halve punt had bin-
nengebracht. Einduitslag derhalve 
3-5 voor Aalsmeer 1.
Met dit resultaat mengt SCA 1 zich 
weer in de strijd om de bovenste 
plaatsen. Het staat nu gelijk met 
Zandvoort, maar komende week 
spelen ook de andere kandidaten, 
Castricum en Kennemer Kombina-
tie, nog hun wedstrijd uit de der-
de ronde. Daarna zal meer duidelijk 
worden hoe de kansen in de klas-
se er voor liggen. De eerstvolgen-
de wedstrijd speelt SCA 1 op 12 de-
cember thuis tegen de drager van 
de rode lantaarn, Bakkum 1. Uiter-
aard wordt er voor die wedstrijd ook 
op de volle winst gerekend!
    
Derde team onderuit bij De Uil 4
Helaas is SCA 3 er niet in geslaagd 
te stunten in Hillegom tegen De Uil 
4. De thuisploeg was op grond van 
hun rating veruit favoriet en maak-
te dat ook waar. Tom van der Zee 
gaf al snel een pion en daarna een 
stuk weg en was dus gauw gezien. 
De enige die winst wist te behalen 
was Ron Klinkhamer, die een ster-
ke pot afleverde. Hans Pot scoorde 
nog een keurige remise, net als Ah-
madshah Ebadi en Leo Buis. Mar-
co Hutters liet zich door een vrese-
lijke paardvork in de luren leggen, 
terwijl Arie van Dam na de tijdcon-
trole zijn tegenstander moest felici-
teren. Teamcaptain Rob van Haaften 
werd de gehele partij in de verdedi-
ging gedrukt en verloor uiteindelijk, 
waardoor de eindstand 5,5-2,5 werd 
in het voordeel van De Uil 4.

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD-teams ‘doen goede 
zaken’ dit weekend 
Kudelstaart - De eerste wedstrijd in 
de zaal voor VZOD 1 tegen Huizen 
is voor VZOD een goed begin ge-
weest van het nieuwe korfbal-zaal-
seizoen. Was Huizen in juni nog de 
spelbreker in de strijd om het kam-
pioenschap in de laatste wedstrijd 
(13-12), nu was het VZOD die de 
touwtjes in handen had. Een mooie 
15-11 overwinning zorgt ervoor dat 
met opgeheven hoofd het afgelopen 
veldseizoen vergeten kan worden.
Voor VZOD 2 en VZOD A1 was het 
de tweede wedstrijd en beide teams 
hadden de eerste gewonnen. In bei-
de wedstrijden was het tegen het 
eind super spannend, want de laat-
ste minuten met een marge van 
slechts één punt spelen is slecht 
voor de bloeddruk van de aanwe-

zige supporters. Beide teams heb-
ben het echter gered; 10-9 en 11-
10. Ook voor de A2 een goede wed-
strijd. Het enige team wat dit week-
end uit moest spelen haalde met 
een mooie 4-11 overwinning de 2 
punten binnen.
De jeugd had wat meer moeite de-
ze zaterdag. De B1 moest spelers 
afstaan aan de A2 en ondanks het 
goed invallen van enkele C1-ers kon 
Fluks de wedstrijd winnen met 2-7. 
VZOD C1 zelf moest zelfs een 2-10 
toestaan tegen ESDO. Wel een licht-
puntje voor de D1. Na verlies vori-
ge week nu een 5-4 overwinning te-
gen AW.DTV. Een gelijkspel van de 
E1 tegen MIK (2-2) en een overwin-
ning van de F1 tegen Tempo (1-0) 
completeerde het weekend.

Klaverjassen in buurthuis Hornmeer
Talent Grada komt boven
Aalsmeer - Talenten komen al-
tijd boven drijven. Zo ook tijdens 
de kaartavond van buurtvereni-
ging Hornmeer afgelopen vrijdag. 
Ze was altijd al een miskent talent, 
maar door haar doorzettingsvermo-
gen is haar ster gaan schijnen: Gra-
da Groeneveld wist de hoogste kla-
verjas-eer te bemachtigen met liefst 
5125 punten. 
Op twee is Ben Johannessen geëin-
digd met 5040 punten, op drie Bep 
van Netten met 4957 punten, op vier 
Plony Hoogenboom met 4915 pun-
ten en op vijf Antoon van Rijn met 

4911 punten. 
De poedelprijs was voor Cor Kooy 
met 3705 punten.  Het jokeren is ge-
wonnen door Rina Tas met 243 pun-
ten en met 355 punten mocht Trudy 
Knol de poedelprijs in ontvangst ne-
men. Vrijdag 28 november is er weer 
koppel kaarten. 

Er is een verzoek van de organisa-
tie, graag om 19.45 uur aanwezig te 
zijn dit in verband met de indeling. 
Het kaarten begint om 20.00 uur in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. 

DIOS D3 bedankt sponsor
Kudelstaart - Zaterdag 15 novem-
ber heeft DIOS D3 een bezoek ge-
bracht aan de sponsor van het voet-
baltenue. Om 12.00 uur vertrok de  
D3 vanaf sportpark Jan Schrama 
richting Kudelstaart waar de va-
der van speler Koen de Hartog met 
zijn bedrijf is gevestigd. Daar aan-
gekomen stonden in de kantine de 
broodjes al op de tafel. De spelers, 
begeleiders en de ouders genoten 
allen van een broodje, stukje cake 
en een drankje. Hierna ging het 
team een kijkje nemen in de nieuwe 
showroom waar alle mogelijke Ford 
modellen stonden te glimmen. Af-
gesproken was om hier een aantal 
foto’s te maken van het gehele team 
met begeleiding. Jean Pierre Ver-
beek overhandigde uit naam van de 

sponsorcommissie een DIOS voet-
balshirt  aan Frans de Hartog met 
het logo van FORD de Hartog. Voor 
even mochten de foto modellen van 
de D3 zich profvoetballer voelen 
met al die aandacht en flitsende ca-
mera’s. Na deze fotosessie kwam de 
groep nog even bij elkaar in de kan-
tine voor een dankwoordje aan de 
familie de Hartog voor de ontvangst. 
Tevens kregen de jonge voetballers 
nog een chocolade letter en een 
speculaaspop uit handen van de 
sponsor. De jongens werd verzocht 
om de lekkernijen nog even te be-
waren, omdat er eerst nog een wed-
strijd gevoetbald moest worden te-
gen Kennemerland D1. Deze wed-
strijd werd met 4-0 door DIOS ge-
wonnen. 

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

Werken met plezier

Zuwe Maria-Oord is het meest vernieuwende woon-zorgcentrum 
in de regio. Met onder meer prachtige units voor kleinschalig 
wonen en een gloednieuwe, moderne revalidatiekliniek. We 
ontwikkelen innovatieve zorg, werken doelgroepgericht en 
klantvriendelijk. We investeren veel in begeleiding van nieuwe 

medewerkers, in scholing en in opleiding. Zuwe is in beweging 
en geeft klanten de moderne zorg en aandacht waar ze recht op 
hebben. Wil jij daar aan meewerken? Stuur dan je sollicitatiebrief 
met cv naar personeelwerving@zuwe.nl, of kijk op www.zuwe.nl 
voor meer informatie.

Kom dan werken bij Zuwe Maria-Oord in Vinkeveen.
We zoeken Woonbegeleiders A en B, Verzorgenden IG en Verpleegkundigen.

www.zuwe.nl

Wil jij werken aan 
       de toekomst van de zorg? N.B. woon-

werkverkeer 
van Amstelveen, 

Hoofddorp, A’dam 
ZO of Aalsmeer, 
is door onze gun-

stige ligging 
erg rustig! 

Kaartavond bij 
De Kleine Poel
Bovenkerk - Vrijdagavond 28 no-
vember organiseert IJsclub De Klei-
ne Poel weer een kaartavond in het 
Noorddamcentrum in Bovenkerk. 
Er kan deze avond geklaverjast, 
gebokst en bij voldoende belang-
stelling gepandoerd worden. Voor-
afgaand aan het kaarten is er een 
korte jaarvergadering. De vergade-
ring begint om 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur. Uiterlijk 0m 
20.30 uur wordt er met het kaarten 
begonnen. De avond wordt beslo-
ten met een verloting.


