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Gratis
snoepgoed voor

de kinderen

Zwarte Pieten aan de pomp! 
Zaterdag 28 november 10.00-16.00 uur

Aalsmeerderweg 497
 1432 ED Aalsmeer

T 020-645 64 61
www.loogman.nl

MAGAZIJNVERKOOP
bij de groothandel!

PeacockCollection

Het begint nu echt traditie te worden,
onze jaarlijkse Open Dag.

Profi teer nu van de aanbiedingen voor de komende feestdagen!
Van fantastische woonaccessoires tot banken, lampen, tafels, 

kasten, gordijnstoffen en geweldig bed- en tafellinnen.

Grijp deze kans en kom langs 
op zondag 29 november 2009

van 11.00 tot 17.00 uur.

www.homevanity.nl www.peacockcollection.nl
Hornweg 77-/F/L • 1432 GD Aalsmeer

&

www.homevanity.nl www.peacockcollection.nl

MAGAZIJNVERKOOP

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:

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

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

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

G-STAR
ESPRIT
PALL MALL
ONLY 

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

BIG L. MAAK JE KEUZE

ONLY & VERO MODA
OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE

PALL MALL HEREN
OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE 30% korting

30% korting
G-STAR DAMES EN HEREN
OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE 

30-50%
korting

VRIJDAG 27 EN ZATERDAG 28 NOVEMBER

MAGAZIJNVERKOOP

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963

www.stoffeerderijbekkers.nl

Een goede investering 
in crisistijd

laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

Inbraakbeveiliging?
Kijk op onze website

www.bosse-elektro.nl

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

GRATIS 10 JAAR
ComFoRTGARANTIE
bij aanschaf van een 
nieuwe ATAG ketel
(geldig tot 31 december)

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

vuurwerk 
kopen nu
www.diamond-collection.com

of / en in de winkel

De nieuwe Astra!
Vanaf € 18.495,-

SinterklaaS
OutletShOw
bij
OutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletSShhOOOOOwwwwwwwwwwwwwwwwwwwOutletOutletOutletOutletOutlet

Amsterdam:
Transformatorweg 39
Tel. (020) 581 62 00

Amstelveen: 
Vlielandstraat 1
Tel. (020) 643 26 80

Aalsmeer: 
Oosteinderweg 110
Tel. (0297) 329 911

Mijdrecht: 
Communicatieweg 26
Tel. (0297) 272 272 

Profiteer ook van minimaal € 1.500,- inruil of € 1.000,- boven de autotelex!

Nu iN oNze showroom:

Kortingen oplopend 
tot € 5.000,- of 

Opel’s 50/50 deal!!!

Vrijdag 27 november 9.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 28 november 9.00 - 17.00 uur
Zondag 29 november 11.00 - 16.00 uur

w w w . v a n k o u w e n . n l

Gemeenteraadsverkiezingen in beraad vanavond

Aanvullend budget om ook jongeren 
te motiveren naar stembus te gaan!
Aalsmeer - Een hamerstuk in het 
beraad vanavond, donderdag 26 
november, is het voorstel van bur-
gemeester en wethouders om een 
aanvullend budget van 38.500 eu-
ro beschikbaar te stellen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op 3 
maart 2010 en de wisseling van de 
gemeenteraad en wethouders. Het 
extra geld willen de bestuurders 
met name inzetten om een goede 
opkomst te bewerkstelligen, waarbij 
vooral een extra impuls gaat worden 
gegeven om de kiesgerechtigden 
van 18 tot 22 jaar, de jongeren die 
voor het eerst naar de stembus mo-
gen, ook daadwerkelijk deze stap te 
laten zetten. Voor de organisatie van 
de gemeenteraadsverkiezingen is 
rekening gehouden met een begro-
ting van 85.218 euro. Deze kosten 
richten zich uitsluitend op verplich-
te, onvermijdelijke kosten van cate-
ring, vergoeding stembureauleden 
en huren van stemlocaties. De hui-
dige bestuurders vinden de verkie-
zing van een nieuwe raad een be-
langrijk moment en vinden dat hier 
meer aandacht aan gegeven moet 
worden. 
“Er moet actief worden ingespeeld 
op de verkiezingen om de interes-
se voor het gemeentebestuur te ver-
groten. Dit is niet alleen een taak van 
de politieke partijen, die aan de ver-
kiezingen deelnemen, maar ook van 
het gemeentebestuur, dat in meer 

algemene zin informatie kan geven 
aan de inwoners”, zo stel het colle-
ge. Ook vinden de huidige bestuur-
ders het van belang dat de nieuwe 
raadsleden goed worden ingewerkt 
in hun nieuwe rol binnen de raad. 
In de begroting is met deze kosten 
geen rekening gehouden, evenals 
geen gelden zijn gereserveerd om 
de opkomst bij de verkiezingen te 
bevorderen, een verkiezingsavond 
te houden en een introductiepro-
gramma te verzorgen voor nieuwe 
raadsleden en beraadvoorzitters. 

Stemwijzer en verkiezingskrant
Om de opkomst te bevorderen wil-
len de bestuurders op internet een 
stemwijzer plaatsen, een lijsttrek-
kersdebat organiseren, jongeren-
werkers op pad sturen om de 18 tot 
22 jarigen te motiveren en een ver-
kiezingskrant uitgeven. De kosten 
van deze extra’s worden geraamd 
op 19.000 euro. 
Voor een feestelijke avond waar in-
woners en politieke partijen met el-
kaar de uitslag van de verkiezingen 
kunnen afwachten wordt een be-
drag van 3.500 euro gereserveerd. 
De kosten voor het introductiepro-
gramma voor nieuwe raadsleden en 
training beraadvoorzitters worden 
geraamd op 15.000 euro. Tot slot is 
het een goed gebruik om een spe-
ciale raadsvergadering te organi-
seren waarin afscheid wordt geno-

men van de aftredende raadsleden 
en hen te bedanken voor hun inzet. 
Voor bloemen en afscheidscadeaus 
wordt 1.000 euro uitgetrokken. Ui-
teraard is het aan de raad of zij ak-
koord gaan met het beschikbaar 
stellen van dit aanvullende budget, 
maar gezien het genoemde alterna-
tief valt dit onderwerp terecht onder 
hamerstuk. 
“Mogelijk kunnen de fracties vanuit 
hun campagne budget een bijdrage 
leveren aan de kosten voor de op-
komstbevordering en/of introduc-
tie”, zo luidt het alternatief. Gezien 
het feit dat de partijkassen veelal 
niet uitpuilen: Groen licht en vol-
gende onderwerp… 

Verkeerplan en Gebiedsvisie
En dit zijn de behandelstukken: 
Vaststellen van het Verkeer- en 
Vervoerplan, het Gemeentelijk Ri-
oleringsplan en de Gebiedsvisie 
Aalsmeer 2010. Met het voorstel om 
het raadsbesluit van 14 mei 2009 tot 
onteigening ten behoeve van het 
bestemmingsplan Noordvork van 
vier betrokken percelen in te trek-
ken en het vaststellen van de belas-
tingverordeningen 2010 wordt het 
beraad besloten. 
Het beraad staat vanavond onder 
voorzitterschap van PACT-man Pier-
re Tuning, begint om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis en is 
openbaar.

Uitreiking diploma’s en certificaten
Brandweerschild voor scheidend 
brandweerman Stef v/d Linden
Aalsmeer - De jaarlijkse korps-
avond stond vrijdag 20 november 
op het programma bij de vrijwillige 
Aalsmeerse brandweer. De avond, 
waar duidelijk de saamhorigheid 
tussen alle spuitgasten voelbaar is, 
werd bijgewoond door sinterklaas, 
twee pieten en burgemeester Pie-
ter Litjens. 
In de kantine van de kazerne aan 
de Zwarteweg zijn diverse diplo-
ma’s en certificaten uitgereikt en 
het officiële afscheid van collega 
Stef van der Linden is gevierd. Di-
ploma’s en bevorderingen zijn uit-
gereikt aan Remco Boersma, Men-
no Booij, Mario Griesser-Brugger, 
Tom Rinkel, Anko Thijssen en Wil-
lem van Willegen. Een diploma voor 
instructeur algemeen is overhan-
digd aan Edwin Commandeur,  Joey 
Stompedissel-Menting heeft de 
aanstelling tot bevelvoerder gekre-
gen en Tom Rinkel heeft het certi-
ficaat voor brandweerchauffeur ge-
haald. En alle brandweerlieden van 
het vrijwillige korps hebben de cur-
sus AED positief afgerond. Na een 
korte pauze was het woord aan bur-
gemeester Pieter Litjens voor het 
afscheid van brandweerman Stef 
van der Linden. Liefst 27 jaar is hij 
werkzaam geweest als vrijwilliger 
bij korps Aalsmeer. In 1982 meldde 
hij zich aan en twee jaar later kreeg 
hij zijn vaste aanstelling. Stef bleek 

een actief vrijwilliger en ging voor 
de volle honderd procent voor het 
halen van alle benodigde diploma’s 
en certificaten. Twee keer heeft hij 
met plezier bijgetekend, maar nu 
vindt Stef het mooi geweest. Op 25 
april 2008 is aan Stef van der Linden 
een Koninklijke onderscheiding uit-
gereikt. “Een van m’n eerste lintjes 
die ik uitreikte, herinner ik mij nog“, 
aldus de eerste burger. Hij dankte 
Stef voor zijn moed, fanatisme, ka-
meraadschap en natuurlijk zijn inzet 
27 jaar lang. Stef werd bedankt met 
het officiële brandweerschildje. Voor 
brandweercommandant Wilfred van 
Randwijk kwam het afscheid niet 
geheel onverwacht. “De laatste drie 
jaar heb je meerdere malen aange-
geven te willen stoppen. Ik heb je 
over weten te halen, maar nu helaas 
niet. Het is jammer dat je ons gaat 
verlaten.” Stef van der Linden was 
sinds april dit jaar het oudste, ac-
tieve korpslid. “We willen je enorm 
bedanken voor je trouwe inzet. We 
hopen wel dat je hulp blijft geven bij 
het uitzetten van oefeningen”, be-
sloot Van Randwijk. Uiteraard werd 
ook vrouw Alie in het zonnetje ge-
zet, want zonder steun en goedkeu-
ring van de echtgenote of echtge-
noot kan een brandweerman/vrouw 
zich niet inzetten voor dit intensieve, 
onregelmatige en veelal risicovolle 
vrijwilligerswerk!

Boom op elektriciteitshuis
Aalsmeer - Op woensdag 18 no-
vember rond kwart over 7 in de 
avond is op de Oosteinderweg een 
boom op een elektriciteitshuisje ge-
vallen. De brandweer is gealarmeerd. 
De brandweerlieden uit Aalsmeer 

hebben met behulp van de ladder-
wagen uit Amstelveen en een ket-
tingzaag de boom gekapt. Het huis-
je raakte nauwelijks beschadigd. Er 
zijn geen gewonden gevallen.
Foto Ronald van Doorn.
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

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

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 16.975

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

INFORMATIEF
DOkTERs

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

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

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

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

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 vr. van 9.30-11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kater. Hij heeft wit vlekje onder zijn 

kin. Dikke staart. Zijn naam is “Chef” en is 15 maand oud.
- Hadleystraat bij dierenarts in Aalsmeer is ontsnapt een cyperse 

poes. Zij heeft kale achterpoten en staart. Zij woont in de Juliana-
laan in Aalsmeer oost.

- Oosteinderweg in Aalsmeer, zwart/bruin gestreepte cyperse poes 
met een roestbruine buik. Zij heeft een zwart/wit bandje met bel-
letje om. Zij is 3 jaar oud en heet “Keesie”. Ze is een een beetje 
schuw omdat ze zelden buiten komt.

- Begoniastraat in Aalsmeer, oude cyperse kater, erg vermagerd, 
witte bef en pootjes, witte streep tussen ogen. Hij heet “Willem”.

-   Herenweg in Kudelstaart,  een zwart-witte oude kater. Hij heet 
“Sammy”.

Gevonden:
- Clematisstraat in Aalsmeer , cyperse poes met beige. Zij draagt 

een “blauw bandje”.
- Zijdstraat in Aalsmeer. Jonge zwarte kat van ongeveer half jaar 

oud. Zij heeft een Felixmasker met een zwart vlekje op haar wit-
te neus. Witte bef loopt in een  streep door op de buik en de twee 
voorpootjes zijn wit.

- Van Cleefkade in Aalsmeer, muisgrijze gecastreerde kater, loopt er  
al sinds begin november.

- Hoek Ophelialaan/Kastanjelaan in Aalsmeer, grote stevige  zwar-
te kat met witte bef en buik.

- Oosteinderweg in Aalsmeer, forse witte kat.
- Amperestraat in Kudelstaart, een magere half langharige lapjes-

kat.
- Jac. Takkade in Aalsmeer een zwart-wit konijn.
- Ophelialaan in Aalsmeer, zwart poesje, ong. 5 maanden oud.
- Uiterweg Recreatiecentrum in Aalsmeer, wit katertje met 2 zwarte 

vlekken en zwarte vlekken om oren en wangen die boven op kop 
samen komen ong. 7 a 8 maanden.

- Willem Alexanderstraat in Aalsmeer, jong rood langharig katertje. 
Is meegelopen naar Oranjestraat.

Goed tehuis gezocht:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjes poes van 8 jaar oud. 
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud. 
- Goed tehuis gezocht voor rode kater met witte sokjes van 8 jaar 

oud. Het baasje moet naar het bejaardenhuis en mag hem niet 
meenemen.

Rode Kruis stamppotavond 
ouderen en OTT heel gezellig! 
Aalsmeer - Voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar heeft de Jeugd 
en Jongerengroep van het Ro-
de Kruis Aalsmeer een stamppot-
avond georganiseerd voor ouderen 
uit Aalsmeer en bewoners van de 
woonvoorziening Ons Tweede Thuis 
in de Hortensialaan. Rond 15.30 uur 
kwam een zestal Rode Kruis jonge-
ren, bepakt en bezakt met aardap-
pelen, boerenkool en zuurkool, naar 
de OTT in de Hortensialaan. Een 
groep van tien bewoners van het 
OTT nam het schillen van de kilo’s 
aardappelen voor hun rekening en 
in een super rap tempo werden de 
piepers gejast. De 15 door het Ro-
de Kruis uitgenodigde gasten meld-
den zich rond 16.00 uur of werden 
door vrijwilligers van het Rode Kruis 
van huis opgehaald en bij binnen-
komst werd hen meteen een drank-
je aangeboden. De heer Siem Kooij 
was bereid gevonden een paar films 
te vertonen over het Aalsmeer van 
vroeger en de aanwezigen genoten 
van die oude beelden en herken-
den veel plekjes in Aalsmeer en de 
mensen die op de film te zien wa-
ren. Tijdens het kijken naar de films 
begonnen de jongeren aan het be-
reiden van de stamppotten boeren-
kool en zuurkool met daarin super-
lekkere rookworsten, gesponsord 
door slagerij Ron Steen. Meteen na 
afloop van de filmvoorstelling werd 
de kookkunst van de stamppotkoks 
geproefd. Die bleek van zeer goede 

kwaliteit en smaak te zijn,want alles 
ging schoon op en de jonge koks 
kregen alom complimentjes te ho-
ren. Na nog een kopje koffie kwa-
men de chauffeurs de mensen weer 
ophalen en ging iedereen, voldaan, 
huiswaarts.

Vermist: Poes Casey!
Aalsmeer - Sinds 1 november wordt 
cyperse poes Casey, vermist. Zij is 
bruin met zwart gestreept en draagt 
een zwart/wit bandje met belletje. 
Vorige week is zij diverse keren ge-
zien op de Oosteinderweg tussen de 
nummers 330 en 370. Het is natuur-
lijk goed mogelijk dat zij nu na drie 
weken vermist te zijn al veel verder 
van huis is. Casey is vrij schuw en 
kwam nooit buiten. Heeft u haar ge-
zien of weet u waar zij is dan horen 
haar baasjes dit graag. Bellen kan 
naar 326128 of 06-36373328.    

Koffie-ochtend 
in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 2 de-
cember houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop in 
gebouw De Spil aan de Spilstraat, 
zijstraat Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur, iedereen 
is welkom en de toegang is gratis. 
Koffie en thee staan voor de bezoe-
kers klaar. 
Er zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven voor zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook?!

Aalsmeer - De Zonnebloem af-
deling Aalsmeer heeft de afge-
lopen zomer 1710 loten verkocht 
voor de Nationale Zonnebloemlo-
terij 2009. De trekking was op 9 no-
vember. Op onderstaande loten zijn 
meerdere prijzen gevallen: 1413523, 
1 4 1 3 5 2 8 ,  1 2 6 1 5 2 3 , 1 2 6 1 5 2 8 , 
1262119,1260975,1261975. Type en 
leesfouten voorbehouden. De af-
deling ontvangt een afdracht van 
deze loten verkoop en organiseert 
daarmee  uitstapjes, gezellige gas-
tenmiddagen, bezoeken aan thea-
ter, keukenhof, concerten enz. Op 
zaterdag 12 december organiseert 
de afdeling een gezellige kerst-
lunch in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. Van 10.30 tot 14.30 
uur worden de gasten verwend met 
een kerstlunch, waarbij ook aan-
wezig het kinderkoor van muziek-
school Spelenderwijs. De Zonne-
bloem zet zich in voor ouderen die 
vereenzamen en gehandicapten van 
alle leeftijden, voor gehandicapten 
van 18 tot 45 jaar is er de Zonne-
bloem LinQ. Er komen steeds  meer 
LinQ  werkgroepen verspreid over 
het land en die organiseren regel-
matig een LinQ café. Dit zijn laag-

drempelige bijeenkomsten waarbij 
LinQ-ers elkaar ontmoeten. Aan-
melden voor Zonnebloem LinQ kan 
via www.zonnebloem.nl
Na de televisie uitzending over de 
Zonnebloem van 14 oktober heb-
ben er zich drie nieuwe vrijwilligers 
aan gemeld, nog meer vrijwilligers 
zijn ook van harte welkom. De Zon-
nebloem liet in het kader van haar 
60 jaar bestaan een onderzoek uit-
voeren naar de waarde van het vrij-
willigerswerk. Daaruit bleek dat de 
Zonnebloem een belangrijke bij-
drage levert aan het sociale net-
werk en aan de kwaliteit van leven 
van gasten en vrijwilligers. Het Ne-
derlandse publiek is van mening dat 
de Zonnebloemvrijwilligers in sterke 
mate bijdragen aan de sociale sa-
menhang, aan het behoud van nor-
men en waarden en aan betrokken-
heid bij de maatschappij. Meer dan 
de helft van de gasten, donateurs 
en samenleving vindt dat de Zon-
nebloem vrijwilligers in sterke ma-
te een bijgrage leveren aan betrok-
kenheid in de maatschappij.  Aan-
melden als vrijwilliger of donateur 
kan bij Lenie Rondema, tel.322670 
of via  lenie.loe@kabelfoon.nl.

1710 Loten in Aalsmeer verkocht
Zonnebloem in de prijzen

Dokter van der 
Stroom stopt!
Kudelstaart - Na 30 jaar als huis-
arts in Kudelstaart te hebben ge-
werkt stopt Gerard M. van der 
Stroom ermee. 
Vanaf 1 december is hij definitief 
met pensioen. Erwin Coster, zijn 
opvolger, dankt hem voor de goe-
de overdracht van de praktijk en de 
prettige samenwerking van de afge-
lopen jaren. 
In verband met het groeiend aantal 
patiënten en de grootte van het ta-
kenpakket zal huisarts Claudia van 
der Lugt zich vanaf 30 november 
voor 2 dagen per week bij de huis-
artsenpraktijk aansluiten. 

Bij haar kunnen dan voor de maan-
dag en de vrijdag afspraken wor-
den gemaakt.

Zondag 
29 november

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Otmar 
Vrees, Aalsmeer. 
 
Alphakerk Amstelland. 
Dienst om 14.30u. met Jan Berger in 
ACG Uithoorn. Doopdienst. ‘s Mor-
gens geen dienst in Dorpshuis. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. dienst. drs. 
A. Jansen. H.A.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. Dienst met 
ds. Liesbet Geijlvoet. 1e Adv. zon-
dag. Avondmaal. Extra collecte: Se-
didea-project.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst 19u. br. M.C. Plomp, Eindho-
ven.  

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag 10u en 19u. diensten met 
ds. A. Geuze.

Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan.
ds. T.H.P. Prins. 1e Advent. Viering 
lopend. 18.30u. ds. J. v. Popering. 
Viering Tafel.
   
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds E.J. Westerman, 
Aalsmeer.  Avondmaalsviering. 
Oost: 10u. C.G. Graafland. H.A. 
18.30u. C.G. Graafland. H.A. en 
Dankzegging.  

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wol-
fert van Borsselenweg 116. 10u. ds. 
A. van Vuuren. VHA. 18.30u. ds. M. 
Verduin, Zeist. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Samen-
komst om 10u. met spreker Rob van 
Rossum. 

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 

KERKDIENSTEN
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u. 
ds. E.J. van den Bos, Zaandam. 

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394. 
Dienst om 16u. met pastor Jacob 
Spaans.

Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. Zaterdag 
om 17u. in Kloosterhof euch. viering 
met L. Seeboldt. 
Rijsenhout: geen viering. Zondag 
10.30u. in Karmelkerk euch. viering 
met karmelieten. 
Om 14.30u. in Karmelkerk Poolse 
dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof. 1e Advents-
zondag.  

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. J. Eschbach, Amers-
foort. 1e Adventszondag. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. dienst olv parochia-
nen. Dames- en herenkoor. 1e Ad-
vent.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Geen dienst.
 
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. 

BEGRA Bijbelstudie
Maandag 30 november om 20u. in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. 
Spreker: drs. Steve van Deventer.  

Film in klooster Stommeerweg
Aalsmeer - Op vrijdag 27 novem-
ber om 16.30 uur draait in de refter 
van het klooster aan de Stommeer-
weg de film Mar Adentro. Ramón 
ligt al dertig jaar verlamd in bed. Hij 
wil zijn leven op een waardige ma-
nier beëindigen. 
Zijn wereld wordt danig onderste-
boven gezet door de komst van twee 
vrouwen: een advocate die hem on-
dersteunt en een vrouw uit het dorp 
die hem probeert te overtuigen dat 
het leven altijd de moeite waard 
blijft. Beide vrouwen zijn danig van 
slag door Ramóns indrukwekkende 
persoonlijkheid en beginnen vraag-
tekens te zetten bij de principes die 
zij hun hele leven al aanhangen. Na 

de film weer een gesprek: wat raakt 
de kijker in deze film en welke vra-
gen zijn er ten aanzien van ethi-
sche en spirituele kwesties als het 
gaat over leven en dood. Toegang 15 
euro inclusief broodmaaltijd. Aan-
melden via 0297-381470 of karme-
laalsmeer@planet.nl  
 
Taizé in de Karmel
Vrijdagavond 27 november om 20.30 
uur weer een Taizégebed in het Kar-
melklooster aan de Stommeerweg. 
Daarna is er gelegenheid tot ont-
moeting. 
Veel ruimte voor stilte en zoals de 
oecumenische broederschap in Tai-
zé zingen.

Film in Oost-Inn
Aalsmeer - Op 2 december is er 
zoals iedere woensdag Oost-Inn. 
Tussen 8.30 en 12.00 uur is er ge-
legenheid om te spreken met domi-
nee Kees Graafland en tijd voor ont-
moeting onder het genot van kof-
fie of thee. 

’s Avonds van 19.30 tot 22.00 uur 
wordt een literaire avond gehouden. 
De film ‘The Climb’ gaat vertoond 
worden. Het verhaal gaat over twee 
bergbeklimmers die ieder een heel 
verschillend leven hebben. De één 
is gelovig de ander niet, maar ze zijn 
op elkaar aangewezen bij het be-
klimmen van een berg. 
Iedereen is van harte welkom in 
brede school De Mikado aan de  
Catharina Amalialaan. 
Inlichtingen: 0297-325636 of 0297-
345413.

‘Felix’ kat zoekt 
zijn baas
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
de kat die enige tijd rond gelopen 
heeft in de Zijdstraat? Het dier zit nu 
in de opvang. De kat is zwart, onge-
veer een half jaar oud en heeft een 
Felix masker met een zwart vlekje 
op zijn witte snuit. Verder heeft het 
dier een witte bef en witte voorpo-
ten. Het baasje van de kat kan con-
tact opnemen met de dierenbe-
scherming Aalsmeer en omstreken 
via telefoonnummer 0297-343618.
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achter nr. 57, Malus; Cyclamenstraat achter nr. 
59, Malus; Dreef voor nr. 52, Ulmus x hollandica; 
Goudenregenstraat voor nr. 18/20, Aesculus 
hippocastanum; Goudenregenstraat voor nr. 22, 
Aesculus hippocastanum; Hornweg voor nr. 1 
en 3, Platanus acerifolia; Kastanjelaan voor nr. 
16, Aesculus hippocastanum; Kudelstaartseweg 
hoek Kudelstaartseweg-Robend, Alnus glutinosa; 
Kudelstaartseweg in Fortbocht, 4 x Salix alba; 
Lijnbaan tussen Dorpsstraat en Oosteinderweg, 
3 x Alnus glutinosa; Margrietstraat achter nr. 
22, Prunus; Mendelstraat voor nr. 46, Prunus 
serrulata; Mendelstraat voor nr. 97, Prunus avium; 
Oosteinderweg voor nr. 40a/b, Alnus glutinosa 
en Fraxinus excelsior; Oosteinderweg voor nr. 54, 
Fraxinus excelsior; Oosteinderweg voor nr. 56, Acer 
pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 60, Acer 
pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 64, Acer 
pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 78, Fraxinus 
excelsior en 2 x Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg 
voor nr. 86, Alnus glutinosa; Oosteinderweg voor 
nr. 286, Sorbus; Oosteinderweg voor nr. 344, 
Sorbus; Oosteinderweg tegenover nr. 521, 3 x Alnus 
glutinosa; Oosteinderweg voor nr. 266, Sorbus; 
Oosteinderweg schuin tegenover nr. 30, 2 x Aesculus 
hippocastanum; Oosteinderweg tussen Burg. 
Kasteleinsweg en Lijnbaan, Aesculus hippocastanum; 
Ophelialaan (Centrum) voor nr. 230, Acer 
pseudoplatanus; Pasteurstraat tegenover nr. 22, Alnus 
cordata; Rozenhof Naast nr. 10, Sorbus intermedia; 
Schweitzerstraat 53 t/m 55, 3 x linde; Seringenpark 
in park, Ailanthus altissima en Sorbus; Stommeerkade 
tegenover nr. 39, Alnus glutinosa; Waterhoenstraat 
voor nr. 10, Robinia pseudoacacia; Wetenschapperpad 
achter Huygensstraat 14, Aesculus hippocastanum; 
Wetenschapperpad achter Huygensstraat 16, Aesculus 
hippocastanum; Zwarteweg tegenover nr. 120, Acer 
pseudoplatanus; Zwarteweg tussen v. Sieboldlaan 
en Clusiusstraat, Alnus incana; Zwarteweg hoek 
Zwarteweg-Clusiusstraat, 2 x Alnus incana;

t/m 4 jan Kapvergunning: Herenweg 38, 30 wilgen; Kerkweg 2, 
3 cypressen; Stommeerweg 102, 1 berk;

t/m 5 jan Kapvergunning: Hugo de Vriesstraat 89, 1 kastanje;
t/m 12 jan Kapvergunning: Graaf Willemlaan 13, 2 x 

chameacyparis; Kudelstaartseweg 225, 18 diverse 
bomen (eiken, berken, wilgen, acers, essen, 
kastanjes).

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

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

inzagetermijn tot vrijdag 27 november 2009
• Aalsmeerderweg 283, het plaatsen van een reclamezuil;

inzagetermijn tot vrijdag 4 december 2009
• Hornweg 316, het bouwen van een garage.

inzagetermijn tot vrijdag 11 december 2009
• Hendrikstraat 4, het vergroten van een woning.

inzagetermijn tot vrijdag 18 december 2009
• Maarse & Kroonhof / hoek Anjerhof, het plaatsen van een 

kunstwerk.

inzagetermijn tot vrijdag 1 januari 2010
• Willem Alexanderstraat 35, het vergroten van een berging.

inzagetermijn tot vrijdag 7 januari 2010
• Praamplein 4A, het plaatsen van 2 winkelwagenopstelplaatsen.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer:  0297-381777.

sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het 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.

ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken 
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Ge-
durende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke 
zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunnin-
gen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van 
het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor:
• Praamplein 4A, het plaatsen van 2 winkelwagenopstelplaatsen.

wet oP De rUimteliJKe orDeninG (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken tijdens de 
openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende 
deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk zijn ziens-
wijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke ziens-
wijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de ope-
ningstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergun-
ningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:
Lid 3
• Aalsmeerderweg 219, het vernieuwen van een reclamebord.

BoUwVerorDeninG

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij 
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. Op 
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursor-
gaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te ver-
lenen:
• Hugo de Vriesstraat 57, het verwijderen van asbest.
Dit besluit wordt op 26 november 2009 verzonden.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 48

t/m 27 nov Kapvergunning: Hornweg 241, 1 den en 1 blauwspar;
t/m 2 dec Kapvergunning: A.H. Blaauwstraat 33, 1 Aesculus 

Hippocastanum;
t/m 2 dec Kapvergunning: Jac.P. Thijsselaan 33, 1 berk, 1 

plataan en 1 den/spar; Fuutlaan 32, 2 berken en 1 
pinus; Spoorlaan 22, 1 fraxinus; Westeinderplas H 
251, 1 esdoorn;

t/m 11 dec Kapvergunning: Uiterweg 123-127, 2 kastanjes, 2 
essen en 2 berken;

t/m 11 dec Conceptkadernota Lokaal Volksgezondheidsbeleid 
gemeente Aalsmeer 2010-2014: “Gezondheid op 
peil”;

t/m 16 dec Kapvergunning: Begoniastraat 48, 2 betula’s, 1 
juniperus en 1 acer;

t/m 16 dec Ontheffing sluitingstijd: Chris en John BV, De Blitzz, 
Marktstraat 22;

t/m 24 dec Kapvergunning: Apollostraat 16, 1 berk;
t/m 25 dec Kapvergunning: Amperestraat schuinachter nr. 

48, Aesculus hippocastanum; Anne Frankstraat 
schuinvoor nr. 2, Aesculus hippocastanum; Anne 
Frankstraat voor nr. 6, Aesculus hippocastanum; Anne 
Frankstraat voor nr. 58, Aesculus hippocastanum; 
Beethovenlaan 120, RKAV, Betula pendula; 
Berkenlaan voor nr. 2b, Betula ermanii; Berkenlaan 
voor nr. 10, Betula ermanii; Cyclamenstraat naast 
Hadleystraat 60, Corylus colurna; Cyclamenstraat 

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 Dienstverle-
ning open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling 
alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Het 
gemeentehuis is op werkdagen telefo-
nisch 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 wet-
houders, 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 portefeuilleverdeling 
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fraCtiesPreeKUUr
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spreken 
tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen 
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit ge-
sprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal 
één week voorafgaand aan het spreek-
uur contact op te nemen met de griffie 
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-
387660. De volgende fractiespreekuren 
vinden plaats op 8 december 2009 en 
12 januari 2010.

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 afge-
lopen maanden raadplegen.

oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

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

DefinitieVe BesCHiKKinGen

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

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Graaf Willemlaan 13, 2 x chameacyparis
• Kudelstaartseweg 225, 18 diverse bomen (eiken, berken, wilgen, 

acers, essen, kastanjes)
Datum verzending vergunningen: 30 november 2009 

Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
• Cafetaria Family, Oosteinderweg 208.
Datum verzending vergunning: 19 november 2009

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van 
de APV de volgende exploitatie-terrasvergunning is verleend:
• Cafetaria Family, Oosteinderweg 208
Datum verzending vergunning: 23 november 2009.

Rectificatie
Op 12 november is gepubliceerd dat het college besloten heeft dat 
het met ingang van 30 april 2008 aan de eigenaar/bewoner van het 
woonschip nr. 6, Uiterweg 127 te Aalsmeer een persoonsgebonden 
gedoogbeschikking heeft verleend om het woonschip te gebruiken 
voor bewoning voor de duur van 6 jaar. Het betreft hier echter het 
woonschip nr.6, Uiterweg 27 te Aalsmeer. 

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen 
en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Lakenblekerstraat 28,het plaatsen van een reclamezuil;
• Stommeerkade 23, het ombouwen van een garage naar een 

grotere carport.

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. 0297-387746. 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 bouwvergun-
ningen te verlenen:
• Rechtsachterstraat 12, het plaatsen van een veranda.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes 
weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, 
ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-
387746. 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 Amster-
dam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

• Bellefleurstraat 2, het plaatsen van een Wmo unit.
Verzenddatum bouwvergunningen: 26 november 2009.
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Volle kade en Dorpshuis 
voor Sinterklaas en gevolg!
Kudelstaart - Het weer was zó 
zacht, het leek wel lente afgelo-
pen zaterdag. Prima weer dus om 
Sinterklaas ‘binnen te halen’ op de 
kade van de Loswal in Kudelstaart. 
Dat er veel nieuwe ‘aanwas’ is in Ku-
delstaart werd goed duidelijk deze 
middag. Rijen dik stonden ouders 

met hun kroost de Sint op te wach-
ten die met zijn pietengevolg tegen 
kwart over twee kwam aanvaren. 
Een mooi gezicht! Eenmaal op de 
kade werd de bisschop uit Spanje 
hartelijk welkom geheten door bur-
gemeester Pieter Litjens. Dat had 
de Eerste Burger een week eerder 

ook al gedaan, maar als inwoner 
van Kudelstaart kon hij het bezoek 
alhier natuurlijk niet missen. Pieten 
dansten vrolijk in het rond en deel-
den zakjes pepernoten uit, terwijl 
Sinterklaas met zoveel mogelijk kin-
deren een praatje maakte. 

Groot feest in Dorpshuis
Veel nieuwe inwoners sprak de 
Goedheiligman. Hij nam ook diverse 
tekeningen in ontvangst. Het werd 
een drukke middag voor de Sint 
want nadat er voor hem gezongen 

was, werden hij en zijn pieten toch 
ècht verwacht in het Dorphuis, waar 
een volle zaal kinderen op hem 
wachtte. Het viel nog niet mee voor 
de kindervriend om zich een weg te 
banen vanaf de Loswal tot aan het 
Dorpshuis. Wat een handjes om te 
schudden! In het Dorpshuis werd 
het één groot gezellig feest. Vereni-
ging De Pretpeurders, die het eve-
nement organiseert, heeft trouwens 
heel veel foto’s gemaakt. 
Die kunnen worden bekeken op de 
website: www.pretpeurders.nl

                                                                         Foto’s: De Pretpeurders.

Aankomst en handjes schudden in de menigte. Foto’s: Joke vd Zee.
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AGENDA
Muziek
Donderdag 26 november:
* Pianoshow, nummers op verzoek, 
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u. Ie-
dere donderdag.
Vrijdag 27 november:
* Beats elite, dansfeest 30-50jr. in 
Bon Ami, Dreef vanaf 21.30u.
* Ladies Night in Blitzz, Marktstraat 
van 22.30 tot 01u.
* Winterwonderland, après  ski in de 
Praam, Zijdstraat met dj’s en live-
muziek vanaf 21u. Tot 19 december 
iedere vrijdag.
Zaterdag 28 november:
* Jazz van Rembrandt Frerichs Trio 
in Bacchus, Gerberastraat, 21.30u.
* Playhouse voor 18jr en ouder in 
N201, Zwarteweg vanaf 23u.
Zondag 29 november:
* Optreden zangeres Lee-Ann in 
Blitzz, Marktstraat vanaf 16u.
Woensdag 2 december:
* Open mic. in Blitzz, Marktstraat 
voor zangers/ressen vanaf 21u.

Exposities
27 t/m 29 november:
* Vogeltentoonstelling in dorpshuis 
De Reede, Rijsenhout. Open: Vrijdag 
20-22u., zaterdag 10-22u. en zon-
dag 10-15.30u.
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kin-
derkunstzolder van Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot 
17u. 
Tot en met 3 januari:
* Etsen en prenten van Jaap Hilleni-
us in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: do. t/m zo. 14-17u. 
November:
* Expositie Jan Paul Heijmans bij 
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 10 januari:
* Moderne glaskunst, bronzen beel-
den en schilderijen in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg (tegenover 
watertoren). Open: zaterdag en zon-
dag 13 tot 17u. 
Zaterdag 28 november:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 

Diversen
Donderdag 26 november:
* Stamppot diner met ANBO bij 
Straq, Marktstraat, 18u.
* Ouderensoos v/a 14u. en sjoelen v/
a 20u. bij Oostend in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat.
* Speelavond De Oude Spoorbaan 
in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a 
vanaf 19.30u.
* Dialezing Jaap Rodenburg over 
Sint Nicolaas in Open Hofkerk, Op-
helialaan vanaf 20u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Schaken bij AAS in kerk, Zijdstraat. 
Les: 19u. Competitie: 20u.
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Sietkienen bij Supportersver. in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 27 november:
* Sintbingo bij Flora in clubgebouw 

Wim Kandreef, Kudelstaart, 19.30u.
* Pubkwis in Bacchus, Gerberastraat 
met Kees en Reinoud. Aanvang: 
21.30u., open 21u.
Zaterdag 28 november:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat. 
Verkoop 9.30 tot 12u.
* Crea en Hobbybeurs in Dorpshuis 
Kudelstaart, 10.30-16.30u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat van n14 tot 16.30u.
* 100 Jaar postduivenver. De Tele-
graaf. Receptie in clubgebouw aan 
Dreef van 15 tot 17u.
* Kerkenvoetbaltoernooi in Proosdij-
hal, Kudelstaart vanaf 16u.
28 en 29 november:
* Watertoren aan Kudelstaartseweg 
open. Zaterdag en zondag 13-17u.
Zondag 29 november:
* Talk of the Town met Hein Kle-
mann en Leni Paul in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 15.30u.
Maandag 30 november:
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u. 
* Monteren vakantiefilm bij Film- en 
Videoclub in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273a vanaf 20u.
* Lezing bij Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan 3 
vanaf 20u.
* Koppelkaarten bij Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 1 december:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sport-
laan vanaf 9.45u.
* Sport- en spelinstuif voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg. Iede-
re dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Inloop voor jeugd Binding Oost-
kriebels, Machineweg v/a 15u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bin-
dingzolder Kudelstaart, Haya van 
Somerenstraat. Ook op donderdag 
19-21u. en vrijdag 15-18u.
* Speelavond bridgeclub Strijd 
en Vriendschap in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 19.30u.
* Speelavond buurtver. Ons Genoe-
gen in OTT Hortensialaan, 19.30u.
Woensdag 2 december:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catha-
rina Amalialaan vanaf 8.30u. Vanaf 
19.30u. filmavond met The Climb.
* Koffie-ochtend in De Spil, Spil-
straat vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
Donderdag 3 december:
* Speelavond Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u. 
* Sjoelen in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.

Vergaderingen 
Donderdag 26 november:
* Beraad en Raad in gemeentehuis, 
raadzaal. Aanvang: 20u.
Maandag 30 november:
* Info-avond gemeente over zorg-
woningen in Kudelstaart in Dorps-
huis. Inloop 19.30u. Start 20u.
Dinsdag 1 december:
* College B&W op bezoek in wijk 
Stommeer. In Wellantcollege, Lin-
naueslaan vanaf 20u.

Vrijdag pubkwis met Kees en Reinoud

Rembrandt Frerichs Trio 
live in Bacchus zaterdag
Aalsmeer - Vrijdagavond 27 no-
vember maakt Bacchus weer de pri-
meur met de vernieuwde pubkwis, 
zoals deze een paar jaar geleden 
onder de naam Trivia plaatsvond. 
Deze strijd om de meeste goede 
antwoordden liep soms op, zeker 
voor de fanatiekelingen, maar de 
sfeer had daar nooit onder te leiden. 
Ook zal er vrijdag de 27ste weer ge-
noeg te lachen zijn bij de geboor-
te van de nieuwe Trivia. De presen-
tatoren zijn Kees en Reinoud. Denk 
alvast na over de nieuwe naam voor 
de pubkwis. De aanvang is 21.30 
uur, zaal open vanaf 21.00 uur, en 
de toegang tot Bacchus in de Ger-
berastraat is gratis. 
 
Israëlische houtblazer
Op zaterdag 28 november staat een 
swingende jazzavond op het pro-
gramma van cultureel café Bacchus. 
Het Rembrandt Frerichs Trio komt 
optreden samen met de Israëlische 
houtblazer Yoram Lachish. Het trio 
bestaat uit pianist Rembrand Fre-

richs, bassist Tony Overwater en 
drummer Vinclent Planjer. Het con-
cert is uniek en belooft een kleur-
rijke muzikale reis te worden waar-
in ‘East meets West’. Joodse muziek 
en Arabische toonladders in combi-
natie met de vrijheid van jazz impro-
visaties en de warmte van Perzische 
muziek. Yoram Lachisch bespeelt 
naast de hobo een scala aan blaas-
instrumenten waaronder de shenai 
(hobo uit India) en de Zurna (Turk-
se hobo). De jazzavond in Bacchus 
in de Gerberastraat begint om 21.30 
uur, zaal open vanaf 21.00 uur, en de 
toegangsprijs bedraagt: uw gift. De-
ze activiteit wordt geïnitieerd in sa-
menwerking met stichting Kunst & 
Cultuur Aalsmeer.

Bacchus da Musica met Janko
Op sinterklaasavond, zaterdag 5 de-
cember, vindt een speciale Bacchus 
da Musica plaats met een optreden 
van zanger en gitaris Janko. Aan-
vang 21.30 uur, zaal open 21.00 uur. 
De toegang is gratis.

Zingende kapper in vorm!
Aalsmeer - Hoog tijd om weer eens 
op te gaan treden, vond de zingen-
de kapper Tom Meijer en afgelo-
pen vrijdag 20 november werd in 
De Oude Veiling daad bij woord ge-
voegd en stond hij met de band Lee 
Roud en de Coney Island Babies in 
de spots. Met name nummers van 
Lou Reed bracht het zevental ten 
gehore en de muziek van deze zan-
ger en gitarist bestaat, zo bleek de-
ze avond, zowel uit stevige rock hits, 
mooie songs, maar ook nummers 

die enige depressiviteit uitstralen. 
Lee Roud en de Coney Island Ba-
bies bestaat naast kapper Tom Me-
ijer uit de gitaristen Andre Alderden 
en Bart Vreken, bassist Wicher de 
Boer, saxofonist Robbert Tuinhof en 
de zangeressen Mieke van Trigt en 
Lenie Zuijderhoudt. Als gast deed 
Leen Mulder enkele nummers op 
mondharmonica mee. De zingende 
kapper was in vorm, hij en de band 
hebben vele bezoekers een leuke en 
gezellige avond bezorgd!

Wolter Kroes in Bon Ami
Aalsmeer - Op vrijdag 11 decem-
ber zal niemand anders dan de wel-
bekende zanger Wolter Kroes een 
daverend optreden verzorgen in 
discotheek Bon Ami. In 1995 breekt 
Wolter door met de single ‘Laat me 
Los’. Het wordt zijn eerste superhit. 
Een reeks van hits volgen en zijn in-
middels tot ware evergreens  uitge-
groeid,  Wie kent ze niet: Ik ben je 
prooi, Ik heb de hele nacht liggen 
dromen en Wat een heerlijke dag.
De populariteit heeft ervoor gezorgd 
dat Wolter Kroes tot nu toe vijf keer 
in de Ahoy en vijf keer in de Heine-

ken Music Hall voor een uitverkoch-
te en uitzinnige zaal heeft gestaan.
Op vrijdag 11 december zal hij de 
zaal van Bon Ami op zijn kop zetten 
met zijn swingende nummers. De 
zaal van Bon Ami is niet zo groot als 
de Heineken Music Hall, dus koop 
nu alvast kaarten in de voorverkoop 
voor een avond samen met Wolter 
Kroes. Kaarten zijn verkrijgbaar via: 
www.ticketpoint.nl. De minimum 
leeftijd bedraagt 18 jaar. Wacht niet 
te lang, want vol is vol. Voor meer in-
formatie: info@bonami.nl of bel 06-
33047103.

Zondag in De Oude Veiling
Historicus en journaliste 
te gast in Talk of the Town
Aalsmeer -  Zondag 29 novem-
ber presenteert De Oude Vei-
ling in de Marktstraat weer een 
nieuwe editie van The Talk of the 
Town, waarbij de Aalsmeerse 
journalist Theodore van Houten 
twee interessante gasten ont-
vangt. De aanvang is 15.30 uur 
en de toegang is gratis. Gasten 
zijn de historicus Hein Klemann 
en de Aalsmeerse journaliste Le-
ni Paul.

Hein Klemann (1957) komt uit Haar-
lem. Hij studeerde geschiedenis en 
economie aan de twee Amsterdam-
se universiteiten. In 1990 promo-
veerde hij op een proefschrift over 
de Nederlandse handel in de ja-
ren ’30, waarvoor hij de Dirk-Jacobs 
Veegensprijs kreeg (beste disserta-
tie van het jaar). Hij houdt zich be-
zig met de staatshuishouding rond 
de Tweede Wereldoorlog, waarover 
hij in 2002 de monumentale stu-
die Nederland 1938-1948, econo-
mie en samenleving in jaren van 
oorlog een bezetting publiceer-
de. Daarnaast schreef hij nog veel 
meer over de economische en po-
litieke relaties tussen Nederland en 
Duitsland. Hein Klemann werkte van 
1988 tot 2004 aan de Rijksuniversi-
teit Utrecht en het Nederlands In-
stituut voor Oorlogsdocumentatie. 
Sinds 2005 is hij hoogleraar Sociale 
en Economische Geschiedenis aan 
de Rotterdamse Erasmus Universi-
teit. Zijn visie op ons land, van het 
eind van de crisisjaren tot de her-
rijzenis rond 1950, is zeer orgineel, 

verrassend, en vooral onthullend. 
Bovendien is Hein Klemann een be-
genadigd verteller. De meest ge-
compliceerde zaken kan hij aan de 
hand van voorbeelden en statistie-
ken aan iedereen duidelijk maken. 

Tweede gast is de alom bekende 
Aalsmeerse journaliste en schrijf-
ster Leni Paul. Wie kent haar niet in 
het Aalsmeerse? Zij draait al decen-
nia mee in het bloemendorp, maar 
begaf zich ook vér daarbuiten. Sa-
men met haar echtgenoot, de Frans-
man Michel Paul, een internationaal 
gerespecteerd expert op het gebied 
van de orchideeënteelt (hij overleed 
een jaar geleden), schreef zij vier 
boeken over deze speciale cultuur, 
waarvan ook vertalingen versche-
nen. Vanwege de orchideeeën be-
reisde zij vele exotische landen.  Le-
ni Paul heeft een grote journalistie-
ke productie op haar naam staan. 
Ook schreef ze een boekje over het 
‘provencaalse’ huis, dat zij en haar 
echtgenoot lieten bouwen aan de 
Aalsmeerse Oosteinderweg. Leni 
Paul is ook nog eens zeer muzikaal. 
Zij was nog maar heel jong, toen zij 
na de oorlog Tweede van Neder-
land werd bij de landelijke wedstrijd 
voor accordeonisten in het Amster-
damse Concertgebouw, waar zij in 
de grote zaal solistisch heeft opge-
treden. Nog in mei van dit jaar be-
geleidde zij met grote waardering 
van het publiek ‘zwijgende’ films uit 
de oorlogsjaren op haar instrument, 
bij een bevrijdingsherdenking in De 
Oude Veiling.

Winterfestival start vrijdag 
in ‘skihut’ de Praam!
Aalsmeer - Van 27 november tot 
19 december organiseert dansca-
fé de Praam een winterfestival van-
uit een gezellige skihut. Vier weken 
après-ski met medewerking van de 
beste aprés-ski dj’s,  zanger en en-
tertainer Eddy Walsh en feestbeest 
zanger Jerick. Bij binnenkomst in 
de Praam krijgen de bezoekers een 
skipas die zij aan de bar in kunnen 
wisselen voor een lekkere winter-
se shooter. In de periode van het 

winterfestival zal op de zaterdagen 
een gast/klant dj  achter de draai-
tafel staan, er gaat natuurlijk ge-
zorgd worden voor glühwein, jager-
thee, erwtensoep en warme choco-
melk en natuurlijk lekkere hapjes 
van het huis. 
En, vier weken lang op vrijdag van 
21.00 tot 23.00 uur, happy hour in de 
skihut! Het hele winterspektakel in 
danscafé de Praam in de Zijdstraat 
is gratis toegankelijk.

King Pelican in de spots
Aalsmeer - Pop en rock van toen en 
nu bracht de nu één jaar bestaan-
de band King Pelican afgelopen vrij-
dag in Centennial aan de Oostein-
derweg. Het vijftal mocht vele vrien-
den en bekenden begroeten, die al-
len volop genoten van de gevarieer-
de muzikale presentatie. 
Nummers van Blondie, Cheap Trick, 
Krezip en onder andere The Killers 

werden vol overgave ten gehore ge-
bracht. King Pelican bestaat uit zan-
geres Nicolette Pecht, drummer Erik 
Veldkamp, bassiste Kim Veltman en 
de gitaristen Sander de Vries en Ruy 
Kortbeek. 
Vast en zeker dat eer meer gehoord 
gaat worden van deze talentvol-
le muzikanten uit Aalsmeer en Uit-
hoorn!

Zaterdag playhouse N201
Aalsmeer - Zaterdag 28 november 
is alweer de tiende editie van Play-
house in de N201 aan de Zwarte-
weg, het volwassen housefeest van 
Aalsmeer. Voor wie geen zin heeft 
om elke week weer een heel eind 
weg te moeten om in een dure club 
te zitten of bij een groot festival of 
feest is er elke vierde zaterdag van 
de maand Playhouse in de N201. 
Het is alleen voor de volwassenen 
onder ons; de minimum leeftijd is 18 
jaar. Ideaal om een avondje relaxed 
uit te gaan met al je vrienden en lek-
ker los te gaan met de beste house, 
club,  urban, minimal, kortom alles 
wat er op housegebied momenteel 
hot is en dat op een steenworp van 
je huis! Aanstaande zaterdag draai-
en natuurlijk de vaste dj’s Nista uit 
Kudelstaart en Erik Walker uit Rij-
senhout. De organisatie is overigens 

altijd op zoek naar nieuw talent, dus 
ben je een house dj uit de omge-
ving en wil je graag een keer komen 
draaien? Stuur dan een mailtje naar 
erik.vd.vlugt@kingsofclubs.nl
De zaal is zaterdag open vanaf 23.00 
uur en gestart wordt met lekkere 
minimal en groovy housetracks op 
een wat lager volume met dj’s Pelt & 
mr. Timmaz (club Stalker)  zodat je 
ook nog even de gelegenheid hebt 
om bij te praten in een van de zit-
hoeken voordat de volumeknop om-
hoog gaat en je lekker los kunt gaan 
op de dansvloer!  Het feest gaat door 
tot in de kleine uurtjes en de entree 
is gratis! Nogmaals: de minimum-
leeftijd is 18 jaar en hierop worden 
geen uitzonderingen gemaakt; zorg 
dat je je ID bij je hebt. Meer info is 
te vinden via internet: http://play-
house.hyves.nl  

Groot feest op komst!
Volle bak bij Back in Time
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
werd in The Beach aan de Oostein-
derweg weer het gouwe ouwe dis-
cofeest ‘Back In Time’ gehouden. 
Elke derde zaterdagavond van de 
maand organiseren DJ’s en gasthe-
ren Cees van der Schilden, Meindert 
van der Zwaard en Ruud Vismans 
deze vrolijke feestavond en ook de-
ze keer hadden de bezoekers zin in 
een leuke en gezellige avond. Dat 
was te merken aan het feit dat de 
feestgangers al vroeg in de avond 
aanwezig waren. En dat was maar 
goed ook. Vanaf het moment dat DJ 
Cees rond 21.00 uur de eerste plaat 
startte stroomden de bezoekers naar 
binnen en leek er geen einde te ko-
men aan de rij voor de kassa. De 
dansvloer was dan ook snel goed 
gevuld en bleef dat ook tot in de la-
te uurtjes. Gastheer Ruud Vismans 
kijkt wederom terug op een succes-

volle avond. De heren zijn inmiddels 
al weer bezig met het organiseren 
van de twee volgende edities. Za-
terdag 19 december staat ‘Back In 
Time’ natuurlijk deels in het teken 
van kerst. The Beach zal helemaal in 
kerstsfeer getooid zijn. Maar ook de 
voorbereidingen voor het grote feest 
op zaterdag 16 januari 2010 zijn in 
volle gang. Naar aanleiding van suc-
ces van het ‘Over de Top’-feest van 
afgelopen jaar, komt er de derde za-
terdag van januari een groots feest 
met als thema ‘Red Hot’. De gehe-
le entourage zal een rode uitstraling 
krijgen en deze warme kleur zal tij-
dens de feestavond in vele elemen-
ten terug komen. Ook wordt de be-
zoekers gevraagd in rode outfit te 
verschijnen. Kaartverkoop voor dit 
uitbundige feest start half decem-
ber. Meer info op www.backintime.
nu en www.beach.nl.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Info: www.stagemusic.nl

yAMAHA blOkflUIT     10,00
UkElElE-kIT
MAHAlO  26,95

zATErdAG GITAArSnArEn ‘CObrA’ In dE AAnbIEdInG:  3,75

vOETEnbAnkjE k&M      11,95

SInT-TIP:

lESSEnAAr       15,45
dIvErSE klEUrEn
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Vogeltentoonstelling Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging de 
Rijsenvogel houdt van vrijdag 27 tot 
en met zondag 29 november de on-
derlinge jaarlijkse tentoonstelling. 
Ook nu zijn de leden er weer in ge-
slaagd om zo’n 570 vogels bij elkaar 
te brengen. 
Deze show is in de wijde omgeving 
zeer in trek vanwege de vele gro-
te parkieten en papagaaien die hier 
geshowd worden en de vogels wor-
den gehuisvest in grote, ruime kooi-
en. In het Oosten en Zuiden van het 
land is het heel normaal dat er zo-
veel grote parkieten op een show 
gebracht worden, maar voor zo’n 
klein dorp als Rijsenhout mag het 
gerust uniek genoemd worden. Ook 
voor de kleinere soorten vogels, die 
in ruime mate aanwezig zijn, kan 

eenieder terecht op deze show. Ook 
is er een aparte hoek ingericht voor 
verkoop van de door leden zelf ge-
kweekte vogels. Tevens is hier een 
aparte stand om allerlei attributen 
voor vogels te kopen. Dus zeker de 
moeite waard om deze show te be-
zoeken. 
De opening is op vrijdag 27 novem-
ber om 20.00  uur en tot 22.00 uur 
is publiek welkom. Zaterdag 28 no-
vember is de vogelshow te bezoeken 
van 10.00 tot 22.00 uur en zondag 29 
november van 10.00 tot 15.30 uur. 
De tentoonstelling is in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. Ter 
afsluiting van het bezoek kan een 
gokje gewaagd worden bij de gro-
te tombola. De toegang tot de show 
is gratis.

Ruim 12.000,- voor Karmelkerk
Aalsmeer - De jaarlijkse kerke-
veiling in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat heeft dit jaar een ge-
weldig bedrag opgeleverd van ruim 
12.151 euro. Dit bedrag gaat ditmaal 
besteed worden voor de herinrich-
ting van de kerk en aanpassing van 
het priesterkoor. In een goed gevuld 
parochiehuis begon om 20.30 uur 
de bekende veilingmeester, Willem 
Klijn uit De Kwakel, aan de verkoop 
van het eerste kavel. 
In totaal zijn er deze avond 240 ka-
vels verkocht. Al vanaf het begin 
was de stemming in de zaal prima 
en had iedereen er zin in om er een 
leuke avond van te maken. Het vei-
ling comité had er dit jaar een leuke 
catalogus van gemaakt met voor ie-
dereen de mogelijkheid om iets van 
zijn gading en budget te kopen. Van 
een plantje van enkele euro’s tot 
een diner, in een plaatselijk restau-
rant, voor enkele honderden euro’s. 

Door de vele aanwezigen werd gre-
tig geboden. Hilarische momenten 
ontstonden als twee kopers tegen 
elkaar gingen opbieden en artike-
len ruim boven de werkelijke waar-
den van de hand gingen. De vei-
lingmeester, die er na bijna 30 jaar 
mee stopt, wist op meesterlijke wij-
ze alles onder de hamer te brengen. 
Om half een ging de laatste kavel, 
een weekend in een bungalow, van 
de hand. Aan het einde van de vei-
ling werd nog een verloting gehou-
den op bonnummer en catalogus-
nummer. Het veiling comité kan te-
rug kijken op een geslaagde, maar 
vooral gezellige avond en hoopt vol-
gend jaar dit spektakel opnieuw te 
kunnen evenaren. Helaas moet voor 
veilingmeester Willem Klijn een ver-
vanger gezocht worden. Hij is har-
telijk bedankt door het comité voor 
zijn jarenlange, meesterlijke bijdra-
ge.

Foto Jacqueline Kristelijn.

recensie
120 Jaar ACOV groots gevierd
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
vond heeft de Aalsmeers Christelijke 
Oratorium Vereniging haar 120 jarig 
jubileum op passende en grootse 
wijze gevierd met drie koorwerken 
van formaat. Samen met de Chris-
telijke Oratorium Vereniging IJmui-
den, met begeleiding van  het Pro-
menade Orkest en  onder de bezie-
lende leiding van dirigent Herman 
Paardekooper (en zo nu en dan een 
Boeing 747) werd begonnen met 
‘Ein Deutsches Requiem’ van Jo-
hannes Brahms. Dit werk stelt ho-
ge eisen aan de uitvoerenden. Het 
koor krijgt geen moment rust en be-
vindt zich meerdere malen – letter-
lijk en figuurlijk – op grote hoogten. 
Dat er daardoor wel eens een steek-
je valt is begrijpelijk en deed niets 
af aan de totaalindruk. Met name 
de sopranen kwamen helder over, 
mede dankzij de deelname van een 
aantal jongere stemmen. De teno-
ren waren iets te bescheiden in het 
geheel waardoor het koor soms niet 
helemaal in balans was. In het derde 
deel (Herr, lehre doch mich) mocht 
de solist Pieter Hendriks van zich 
doen spreken. Met zijn nobele ba-
ritongeluid wist hij de juiste sfeer 
neer te zetten. Een genot om naar 
te luisteren. 
Datzelfde deed hij in het zevende 
deel (Siehe, ich sage euch ein Ge-
heimnis). Complimenten dus! Deel 
vijf (Ich habe nun Traurigkeit) is een 
van de mooiste sopraan-aria’s die ik 
ken. De eerste maal dat ik het hoor-
de was in de uitvoering van Elisa-
beth Schwarzkopf. Anderen konden 
daar wat mij betreft niet aan tippen. 
De sopraan Maja Roodveldt moest 
mij dus overtuigen. Zij heeft dat ge-
daan. En hoe! (terwijl ze niet 100% 
bij stem was). 
Na de pauze stonden er nog twee 

werken op het programma. Het 
eerste was wederom van Johan-
nes Brahms. Het Schicksalslied , op 
tekst van Friedrich Hölderin, is een 
relatief kort werk met veel stem-
mingswisselingen. Het koor laveer-
de moeiteloos door de klippen heen. 
Het koor klonk nog steeds fris, als-
of er voor de pauze niets was ge-
beurd. Als derde deel klonk Psalm 
42 van Felix Mendelssohn Bartol-
dy. Dit was het moment dat de zon 
doorbrak. Wat een positieve ener-
gie straalt hier uit! Ik heb genoten 
van de delen waarin de sopraan de 
dialoog aanging met achtereenvol-
gens de dames van het koor (mei-
ne Tränen sind meine Speise) en de 
heren (der Herr hat des Tages ver-
heißen seine Güte). De balans bij de 
heren was terug. Een goede keus 
om met dit werk af te sluiten. Ik heb 
nog weinig over het orkest gezegd. 
Het is een betrouwbaar ensemble 
waarop je als dirigent kunt bouwen. 
Mooi koperwerk (prachtig trombo-
nespel), goed in balans en een on-
misbare steun voor het koor. Tot slot 
nog een enkel woord over Herman 
Paardekooper: het is een zegen om 
een dirigent te zien staan die rust 
uitstraalt en met kleine, prettig dui-
delijke gebaren datgene tot stand 
weet te brengen waar we zaterdag-
avond getuigen van zijn geweest. 
Jammer is altijd dat we als publiek 
het alleen met de rug moeten doen. 
Hulde aan iedereen en van har-
te gefeliciteerd met het jubileum en 
het concert. A.C.O.V. heeft laten zien 
en horen – zij het met hulp uit IJmui-
den – dat ze de kracht heeft om nog 
jaren met plezier te zingen en ons te 
laten genieten van al het moois uit 
de koorliteratuur.

Mike van Booren

Foto Jacqueline Kristelijn.

Sursum Corda succesvol 
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda heeft een aantal druk-
ke weken achter de rug. Op 14 no-
vember werd deelgenomen aan het 
Streekfestival in Bodegraven. Daar 
werd een klein programma van vier 
stukken gespeeld. Twee stukken 
werden beoordeeld door een jury 
bestaande uit Jan Bosveld en Le-
on Vliex. Voor Sursum Corda wer-
den beoordeeld “The Fields” van Ja-
cob de Haan en “Alvamar Overture” 
van James Barnes, een werk uit het 
Klein Repertorium (verplicht werk 
vierde divisie bij concours). Sursum 
Corda kreeg voor “Alvamar Overtu-
re” van beide juryleden 85 punten. 
“The Fields” werd zelf nog iets hoger 
beoordeeld, daarop scoorde Sursum 
Corda 85 en 85,5 punten. Een der-
gelijk hoge score was bij deelna-
me aan een concours goed geweest 
voor promotie! Een geweldig succes 
voor de vereniging en hun dirigent 
Dick Hesselink. 

Oliebollenactie
Niet alleen op muzikaal gebied was 
er succes. Afgelopen weekend werd 
ook de jaarlijkse oliebollenactie suc-
cesvol afgesloten. Leden van de ver-
eniging zijn druk in de weer geweest 
met oliebollen bakken, inpakken en 
venten. Helaas was het voor de ver-
kopers vrijdagmiddag regenach-

tig weer, maar zaterdag kon de ac-
tie vanaf 13.00 uur afgesloten wor-
den. Totaal werd voor een bedrag 
van ongeveer 3.400 euro aan olie-
bollen verkocht. De rekeningen zijn 
nog niet allemaal binnen, dus is de 
opbrengst van de actie nog niet de-
finitief bekend, maar de opbrengst 
zal boven de 2.400 euro liggen. Ie-
dereen die oliebollen gekocht heeft 
hartelijk bedankt. De opbrengst van 
de oliebollenactie is een belangrijke 
aanvulling van de clubkas.

Muzikanten welkom
Na deze drukke weekenden begint 
Sursum Corday vrijdag weer ge-
woon met de repetities. Op kerst-
avond zal het orkest medewerken 
aan de kerkdienst in de Ned. Geref. 
Kerk in Rijsenhout. 
Lijkt het u leuk om mee te komen 
spelen, neem dan contact op met 
de secretaris van de vereniging via 
0297-344334 (b.g.g. voicemail in-
spreken). De repetities zijn op vrij-
dagavond. 
Ook beginnende muzikanten kun-
nen zich aanmelden. Als je een 
paar maanden les hebt gehad kun 
je meespelen bij Jeugd- en oplei-
dingsorkest Jong Sursum. Jong 
Sursum repeteert iedere vrijdag van 
18.45 tot 19.45 uur in gebouw Irene 
in de Kanaalstraat 12. 

Eén keer op de vierde zaterdag
Postzegelbeurs in Parochiehuis
Aalsmeer - Postzegelverzamelaars 
opgelet: Eén keer in het jaar vindt 
de maandelijkse postzegelruilbeurs 
plaats op de vierde zaterdag van de 
maand. Aanstaande zaterdagmor-
gen 28 november, half tien precies, 
gaat de deur van het Parochiehuis 
in de Gerberastraat voor alle ruilers 
en verzamelaars weer open. Cor en 
Sietze zijn er klaar voor. De stuiver-
boeken zijn op orde. Dit zijn boeken 
met zegels die door eigen leden te 
koop worden aangeboden. De vas-
te prijs voor zegels uit deze boeken 
bedraagt 5 eurocent. Er zitten echt 
koopjes tussen volgens de kenners. 

Je moet natuurlijk deze landen, ge-
bieden of motieven wel verzamelen. 
Ook zijn er enkele handelaars, die 
hebben misschien wat u zoekt.Om 
te ruilen moet je natuurlijk wel je ei-
gen voorraad dubbele zegels mee-
nemen, anders lukt dat niet.
Gewoon even bijpraten kan ook, 
want er is een verloting met mooie 
levende (planten) prijzen. Als u die 
wint mag u ondanks de ‘dure’ aan-
koop toch weer thuis komen en de 
volgende maand de ruilbeurs weer 
met een bezoek vereren. Voor in-
formatie kunt u terecht bij Cor, tel. 
343.885 of Sietze, tel. 340257.

Drukke opening waterkelder
Aalsmeer - “Ach, wat valt er toch 
veel te zien”, was de opmerking 
van één der belangstellenden te-
gen haar echtgenoot. Wie een be-
zoek brengt aan galerie Sous Terre 
(de waterkelder tegenover de wa-
tertoren), en dat deden er velen af-
gelopen zondagmiddag, kan er met 
gemak een uur ronddwalen zonder 
zich een moment te vervelen. Naast 
een scala aan schilderijen en beel-
den toont deze tentoonstelling, die 
duurt tot 10 januari 2010, ook bij-
zonder glaswerk te zien.
Eigenaar Nol Groot en zijn drie zo-
nen hebben inmiddels een goede 
neus gekregen voor het bij elkaar 
brengen van interessante glaskun-
stenaars.
De verscheidenheid is verrassend 
en zeer uiteenlopend. Bovendien 
is het plezierig om te constateren 
dat er heel wat bezoekers van bui-
ten Aalsmeer de galerie inmiddels 
weten te vinden. Hun reacties wa-
ren positief. Een goede opsteker 
voor het kwartet de Groot dat voor 
de komende tijd grootse verbouw-
plannen heeft. De ingang wordt ge-
heel vernieuwd en voorzien van een 
glazen koepel. Dat het allemaal fraai 
zal worden, lijkt als vanzelfsprekend 
als men kijkt naar de wijze van in-
richten en ophangen van de kunst. 
Door op een speelse manier te wer-
ken met schuifbare wanden, slagen 
De Groot en zijn staf er heel goed in 
om binnen de toch wat afstandelijke 
ruimte een sfeer te creëren die de 
bezoekers het gevoel geven van een 
prettige intimiteit. De ontvangst was 
zondag 22 november als altijd even 
hartelijk. Een glaasje champagne 
bij aankomst en tafels met kleine 
lekkere snacks die door de ruimte 
verspreid stonden. Hoewel de lief-
de van de mens door de maag gaat, 
en het heel plezierig is om met het 
glas in de hand kunst te bekijken, 
blijft het natuurlijk zaak om de be-
zoekers ook schone en interessante 
kunst aan te bieden. Ondanks een 
overschot aan kunstenaars ziet ie-
dere gerenommeerde galeriehou-
der het als een uitdaging en als een 
heel belangrijk onderdeel van zijn 
vak om een juist tableau  te maken. 

Tenslotte is dat wat publiek, kunste-
naars en galerie aan elkaar verbind. 
Nol de Groot voldoet geheel aan de-
ze wens. 

Gezellig glas
Zo valt er te genieten van het ‘ge-
zellig’ glas van de beroemde glas-
kunstenaar Bernard Heessen, een 
goed gekozen titel die alles omvat 
van wat er wordt verbeeld. Fraai ook 
het werk van Fredy E. Wubben, die 
glas combineert met brons. Barok 
werk van Antoon van Wijk, dat werd 
gerealiseerd door de befaamde Ri-
chard Price, een ware meester glas-
blazer. Mieke de Groot weet op een 
originele wijze haar kijkers op het 
verkeerde been te zetten. Van af-
stand gaan haar kommen en vazen 
door voor keramiek, die bij nader in-
spectie wel degelijk van glas blijken 
te zijn.Wat de schilderwerken betreft 
vallen die van Bernadette Zeegers 
op vanwege hun warmte. Ook Ma-
rianne Dessing weet met haar schil-
derijen zeer te boeien. En dan het 
werk van Robert Struwer, wat moet 
die man van vrouwen houden! Op de 
academie heeft hij altijd al vrouwen 
getekend en sinds kort worden de 
contouren en ronde vormen niet al-
leen meer met potlood aangegeven, 
maar ook met verf. Zo direct uit de 
tube op het doek. Zijn handtekening 
is ronduit brutaal te noemen. In gro-
te opzichtige sjabloon letters staat 
op de zijkant van het doek Struwer. 
De schilderijen van Kierkegaard 
Wagner maken een heel medita-
tieve indruk. Zo tussen de oogha-
ren door kan men zich heerlijk weg 
wanen van de boze buitenwereld. 
Heel anders is het super realistische 
werk van de Kroaat Zoran Zupanic, 
de magie spat van het doek af. Wie 
alles uitvoerig heeft bekeken, moet 
toch ook nog even tijd maken voor 
de cadeauwinkel waar veel kleine 
kunstwerken en sieraden de mens 
behoorlijk hebberig maken. Een be-
zoek aan Sous Terre is en blijft een 
heerlijk zaterdag en/of zondagmid-
dag besteding. Het kan deze dagen 
tussen 13.00 en 17.00 uur.

Janna van Zon 

Zeemansliedjes bij Amstel-Meer 
door shantykoor De Brulboeien
Aalsmeer - Op zondagmiddag 22 
november heeft het Aalsmeerse 
shantykoor De Brulboeien een op-
treden verzorgd bij Amstel-Meer, 
een woonvoorziening van het Twee-
de Thuis.    Vanaf twee uur verza-
melden de bewoners zich verwach-
tingsvol in de zaal en daarna gin-
gen De Brulboeien van start.  Al na 
een paar bekende zeemansliedjes 
en  meezingers, zoals Op de Sluizen 
van IJmuiden en Ketelbinkie begon 
de stemming er in te zitten. Gonny 
Schellingerhout en Ben van Wande-
len als muzikale begeleiding van het 
koor toverden het ene na het ande-
re zeemanslied  uit hun accordeons. 
Bij het Ruisen der Golven werd aar-

dig meegedeind en bij de Klok van 
Arnemuiden werd het refrein door 
velen meegezongen en zelfs ging 
een enkel voetje van de vloer.  Na 
een korte pauze werd het program-
ma vervolgd met bekende liedjes als 
Het Zeemanshart, dat uiteindelijk 
niet snel vergeet en Op de woelige 
baren, waar de forse blonde Noor 
zijn hart verloor in Baltimore. Op 
speciaal verzoek van Dave stond De 
Woonboot op het repertoire.  Het liet 
werd door hem enthousiast in het 
koor  meegezongen. Met het Kleine 
café aan de haven werd de middag 
afgesloten. Iedereen was het er over 
eens: bijzonder geslaagd, een her-
haling waard!

Maandag lezing 
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag  30 no-
vember verzorgt Stephan Koster 
bij Viva Aquaria een lezing over de 
Vilalizer,een nieuw apparaat voor de 
behandeling van water in de vijver, 
en mogelijk in de toekomst ook voor 

het aquarium. Na de pauze zal hij 
een reisverslag geven over koifarms 
in Japan. De avond, die de moeite 
van een bezoek waard is, wordt ge-
houden in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. De aanvang 
is 20.00 uur. De toegang is gra-
tis. Iedere geïnteresseerde is wel-
kom. Wie meer wilt weten over Viva 
Aquaria kan contact opnemen met 
C. Keim, tel. 0297-343854.

Monteren van vakantiefilm bij 
Film- en Videoclub Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandagavond 
30 november is er weer een club-
avond van de  Film- en Videoclub 
Aalsmeer. Deze avond zal  in het te-
ken staan van het monteren van een 
vakantiefilm.Vaak beschikt men na 
afloop van een vakantie over een 
aantal video-opnamen van de va-
kantie belevenissen. 
Het valt vaak niet mee om op een 
PC uit al die beelden een vakantie-
filmpje samen te stellen. Het is dan 
meestal ook nog de bedoeling om 
het resultaat op een DVD schijf te 
branden, zodat men de film aan fa-
milie of vrienden kan laten zien. 
Vooral met de huidige videocame-
ra’s met een harde schijf of een ge-
heugenkaartje is het soms een pro-
bleem om de video-opnamen in een 
PC te laden. 
Het monteren van de videobeelden 
is vaak een nog groter probleem. 
Er bestaan heden twee montage-
systemen die onder de videohob-
byisten favoriet zijn en deze pro-
blemen redelijk de baas kunnen. 

Henk Westerhof zal tijdens de club-
avond aan de aanwezigen uitleggen 
hoe men het beste zijn vakantiefilm 
kan monteren, hetzij met Pinnacle 
of met Magic. Ook de manier hoe 
men zijn vakantiefilm via een menu 
in hoofdstukken kan onderverdelen 
zal besproken worden. Is de monta-
ge van de vakantiefilm naar het zin 
dan zal er ook nog muziek toe ge-
voegd  moeten worden. Het is zinvol 
om tijdens de vakantie muziek van 
het vakantieland aan te schaffen zo-
dat deze gebruikt kan worden bij de 
vakantiefilm.
Videohobbyisten en clubleden deze 
avond mag u niet aan u voorbij laten 
gaan. Wie geen lid van de F&VA is, 
maar wel deze avond wil bijwonen is 
van harte welkom. Vooraf  aanmel-
den is wel een vereiste en dit kan via 
tel. 326344. 
De clubavond wordt gehouden in 
het gebouw ’t Anker aan de Oost-
einderweg 273a en begint om 20.00 
uur. Voor meer informatie over de 
F&VA: www.videoclubaalsmeer.nl.

Steunpunt Vrijwilligerswerk 
geeft advies en ondersteuning
Aalsmeer - Het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Aalsmeer zet zich met 
veel enthousiasme in om het loka-
le vrijwilligerswerk te ondersteunen 
en promoten. Het is dé marktplaats 
in Aalsmeer voor bemiddeling van 
vraag en aanbod op het gebied van 
vrijwillige inzet. Het Steunpunt geeft 
informatie, advies en ondersteuning 
aan en legt contacten tussen maat-
schappelijke organisaties, bedrijfs-
leven, scholen, non-profit organi-
saties en de gemeente en is onder-
deel van een sterke regionale Vrij-
willigerscentrale Cardanus. Loopt u 
al langere tijd rond met het idee om 
iets voor een ander te betekenen? 
Neem dan nu de gelegenheid om 
de daad bij het woord te voegen en 
meldt u aan bij het Steunpunt Vrij-
willigerswerk Aalsmeer. Op dit mo-
ment zijn er in de regio veel vrijwil-
ligersorganisaties die dringend be-
hoefte hebben aan extra hulp. Er 
zijn grote, kleine, lange, korte, mak-
kelijke en moeilijke klussen, en de 
werkzaamheden variëren van ver-
zorgend tot administratief, tech-
nisch, cultureel, sportief, één op één 
of in groepsverband, dus er zit altijd 
wel iets voor u bij! Ook verenigin-

gen kunnen terecht bij het Steun-
punt. Vaak worden verenigingen 
volledig gerund door de toegewijde 
inzet van vrijwilligers. Maar het valt 
niet altijd mee om deze vrijwilligers 
enthousiast en gemotiveerd te hou-
den. Voor uw vrijwilligersorganisa-
tie is het van groot belang aantrek-
kelijk te zijn voor huidige én nieuwe 
vrijwilligers, en zaken goed op or-
de te hebben. Met de kwaliteitson-
derscheiding ‘Vrijwillige Inzet: Goed 
geregeld!’ kunnen organisaties op 
een objectieve manier laten zien dat 
zij het vrijwilligerswerk succesvol en 
aantrekkelijk hebben georganiseerd. 
De adviseur van het Steunpunt Vrij-
willigerswerk Aalsmeer Cardanus 
kan u adviseren en begeleiden bij 
het uitvoeren van dit traject. Het 
Steunpunt is gevestigd op de eerste 
etage van gebouw de Seringenhorst 
aan de Parklaan 27. U bent daar van 
harte welkom voor een gesprek met 
coördinator Jacqueline Valkenburg. 
Bel of mail even voor het maken van 
een afspraak, telefoonnummer 097-
347510/06-30722404, jvalkenburg@
cardanus.nl. Alle vacatures staan 
vermeld op www.vrijwilligerscentra-
le.cardanus.nl
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Van links naar rechts Arjen Hansen van St. Kinderhulp Afrika Aalsmeer, Karla Peeters–Nugteren en Frank Peeters van 
Ambu Drive Team, wethouder Jaap Overbeek (met in portefeuille ontwikkelingssamenwerking en Betty Kooij van de 
St. OSA.

O.S.A. steunt monstertocht Kinderhulp Afrika

11.000 Kilometer per ambulance 
naar Kinderdorp in Oeganda
Aalsmeer - Karla en Frank Peeters 
vertrekken 19 december vanuit Ne-
derland per ambulance naar Oe-
ganda. Via Oost-Europa, Turkije, Sy-
rië, Jordanië, Saudi-Arabië, Soedan, 
Ethiopië en Kenia hoopt het stel in 
Kinderdorp Namugongo (net bui-
ten de hoofdstad Kampala) aan te 
komen. De ambulance is daar hard 
nodig voor de Jjanda kliniek. Reden 
genoeg voor Karla en Frank om na-
mens Stichting Kinderhulp Afrika 
Aalsmeer, de ambulance zelf naar 
het land toe te brengen. De ver-
wachting is dat Karla en Frank daar 
eind januari  2010 aankomen. Hoe-
wel er nog veel moet gebeuren, ziet 
het stel de reis met vertrouwen te-
gemoet. “Wij zijn nu druk bezig met 
het regelen van de papieren rond-
om de ambulance en het regelen 
van visa. Zo is het visum van Soe-
dan nog steeds niet zeker. Maar we 
houden moed, desnoods regelen we 
het daar ter plaatse want gaan, dat 
doen we sowieso”, vertelt Karla. Ook 
traden Karla en Frank, speciaal voor 
het avontuur, in het huwelijk. “Trou-
wen hoefde van ons niet echt, want 
we zijn al achttien jaar samen. Maar 
voor de reis is het wel noodzakelijk, 
omdat we anders Saudi-Arabië niet 
binnenkomen. Een vrouw moet daar 
onder begeleiding van vader, zoon 
of man door het land reizen.” Het 
stel is daarom op  16 november j.l. 
getrouwd.

Doel
De Jjanda kliniek begeleidt veel be-
vallingen. Veel vrouwen worden op 
het allerlaatste moment met de ‘bo-
da-boda’, de lokale taxi-brommer, 
stuiterend over de vele hobbels ge-
bracht. De ambulance zou een uit-
komst zijn om de vrouwen veilig 
naar de kliniek te brengen. Uiter-
aard wordt de ambulance ook inge-
zet voor spoedeisende gevallen. In 
2007 vertrokken Karla en Frank voor 
een jaar naar datzelfde dorpje Na-
mugongo, toen met een oude Toy-
ota Landcruiser. Het doel van twee 
jaar geleden was om zoveel moge-
lijk geld op te halen voor de bouw 
van een watertoren en een energie-
voorziening. 
Die missie was, mede door het ho-
ge sponsorbedrag, geslaagd. Inmid-
dels wonen er nu zo’n 550  kinderen 
in het kinderdorp. “Door met de am-
bulance weer zo’n tocht te maken, 
vragen wij aandacht voor de slech-
te situatie in de gezondheidszorg in 
Oeganda”, zegt Karla. 

Sponsoren 
Bedrijven en particulieren kun-
nen deze rit sponsoren. Met de op-
brengst wordt de al aanwezige 
kliniek bij het kinderdorp gereno-
veerd en uitgebreid, zodat er nog 
meer mensen geholpen kunnen 
worden. 
Om de eerste fase te kunnen rea-

liseren is 66.000 euro nodig. Stich-
ting Ontwikkelings-samenwerking 
Aalsmeer steunt de actie met 2500 
euro. 
“Voor het restant bedrag zijn wij op 
zoek naar particulieren en/of bedrij-
ven die onze sponsortocht financi-
eel willen steunen.” 
Er zijn verschillende manieren van 
sponsoren mogelijk. Zo is het voor 
bedrijven vanaf vijfhonderd eu-
ro mogelijk om naamsvermelding 
op de ambulance te krijgen. Voor 
dit bedrag krijgt het bedrijf op A5 
formaat een sticker met logo. Van-
af duizend euro is de sticker ver-
krijgbaar in A4 formaat. Ook is het 
voor bedrijven en particulieren mo-
gelijk om een éénmalige bijdrage 
over te maken op giro 5066 ten na-
me van Stichting Kinderhulp Afri-
ka Aalsmeer. 
Wanneer u voor dit laatste kiest, 
vermeldt dan bij betalingskenmerk 
uw naam en het woord Ambu-drive. 
Voor meer informatie over de reis, 
de Jjanda kliniek en de manieren 
van sponsoring kunt u contact op-
nemen met info@kinderhulp-afrika.
nl of kijk op www.kinderhulp-afri-
ka.nl. De site wordt gedurende het 
avontuur bijgehouden met verhalen, 
films en foto’s. 
Karla en Frank betalen de overnach-
tingen en reis zelf. Alle opgehaal-
de gelden komen geheel ten gunste 
van de actie.

Traplift werkt niet...
In november 2007 verhuisden wij 
van Amsterdam naar Aalsmeer, 
dit in verband met een chronische 
ziekte. Daar wij op geen enkele wij-
ze een aangepaste woning konden 
krijgen, waren wij in verband met 
een snelle beslissing aangewezen 
op een gewone woning.
Eén handkraan en beugels die het 
mogelijk maken dat mensen zelf-
standig langer in hun woning kun-
nen blijven, waren toen al uit het 
W.M.O. pakket. Een onbegrijpelijke 
besparing. De door ons aanvaarde 
woning hebben wij zo veel mogelijk 
aangepast en bij de gemeente een 
traplift aangevraagd. 
Na circa 1,5 jaar hebben wij met een 
advocaat via de rechtbank ons ge-
lijk gekregen en moest de gemeente 
alsnog een traplift plaatsen.
Zonder enig overleg wat de behoef-
te was van de gebruiker, werd op 
23-10-2009 de traplift geplaatst. Dit 
bleek niet een adequate oplossing 
te zijn, maar een zo goedkoop mo-
gelijke. De volgende gebreken wa-
ren reeds spoedig duidelijk. Er zat 
een stoeltje op groot genoeg voor 
een kind, de voetenplank was niet 
zelfstandig bedienbaar, en veel te 
klein. De stijglijn was boven te laag 
uitgevoerd zodat gebruiker met haar 

voeten onder de traptreden bleef 
steken. De veiligheidsgordel kon 
door gebruiker niet gebruikt wor-
den, en het is alleen mogelijk om sa-
men met de thuishulp de bovenver-
dieping te bereiken.
Natuurlijk hebben wij aan de bel ge-
trokken, maar vooralsnog blijft ant-
woord uit. Wat nu?

A.J. Brandt-E. Versteeg, 
Cyclamenstraat 9, Aalsmeer.
Tel. 331106.

ingezonden

“We hebben veel gezien en gedaan”
Shantykoor, bingo en Con 
Amore op Ouderendag
Aalsmeer - “Wij willen niet oudjes 
genoemd worden, maar ouderen in 
Aalsmeer en Kudelstaart en we zijn 
ruim in de gemeente vertegenwoor-
digd”, voorzitter Dirk van Leeuwen 
tijdens de opening van de jaarlijk-
se ouderendag in de burgerzaal van 
het gemeentehuis afgelopen vrijdag 
20 november. Het leverde hem een 
applaus uit de zaal op! De opening 
van deze leuke dag met een vol pro-
gramma werd verricht door burge-
meester Pieter Litjens. Hij had de la-
chers gelijk op de hand. Even voor-
dat hij achter de microfoon plaats-
nam, deelde voorzitter Van Leeuwen 
mede dat met de nummers van de 
garderobe een prijs gewonnen kon 
worden in de loterij. Wie geen gar-
derobenummer had, mocht zijn of 
haar hand opsteken en er zou als-
nog een nummertje uitgereikt wor-
den door de dames achterin de zaal. 
Litjens: “Allemaal een griepprik ge-
had? Wie niet?” Er gingen enkele 
handen omhoog. “Dan komt er nu 
een dame van achteren met.. Grap-
je, natuurlijk.” De eerste burger ging 
vervolgens in op de veranderin-

gen in de nog steeds groeiende ge-
meente en wenste tot slot alle oude-
ren een fijne dag. Na koffie en thee 
was het daarna gelijk meezingen 
met de zeemansliederen van shan-
tykoor De Brulboeien. Het publiek 
was enthousiast en deinde mee van 
bakboord naar stuurboord, zoals de 
masten van de oude zeilschepen op 
deining van de oceaan. Het koor 
werd begeleid door de accordeonis-
ten Gonny Schellingerhout, Ben van 
Wandelen en Cor Trommel. Na dit 
leuke optreden stond bingo op het 
programma en eindigde het mid-
dagprogramma met een borreltje en 
een broodmaaltijd. Het avondpro-
gramma werd verzorgd door man-
nenkoor Con Amore onder leiding 
van Theo van der Hoorn. De piano-
begeleiding werd verzorgd door Rob 
Goudkuil. De achtergrondmuziek 
deze middag werd verzorgd door 
het Westland Trio onder leiding van 
Chris van Dijk. Even voor negen uur 
was de ouderendag ten einde. De 
bezoekers gingen met tevreden ge-
zichten naar huis. “We hebben veel 
gedaan en gezien.”

Foto Jacqueline Kristelijn  

Hobbybeurs in 
het Dorpshuis
Aalsmeer - Op zaterdag 28 novem-
ber wordt in het Dorpshuis van Ku-
delstaart een crea- en hobbybeurs 
gehouden. Hobbyisten laten zien 
wat vlijtige vingers allemaal kunnen 
maken van verschillende materia-
len. Er zijn stands met onder andere 
3D-kaarten, kralen, poppenkleding, 
sieraden, kaarsen en keramiek. De 
beurs is open van 10.30 tot 16.30 
uur en de entree bedraagt 2,50 eu-
ro per persoon. Voor informatie kan 
gebeld worden naar Dolpromoties 
via 06-24213931.

Verrassingsreis 
De Zonnebloem
Kudelstaart - De afdeling Ku-
delstaart van de Zonnebloem heeft 
een groep ouderen getrakteerd op 
een verrassingsreis op 28 oktober. In 
Eemnes is een bezoek gebracht aan 
de Riki Hoeve. Het voltallige perso-
neel wachtte de groep op, samen 
met twee mini paardjes. Er is koffie 
met gebak gegeten, een bezoek ge-
bracht aan de binnenmanege, een 
show gegeven met Arabische vol-
bloedpaarden, de dieren mochten 
gevoerd worden en een presentatie 
is gegeven hoe een en ander werkt 
op wedstrijdmanege Riki Hoeve. 
Natuurlijk is genoten van de heerlij-
ke lunch en viel tot slot de mogelijk-
heid om met een paard in de box te 
lopen in de smaak. Ter herinnering 
aan deze dag werden de ouderen 
getrakteerd op een Arabier in mi-
niformaat. Dat genoten is van deze 
dag, is duidelijk. Bij deze worden de 
vrijwilligers van De Zonnebloem be-
dankt voor de geweldige dag! 

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 1 decem-
ber staat de speelavond van buurt-
vereniging Ons Genoegen in het te-
ken van sinterklaas. Er wordt ge-
kaart in de locatie van OTT aan de 
Hortensialaan en de aanvang is 
19.30 uur. Het klaverjassen tijdens 
de vorige speelavond is gewonnen 
door mevrouw van de Meer met 
5622 punten, bij het rummicuppen 
is mevrouw Karemaker het hoogst 
geëindigd met 26 punten.

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Op woensdag 2 de-
cember houdt de OVAK weer een 
gezellige soosmiddag. Klaverjas-
sen en pandoeren staan op het pro-
gramma. Vanaf 14.00 uur zijn kaart-
liefhebbers welkom in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Het kla-
verjassen op 18 november is ge-
wonnen door Griet Maarsen met 
5521 punten en bij het pandoeren 
was de winst voor Wim Buskermo-
len Pzn. met 720 punten.

Speelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 3 de-
cember houdt buurtvereniging 
Oostend de volgende speelavond in 
buurthuis ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Deze zal in het teken 
staan van het sinterklaasfeest. Aan-
vang is 20.00 uur en de zaal gaat 
open vanaf 19.30 uur. De speel-
avond op 19 november is gewonnen 
door de heer G. Presser met 5265 
punten, de poedelprijs is uitgereikt 
aan de heer W. Offerman met 3633 
punten. De heer R. Buskermolen 
mocht de marsenprijs in ontvangst 
nemen met drie marsen.

Sjoeltoernooi 
in De Reede
Rijsenhout - Een onderling sjoel-
toernooi met verenigingen uit om-
liggende gemeenten heeft sjoelclub 
Rijsenhout op 20 november georga-
niseerd in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat. De teams kwamen 
uit Hoofddorp, Alkemade, Lisser-
broek, Nieuw-Vennep, Buitenkaag, 
Beinsdorp, Lisse en Hillegom.  Rij-
senhout deed met twee teams mee. 
Hilliegom streek uiteindelijk de eer 
op met een puntentotaal van 10.518 
punten. Op twee is Lisse geëindigd 
met 10.361 punten totaal en op drie 
Beinsdorp met 10.232 punten to-
taal. De teams uit Rijsenhout ein-
digden op de vierde en vijfde plaats 
met resp. 10.227 en 10.182 punten. 
De onderlinge competitie van sjoel-
club Rijsenhout op 19 november is 
in de hoofdklasse gewonnen door 
Jan Joore met 1827 punten, in de A-
klasse door Heiltje Baas met 1699 
punten, in de B-klasse door Gert 
Lanser met 1628 punten, in de C-
klasse door Hans Schijf met 1602 
punten en in de D-klasse door Char 
Kuite met 1500 punten.

René van Vuren winnaar van 
klaverjastoernooi Hornweg 
Aalsmeer - - Zaterdag 21 novem-
ber is het tweede Hornweg Open 
Klaverjastoernooi gespeeld. Een 
maand later dan gepland, want de 
verbouwde kaartschuur van bij de 
familie van Wieringen was niet eer-
der wind en waterdicht. Ook al stond 
de toiletpot niet helemaal recht, was 
de ijsmachine nog niet aangesloten 
en de proef met gezellig groen tl-
licht niet geslaagd, de sfeer zat er 
meteen goed in. 
Alle prijswinnaars van vorig jaar 
hadden hun wisselprijs weer inge-
leverd en om negen uur gooide de 
eerste koppels hun troef op tafel om 
opnieuw te strijden voor deze prij-
zen. Om 12.30 uur kwam de laatste 
kaart van het derde rondje op tafel, 
maar door de echte diehards werd 
nog een vierde ronde,  die geen in-
vloed had op de einduitslag, ge-
speeld. 
Waren Hein en Esther van Wierin-
gen vorig jaar nog eerste, dit jaar 
bleek Esther die om de beurt met 
Marian Stokman speelde de dra-
gers van de rode lantaarn. De prijs 
die de speler met het minste pun-
ten toekomt. 
Pokerspeler René van Vuren had 
geen moeite om te schakelen naar 
het beruchte kaartspel zonder fi-
ches. René was de gene die met 

een totaal scoren van 5448 pun-
ten de  wisselbeker mee naar huis 
mocht nemen. Was er vorig jaar nog 
een reisje naar de Canarische eilan-
den voor de winnaar, in verband met 
de recessie bleef het dit jaar bij een 
eervolle vermelding op de wisselbe-
ker. Dat de recessie zo had toege-
slagen dat de traditionele mars reep 
voor meeste marsslagen dit jaar niet 
werd uitgereikt was een kleine te-
genvaller voor Gert Loogman die 
zich met drie pitslagen, zeer terecht, 
de absolute Marskoning waan-
de. Echter de grootste winnaar was 
zonder twijfel wederom de gezellig-
heid!

Kinderkleding- en 
speelgoedbeurs
Aalsmeer - Zaterdag 28 novem-
ber wordt in buurthuis ‘t Middel-
punt in de Wilhelminastraat een kin-
derkleding- en speelgoedbeurs ge-
houden. Kleding brengen, er is veel 
vraag naar jongenskleding, kan op 
vrijdag 17 november tussen 15.00 
en 17.00 uur of van 19.00 tot 20.00 
uur. Wie kleding of speelgoed wil 
verkopen kan bellen voor een in-
schrijfnnummer n aar 0297-324072 
of 0297-870467. De beurs is zater-
dag van 9.30 tot 12.00 uur. 

Basisonderwijs op Groenstrook 
Aalsmeer - Dinsdag 17 november 
jl. waren de scholen uit de omgeving 
van Wellantcollege vmbo de Groen-
strook uitgenodigd voor een voor-
lichtingsbijeenkomst. Dit keer niet 
voor hun leerlingen of de ouders, 
maar voor de docenten en directies 
zelf. Het programma was zeer ge-
varieerd en gevuld, een combinatie 
van theorie en praktijk, kortom zo-
als gebruikelijk op de Groenstrook. 
Een team van docenten stond klaar 
om informatie te geven over de the-
maklassen (paardenklas en kook-
klas), de leerlingenzorg, het contact 
tussen school en thuis en Keuze-
WerkTijd. Bij dit onderdeel werken 
de leerlingen aan verschillende op-
drachten die gemaakt worden door 
de verschillende leergebieden. Te-
vens kunnen de leerlingen zelf kie-
zen met wie en aan welke opdracht 
ze gaan werken. Dit wordt vraagge-
richt onderwijs genoemd. 
Natuurlijk moesten de collega-do-
centen ook de handen uit de mou-

Sinterklaaskien bij Supp.
Vereniging Kudelstaart
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dagavond 26 november, organi-
seert de Supporters Vereniging Ku-
delstaart een sinterklaaskienavond 
in het dorpshuis van Kudelstaart. De 
grote vraag is natuurlijk: 
Zouden sint en piet nu een keer per-
soonlijk naar het Dorpshuis komen? 
Misschien wel, de Supporters Ver-
eniging  bestaat tot slot 40 jaar.Het 
inkoop zwartepieten kienteam heeft 
rekening gehouden met het feit dat 
Sinterklaas een kindervriend is. Dus 
veel speelgoedprijzen deze avond 

en op alle tafels sinterklaassnoep-
goed. En zoals gewoonlijk zijn alle 
prijzen verpakt in schitterend sinter-
klaaspapier. 
Na vier ronden een pauze om even 
op adem te komen en de kelen te 
smeren. Daarna verder met ronde 
vier tot en met acht. Aan het einde 
van deze avond is er de extra kien-
ronde met altijd een prijs van onge-
veer 125 euro. Kom ook gezellig kie-
nen deze in het dorpshuis van Ku-
delstaart vanavond. De aanvang is 
20.30 uur.

wen steken. In de kas lagen ver-
schillende materialen klaar om een 
herfststuk te maken. Onder leiding 
van vakdocenten werden de mooi-
ste creaties gemaakt. Ook aan de 
inwendige mens werd gedacht en 
de avond werd informeel afgeslo-
ten met een heerlijk buffet.  Het doel 
van deze middag/avond was de ba-
sisscholen een goed beeld te geven 
van het onderwijs dat op Wellant-
college vmbo de Groenstrook gebo-
den wordt. 
De lovende woorden van de gas-
ten hebben bewezen dat dit doel 
bereikt is! Wellantcollege vmbo de 
Groenstrook Aalsmeer verzorgt vm-
bo en Lwoo onderwijs op basisbe-
roepsgericht, kaderberoepsgericht 
en gemengde leerweg niveau. De 
school, die momenteel flink ver-
bouwd wordt, is gevestigd aan de 
Jac. P. Thijsselaan 18. Telefonische 
informatie is te verkrijgen via tele-
foonnummer: 0297-384949 of de 
website: www.wellant.nl

Jos winnaar bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaver-
jassen, jokeren en ook biljarten 
staan op het programma. Afgelo-
pen donderdag is het klaverjassen 
gewonnen door  Jos Thijssen met 
5178  punten. Bij het jokeren ging 
de winst naar Gerard de Wit en Kees 
van der Meer met elk 180 punten.

Sjoelavond in 
het Dorpshuis
Kudelstaart - Op donderdag 3 de-
cember komen de spelers van Sjoel-
club Aalsmeer weer bijeen voor een 
gezellige sjoelavond. In het Dorps-
huis van Kudelstaart wordt in ver-
schillende klassen gestreden om de 
hoogste eer. De aanvang is 20.00 
uur en eenieder die wil komen kij-
ken of meespelen is welkom. Het 
sjoelen op 19 november is in de 
hoofdklasse gewonnen door Cock 
Tukker met 2862 punten. In klas-
se A ging de winst naar Cor Franck 
met 2629 punten, in klasse B naar 
Henk Brozius met 2554 punten, in 
klasse C naar Pim van de Meer met 
2489 punten, in klasse D naar Jaap 
van Wees met 2406 punten, in klas-
se E naar Jan Geleijn dzn. met 2332 
punten en in klasse  F naar Herman 
Berkhout.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Gewoon klaverjassen 
staat aanstaande vrijdag 27 novem-
ber op het programma bij buurt-
vereniging Hornmeer. De deur van 
buurthuis in de Roerdomplaan 3 
gaat om 19.30 uur open. De kaarten 
worden vanaf 20.00 uur verdeeld. Ie-
dere kaartliefhebber is welkom. Af-
gelopen vrijdag was er koppelkaar-
ten en de winst ging naar Mia Huijk-
man en Coen Vis met 5594 punten.  
De poedelprijs was voor het koppel 
Martin van Es en Piet Gortzaak met 
3612 punten. Het jokeren is gewon-
nen door Nel Schouten met 61 pun-
ten en de poedelprijs was voor Loes 
Terp met 673 punten.
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Genieten van kerstideeën bij 
Peter en Marian Stokman
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
28 november zijn belangstellenden 
van harte welkom in de winkel van 
Peter en Marian Stokman aan de 
Hornweg 87. Het wordt een dag om 
alvast lekker in de stemming te ko-
men en te genieten van alle leuke 
kerstideeën . Er gaan diverse kerst-
bloemwerk  demonstraties gegeven 
worden. 
Sowieso is Stokman de komende 
feestmaand hét adres voor aparte 
kerststukken, bijzondere deurkran-

sen, mooie kerstboeketten en leu-
ke cadeaus. Zaterdag een bezoek 
brengen aan de sfeervolle ruimte 
aan de Hornweg is een aanrader. Bij 
besteding vanaf 25 euro ontvangen 
klanten een bon ter waarde van 5 
euro. Alvast noteren: Zondag 13 de-
cember is de bloemsierkunstwinkel 
van Peter en Marian Stokman ex-
tra geopend tussen 11.00 en 16.00 
uur. Voor meer informatie bel 0297-
327838 of kijk op www.stokman-
bloemen.nl.

Jubileumweek Sportzicht super!
Aalsmeer - De jubileumweek van 
het 75 jarige café Sportzicht is weer 
ten einde. Eigenaren Ben en Tine-
ke de Koff kijken terug op een su-
per geslaagde week vol activiteiten 
met de talk of the town special, het 
pokerkampioenschap, spijker slaan 
en dobbelen, kinderbingo, nostal-
gische avond met oud-eigenaar 
Jan Zekveld achter de tap, de ka-

raoke avond en het Hollandse feest. 
Hoogtepunten waren wel de toost 
met burgemeester Pieter Litjens en 
de overhandiging van het speciaal 
voor het jubileum gemaakte boek-
je aan de eerste burger. Ben en Ti-
neke willen alle gasten en iedereen 
die geholpen heeft bedanken. “Het 
was super!”, aldus de eigenaren van 
Sportzicht.

Geldautomaat Rabobank 
naar Nieuw-Oosteinde
Aalsmeer - Met ingang van van-
daag, donderdag 26 november, 
wordt de geldautomaat van de Ra-
bobank aan de Machineweg ver-
huisd naar het nieuwe winkel-
centrum Nieuw Oosteinde. Vanaf 
woensdag 2 december kan eenieder 
weer gebruikmaken van de geldau-
tomaat op de nieuwe locatie aan het 

Poldermeesterplein. 
Op zaterdag 12 december opent 
het winkelcentrum officieel haar 
deuren. Op die dag worden er ve-
le feestelijke activiteiten georgani-
seerd door de winkeliers. Het the-
ma is kerst en goed als zeker komt 
de kerstman het nieuwe winkelcen-
trum bezoeken.

Wethouder Berry Nijmeijer: “Nu 
aantrekkelijk, nieuw winkelgebied”  
Aalsmeer - Woensdagmiddag heeft 
wethouder Berry Nijmeijer op uitno-
diging van Albert Heijn een korte 
toespraak gehouden bij de opening 
van het nieuwe pand aan het Praam-
plein. “Hiermee is een langgekoes-
terde wens in vervulling gegaan om 
een grote trekker te hebben in dit 
gedeelte van het centrum. We heb-
ben hiermee opnieuw een stap ge-
zet naar een mooier Aalsmeer Dorp 
met betere voorzieningen.”
De verhuizing van Albert Heijn van 
het Drie Kolommenplein naar het 
Praamplein maakt onderdeel uit van 
het project Vernieuwing Aalsmeer 
Dorp. De winkel is gehuisvest in een 
nieuw pand, waarin nog acht ande-
re winkels zullen komen. Boven de 
winkels komen 24 appartementen, 
waarvan 5 starterswoningen. Nijme-
ijer: “De hoek tussen de Punterweg 
en de molen is nu een aantrekke-

lijk, nieuw winkelgebied dat boven-
dien gekenmerkt wordt door mooie 
architectuur.” 
Het Praamplein, waaraan het nieu-
we pand is gevestigd, krijgt ook 
een grote opknapbeurt. Zo is het 
plein verbreed waardoor de par-
keergelegenheid flink wordt uitge-
breid, is het asfalt vervangen door 
klinkers, wordt nieuw straatmeubi-
lair geplaatst en komen er passan-
tenplaatsen voor bezoekers die per 
boot naar het centrum komen. Ook 
wordt gewerkt aan verbreding van 
de Uiterweg en de herinrichting van 
de Grundelweg. Nijmeijer: “We in-
vesteren als gemeente vele miljoe-
nen in de opwaardering van het 
Dorp, ook al duurt het traject soms 
lang. Wat mij betreft ligt de bal nu 
bij de ondernemers in het Dorp. Zij 
moeten nu de Zijdstraat weer tot 
een succes maken.”

Kom ook je schoen zetten!
Kleurwedstrijd voor kids  
bij Faunaland Kudelstaart
Kudelstaart - Sinterklaas en zijn 
pieten komen ook dit jaar op be-
zoek bij Faunaland Kudelstaart. De 
dierenwinkel in het winkelcentrum 
organiseert daarom een kleurwed-
strijd voor kinderen. In de winkel zijn 
kleurplaten af te halen. Kleur, plak 
of schilder deze kleurplaat op je al-
lermooist en lever deze samen met 

een schoen in bij Faunaland. Sint en 
piet brengen voor jou en je huisdier 
dan zeker iets langs. Je schoen met  
kleurplaat er in zetten kan tot 30 no-
vember. 
Alle schoenzetters mogen tussen 1 
en 5 december in de winkel komen 
kijken waarmee sint en piet  deze 
gevuld hebben!

Het loopt storm voor de 
Oudejaarsclub van 100
Aalsmeer - Een paar weken te-
rug startte de vrije inschrijving van 
de Oudejaarsclub van 100 bij Rid-
der & Co in de Ophelialaan. Veel 
Aalsmeerders hebben dat bericht 
met interesse tot zich genomen en 
hebben zich reeds ingeschreven 
voor de Oudejaarsclub van 100. In-
middels is er een Club helemaal vol, 
en de tweede club laat niet lang 
meer op zich wachten voordat die 
vol is. Het is de goedkoopste manier 
van Staatsloten spelen voor de Ou-
dejaarsavond, want voor de prijs van 
een heel lot heb je wel 100 kansen, 
en toch betaal je maar een heel lot. 
Met een x-aantal mensen wordt met 
100 loten gespeeld. 
Dat betekent dat je met die serie lo-
ten al het gegarandeerde wingeld 
op de eindnummers wint van num-
mers 00 tot en met 99. Je ontvangt 
namelijk gegarandeerd alle prij-
zen die op de laatste twee eindcij-

fers vallen. Speel je een straatje, dan 
vang je gegarandeerd alles wat valt 
op alleen het allerlaatste eindcijfer 0 
tot en met 9! Op de Oudejaarsclub 
staat dit jaar een vrije inschrijving. 
Dat wil zeggen dat iedereen die ook 
eens mee wil spelen met de Club 
van 100, op oudejaarsavond daar-
aan mee kan doen, zonder dat ie-
mand lid is van de vaste Club  van 
100 bij Ridder & Co. 
Als extra service biedt Ridder & Co 
dit jaar, dat als iemand twee of meer 
loten speelt, die loten automatisch 
worden verdeeld over twee clubs. 
Dus wil je meedoen voor twee lo-
ten, dan heb je 200 kansen, in plaats 
van 100! Wie nog mee wil doen, zal 
zich snel moeten inschrijven, want 
anders is de tweede club vol! Dus, 
meld je aan en reserveer een of 
meerdere loten in de losse Oude-
jaarsclub van Ridder & Co in de Op-
helialaan.

Op pad voor wandelgangenmenu 
Lekkere hapjes en swingende 
muziek prima combinatie
Aalsmeer - Het was druk in de stra-
ten in het centrum afgelopen don-
derdag 19 november en dit kwam 
natuurlijk door de tweede editie van 
het wandelgangendiner dat geor-
ganiseerd werd door acht hore-
cagelegenheden in het dorp. Zo’n 
150 etende bezoekers mochten ver-
welkomt worden en nog een grote 
groep die de restaurants en cafés 
binnen liepen om naar de verschil-
lende bands te kijken. Lekkere hap-
jes en swingende muziek blijkt een 
prima combinatie. Veelal met groep-
jes waren kaarten gekocht en werd 
een gezellig avondje uit met vrien-
den ingezet. 
Op zowel gevarieerde hapjes als ge-
varieerde muziek werden de bezoe-
kers getrakteerd. In ‘t Wapen van 
Aalsmeer speelde zanger en gita-
rist Hein Meijer met broer Harry op 
drums en Jan de Boer op bas de 
blues, in de Praam bracht accor-
deonist André Vrolijk onder ande-

re bekende Amsterdamse deun-
tjes ten gehore, bewondering was 
er alom voor het drietal van Men 
in  Blues met zowel ingetogen als 
stevige blues in ‘t Holland Huys, De 
Oude Veiling werd op z’n kop gezet 
door Les Deux Framboises bestaan-
de uit pianiste Lisa Kaaijk en zan-
geres Merel Meijdam, in Joppe wist 
gitarist en zanger Johan Kruizinga 
het publiek te boeien en te verma-
ken, in Blitzz konden verzoeknum-
mers ingediend worden tijdens een 
swingende pianoshow en bij StraQ 
werden, heel apart, muziekbeelden 
vertoond op de muur. Deelnemer 
Himalaya Huis presenteerde geen 
live-muziek, maar over de keuze uit 
verschillende gerechten hier waren 
de wandeldiner deelnemers goed 
te spreken. Alle hapjes werden ove-
rigens gewaardeerd. Met een vol-
le maag keerden de deelnemers na 
deze gezellige, muziekvolle avond 
huiswaarts!

Jubileumboek Hilverda Groep 
verkrijgbaar in boekhandels 
Aalsmeer - Het jubileum boek 
‘Honderd jaar pionieren, een kwestie 
van durf’ is nu verkrijgbaar bij twee 
boekwinkels in Aalsmeer. Zowel het 
Aalsmeers Boekhuis in de Zijdstraat 
als The Read Shop aan de Opheli-
alaan verkopen het boek. ‘Honderd 
jaar pionieren, een kwestie van durf’ 
geeft de ontwikkeling van de Hilver-
da Groep weer vanaf 1909 tot 2009. 
Het is een mooi vormgegeven boek 
met prachtige foto’s waarin naast 
de historie van het bedrijf Hilver-
da ook een stuk geschiedenis van 
Aalsmeer wordt weergegeven. Door 
de aanschaf van dit boek wordt ook 
een goed doel gesteund. Een ge-
deelte van de verkoopprijs gaat naar 
de Hilverda Foundation. Deze stich-
ting is ter ere van het honderd ja-
rig bestaan van de Hilverda groep 
opgericht en ondersteunt projecten 
in landen waar de bedrijven van de 
Hilverda Groep gevestigd zijn. Dit 

jaar kan de stichting RISE beginnen 
met het bouwen van slaapzalen voor 
de Segagischool in Kenia dankzij de 
steun van de Hilverda Foundation.

Doopsgezinde Gemeente 
krijgt titel Fairtrade Kerk
Aalsmeer - Op zondag 29 novem-
ber krijgt de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer de titel Fairtrade 
Kerk uitgereikt. De kerk heeft aan-
getoond dat zij zelf fairtrade pro-
ducten gebruikt, dit gebruik pro-
moot naar haar achterban en acties 
organiseert om onder de lokale ge-
meenschap het bewustzijn van fair-
trade te vergroten. De titel Fairtrade 
Kerk is een initiatief van de Fair-
trade Gemeente campagne. De ini-
tiatiefnemers achter Fairtrade Kerk 
prijsden de Doopsgezinde Gemeen-
te om hun inzet de eerlijke handel 
op diverse manieren onder de aan-
dacht te brengen en het gebruik van 
fairtrade producten te bevorderen. 
Met enige regelmaat komt het on-
derwerp eerlijke handel ter sprake 
bij de diverse kringen en groepen 
in de Gemeente en elk jaar wordt 
er b.v. een voedselactie gehouden 
voor het Jeanette Noëlhuis in Am-
sterdam waarbij veel fairtrade-pro-
ducten worden ingezameld. De ti-
teluitreiking vindt zondag om 11.30 
uur plaats in de Doopsgezinde Kerk 

aan de Zijdstraat. Iedereen kan dit 
feestelijke moment bijwonen. Tij-
dens deze bijeenkomst neemt de 
voorzitter van de Doopsgezinde Ge-
meente Cocky Brouwer de titel in 
ontvangst uit handen van wethou-
der Jaap Overbeek. Na afloop van 
de uitreiking is er gelegenheid om 
bij een Fair Trade drankje en hapje 
nog wat na te praten en tevens zal 
er een verkooptafel van de wereld-
winkel zijn waar allerlei (h)eerlijke 
producten te koop zullen zijn. Met 
de Fairtrade Kerk is Aalsmeer een 
stapje dichter bij de (felbegeerde) 
titel Fairtrade Gemeente. Om Fair-
trade Gemeente te kunnen wor-
den dienen in Aalsmeer niet alleen 
maatschappelijke organisaties als 
kerken, maar ook supermarkten, 
bedrijven, horeca en de lokale over-
heid zich uit te spreken voor eerlijke 
handel. De Fairtrade Kerk kan daar-
om niet alleen een voorbeeld zijn 
voor andere kerken, maar ook voor 
andere organisaties en bedrijven in 
Aalsmeer. Meer informatie is te vin-
den op: www.fairtradegemeenten.nl

VGB en FloraHolland akkoord 
over handelstarieven 2010
Aalsmeer - Bloemenveiling Flora-
Holland en de Commissie van de 
Handel Concern van de Vereniging 
van Groothandelaren in Bloemkwe-
kerijprodukten hebben afgelopen 
donderdag de nieuwe concerntarie-
ven voor de handel voor 2010 vast-
gesteld. Met dit akkoord wordt een 
fusiebelofte (kostenverlaging voor 
de handel) deels ingelost. FloraHol-
land en VGB zijn verheugd met het 
verloop van de onderhandelingen 
en het feit dat deze op tijd zijn af-
gerond. Hierdoor kunnen beide par-
tijen de betrokken handel tijdig in-
formeren over de nieuw te hante-
ren tarieven. De nieuwe tarieven zijn 
een eerste stap in de destijds afge-
sproken verlaging van kosten voor 
collectieve dienstverlening aan de 
handel met tien procent in de peri-
ode 2010-2012. De kostenreductie 
wordt gerealiseerd door verlaging 
van de serviceheffing op de export-
vestigingen en harmonisatie van zo-
wel het KOA-tarief als de Handelsre-
geling. Naast de kostenverlaging is 
een verhoging van de slotplaathuur 
in Aalsmeer met tien euro goedge-
keurd. Daardoor wordt het verschil 
in slotplaathuur tussen Aalsmeer 
en Naaldwijk gehalveerd. Het uni-
forme basistarief voor KOA wordt 
2.600 euro per jaar. Het Aalsmeer-
se systeem kende al een kortingsre-
geling; voor het systeem van Flora-
Holland-oud wordt nu ook een kor-
tingsregeling van kracht. De ser-
viceheffing voor Aalsmeer, Naald-

wijk en Rijnsburg wordt met onge-
veer 250.000 euro verlaagd voor zo-
wel boxhouders als niet-boxhou-
ders. De twee oude Handelsregelin-
gen van oud-FloraHolland en Bloe-
menveiling Aalsmeer worden geïn-
tegreerd tot één Handelsregeling 
met één staffel. Naast de concern-
tarieven zijn ook alle vestigingsta-
rieven afgerond. Ook hebben de 
veiling en de VGB procesafspraken 
gemaakt over een aantal nader te 
bestuderen onderwerpen die kun-
nen leiden tot nieuwe tarieven of ta-
riefsystemen. Daarbij gaat het on-
der meer over de harmonisatie sta-
pelwagentarieven, beheerssysteem 
Deense Containers, transactiehef-
fing, KOA en directe handel.

Sintbingo Flora
Kudelstaart - Op vrijdag 27 novem-
ber houdt muziekvereniging Flora 
een bingo-avond. Vanaf 19.30 uur 
staat de deur van het clubgebouw 
aan de Wim Kandreef 1 (voorheen 
Bilderdammerweg) open voor al-
le bingoliefhebbers. De aanvang is 
20.00 uur. 
Gespeeld worden acht rondes plus 
een superronde met een prachtige 
hoofdprijs.
Geen bingo liefhebber, maar wel ge-
interesseerd in muziek? Kijk dan op 
www.muziekverenigingflora.nl voor 
activiteiten op muzikaal terrein.

Muzikale en visuele belevenis
Eerste editie Poserz succes!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 20 
november heeft de eerste editie van 
Poserz plaats gevonden en met suc-
ces. Par-av Productions (licht en ge-
luid service) uit Kudelstaart en DJ 
Chillz hebben naar eigen zeggen 
“een succesvol feest neergezet”. Po-
serz ( een nieuwe serie house fees-
ten) heeft plaats gevonden in Bon 
Ami. Deze zaak is geheel ‘opge-
pimpt’ met extra licht en geluid. De 
bezoekers hebben kunnen genieten 
van heerlijke muziek en een adem-
benemende lichtshow. De Dj stond 
deze avond op het podium om-
ringd met veel publiek. Zoals de Ei-
genaar van Par-av Productions zelf 

zegt: “Poserz is iets spectaculairs, 
iets wat je zeker eens mee gemaakt 
moet hebben.” 
En hij vervolgt “Mede omdat het 
licht en geluid tot in de puntjes is 
uitgewerkt, zijn we in staat geweest 
om de bezoekers op iets geweldigs 
te trakteren. We hebben als organi-
satie besloten om Poserz zeker een 
vervolg te geven. Zet daarom vrijdag 
29 januari 2010 alvast in de agen-
da. We nodigen iedereen uit om zelf 
een keer deze belevenis mee te ma-
ken, echter de minimum leeftijd is 
18 jaar.” 
Voor meer informatie: www.poserz.
nl of poserzz.hyves.nl
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Zingen bij de kinderboerderij!
Aalsmeer - Zondag jongstleden 
hebben twintig kinderen van mu-
ziekschool Spelenderwijs een swin-
gend optreden verzorgd bij het pan-
nenkoeken/voorleesfestijn van kin-
derboerderij Boerenvreugd, dat in 
het teken stond van Sinterklaas. De 
grote tent waar het optreden plaats-
vond was eigenlijk te klein voor al 
het toegestroomde publiek!  Op het 
repertoire stonden natuurlijk enke-
le sinterklaashits. Daarnaast zon-
gen de kinderen diverse leuke lied-

jes over andere onderwerpen. Voor-
al het liedje `morgen` uit de musi-
cal Annie kreeg veel waardering van 
het publiek. Ook in de kersttijd zul-
len de zing- en swinggroepen diver-
se keren van zich laten horen. Op 
12 december treden de kinderen op 
bij de lunch van de Zonnebloem af-
deling Aalsmeer en op 18 decem-
ber zullen ze te zien en te horen zijn 
op de kerstmarkt in Kudelstaart. Kijk 
voor meer informatie op de website: 
www.muziekschoolspelenderwijs.nl. 

Ondanks dat sinterklaas en zwarte piet afgelopen zondag niet konden komen 
op de kinderboerderij, hing er toch een uitermate gezellige en ongedwon-
gen sinterklaassfeer. Er werden door medewerkers van bibliotheek Amstel-
land sfeervolle sinterklaasverhalen verteld en zong het kinderkoor van muziek-
school Spelenderwijs onder leiding van Irma Hoogenboom leuke liedjes. Ook 
de overheerlijke pannenkoeken vonden gretig aftrek.

VZOD E1: Van links naar rechts coaches Diana Weststeijn en Anika van Os, 
Laura Viet, Tessa Kunst, Esther Dol, Vera Visser en Thijs Scheper. Onder Gert 
Engel, Olaf Offerman, Romy de Vos, Shannon Jooren en coach Lianda van der 
Schilden. 

VZOD E1 en F1 kampioen
Kudelstaart - Vorig veldseizoen 
hebben ze net naast de titel gegre-
pen,  maar nu de eerste helft van 
het korfbalveldseizoen achter de 
rug is, kan met trots  dat de VZOD 
E1 kampioen is. De jongens en mei-
den hebben er hard hun best voor 
gedaan. Er is veel vooruitgang ge-
boekt vanaf het begin dat ze als 
team bij elkaar waren tot nu. Het sa-
menspel is sterk verbeterd en het is 
echt een leuk team geworden. De 
coaches hebben goede wedstrijden 
gezien, maar er waren helaas ook 
wat mindere dagen. De kampioe-

nen hebben er hard voor gewerkt 
en zich voor meer dan 100 procent 
ingezet. Terecht deze hoogste eer. 
De E1 is niet het enige kampioens-
team bij VZOD. Ook de F1 wist het 
kampioenschap binnen te halen. De 
beslissende wedstrijd was tegen 
Sporting-West in Amsterdam. De F1 
kwam eerst met 1-0 achter te staan, 
maar wist deze om te zetten in uit-
eindelijk een 1-4 winst. Afgelopen 
zaterdag zijn de F1 en de E1 in de 
Proosdijhal gehuldigd door de da-
mes en heren van het eerste team 
van VZOD.

VZOD F1: Van links naar rechts Lisa Dol, Myrthe Buijs, Jedidjah Pol en coach 
Sharon Uffelie. Onder Jason van Willigen, Ruben Maat en Jasper Spaargaren.

Sinterklaas op Binding Zolder 
Kudelstaart - Sinterklaas is in het 
land en dat is voor de Binding Zol-
der een goede reden om wat gezel-
lige activiteiten te organiseren. Op 
dinsdag 1 december is er een sin-
terklaas middag. Tussen 15.00 en 
17.30 is iedereen van harte welkom 
om gezellig binnen te lopen. Naast 
lekker computeren, tv kijken of lek-
ker een tijdschrift lezen kan je pe-
pernoten bakken, mee doen aan de 
gedichtenwedstrijd en is er natuur-
lijk ontzettend veel snoepgoed!  Vrij-
dag 4 december wordt sinterklaas 
gevierd met het grote sinterklaas-

spel. Om 19.30 uur wordt gestart 
met het spel waar iedereen vanaf 10 
jaar aan mee mag doen. Het enige 
wat je mee hoeft te nemen is een 
cadeautje van 2,50 euro waarmee 
het spel gespeeld gaat worden. Na-
tuurlijk gaat iedereen aan het einde 
van de avond, ongeveer 21.30 uur, 
met een cadeautje naar huis. Voor 
deze activiteit moet je wel opge-
ven. Opgeven kan door een mailtje 
te sturen naar Manon@debinding.
nl. De Binding Zolder is te vinden in 
het SJOK gebouw aan de Haya van 
Somerenstraat.

8-Jarige Aalsmeerder de beste!
Daniël wint schermtoernooi
Aalsmeer - De 8-jarige Daniël Gi-
acon uit Aalsmeer heeft op 21 no-
vember in Purmerend het twintig-
ste internationale Waterlandtoer-
nooi schermen in de categorie Kui-
kens-floret gewonnen. Dit zijn kin-
deren tot 10 jaar op het wapen flo-
ret. Het was het eerste schermtoer-
nooi waar Daniël aan meedeed. Hij 
won acht van de tien partijen in de 
voorrondes, schakelde zijn tegen-
standers in de kwart- en halve fina-
le uit en na een zeer spannende fi-
nale mocht hij de eerste prijs in ont-
vangst nemen. 
Daniël schermt al drie jaar bij 
Scherm Centrum Amsterdam en 
komt in december voor zijn club uit 
op de Nederlandse Jeugdkampi-
oenschappen.

Aalsmeer - De jongste jeugd van 
Oceanus doet het uitstekend. Dat 
de jeugdopleiding bij Oceanus goed 
gaat is al langer bekend. Op dit mo-
ment gaat het zo goed, dat voor het 
eerst met twee teams kon worden 
ingeschreven op de kring Speedo 
Club Meet, die door het hele land in 
hetzelfde weekeind wordt verzwom-
men. Met een team van maximaal 
18 zwemmers, die ieder drie keer 
aan de start mogen komen, moet 
een gevarieerd programma in drie 
leeftijdsklassen worden gezwom-
men. Het gaat dan om meisjes van 
8, 9 en 10 jaar en jongens van 9, 10 
en 11 jaar. Oceanus kon, ondanks 
enkele afzeggingen, een ploeg van 
17 en een ploeg van 15 kinderen 
op de been brengen. In de totaal-
tellingen na afloop bleek Oceanus1 
een klinkende overwinning te heb-
ben gehaald, liefst 200 punten voor-
sprong op de nummer twee van de 
kring, De Dolfijn uit Amsterdam. Het 
tweede team deed het ook prima en 
werd zesde. De kringwinnaars ko-

men uit in de landelijke finale die dit 
seizoen op 6 maart wordt verzwom-
men in Amsterdam. Van de ande-
re kringwinnaars is er tot nu toe 
maar één sneller en er ontbreekt er 
nog één, dus ook landelijk staat het 
team heel hoog. In de finale wordt 
echter een ander programma ge-
zwommen en begint de telling weer 
op nul. Individueel waren er bijna 
50 persoonlijke records. Daarnaast 
6 clubrecords: Dennis Weening op 
de 50 school en 50 rug (beide re-
cords stonden reeds op zijn naam) 
, Jorgos Skotadis op de 50 vlinder 
(was Max Galjaart uit 2005) en 100 
vrij (was eigen record) en Lianne 
Bouwmeester op de 100 meter wis-
selslag (was Maxime van den Heu-
vel uit 2006). 
De grootste persoonlijke verbe-
teringen waren voor Dennis Wee-
ning, Yves-Maurice Vork, Lulu-May 
Verbeek, Jorgos Skotadis, Dion van 
den Heuvel, Sam Eveleens, Fleur 
van Diemen, Lianne Bouwmeester 
en Sebastian van der Born.

Zwemcompetitie
Speedo jeugd Oceanus 
opnieuw kringkampioen 

Laatste les jeugdsportpas twirlen
Aalsmeer - Zaterdag 14 november 
was de laatste les voor de kinde-
ren van de jeugdsportpas. Dit keer 
hadden achttien kinderen zich op-
gegeven om eens kennis te maken 
met twirlen. De les werd gegeven 
door de trainsters Valerie Leliveld en 
Maaike de Langen, met ondersteu-
ning van de meisjes die al twirlen. 
De les begon met een goede war-
ming up, want je kan niet zomaar 
gaan twirlen. 
Eerst even warmspringen en daarna 
kwamen alle spieren aan de beurt. 
Er werd behoorlijk gerekt en ge-
strekt. Na de warming up gingen de 
meisjes met de baton (stok) in de 
weer. De polsen werden losgemaakt 
en al snel hadden heel wat meisjes 
in de gaten hoe dat nou moest. Het 
draaien met de baton, het gooien 
van de baton, alles kwam aan bod.  
De trainsters hadden vanaf het be-
gin van de jeugdsportpas een klein 
dansje aangeleerd en na dat de ou-
ders een lekker kopje koffie hadden 
gedronken, kregen zij een heuse de-
monstratie van hun grut. Nog enke-
le meisjes van de grote groep lieten 
hun show zien om de meisjes te la-
ten zien waar je eigenlijk voor traint.  
En het preteen team was aanwezig 
om acte de présence te geven met 
hun eigen show. Al met al was het 
een hele leuke, sportieve afsluiting 
en zijn er zeker wat meisjes zo en-
thousiast gemaakt om ook te gaan 
twirlen.

Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Je bent van harte welkom 
bij SV Omnia 2000, afhankelijk van 
leeftijd en niveau, op zaterdagoch-
tend van 9.00 tot 10.00 uur of van 
10.00 tot 11.00 uur of op vrijdag-
avond van 19.15 tot 20.15 uur  in de 
gymzaal van de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. Voor meer 
informatie over twirlen kan con-
tact opgenomen worden met de 
productgroep coördinator Colinda 
van Dijk 06-24532039 of per e-mail 
twirlen@svomnia.nl  of het sport-
punt van SV Omnia via e-mail sport-
punt@svomnia.nl. 

Sint op bezoek
Aalsmeer - Sinterklaas en zijn pie-
ten zijn weer in het land. Zij wil-
len graag alle kinderen verwen-
nen met mooie cadeau’s. Sinter-
klaas heeft Scoutinggroep Tiflo uit 
Aalsmeer daarom gevraagd om dit 
jaar weer te helpen met het rege-
len van de bezoeken. Sinterklaas 
komt graag samen met zijn pieten, 
maar er zijn ook veel pieten die zon-
der de sint op pad gaan. Ze strooi-
en snoepgoed en brengen cadeau-
tjes. Wie sint en zijn pieten of al-
leen pieten op bezoek wil, kan con-
tact opnemen met de Regelpiet via 
06-47576404 of mailen naar sinter-
klaastiflo@hotmail.com. 

Judoka´s Pijloo Sports staan mannetje 
in internationaal toernooi
Aalsmeer - In Den Helder vochten 
afgelopen weekend 874 judoka’s uit 
binnen -en buitenland om het ere-
metaal en natuurlijk waren ook de 
judoka’s van Pijloo Sports van de 
partij. Met name de judoka’s tot 12 
jaar deden het opnieuw goed.  De-
lano Bhaggoe, de kersverse kam-
pioen van Noord-Holland, versloeg 
wederom al zijn tegenstanders met 
mooie gevarieerde technieken en 
werd eerste. Ook Tijn Loos en Vince 
Tilroe, vorige week nog allebei der-
de van Noord-Holland, vielen op-
nieuw in de prijzen. Tijn bevestig-
de dat hij in topvorm was door in de 
finale met een vol punt te winnen 
en met de gouden plak naar huis te 
gaan. Vince Tilroe verscheen voor 
het eerst in een gewichtsklasse ( 31-
34kg) hoger.  Aanvankelijk leek Vin-
ce wat moeite te hebben met deze 
veel zwaardere en grotere judoka’s 
en het kostte hem gaandeweg een 
verliespartij. Hij revancheerde zich 
en vocht zich door de verliezersron-
de heen naar de derde plaats.  Orry 
Coppen liet eindelijk weer eens zijn 
tanden zien en hoefde slechts een 
judoka voor zich dulden op het po-
dium. Een mooie tweede plaats dus. 
In het tweede blok kwamen de zus-
jes Vos in actie. Donja kreeg vorige 
week nog haar groene band  uitge-
reikt op basis van haar goede pres-
taties.  Door een dubieuze beslis-
sing van de scheidsrechter eindig-
de zij dit keer net naast de prijzen 
en werd vierde. Haar zusje Darinda 
had meer succes. Ze vocht als een 
tijger om het  zilver en schakelde 
haar tegenstandster met een schit-

terende worp uit, waarna zij tweede 
werd. Ook Ryan Pijloo was in top-
vorm, hij verloor nipt de finale maar 
liet zich het zilver niet afnemen en 
werd tweede. Ook Justin Dobbelaar 
viel in de prijzen  door vier van zijn 
vijf poulewedstrijden te winnen en 
te eindigen als derde.  Op zondag 
waren de oudere judoka´s aan de 
beurt maar geen van deze judoka´s 
haalde het podium. Het dichtst bij 
kwam Zozo El-Akabawy. Met een 
enorme dosis vechtlust en een aan-
tal schitterende technieken knok-
te zij zich richting het podium, maar 
zij moest genoegen nemen met een 
vierde plaats. Daarmee was het op-
treden van Pijloo Sports op het sterk 
bezette internationaal judotoernooi 
wederom geslaagd.

Atletiek AV Aalsmeer
Succes jeugd in Warandeloop
Aalsmeer - Ook de jeugd van AV 
Aalsmeer was afgelopen weekein-
de aanwezig bij de zeer sterk bezet-
te internationale Warandeloop aan 
de Oude Warande in Tilburg. Aan-
gezien de jongste jeugd en de ju-
nioren tot en met C ’s zaterdags lo-
pen was het C juniore Eva van Ee 
die het eerst aan de beurt was. Na 
een mindere periode, mede als ge-
volg van blessures, is Eva duidelijk 
weer op de weg terug en dat was 
in deze wedstrijd duidelijk terug te 
zien. In een prima opgebouwde race 
miste zij uiteindelijk net het podium. 
Maar  een prachtige vierde plaats 
in een sterk veld is een resultaat 
waar ze zeker mee vooruit kan de 
rest van dit cross seizoen. ’s Zon-
dags was het de beurt aan de oude-
re junioren en was het Marit Plat bij 
de meisjes B die als eerste van start 
ging. Figuurlijk dan, want Marit is 
een echte slow starter, die naarma-
te de wedstrijd vordert steeds be-

ter in haar ritme komt. Ook dit keer 
deed zij dat en gedurende de race 
wist zij zich uiteindelijk op te werken 
naar een fraaie dertigste plaats en 
op de geschoonde lijst van meisjes 
geboren in 1994 zelfs naar een tien-
de plaats. Ook eerstejaars B junior 
Tomas Baars liep een goede wed-
strijd. Niet helemaal fit finishte hij 
toch nog op een behoorlijk vijftig-
ste plaats en op de geschoonde lijst 
van jongens 1994 zelfs op een twin-
tigste plaats. 
Bij de korte cross dames was het lo-
pen van B juniore Shannon Laker-
veld verrassend te noemen. In een 
veld met veelal senioren wist zij zich 
keurig staande te houden en in de 
cross over 2.000 meter een snel-
le tijd neer te zetten van 7.30 min. 
(achtentwintigste plaats). Vlak voor 
haar finishte clubgenote en A juni-
ore Mirjam van Ouwerkerk op een 
prima twintigste plaats in een tijd 
van 7.15 min.

Pietenmiddag C1000 Koster
Aalsmeer - Woensdag 2 decem-
ber organiseert C1000 Koster een 
pietenmiddag in de gymzaal aan de 
J.P.Thijsselaan. 
Er zullen vele activiteiten zijn die 
vooral voor kinderen vanaf 4 jaar 
geschikt zijn, uiteraard zijn jonge-
re kinderen ook altijd welkom. Het 
zou leuk zijn als de kinderen al als 
zwarte piet zouden komen, maar ze 
kunnen zich ook in de zaal als zwar-
te piet laten schminken. Samen met 
een aantal pieten kunnen de kinde-

ren een parcours in de gymzaal af-
leggen en als deze goed volbracht 
is, krijgen ze een  pietendiploma. 
Ook gaat een pieten aerobicsles ge-
ven.  Dit alles wordt onder professi-
onele begeleiding gedaan. Voor kin-
deren die niet willen gymmen is er 
een knutselhoek. 
Kortom, voor ieder wat wils. Alle 
kinderen tot en met 8 jaar zijn op 
woensdag 2 december van 14.00 tot 
16.00 uur welkom in de gymzaal in 
de J.P. Thijsselaan.
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Van de hak 
op de tak

Karakteristiek 
dorp

Aalsmeer - De laatste tijd wordt er-
door de gemeentebestuurders wat 
meer gesproken over het belang van 
het behoud van een typerend dorps-
karakter en de wens om het karakte-
ristieke te bewaren. Dat is mooi. Maar 
weten de bestuurders, veelal aange-
stuurd door ambtenaren van buitenaf 
die weinig gevoel met Aalsmeer en 
Kudelstaart hebben. Dat geldt ook 
voor een aantal gemeentebestuur-
ders. Zo kan het gebeuren dat er een 
blind vertrouwen is in projectontwik-
kelaars die hun bouwplannen wil-
len waarmaken dat ze zo ongelofe-
lijk karakteristiek bouwen, passend in 
het dorp. Ga toch weg met die ver-
koopkreten! Karakteristieke, jaren-30 
huizen! Men heeft niet in de gaten 
dat de ontwikkelaars een eigen en 
goed verkoopbare slinger geven aan 
ons dorp. Nog even en we hebben 
er een nieuwe karakteristieke omge-
ving bij, bedacht door Bob de bouwer 
en andere stropdassen. We zitten vol 
met namaak, met voorgebakken ka-
rakteristieke vergezichten. Een soort 
Zaanse Schans maar dan anders. En 
dat onze bestuurders er niets meer 
van begrijpen blijkt wel. Met de be-
slissing om bij een nieuwbouwpro-
ject één woonlaag te bouwen ‘zodat 
het dorpse element wordt behouden’ 
tonen ze hun onwetendheid des te 
meer aan. Bij het streven naar het 
behoud van het karakteristieke dorp 
heeft een woonlaag meer of minder 
niets te maken. Al is het maar een 
blok van, dan, 3 woonlagen: het zal 
het ‘dorpse’ niet verrijken. Waar heb-
ben we het over?

Eigenlijk zijn we al te laat. Alles wat 
waardevol is werd allang wegge-
maaid onder het mom van dat die 
oude troep vervangen moest worden. 
Of er moest meer ruimte komen: as-
falt en stenen, door sloten te dem-
pen, te overkluizen of te versmallen. 
Het was zelfs de wens om het spoor-
station op het dorp te slopen. Eerder 
was de (karakteristieke) tuinbouw-
school al gesloopt en werd het zoge-
heten polderhuis in de fik gestoken. 
Allemaal gelegen aan één en dezelf-
de weg. Het huidige, groen, Stokke-
land werd voor meer dan de helft op-
geofferd aan het gemeentehuis en 
een parkeerplein met winkels. Zo kan 
ik nog wel een tijdje doorgaan. Het 
heeft geen zin meer. Als onze be-
stuurders een karakteristiek dorp 
willen behouden dan zijn ze te laat. 
Aalsmeer is allang vernaggeld. Maar 
als het gemeentebestuur écht aan-
voelt wat karakteristiek betekent, dan 
zullen ze als een bok op de haverkist 
moeten zitten en de overblijfsels uit 
de verleden tijd bewaken. Eigenlijk 
redden wat er nog te redden valt.

Karakteristiek wordt nu te pas en te 
onpas genoemd. Je moet het aan-
voelen. Soms gaat het om ‘klei-
ne’ dingen. Typerende huisjes, slo-
ten of een oude, dikke boom. Over 
sloten waarin kikkers kwaken. Over 
een oude bloemenschuur, een ketel-
huis of hoge schoorsteenpijp. Het is 
waardevol om dingen van weleer te 
koesteren en als herinnering te be-
houden aan een tijd van nijvere kwe-
kers en tuinders. Seringenakkers, bo-
venlanden en rietkragen, fluitekruid 
en groen gras horen bij dat gevoel. 
Het is er hier en daar nog. Hou ge-
rust van dat échte en geniet er nog 
even van voordat het echte ingeruild 
wordt voor namaak. Natuurlijk weten 
we dat voortgang in wonen en wer-
ken nodig is. Maar ga niet te ver. Voel 
je aan wat ik bedoel met karakteris-
tiek? Of weet je het niet meer. Karak-
teristiek is een gevoel, een dorpsge-
zicht, een herkenning en een herin-
nering aan de tijd van toe. Geen nos-
talgische nep.

Coq Scheltens

Watertoren open 
bij goed weer
Aalsmeer - Steevast aan het einde 
van de maand opent de watertoren 
zijn deuren voor publiek. Ook aan-
staande weekend is dat het geval. 
Zaterdag 28 en zondag 29 novem-
ber kunnen belangstellenden tus-
sen 13.00 en 17.00 uur een kijkje ne-
men in het monument. Een trip naar 
boven om van het uitzicht te genie-
ten kost 2 euro per volwassenen en 
voor kinderen beneden de 12 jaar 
betaalt u 1 euro. Bij slecht weer gaat 
de openstelling niet door. Om het 
zeker te weten kunt u bellen naar: 
06-51094994. 

Het college in Hornmeer 
Aalsmeer - Maandag 23 novem-
ber bezocht het college van bur-
gemeester en wethouders de wijk 
Hornmeer. Ondanks het stormach-
tig weer werd de avond goed be-
zocht. Meer dan  tachtig inwoners 
wisten de weg naar het buurthuis 
te vinden. 
Tijdens het eerste deel van de avond 
stelden de wethouders zich voor en 
sprak de burgemeester zijn waarde-
ring uit voor het werk van de wijk-
raad. Daarna gingen de inwoners 
in gesprek met het college. Er werd 
onder andere gesproken over het 
tekort aan kinderopvang, de scho-
len, het groen onderhoud in de wijk, 
geluidsoverlast, verkeersonveilige 
situaties en het waterplan. Naast 
kritische vragen waren er ook posi-

tieve opmerkingen. Zo waren de be-
woners heel tevreden over het ver-
nieuwde surfeiland. In grote lijnen 
was de conclusie dat het fijn wonen 
is in de Hornmeer.  Het college heeft 
aangegeven dat dit bezoek het be-
gin is voor meerdere bezoeken. Het 
verslag van de avond  wordt naar 
alle bezoekers gestuurd en komt 
op de websites www.wijkraden-
aalsmeer.nl en www.aalsmeer.nl te 
staan. 
Het volgende bezoek van het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders is op dinsdag 1 december van-
af 19.30 uur. De bestuurders ont-
moeten dan de inwoners van Stom-
meer in de aula van de MBO afde-
ling van het Wellantcollege aan de 
Linnaeuslaan 2.

Toch viaduct bij 
de Middenweg
Aalsmeer - Op 10 november heb-
ben burgemeester en wethouders 
besloten het bezwaarschrift tegen 
de van rechtswege verleende ver-
gunning voor de bouw van een via-
duct aan de Middenweg ontvanke-
lijk en ongegrond te verklaren. 

Informatie-avond gemeente 
zorgwoningen Kudelstaart 
Kudelstaart - De gemeente organi-
seert op maandag 30 november om 
20.00 uur een informatieavond over 
de inhoud van het plan voor de rea-
lisatie van 117 zorgwoningen in het 
centrum van Kudelstaart. Belang-
stellenden hebben de mogelijkheid 
om zich nader te laten informeren 
over de inhoud van het plan, er vra-
gen over te stellen en de architect 
zal een presentatie geven over het 
nieuwe plan. Verder zal de ontwik-
kelaar uitleg geven over de situa-
tie tijdens de bouw. De avond wordt 
gehouden in het Dorpshuis van Ku-
delstaart en begint om 20.00 uur. 
De inloop is vanaf 19.30 uur. De 117 
zorgwoningen komen op een steen-
worp afstand van de winkels te lig-
gen, gaan gerealiseerd worden op 
het terrein van de twee verhuisde 
basisscholen. Door de samenwer-
king van Habion en BAM Woning-
bouw wordt voor dit project een 
unieke combinatie van kennis en 
specialisatie op het gebied van wo-
nen en zorg ingezet. Zorgcentrum 
Aelsmeer is benaderd voor de zorg- 

en dienstverlening. Het is een zeer 
divers woonprogramma. In het nieu-
we dorpshart staan straks 117 nieu-
we woningen en een zorgsteun-
punt. Er wordt onderzoek gedaan 
naar een te realiseren horecapavil-
joen en herplaatsing van de bibli-
otheek. Het project bestaat uit drie 
blokken, genaamd Mijnsheerenhof, 
Heerlyckheid en Dominium I,II,III. In 
Mijnsheerenhof en Dominium ko-
men koopwoningen in diverse prijs-
klassen en in Heerlyckheid komen 
huurhuizen in diverse prijsklassen. 
Tussen deze drie blokken komt een 
nieuw dorpsplein. Verder worden er 
twee ondergrondse parkeerkelders 
gerealiseerd. Bijzondere kenmerken 
van de woningen zijn de elementen 
uit de Amsterdamse School, de ge-
detailleerde architectuur en de ver-
binding met de omgeving. Zo ko-
men er appartementen op een plint 
van water. De gevels van de huizen 
passen bij het dorpse karakter van 
Kudelstaart, maar door de rijke uit-
werking, ook bij de ruimtelijkheid 
van het water.

Aalsmeer - Op 23 november is het 
contract tussen aannemer MNO 
Vervat en de provincie Noord-Hol-
land ondertekend. Het project ‘Aan-
sluitingen A4’ kan daarmee van 
start gaan. ‘Aansluitingen A4’ is on-
derdeel van het Masterplan N201+. 
Het Masterplan bestaat uit zeven 
deelprojecten die samen de nieu-
we N201 vormen. Met dit deelpro-
ject wordt de capaciteit van en naar 
de rijksweg A4 bij Hoofddorp uitge-
breid. Daardoor kan het verkeer be-
ter doorstromen en wordt de bereik-
baarheid van de regio verbeterd. De 
nieuwe noordelijke aansluiting van 
de nieuwe N201 op de A4 ligt iets 
ten zuiden van de huidige aanslui-
ting A4 – Kruisweg N201 (De Hoek). 
Het nieuwe viaduct in deze aanslui-
ting over de A4 komt naast het be-
staande busviaduct te liggen. Ver-
keer vanuit Den Haag of Amsterdam 
(A4) kan gebruik maken van de-
ze aansluiting om naar Hoofddorp, 
Heemstede, Haarlem, Aalsmeer, Rij-
senhout, Schiphol-Rijk en de toe-
komstige bedrijventerreinen te gaan 
en visa versa.  
De nieuwe zuidelijke aansluiting 
komt circa 700 meter ten noorden 
van de huidige Bennebroekerweg, 
tussen het bestaande viaduct over 
de A4 en de Geniedijk. Deze aan-
sluiting is bestemd voor verkeer van 

en naar Nieuw Vennep, Hoofddorp-
zuid, Rijsenhout en het nog te ont-
wikkelen bedrijventerrein A4-zo-
ne west. Beide aansluitingen wor-
den met elkaar verbonden door pa-
rallelbanen. Deze oplossing scheidt 
het regionale verkeer van het door-
gaande verkeer tussen Amster-
dam en Den Haag/Rotterdam. Als 
de nieuwe aansluitingen in gebruik 
zijn, vervalt de bestaande aanslui-
ting bij De Hoek.

Planning
Nu het contract is getekend kan er 
snel worden gestart met de werk-
zaamheden om dit deel van de nieu-
we N201 te kunnen realiseren. De 
verwachting is dat nog voor het ein-
de van 2009 gestart wordt met de 
aanleg van de bouwwegen en de 
werkterreinen. De weg is naar ver-
wachting eind 2012 gereed. De pro-
vincie Noord-Holland realiseert de 
vernieuwing van de N201 in het ge-
bied tussen Hoofddorp en Amstel-
hoek. In het project wordt samenge-
werkt met de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, De Ronde Venen, Haar-
lemmermeer en Uithoorn. De nieu-
we weg verbetert de leefbaarheid, 
bereikbaarheid en verkeersveilig-
heid in het gebied en levert een bij-
drage aan het versterken van de 
economische kracht van de regio.

Contract aansluitingen 
N201 op A4 ondertekend

Leerzame middag verkeer 
en vervoer bij de OVAK
Aalsmeer - De ouderenvereniging 
OVAK heeft afgelopen donderdag 
19 november een themamiddag ge-
houden over verkeer en vervoer. 
100 Leden hadden de weg naar het 
buurthuis in de Hornmeer gevon-
den voor een interessante  middag. 
De heer D. Wilting heeft een duide-
lijk verhaal verteld over de verande-
ringen aan verkeersregels en ver-
keersborden. Hij deed dit op boei-
ende wijze met vertoon van diabeel-

den. Er werd aandachtig geluisterd 
en er werden veel vragen gesteld. 
Na de pauze was het woord aan de 
heer Jongkind van Connextion. 

Hij gaf een goede uitleg over het ge-
bruik van de OV-chipkaart. Buiten 
stond een bus en kon men, in groep-
jes, een kijkje gaan nemen hoe het 
één en ander werkt. Ook hier verder 
veel vragen gesteld. Daarna werd er 
nog even nagepraat in het buurt-

Pas op voor oplichters!
Nep NUON-medewerkers
Aalsmeer - Maandagmiddag 16 
november is een bewoonster van de 
Willem de Zwijgerlaan in Amster-
dam bijna slachtoffer van een op-
lichter die zich voordeed als NUON-
medewerker. De vrouw werd in eer-
ste instantie telefonisch benaderd 
door een man die zich voordeed als 
NUON-medewerker, met de mede-
deling dat ze geld retour zou ont-
vangen en dat er iemand bij haar 
thuis langs zou komen. Er kwam in-
derdaad iemand aan de deur die 
voor de vorm even in de meterkast 
keek en vervolgens een soort pin-
apparaat tevoorschijn haalde. Of de 
vrouw maar even haar bankpas en 
pincode wilde afgeven en intoet-
sen zodat ze een geldbedrag terug-
gestort kon krijgen. De bewoonster 
voldeed hieraan en de NUON-me-
dewerker verliet de woning. Toen 
de man weg was vertrouwde ze het 
toch niet en heeft ze de bank haar 
pas laten blokkeren zodat er geen 
geld opgenomen kon worden door 
de oplichter. Vervolgens werd de 
vrouw gebeld door iemand die ver-
telde dat die van haar bank was om-

dat het niet lukte om geld op haar 
rekening te storten. Toen ze vertelde 
dat zij al met haar bank gebeld had 
en dat haar bankpas al geblokkeerd 
was, werd er opgehangen. De wijk-
teamrecherche heeft de zaak in on-
derzoek. Indien bewoners geld te-
rug ontvangen of moeten bij beta-
len dan zal dat nooit thuis plaats-
vinden. Er komen geen medewer-
kers bij bewoners thuis om middels 
uw bankpas en uw pincode geld te-
rug te storten. De oplichters kopië-
ren of verwisselen uw bankpas en 
met behulp van de door hen inge-
toetste pincode wordt het mogelijk 
om de bankrekening leeg te plun-
deren. Mensen die hiermee ge-
confronteerd worden wordt gead-
viseerd hier niet op in te gaan en 
onmiddellijk de politie te bellen via 
0900-8844. In Aalsmeer heeft deze 
vorm van oplichterij niet plaatsge-
vonden, wel zijn nep NUON-mede-
werkers aan de deur geweest in on-
der andere de Baccarastraat. Aan-
geraden wordt om naar een legiti-
matie te vragen, deze goed bekijken 
en melding te doen bij de politie.

ingezonden

Aalsmeer - Moest u ook uw wenk-
brauwen fronsen toen u de kandi-
datenlijst van het CDA in de krant 
van vorige week zag staan? De hui-
dige wethouder, Jaap Overbeek, is 
door zijn eigen partij eventjes vak-
kundig weggepromoveerd en op 
plaats 14 gezet. En alleen maar 
omdat er ook anderen zijn die nog 
even vier jaar in de spotlights willen 
staan. Somebody has to do the dir-
ty job. Tuurlijk.
Niet omdat Jaap Overbeek niet meer 
verder zou willen. Integendeel, hij 
zou dolgraag zijn werk willen voort-
zetten in de komende vier jaar en 
heeft hier ook zeker het recht toe. 
Als je er een zooitje van maakt, is 
een dergelijke plaats nog te billij-
ken, maar Jaap Overbeek mag te-
rugkijken op goed verricht werk in 
deze ambtstermijn. Nadat hij zich 
ingelezen had in de erfenis die zijn 
voorganger had achtergelaten en 
hier passende acties op had onder-

nomen was het tijd om te bouwen 
in ‘zijn’ Aalsmeer. En bovendien, wat 
schieten wij er in dit geval als burger 
mee op als er weer een ander op het 
rode pluche gaat zitten? 
Gelukkig mag hij steunen op veel 
sympathie van de Aalsmeerse be-
volking en met uw stem, straks in 
maart, op Jaap Overbeek zet u in op 
continuering van een integer, soci-
aal en duidelijk beleid.
Tot slot én ten diepste zijn er duizend 
en één bijbelteksten aan te voeren 
die de “C” van deze partij doet blo-
zen. Wat dat betreft zou een Chris-
ten Unie in Aalsmeer bijzonder wel-
kom zijn. Want bovenal is er één die 
regeert en dat is niet een commissie 
die een kandidatenlijst samenstelt. 
Laat een ieder hierin en in de verde-
re politieke taken zijn/haar verant-
woordelijkheid pakken en dit in ge-
bed voor Zijn troon brengen.
Robert Heil, Oude Spoordijk 12, 
Aalsmeer

Jaap Overbeek op nummer 14?

Oude Meer - Begin december start 
de provincie Noord-Holland na-
bij de Schipholdijk in de gemeen-
te Haarlemmermeer met een onder-
zoek naar de eventuele aanwezig-
heid van explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog. Het onderzoek is no-
dig omdat er vanaf de Schipholdijk 
(N231) een nieuwe aansluiting op 
de snelweg A9 wordt aangelegd. De 
nieuwe aansluiting is onderdeel van 
de vernieuwing en omlegging van 
de provinciale weg N201. 
Voordat met de aanleg van de nieu-
we aansluiting wordt begonnen, 
wil de provincie Noord-Holland ze-
kerheid hebben over de eventu-
ele aanwezigheid van explosieven 
uit de Tweede Wereldoorlog in de 
Schipholdijk en directe omgeving. 
De Schipholdijk wordt daarom mi-
nutieus onderzocht door middel van 
metingen en boringen in de bodem. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door bodemonderzoeksbureau T& 
A Survey uit Amsterdam en duurt 15 
weken.  Er wordt zowel overdag als 
’s nachts gewerkt. Mochten er ex-
plosieven in de bodem worden aan-
getroffen, dan worden deze later 
door experts verwijderd. Het onder-
zoek naar de explosieven richt zich 
op zowel de bermen als de wegge-
deelten van de Schipholdijk en de 
Nieuwe Meerlaan bij de ingang van 
het Amsterdamse Bos (gemeen-
te Amstelveen). Om de hinder voor 
het verkeer te beperken, vindt het 
onderzoek van de weggedeelten al-
leen ’s nachts plaats. Daarbij wordt 
dan steeds één rijbaan afgeslo-
ten. Omdat er ’s nachts wordt ge-
werkt hoeft het verkeer niet te wor-
den omgeleid. De bedrijventerrei-
nen zijn gedurende het onderzoek 
bereikbaar.

Explosievenonderzoek 
WO II bij Schipholdijk

huis. Al met al een leerzame mid-
dag. De volgende themamiddag is 
dinsdag 8 december. Dan komen 
de heren P. van der Meulen en W. 
Roodenburg een diapresentatie ge-
ven over Oud Aalsmeer. 
Zij weten allebei erg veel over de 
historie van Aalsmeer. Leden van 
de OVAK zijn van harte welkom op 
deze middag die gehouden wordt 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat en begint om 14.00 uur.

Aanrijding door 
teveel alcohol
Aalsmeer - Een automobiliste is 
zaterdag 21 november rond tien uur 
in de ochtend bij de kruising Leg-
meerdijk met de Provinciale weg te-
gen een andere personenauto aan-
gereden. De 27 jarige bestuurster 
uit Aalsmeer bleek nog onder in-

vloed van het drankgebruik van de 
voorafgaande avond en nacht en is 
gearresteerd. 
De 27 jarige trok op toen het ver-
keerslicht groen werd. De auto voor 
haar stond echter nog stil. De be-
stuurster ramde het voertuig voor 
haar. Deze bestelbus reed vervol-
gens tegen een passerende motor-
rijder, die ten val kwam. De motor-
rijder raakte niet gewond.

Auto te water, 
bestuurder weg
Aalsmeer - Na melding troffen po-
litiemensen zaterdagnacht 21 no-
vember, rond vier uur, een verlaten 
personenauto aan in een sloot naast 
de Bosrandweg. Het voertuig had 
forse schade aan de voorzijde, mo-
gelijk veroorzaakt door een aantal 
hekken die geraakt zijn. Een kraan 
heeft de auto uit het water gehaald 
en afgesleept. Er was geen bestuur-
der meer bij de auto aanwezig. De 
politie doet onderzoek.

Hennepkwekerij 
goed verstopt!
Aalsmeer - Op verzoek van de po-
litie Kennemerland is de politie af-
gelopen dinsdag nogmaals naar de 
Witteweg gereden. Het vermoeden 
bestond dat in één van de bedrijfs-
panden een hennepkwekerij opge-
zet was. Al eerder waren agenten 
gaan kijken, maar er werden geen 
planten aangetroffen. Toch klopte 
een en ander niet en werd beslo-
ten tot nader onderzoek. Heel goed 
verborgen, in afgeschermde ruimtes 
werd uiteindelijk de hennepkwekerij 
gevonden. Alle 87 planten zijn in be-
slag genomen en vernietigd. Ook de 
apparatuur is meegenomen. De ei-
genaar kreeg proces verbaal. 

Wel/geen schade 
na botsing?
Aalsmeer - Op woensdag 25 no-
vember om kwart voor acht in de 
morgen heeft op het Hortensialaan 
een botsing plaatsgevonden. Een 
automobilist vond dat hij door een 
bus van de weg afgedrukt was en 
ging verhaal halen bij de chauffeur.  
Bij het Hortensiaplein haalde hij de 
bus in en trapte op de rem. De ach-
ter hem rijden auto, met een me-
vrouw achter het stuur, wist op tijd 
te remmen. De achter haar rijdende 
auto echter niet. De wagen tikte de 
auto van de vrouw aan. Er is proces-
verbaal opgemaakt. Onbekend is of 
de auto van de vrouw schade heeft 
opgelopen. De bestuurster heeft de 
politie niet afgewacht en is wegge-
reden. Mocht er wel schade zijn. 
Er kan aangifte gedaan worden bij 
de politie. De gegevens van de be-
stuurders zijn bekend.

Veegronde in 
heel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen maandag 23 
november is de Meerlanden gestart 
met de laatste veegronde. Bij deze 
ronde worden ook bladblazers inge-
zet. De veegwagen is begonnen in 
Oost en gaat daarna naar het Dorp 
en Stommeer, dan naar Kudelstaart 
en als laatste naar de Hornmeer. Af-
hankelijk van de vervuilingsgraad 
zal een tweede veegwagen worden 
ingezet. De werkzaamheden zullen 
in totaal 3 weken in beslag nemen. 
Ook worden de komende weken de 
kolken machinaal gereinigd. Deze 
werkzaamheden beginnen maan-
dag 30 november.
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(H)eerlijke chocoladeletters 
te koop in de Wereldwinkel
Aalsmeer - Rond Sinterklaas wor-
den maar liefst twintig miljoen cho-
coladeletters gegeten. Er zijn miljoe-
nen mensen werkzaam in de cacao-
sector in onder andere Ivoorkust, 
Ghana, Indonesië en Nigeria. Voor 
veel mensen die betrokken zijn bij 
de productie van cacao valt er ech-
ter niet veel te genieten. De cacao-
prijs is over het algemeen laag. De 
cacaoboer kan van de opbrengst zijn 
gezin niet onderhouden. Dus werkt 
het hele gezin mee, vaak ook de 
kinderen. De lonen zijn erg laag, die 
van vrouwen nog lager en de leef-
omstandigheden zijn slecht. Omdat 
er geen geld voor scholing is, zal de 
situatie niet vanzelf veranderen. In 
de Wereldwinkel Aalsmeer zijn To-
ny’s Chocolonely chocoladeletters te 
koop. Deze  letter is voorzien van het 
Max Havelaar keurmerk, een garan-
tie dat de cacaoboeren een eerlijke 
prijs krijgen voor hun product en dat 
zij hun werk onder goede omstan-
digheden kunnen doen. De letters 
zijn verkrijgbaar in melk en puur, in 

verschillende letters met een bijzon-
der debuut: Een Arabische letter M. 
Bij elke letter wordt een gratis sin-
terklaasgedicht gegeven. Een deel 
van de winst van Tony’s Chocolonely 
gaat naar de Stichting Chocolone-
ly Foundation.
De Chocolonely Foundation stelt 
zich ten doel om financiële midde-
len en kennis te verschaffen aan 
‘autochtone journalisten’ in ontwik-
kelingslanden. Daarmee kunnen 
ze locaal een eigen bijdrage leve-
ren aan de beeldvorming ten aan-
zien van de rijk/arm problematiek 
en zodoende een beter beeld schet-
sen van de werkelijkheid. De Foun-
dation wordt gefinancierd uit giften 
en een percentage van de chocola-
deverkoop. De (h)eerlijke chocola-
deletters zijn te koop in de Wereld-
winkel Aalsmeer in de Zijdstraat 59 
geopend op maandag van 13.00 tot 
17.00 uur, dinsdag tot en met zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur en op 
de vrijdagavond doorlopende koop-
avond tot 21.00 uur.

Nieuwe directievoorzitter 
Rabobank Regio Schiphol
Aalsmeer - Leo Peeters Weem is 
per 1 november door de raad van 
commissarissen benoemd tot de 
nieuwe directievoorzitter van Rabo-
bank Regio Schiphol. Hij volgt hier-
mee Alphons Kurstjens op, die on-
langs is benoemd tot directievoor-
zitter van Rabobank Amsterdam. De 
heer Peeters Weem is 52 jaar, is ge-
trouwd en heeft vier kinderen. Hij 
heeft een lange staat van dienst bin-
nen de financiële dienstverlening-
sector waaronder directievoorzitter 
Meeùs Groep BV en lid Directie Ne-
derland ABN/AMRO Bank. Mede 
ingegeven door zijn stellige overtui-
ging dat de Rabobank de grote win-
naar is in de Nederlandse financië-
le markt, heeft Leo Peeters Weem de 
weloverwogen keuze gemaakt om 
toe te treden tot de Rabobankorga-
nisatie. 
Rabobank Regio Schiphol staat 
met haar specialistische bediening 
vanuit het regiokantoor in Hoofd-
dorp en de kantoren in Aalsmeer, 
Uithoorn, Nieuw Vennep, Hoofd-
dorp en op Schiphol bekend als 
een deskundige en professionele 
bank. Herman Aaij, voorzitter raad 
van commissarissen Rabobank Re-
gio Schiphol, is verheugd dat er zo 
snel een ervaren bankier gevonden 
is die Kurstjens opvolgt als directie-
voorzitter. “Wij zochten een directie-
voorzitter die kan voortbouwen op 
wat sinds het ontstaan van de fu-
siebank per 1 april 2006, is neerge-
zet. Hij voldoet meer dan voldoende 

aan de gestelde voorwaarden. Bo-
vendien is hij enorm enthousiast en 
gedreven in zijn vak. Dat alles maakt 
hem voor ons de meest geschikte 
kandidaat voor de functie van di-
rectievoorzitter van onze bank.”  Leo 
Peeters Weem maakt deel uit van de 
vierkoppige directie die bestaat uit 
Nico de Winter, directeur Bedrijfs-
management, André Rolloos, direc-
teur Retail en Chéry Wortelboer, in-
terim directeur Wholesale. Leo Pee-
ters Weem zal samen met de ove-
rige directieleden en medewerkers 
verder bouwen aan een solide Ra-
bobank die dichtbij en betrokken 
blijft bij haar klanten.

De heer Leo Peeters Weem, per 1 
november nieuwe directievoorzitter 
Rabobank Regio Schiphol.

Geschenkartikelen voor sint 
en kerst in De Ichtusshop
Aalsmeer - Speciaal voor sinter-
klaas en kerst opent de christelijke 
boekhandel De Ichtusshop ook dit 
jaar weer extra zijn deuren. Ditmaal 
zal De Ichtusshop op dinsdag 1 de-
cember extra lang geopend zijn. Om 
iedereen tegemoet te komen in deze 
drukke en gezellige tijd zal de win-
kel geopend zijn van 10.00 uur tot 
21.00 uur. Een uitstekend moment 
om de laatste inkopen te verrichten 
voor pakjesavond, maar ook voor de 
andere feestdagen.
De christelijke boekhandel De Ich-
tusshop beschikt over een zeer uit-
gebreide collectie christelijke boe-
ken voor jong en oud.  Het assorti-
ment wisselt met zeer grote regel-
maat. Zo verschijnen er wekelijks 
nieuwe romans, bjbelstudie-boek-
jes, maar ook mooie kinderboek-
jes om zelf te lezen of voor te le-
zen. Dit najaar is er een nieuwe lijn 
beeldjes bijgekomen, welke onder 
de naam Willow Tree bekend staat. 
Deze beeldjes zijn gemaakt door de 
bekende beeldhouwster Susan Lor-
di. De moeite waard om eens te be-
kijken. Voor de advent- en kersttijd 
heeft deze christelijke boekhandel 
ook een zeer ruime keus. Er zijn ad-
ventkalenders en kerstdagboekjes, 

maar ook is er een mooi aanbod aan 
geschenkartikelen en een ruime col-
lectie aan kerstcd’s in het goedko-
pere en duurdere segment. Juist in 
deze tijd voor kerst is het een aanra-
der om de kerststal van Willow Tree 
te bekijken in De Ichtusshop. In een 
mooie stal vinden naast de Here Je-
zus, ook Maria en Jozef, de wijzen, 
de herders en de os en de ezel hun 
plaatsje. Wie als mooie afsluiting van 
het jaar familie, vrienden en kennis-
sen een kaartje wil sturen, kan te-
recht in De Ichtusshop voor een ge-
paste kerstkaart. Er is een zeer rui-
me keuze, van eenvoudig tot zeer 
luxe kaarten te verkrijgen. Mocht u 
tot slot nog een waardebon in het 
bezit hebben van De Ichtusshop, let 
dan even op. De geldigheid van de-
ze bonnen is 2 jaar. Laat uw bon niet 
verlopen, maar verwen uzelf of ie-
mand anders door de aanschaf van 
een mooi cadeau. 
De winkel in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat is geopend op dins-
dag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 
16 uur. Wie interesse heeft om het 
team van vrijwilligers te komen ver-
sterken kan in de winkel verdere in-
formatie opvragen of bellen naar 
0297-363353.

Sinterklaas zaterdag op bezoek 
in Boekhuis Aalsmeer
Aalsmeer - Sinterklaas en zwar-
te piet komen aanstaande zaterdag 
28 november van 11.00 tot 12.00 uur 
op bezoek in Boekhuis Aalsmeer. 
De boekhandel in de Zijdstraat no-
digt kinderen uit om de goedheilig-
man een mooie tekening te bren-
gen. Tijdens de grote sinterklaas-
intocht van twee weken geleden, 
zag sinterklaas tot zijn verrassing 
dat de boekwinkel in de Zijdstraat 
helemaal vernieuwd is. Hij gluurde 
al even naar binnen, maar had na-
tuurlijk geen tijd om uitgebreid rond 
te kijken en alle boeken die op de 
verlanglijstjes staan uit te zoeken. 
Daarom komt sinterklaas aanstaan-
de zaterdag nog eens langs. In het 
Boekhuis staat een mooie zetel voor 
hem klaar, zodat hij rustig kan zitten 

terwijl de kinderen uit Aalsmeer en 
Kudelstaart bij hem langs komen. 
Zoals iedereen weet, is sinterklaas 
dol op mooie tekeningen. Het Boek-
huis nodigt alle kinderen uit om Sin-
terklaas deze dag tussen 11.00 en 
12.00 uur een tekening te brengen. 
In de winkel zijn kleurplaten ver-
krijgbaar die je thuis kunt inkleuren, 
maar je mag ook een eigen tekening 
maken. Misschien win jij er wel een 
leuke prijs mee, want voor de leuk-
ste tekeningen stelt de winkel prijs-
jes beschikbaar. Zaterdag is in het 
Boekhuis ook weer een speciale in-
pakservice, waarbij alle cadeautjes 
die in de winkel worden gekocht op 
een extra feestelijke manier worden 
ingepakt. Kijk voor meer informatie 
op www.boekhuisaalsmeer.nl.

Nieuw: Praktijk voor massage en fysiotherapie
Spieren en gewrichten hebben geen 
geheimen voor Donald Whipp
Aalsmeer - Spieren en gewrichten 
hebben geen geheimen voor ge-
diplomeerd masseur en fysiothe-
rapeut Donald Whipp. Ruim der-
tig jaar ervaring en natuurlijk scho-
ling heeft hem leren voelen waar de 
pijnen zitten en hoe deze het bes-
te behandeld kunnen worden. De 
sympathieke Engelsman heeft bij-
na dertig jaar een massage- en fy-
siotherapiepraktijk gerund in Duits-
land en was eigenaar van een fit-
nesscentrum. Onder andere be-
hoorden bekende bobsleeteams uit 
onder andere Nederland, Rusland 
en Duitsland tot zijn vaste klanten-
kring, evenals prins Albert van Mo-
naco regelmatig voor behandeling 
naar Duitsland kwam. Voor zijn hui-
dige vrouw, de Nederlandse Chris-
tine, gaf hij dit alles op en is nu in 
Aalsmeer een eenmanszaak begon-
nen. In zijn woning op de Uiterweg 
302 is een werkruimte ingericht en 
opvallend hier is dat in deze kamer 
geen elektrisch apparaat te vinden 
is. Geen plaats is in deze niet de re-
den, Donald wil geen elektrische 
apparaten. “Ik werk met de patiënt, 
doe handwerk. Ik geloof niet dat ap-
paraten betere massage geven.” 

Gewichtloos op slingtafel
In de behandelruimte prijken een 
massagebank en een slingtafel. “Ik 
ben de enige hiermee”, legt Donald 
in het Engels uit. “In Duitsland wordt 
de slingtafel veel meer gebruikt. Met 
de slingtafel kunnen spieren en ge-
wrichten gewichtloos gemaakt wor-
den, waardoor verkrampingen be-
handelingen niet in de weg kunnen 
staan.” De slingtafel wordt gebruikt 

voor behandeling aan armen, (op 
slot geslagen) schouders, benen en 
zelfs ruggen. 
Donald praat Engels, maar verstaat, 
leest en begrijpt de Nederlandse 
taal. “Hij praat het alleen liever niet”, 
verklapt Christine. “Is ook best las-
tig”, zegt hij in een antwoord. En wie 
met een in Latijn geschreven ver-
wijzing komt van de arts, hoeft niet 
bang te zijn dat Donald dit niet be-
grijpt. “In Duitsland worden de door-
verwijzingen nagenoeg allemaal in 
het Latijn geschreven.” Sinds dit jaar 
is het overigens ook mogelijk zon-
der verwijzing een fysiotherapeut te 
bezoeken. Buitenlandse patiënten 
zijn welkom bij de masseur en fy-
siotherapeut, maar ook Nederlands 
mogen bellen. “Natuurlijk, iedereen 
is belangrijk.” En natuurlijk sporters, 
want in behandelen van sportbles-
sures en pijnen na sportongelukken 
is Donald gespecialiseerd. 

Helende massages
Donald geeft klassieke en sportmas-
sages, warmte therapie en fysio-
therapie. Wie bij klassieke massa-
ge denkt aan aaiwerk, heeft het mis. 
“Nee, geen aaiwerk”, zegt Christi-
ne die door haar man behandeld is 
voor rugklachten. “Het gaat er ste-
vig aan toe.” En Donald: “Het zijn 
ook helende massages. Massage is 
de makkelijkste manier om spierpijn 
weg te krijgen.” De all round spier- 
en gewrichtenkenner hoopt vele 
patiënten van hun pijnen af te kun-
nen helpen. “Het is fijn om mensen 
te helpen”, is zijn reactie. 
De praktijk is geopend van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 9.00 

en 20.00 uur. Dan kan gebeld wor-
den voor een afspraak, want wie bij-
voorbeeld wegens zaken later dan 
acht uur ‘s avonds voor behande-
ling kan komen, vindt Donald geen 
probleem. “Dat deed ik in Duits-

land. Hoteleigenaren en onderne-
mers konden veelal niet eerder dan 
negen uur.” Uiteraard begint iedere 
behandeling met een gesprek. “Dat 
is nodig”, legt Donald uit. “Voordat 
ik tot behandeling over kan gaan, 
wil ik graag weten hoe de blessure 
of de pijn is ontstaan.” Ook deze af-
spraken zijn mogelijk na genoemde 
openingstijden. Voor informatie en 
afspraken kan gebeld worden naar 
0297-761175, 06-39673960 of ge-
maild worden naar donwhipp@hot-
mail.com.

Door Jacqueline Kristelijn

Feestaanbiedingen bij Kruyswijk
Keurslager beste keten
Aalsmeer - De titel ‘Beste winkel-
keten 2009’ is in de wacht gesleept 
door de Keurslager. Dat werd 11 
november jl. tijdens het ING Retail 
Jaarprijs gala 2009 bekend gemaakt. 
Door de ruim 325.000 consumenten 
die hun stem uitbrachten werden de 
keurslagers als beste gewaardeerd 
door uitstekende scores op perso-
neel, service en assortiment. De ti-
tel ‘Beste winkelketen 2009’ is een 
publieksprijs. De winnaar is bepaald 
aan de hand van stemmen en de cij-
fers die de consument hebben ge-
geven. Vooral op het gebied van ser-
vice en personeel is goed gescoord. 
“Wij zijn ontzettend blij met deze 
prijs! Dat we juist op deze punten 
hoge cijfers halen is natuurlijk hele-
maal niet zo gek”, aldus de trotse di-
recteur Ruud Bakker, “Keurslagers 
staan bekend om de kwaliteit die ze 
leveren. Niet alleen de kwaliteit van 
de producten maar ook de kwaliteit 
die het personeel levert in de vorm 
van service, advies en klantvriende-
lijkheid.“ En hij vervolgt: “Eerder wa-
ren we al tot branchewinnaar ‘Bes-
te Foodspeciaalzaak 2009’ uitgeroe-
pen. In de laatste ronde namen we 
het op tegen 25 andere winkelke-
tens uit diverse branches. Door deze 
winst hebben we onder andere ke-

tens als Hema, Ikea, Pearle en Jum-
bo op achterstand gezet.” Naast de 
titel ‘Beste Winkelketen’ hebben de 
Keurslagers ook de ‘Shopper Award’ 
in ontvangst mogen nemen. Deze 
titel werd toegekend voor de goe-
de scores op onder andere assor-
timent en prijs-kwaliteitverhouding 
van zowel de fysieke winkels als de 
gebruiksvriendelijke website. Opval-
lend is dat een echte specialist het 
van de grote ketens wint. 
“De ruim 550 Keurslagers in Neder-
land verstaan hun vak goed en leve-
ren ambachtelijke kwaliteit. Consu-
menten kunnen vertrouwen op de 
Keurslager kwaliteit. Om de speci-
alist en koploper binnen de bran-
che te blijven heeft er de afgelopen 
jaren een upgrading van de Keur-
slagerformule plaatsgevonden. De-
ze prijs bewijst dat de klanten dat 
waarderen en dat we de komende 
jaren vooral zo door moeten gaan.”

De winst van de prijs ‘Beste Winkel-
keten 2009’ wordt natuurlijk groots 
gevierd. Omdat de prijs aan het pu-
bliek te danken is, delen die mee in 
de feestvreugde. Keurslagerij Kruys-
wijk in de Ophelialaan 155 laat u/
jou graag mee profiteren van diver-
se lekkere feest-aanbiedingen!

VollerKoren Bakkerij Gorthuis 
wint Jaarprijs Voedingscentrum  
Aalsmeer - Het Voedingscentrum 
heeft VollerKoren, het brood dat da-
gelijks vers gebakken wordt door 
Bakkerij Gorthuis, op 17 november 
beloond met de prestigieuze Jaar-
prijs Voedingscentrum 2009. Het 
was de eerste keer dat een ambach-
telijk gebakken brood was genomi-
neerd en de bakker in Nieuw-Oos-
teinde is er trots op dat de nomi-
natie omgezet is in winst. Het Voe-
dingscentrum adviseert de con-
sumptie van voldoende voedings-
vezel. De Maag Lever Darm Stich-
ting (MLDS) adviseert voldoende 
vezels, vocht en beweging voor een 
gezonde spijsvertering. Daarom in-
troduceerde Gorthuis VollerKoren, 
een brood met 35% meer vezels dan 
volkorenbrood. Dit is op zich al bij-
zonder, omdat brood al een belang-
rijke leverancier van voedingsvezel 
is. Ook bijzonder is, dat VollerKoren 
vooral tarwevezels bevat: vezels, die 
normaal voorkomen in brood. Sa-
men met vele honderden andere 
ambachtelijke bakkers en de Maag 
Lever Darm Stichting voerde Bak-
kerij Gorthuis pas geleden nog een 
grote promotie- en voorlichtingsac-

tie in de bakkerswinkel. 
De opbrengst van de promotieac-
tie ging naar de Maag Lever Darm 
Stichting. Peter Gorthuis van Bakke-
rij Gorthuis deed mee met de actie 
omdat hij iedereen bewust wil ma-
ken van het eten van voldoende ve-
zels. “Voedingsvezels helpen bij het 
voorkomen van allerlei spijsverte-
ringsziekten en bijvoorbeeld darm-
kanker. Natuurlijk vind ik het be-
langrijk om mijn klanten te helpen 
gezond te leven. Daarom bak ik het 
lekkerste brood en nu dus ook Vol-
lerKoren met 35% meer voedingsve-
zel”, aldus Gorthuis. 
De Jaarprijs Voedingscentrum is de 
eervolle beloning voor bedrijven en 
organisaties in de voedingsmidde-
lensector die gezondheid belangrijk 
vinden. 
De bedrijven laten gezondheid mee-
wegen bij hun productontwikkeling, 
productinnovaties en marketing. Het 
Voedingscentrum beloont met de 
Jaarprijs het product of de product-
campagne die het meest bijdraagt 
aan een gezonder eetpatroon van 
Nederland. Meer informatie is te 
vinden op www.vollerkoren.nl 

Espago in nieuwe stijl
Aalsmeer - Espago heeft rondom 
de zomer een kleine restyling on-
dergaan. Het antiek heeft plaats-
gemaakt voor strakke moderne 
hoogglans tafels en zuilen waarop 
het veelzijdige assortiment aan ca-
deaus bijzonder smaakvol tot zijn 
recht komt. Eigenaresse Gonnie 
de Koter laat weten dat zo eens in 
de paar jaar een verfrissing van de 
winkel hoog op haar verlanglijstje 
staat. “Het is net als in je eigen huis, 
dat wil je toch ook graag netjes en 
sfeervol ingericht houden.” Het is 
niet alleen de ‘mini facelift’ van het 
interieur, maar er is ook daadwer-
kelijk een nieuw gezicht in de win-
kel te vinden. Monique van Emme-
rik is het team van Espago komen 
versterken. Het cadeauvak is haar 
niet onbekend, zij was jarenlang 
één van de gezichten van de boe-

tiek In in Badhoevedorp.  Een toe-
vallige ontmoeting en wederzijdse 
passie voor het cadeauvak was het 
begin van de kennismaking tussen 
Gonnie en Monique. Zo is Espago  
weer uitgerust met een dynamisch 
team van drie dames met allen 
Aalsmeerse roots. Kerst brengt dit 
jaar naast de traditionele zilver en 
gouden combinaties ook  de kleur 
brons. Onlangs werden weer diver-
se beurzen bezocht waar een aan-
tal bijzondere items voor  het najaar 
en de kerst werden ingekocht. Niet 
alleen voor hem of haar, maar zeker 
ook voor relatiegeschenken is Espa-
go het juiste adres. Het netwerk van 
leveranciers is zeer divers en allen 
zijn graag van dienst bij het leveren 
van de juiste relatiegeschenken op 
maat.  Kortom Espago in de Opheli-
alaan is weer een bezoekje waard.

Speciale verkoop Rode Kruis  
sint- en kerstspullen
Aalsmeer - Op vrijdag 27 november 
van 9.00 tot 17.00 uur zal de verkoop-
stand van het Rode Kruis Aalsmeer 
staan bij supermarkt Hoogvliet in 
Oost. Sinterklaas is altijd een gro-
te klant van het Rode Kruis en voor 
zijn pakjesavonden zijn er weer vol-
op warme sjaals, geitenwollen sok-
ken, wollen handschoenen, truien 
en nog veel meer te vinden. 
Voor de kerst zijn er ook dit jaar 
weer heel mooi geborduurde tafel-
lakens en servetten voor héél spe-
ciale prijzen in de aanbieding. Uniek 
zijn de kerst- en nieuwjaarskaar-
ten die door ouderen en vrijwilligers 
van het Rode Kruis zijn gemaakt van 
materialen van kaarten van vorige 
jaren. Die worden dus als het ware 
hergebruikt en het resultaat daar-

van is verbluffend mooi. Wilt u eens 
iets aparts, iets dat niet in de winkel 
te koop is dan moet u zeker even 
bij de Rode Kruis stand langsko-
men. Nieuw in de Rode Kruis collec-
tie 2010 zijn prachtig geverfde zij-
den sjaals. 
Deze sjaals zijn met een speciaal 
soort stoffenverf behandeld en dus 
is elke sjaal uniek van kleur en mo-
tief. In de Rode Kruis stand zal ook 
de Historische kalender  ‘Aalsmeer 
2010’, die Oud Aalsmeer en het Ro-
de kruis gezamenlijk uitgeven, te  
koop liggen. 
De prijs is ook nu weer 8 euro en 
de opbrengst is, onder aftrek van 
kosten voor zowel het Rode Kruis 
Aalsmeer als voor Stichting Oud 
Aalsmeer.   
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Ronde 6 ZABO zaalvoetbal  
Aalsmeer - Aankomende zaterdag-
avond 28 november wordt de ZABO 
zaalvoetbalcompetitie weer voort-
gezet. Het betreft de zesde speel-
ronde van dit seizoen en de wed-
strijden vinden plaats in sporthal 
de Bloemhof aan de Hornweg. Het 
programma ziet er als volgt uit: Om 
18.35 uur Sportcafé de Midi’s tegen 
Mantel Makelaars. Om 19.20 uur De 
Jet Set BV tegen LEMO-Gaat-Los. 
Om 20.05 uur Accon tegen LEMO. 

Om 20.50 uur Amsec Beveiliging te-
gen Schijf Grondboringen en om 
21.35 uur tenslotte DGL tegen Pil-
ler Sport. Publiek is van harte wel-
kom en de toegang tot de tribunes 
van de sportzaal is gratis. 
Huidige stand: Sportcafé de Midi’s 
5-15, Schijf Grondboringen 5-10, De 
Jet Set BV 5-9, Amsec Beveiliging 5-
7, Mantel Makelaars 5-6, Accon 5-6, 
DGL 5-6, LEMO 5-6, Piller Sport 5-
5, LEMO-Gaat-Los 5-0.

Met 1 kilometer Kids-run 
Ringvaartloop 2009 zondag
Aalsmeer - Atletiek Vereninging 
Aalsmeer (AVA) organiseert op zon-
dag 29 november de Ringvaartloop.  
De basis van de Ringvaartloop is 
de 10 Engelse mijlen (16,1 kilome-
ter). Daarnaast kan deelgenomen 
worden aan een 5 kilometer loop 
en wordt een 1 kilometer Kids-run 
uitgezet.  De start en finish zijn bij 
de atletiekbaan in de Sportlaan. In 
2008 was het al knap winter tijdens 
de loop, de latere lopers finishten in 
de sneeuw.  
De snelle lopers waren al binnen, 
maar hadden, waarschijnlijk mede 
door het koude weer met de straf-
fe wind, het baanrecord niet ver-
broken. Het baanrecord voor de 10 
Engelse mijlen staat op 1:05:58 uur 
bij de vrouwen op naam van Cori-
na Voorn en op 54:21 minuten bij de 
heren op naam van Michael Woer-
den.  Mocht het baanrecord van de 
10 Engelse mijlen sneuvelen, dan is 

de premie 50 euro. Startende lopers 
die de komende winter iets aan hun 
conditie willen gaan doen kunnen 
zich uitleven op de 5 kilometer. Om 
11.00 uur is de start van de 10 En-
gelse Mijlen (16,1 km). De kosten 
voor deelname zijn 5 euro. Om 11.05 
uur zal het startschot klinken voor 
de 5 kilometer. 
Deelnemen kost 3,50 euro per per-
soon. En om 11.10 uur mogen de 
deelnemers aan de 1 kilometer Kids-
run van start. Hier zijn geen kosten 
aan verbonden. Er zijn diverse ca-
tegorieën waarin de prijzen worden 
verdeeld. De eerst prijs is steeds 25 
euro, de tweede prijs 15 euro en de 
derde prijs is 10 euro. Voor iedere 
loper is er na afloop een leuke her-
innering. 
Voor meer informatie, contactper-
sonen en het inschrijfformulier kun-
nen geïnteresseerden terecht op 
www.ringvaartloop.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 28 november

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Vlug en Vaardig 1 14.30 u
Aalsmeer 3 – CJVV 2 14.30 u
NFC/Brommer 2 - Aalsmeer 4 12.00 u
AMVJ 6 - Aalsmeer 5 14.30 u
Amstelveen 4 - Aalsmeer 6 14.30 u
Bloemendaal 4 - Aalsmeer 7 14.30 u
Aalsm/RKAV Vet.1 – V’zang Vet.1 14.30 u

Junioren
De Dijk A1 - Aalsmeer A1 14.30 u

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

R.K.A.V.
NFC/Brommer 3 - RKAV 2 14.00 u
Aalsm /RKAV Vet.1 – V’zang Vet.1   14.30 u
THB Vet.1 – RKAV Vet.2 14.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Adam Seref Spor B1 - J.A.United.B1 13.00 u
J.A.United.C1 – Hoofddorp C3 13.00 u
J.A.United.C2 – Zandvoort C2  11.30 u
DSS C1 - J.A.United.C3 13.30 u

Pupillen
J.A.United.D1 – Forza Almere D1 13.00 u
J.A.United.D2 – Pancratius D4 11.15 u
AS’80 D4 - J.A.United.D3 12.30 u
J.A.United.D4 – RKAVIC D2 11.15 u
Buitenveldert D5 - J.A.United.D5 16.15 u
SCW D2 - J.A.United.D6   9.00 u
VVC E1 - J.A.United.E1 10.00 u
RAP E2 - J.A.United.E2 10.30 u
J.A.United.E3 – J.A.United E4   9.00 u
VVC E5 - J.A.United.E5 10.00 u
J.A.United.E6 – Vogelenzang E1   9.00 u
Hoofddorp E9 - J.A.United.E7   9.00 u
Badhoevedorp E2 - J.A.United.E8 10.45 u
Roda’23 E8 - J.A.United.E9 11.45 u
J.A.United.F1 – Hoofddorp F2 10.15 u
Legm.vogels F2 - J.A.United.F2   9.00 u
J.A.United.F3 – DSOV F1   9.00 u
Kon.HFC F 13 - J.A.United.F4  9.00 u
Hoofddorp F7 - J.A.United.F5   9.00 u
UNO F1 - J.A.United.F6   8.30 u
Bloemendaal F 12 - J.A.United.F7   9.00 u
Onze Gazellen F8 - J.A.United.F8 10.30 u
BSM F2 - J.A.United F9   9.30 u

Meisjes
J.A.United.MC.1 – Zw.burg MC.1 11.30 u
HBC MD.1 - J.A.United.MD.1 10.15 u
J.A.United.MD.2 – Overbos MD.1 11.15 u
J.A.United.ME.1 – DIOS ME.1   9.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D2 – Fortius D2   9.30 u
Ouderkerk D6 - RKDES D3 10.30 u
DSK D4 - RKDES D4 11.45 u
RKDES E1 – Legm.vogels E3   9.30 u
RKDES E2 – CTO’70 E1   9.30 u
AFC E 14 - RKDES E3   9.00 u
Zwanenburg E 10 - RKDES E4   9.00 u
Roda’23 F3 - RKDES F1 10.15 u
RKDES F2 – Legm.vogels F6 11.00 u
SDZ F5 - RKDES F3   9.00 u
RKDES F4 – De Meer F3 11.00 u
RKDES F5 – Sp.Martinus F8   9.30 u
RKDES F6 – Legm.vogels F 11 11.00 u

DCG F9 - RKDES F8 11.15 u
RKDES F9 – AS’80 F 13   9.30 u

Dames en meisjes
DVVA DA.1 - RKDES DA.1 13.15 u
RKDES MA.1 – Victoria MA.2 11.00 u
Diemen MB.1 - RKDES MB.1 14.30 u
SCW MC.1 - RKDES MC.1 11.15 u
Tos Actief MD.1 - RKDES MD.1 10.00 u
HBC ME.1 - RKDES ME.1   9.00 u

S.C.W.
NFC./Brommer 1 - SCW 1 14.00 u
Legm.vogels 2 - SCW 2 13.00 u
SCW 3 – Sp.Martinus 2 11.30 u
SDW Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – RCH Vet 3 14.30 u
SCW Vet.3 – Stormvogels Vet.1 14.30 u
Parkstad Vet.2 - SCW Vet.4 12.00 u

Junioren
SCW A1 – RCH A1 12.30 u
VVC B2 - SCW B1 11.30 u
Argon B5 - SCW B2 12.30 u
AMVJ C1 - SCW C1   9.30 u

Pupillen
TABA D1 - SCW D1 11.15 u
SCW D2 – J.A.United D6   9.00 u
TABA D5 - SCW D3   9.00 u
SCW E2 – Hillegom E3   9.00 u
Overbos E 10 - SCW E3 10.00 u
SCW F1 – VSV F5   9.00 u
SCW F2 – Overbos F9   9.00 u
Hoofddorp F 10 - SCW F3   9.00 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Altius DA.1 14.30 u
WV-HEDW MB.1 - SCW MB.1 12.00 u
SCW MC.1 – RKDES MC.1 11.15 u
Sp.Martinus MD.1 - SCW MD.1 12.45 u
Roda’23 ME.1 - SCW ME.1 10.15 u

Zondag 29 november

R.K.A.V.
RKAV 1 – VVA/Spartaan 1 14.00 u
RKAV 2 – Waterwijk 3 11.30 u
RKAV 3 – ZRC/Herenmarkt 2 11.30 u
RKAV 4 – Ouderkerk 3 14.00 u
Heemstede 4 - RKAV 5 13.30 u
Pancratius 8 - RKAV 6 11.30 u

Dames
‘T Gooi DA.2 - RKAV DA.1 11.00 u

Jong Aalsmeer United

J.A.United B1 – RKDES B2 11.30 u

R.K.D.E.S.
HBC 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 2 – Abcoude 3 11.00 u
RKDES 3 – Hillegom 2 14.00 u
RKDES 4 – Meteoor 2 12.00 u
RKDES 5 – ABN AMRO 2 14.00 u
Buitenveldert 6 - RKDES 6 15.30 u
RKDES 7 – KLM 3 14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Legm.vogels A1           14.00 u
Hollandia B1 - RKDES B1                10.00 u
J.A.United B1 - RKDES B2               11.30 u
AFC C2 - RKDES C1                          9.00 u
RKDES C2 – Hellas Sport C2           12.00 u

PV De Telegraaf viert 100-jarig 
bestaan met receptie
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
26 november, is het 100 jaar geleden 
dat  Postduivenvereniging De Tele-
graaf is opgericht. Ter gelegenheid 
van dit jubileum organiseert PV De 
Telegraaf een receptie. Tijdens deze 
receptie zal loco burgemeester Jaap 
Overbeek acte de présence geven 
en zal ook het bestuur van Afdeling 
Noord Holland aanwezig zijn. De Te-

legraaf heeft haar best gedaan om 
ook alle oud leden van de vereni-
ging uit te nodigen. Echter niet al-
le adressen zijn door verhuizingen 
en dergelijke bekend. U bent uiter-
aard ook van harte welkom tijdens 
de receptie. De receptie vindt plaats 
op zaterdag 28 november van 15.00 
tot 17.00 uur in het clubgebouw aan 
de Dreef 1.

Kerkenvoetbaltoernooi in 
Proosdijhal zaterdag
Kudelstaart - Op zaterdag 28 no-
vember wordt voor het derde op-
eenvolgende jaar weer een ker-
kenvoetbaltoernooi gehouden in de 
Proosdijhal. Dit jaar doen er teams 
mee van de LEG, de Dorpskerk, de 
Cama-gemeente, de Oosterkerk, de 
Christelijk Gereformeerde Kerk Lijn-
baan, de Alpha kerk en de SOW-ge-
meente Kudelstaart.Wie zal dit jaar 
de door Gert Stronkhorst slagerij 
beschikbaar gestelde wisseltrofee 
winnen? Wordt dat voor de derde 

keer de LEG of is er een ander team 
in staat om de beker dit jaar mee 
naar huis (kerk) te nemen?
Kom het allemaal zien in de Proos-
dijhal op zaterdag 28 november 
vanaf 16.00 uur. Om 20.00 uur wordt 
er als intermezzo gestreden om de 
penaltybokaal door predikanten van 
de kerkelijke gemeenten. De fina-
lewedstrijd van het toernooi zal om 
22.20 uur plaats vinden.
Voor meer informatie: Jan Weij, tel. 
323329.

VVAalsmeer in de kwartfinale 
Aalsmeer - VVAalsmeer heeft zich 
via een 3–2 overwinning op SVIJ 
uit IJmuiden de kwart finale van de 
Haarlems Dagblad cup bereikt. De 
volgende tegenstander zal Hoofd-
dorp (zondag) zijn dat zich via een 
2–4 overwinning op Hillegom 2 ook 
voor de kwart finale plaatste. Een 
datum voor deze wedstrijd is nog 
niet bekend. Aalsmeer startte over-
donderend met Ruud den Hooglan-
der achter de spitsen en Thomas 
Harte voor Erik Rijkmans op het 
middenveld. Met Salih en Ilker Yil-
diz als zwervende spitsen wist SVIJ 
zich geen raad. Al in de vierde mi-
nuut was het Ruud den Hooglan-
der die uit een voorzet van Salih Yil-
diz de korte hoek trof, 1-0. Een fout 
in de achterhoede van SVIJ werd 
door goed opletten van Salih Yildiz 
afgestraft, 2-0. In plaats van door te 
stoten naar een riante voorsprong 
bleef het wel leuk om naar te kijken, 
maar het scorebord veranderde niet. 
Daarna liep het spel voor geen me-
ter meer. De snelheid was er uit en 

dit pakte verkeerd uit. SVIJ begon 
over aanvallen te denken en een 
mooie lob over keeper Sander Bak-
ker betekende 2-1. Aalsmeer was 
niet wakker geschud en volhard-
de in doorzichtig spel. In de 84e mi-
nuut kwam de verdiende gelijkma-
ker voor SVIJ. Een bal over 25 meter 
over de twijfelende Sander Bakker 
betekende 2–2. Het mooiste doel-
punt kwam in de 87e minuut toen 
Thomas Harte uit een voorzet van Il-
ker Yildiz de bal vol op zijn schoen 
met een neerwaartse curve in het 
dak van het doel schoot, 3–2. De 
laatste kans was voor SVIJ in de 
laatste seconde. Met ook de keeper 
voor het Aalsmeer doel voorkwam 
Sander Bakker met een riskante 
redding een zeker doelpunt. En zo 
hoefde Aalsmeer geen penalty se-
rie uit te vechten met SVIJ. Komen-
de zaterdag speelt Aalsmeer uit te-
gen Vlug en Vaardig uit Amsterdam. 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 

Jack van Muijden

BeachTeam Aalsmeer gaat 
derde seizoen in!
Aalsmeer - BeachTeam Aalsmeer 
(BTA), het eerste commercië-
le beachvolleybal-team van Neder-
land, gaat dit jaar alweer haar der-
de seizoen in. Door een combinatie 
van hard werken, goede basisfacili-
teiten en een nauwe samenwerking 
met het bedrijfsleven, zijn er het af-
gelopen seizoen uitstekende resul-
taten behaald. Zo zijn er door de 
teams verschillende podiumplaat-
sen in binnen- en buitenland be-
haald met als hoogtepunt de twee-
de plaats tijdens het druk bezoch-
te NK 2009 beachvolleybal in Sche-
veningen! 
Naast de vertrouwde gezichten mag 
BTA dit seizoen twee nieuwe spelers 
verwelkomen: Stan van Laanen en 
Jeroen Vismans. Stan van Laanen 
(29) is een speler met veel nationa-
le en internationale ervaring. Hij wil 
graag met BTA de aansluiting bij de 
Nederlandse top vinden. Jeroen Vis-
mans (18) heeft al twee Nederland-
se titels beachvolleybal op zijn naam 
staan (NK onder de 18 en NK onder 
de 20 jaar) en heeft deelgenomen 
aan de EK en WK onder de 20 jaar. 
Ook hij hoopt zich dit jaar als speler 
verder te ontwikkelen om zowel na-
tionaal- en internationaal goede re-
sultaten neer te zetten. De spelers 

van BTA zijn inmiddels in The Beach 
gestart met de BTA Bootcamp. Tij-
dens deze Bootcamp worden de 
spelers onder leiding van trainer/
coach Richard de Kogel, mental 
coach Henry de la Croix en kracht-
trainer Hein Macnack van Pro-Wave 
fitness klaargestoomd voor het ko-
mende seizoen. Doel van de trai-
ners en spelers is om het komen-
de seizoen de stijgende lijn vast te 
houden en mooie resultaten neer 
te zetten.  De spelers van Beach-
Team Aalsmeer live aan het werk 
zien? Kom dan naar The Beach 
Open(dag) op zondag 27 december. 
Deze dag staat het teken van top 
Beachvolleybal tijdens ‘The Beach 
Challenge’ tussen de landenteams 
van  Nederland en Groot-Brittan-
nië. Rondom het toernooi worden 
tal van activiteiten georganiseerd. 
Zo zijn er demonstraties, clinics en 
workshops voor jong en oud (met 
onder meer Salsa, Zumba, Spinning 
en Kick ’n Punch). Verder zijn er di-
verse marktkraampjes en stands die 
bezocht kunnen worden en is er een 
loterij waarvan een deel van de op-
brengst voor KIKA is. De kinderen 
kunnen zich vermaken op het kids-
plein en de entree is gratis! Meer in-
fo: www.beach.nl.

De winnaars van vorig jaar: Sensation Boys!

Zaterdag darten in Dorpshuis 
Viertallentoernooi Poel’s Eye!
Kudelstaarat - In het verslag van 
twee weken geleden volgde er een 
oproep aan de oude dart gezich-
ten van Poelseye. Er werd aan de-
ze oproep gehoorzaamd, niemand 
minder dan Willem Monsees kwam 
weer eens een gezellig avondje dar-
ten in dorpshuis Het Podium.  Wil-
lem kwam met speels gemak tot de 
kwartfinale van de Scone Ronde en 
raadt, mede daarom, oud Poel’s Eye 
gezichten, maar ook nieuwe darters 
in de omgeving, aan om dit spekta-
kel mee te maken.
Naast de gezelligheid en het dar-
ten vallen er natuurlijk ook prijzen 
te winnen, zoals de mooie planten 
van Baardse B.V, een heerlijke fles 
scone bier of een doosje met cho-
colade van de E-markt. Er wordt ook 
nog een ranking systeem bijgehou-
den voor elke bezoeker van Poel’s 
Eye waarmee aan elk einde van het 
seizoen prachtige bekers te win-
nen zijn. Om mogelijke problemen 
te voorkomen nogmaals de melding 

dat er morgen, vrijdag 27 november, 
niet gedart zal worden in het Dorps-
huis. Voor de teleurgestelde darters, 
die staan te popelen om weer eens 
een pijltje te gaan gooien, kunnen 
gerust adem halen. Er is namelijk 
een dag later wel weer darten in het 
Dorpshuis, weliswaar geen toernooi 
zoals op reguliere vrijdag avond 
maar het gezellige Viertallen toer-
nooi! Dit evenement word gespon-
sord door de Sconebier brouwe-
rij en was vorig jaar een groot suc-
ces. Naast de gezellige sfeer en de 
altijd mooie bekers valt er voor het 
winnende viertallen team een spe-
ciale fles met maar liefst 6 liter sco-
ne bier te verdienen. Bent u geïn-
teresseerd en wilt u ook meedoen? 
Maak dan een team van vier perso-
nen, wees aanwezig voor 19.30 uur 
en je doet mee! Deelname per team 
kost 10 euro. 
Wilt u meer informatie over dit toer-
nooi, kijk dan even op de site www.
poelseye.nl.      

Koppelkaarten 
bij Oostend
Aalsmeer - De volgende koppel-
speelavond van buurtvereniging 
Oostend is op maandag 30 novem-
ber en de aanvang is 20.00 uur pre-
cies. De zaal gaat open om 19.30 
uur. Plaats van spelen is buurthuis 
het Middelpunt aan de Wilhelmina-

straat. Het koppelklaverjassen op 
16 november is gewonnen door het 
duo Ans van der Stroom en T. Buw-
alda met 6049 punten. De poedel-
prijs is uitgereikt aan het koppel K. 
Kuggelein en Floor van Engelen met 
3629 punten. 
Voor alle andere activiteiten van BV 
Oostend: www.bvoostend.come-
2me.nl Bellen kan naar het nieuwe 
nummer van het Middelpunt: 06-
21273729.

Korfballers VZOD tenonder 
in ‘superspannend’ duel 
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
begon voor VZOD/van der Boon de 
competitie. Gelijk een van de drie 
titel kandidaten, DKV uit IJmui-
den, was de tegenstander. Voordat 
de wedstrijd zou gaan aanvangen 
liep de Proosdijhal vol met ouders 
en  veldkampioenen.  Deze pupil-
len van VZOD, die afgelopen veld-
competitie kampioen waren gewor-
den, mochten met hun helden van 
het eerste voor een volle Proosdijhal 
de medailles uit handen van DKV 
en VZOD-spelers in ontvangst ne-
men. En nadat ze bloemen hadden 
ontvangen en heerlijk met taart en 
slagroom  hadden geknoeid ging 
de wedstrijd van start. Al snel bleek 
dat DKV een geduchte tegenstan-
der zou zijn, want  al in de eerste 
minuut wist een dame van DKV de 
bal van grote afstand door de korf 
te gooien. 
Het eerste aanvalsvak met Mar-
tijn Vervark, Maurice Klop, Eline 
Ruessink en Maaike Heil, speel-
de te verkrampt en wat ze meestal 
doen,  scoren, dat bleef nu te lang 
uit. VZOD /van der Boon was aan de 
wedstrijd begonnen met drie spe-
lers uit het tweede:  Eline Reussink, 
Eric Spaargaren en Willem Mast 
pasten zich prima aan en behoor-
den tot de betere spelers gedurende 
de wedstrijd. Na een 0-1 voor DKV 
kwam VZOD/van der Boon op een 
kleine voorsprong via Martijn Ver-
vark en Eric Spaargaren, maar lang 
kon deze voorsprong niet worden 
vast gehouden. DKV liep uit naar 
2-4, maar gelukkig voor VZOD/van 
der  Boon was Donja Passies in 
vorm en voor rust bracht ze de stand 
door 2 treffers op 4-4. In de tweede 
helft  kwam DKV uit IJmuiden be-
ter uit de startblokken en voordat 
VZOD/van der Boon het in de ga-
ten had, was ze door DKV weer op 2 

doelpunten achterstand gezet, weer 
moest VZOD een achterstand zien 
weg te werken, maar via Donja Pas-
sies, Willem Mast en Maaike Heil 
werd een achterstand omgezet in 
een magere voorsprong, 7-6, maar 
lang kon men daar niet van genie-
ten. Weer was het DKV die gebruik 
maakte van de krachten die VZOD 
had verspeeld met het inhalen van 
een achterstand en na 2 doelpunten 
van DKV keek men weer tegen een 
achterstand aan en weer was het 
Donja Passies die de stand gelijk 
maakte:  8-8. Het begint eentonig te 
worden, maar DKV breidde de voor-
sprong weer met 2 punten uit; 8-
10. Willem Mast verkleinde de mar-
ge weer tot 9-10, maar DKV speel-
de de wedstrijd goed uit door met 
VZOD mee te scoren via een 9-11, 
met nog 5 minuten te spelen gloor-
de er toch een beetje hoop op de 
tribune toen Maaike Heil de stand 
op 10-11 bracht, maar DKV speelde 
de wedstrijd professioneel uit zodat 
VZOD zonder punten van  het veld 
stapte. “Het veldspel was goed, nu 
nog de punten maken”, sprak een 
teleurgestelde coach Klaas Bosman 
na de wedstrijd. Komend weekend 
spelen het eerste en tweede uit bij 
KIOS uit Nieuw-Vennep,  een ande-
re titel kandidaat.

Foto Don Ran

Jeugdhandbalnieuws
Jongens B1 FIQAS Aalsmeer 
nemen leiding in competitie
Aalsmeer - Zondag 22 november 
stond Vrone op het programma voor 
de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer 
en ze wisten dat ze flink aan de bak 
moesten. Ook Vrone had namelijk 
alle wedstrijden tot nu toe gewon-
nen én zij hadden een beter doel-
saldo. Vrone ging snel van start en 
scoorde het ene doelpunt na het 
andere. Zo stond het na tien minu-
ten spelen al 1-7 in het voordeel van 
Vrone. Aalsmeer moest iets verzin-
nen en besloot voor een 6-0 verde-
diging te kiezen. Dit bleek een goe-
de zet, want Vrone kwam er veel 
minder makkelijk door. Bij FIQAS 
Aalsmeer gingen de systeempjes 
lopen en waren er veel mooie indivi-
duele acties te zien. Zo ging de rust 
in met een gelijke stand: 12-12. In 

de tweede helft bleef het gelijk op 
gaan. De Aalsmeerse jongens hiel-
den hun koppie erbij en werkten met 
elkaar keihard voor de winst. Met 
nog drie minuten te spelen stond er 
een stand van 26-26 op het score-
bord. Op dat moment stopte Mark, 
die de hele tweede helft goed stond 
te keepen,  een belangrijke bal. En 
via een break én een mooie laat-
ste aanval wist FIQAS Aalsmeer als-
nog te winnen: 28-26. De B2 wist af-
gelopen zondag nipt te winnen van 
Aristos, eindstand 19-18. Aanstaan-
de zondag staat voor de B2 de top-
per tegen Shot 73 op het program-
ma in de Bloemhof. De meiden van 
C1 hadden zaterdag Top/DSS als te-
genstander. De ploeg uit Heemskerk 
was de betere en won met 12-6.

Tophandbal in 
de Bloemhof!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag, 
28 november kunnen handballief-
hebbers genieten van twee top-
wedstrijden in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. Om 18.45 uur 

staat eerst de topper in de Eerste 
Divisie op het programma tussen de 
dames van FIQAS Aalsmeer (die op 
een derde plaats staan) en koploper 
DSS. Daarna, om 20.30 uur, spelen 
ook de heren van FIQAS Aalsmeer 
een thuiswedstrijd: hun tegenstan-
der is de ploeg van Limburg Lions. 
Mis het niet, publiek is van harte 
welkom!
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Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 17 november:
Lijn A
1 Lucas Rombouts en Gert Wentzel 60,71
2 Jan Eveleens en Janny Tates 59,70
3 Jan en Krijnie Joore 57,71
4 Theo Blom en Ko van Es 55,03
5 Martha en Theo Teunen 54,40
6 Marianne Joore en Herma Raggers 50,89
7 Françoise Daudel en Tilly Eveleens 49,49
8 Alie v. Verseveld en Tiny v. Zijverden 47.86
9 Jan en Jaap Geleijn 46,73
10 André Lanser en Joris v.d. Zwaard 45.21
11 Juul en Matje Wentzel 44,94
12 Wil Groot en Trudy Stokkel 44,82
13 Ton Leuven en Cor Kroes 43.18

14 Gonny en Pim van der Zwaard 39,94 
Lijn B
1 Anny van Buyten en To v.d. Maarl 57,14
2 Oege de Jong en Ang.Korenromp 55.36
3 Coby en Gerrit van Leeuwen 55.10
4 Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 54.85
5 Nelly Mul en Marry Tulp 54.34
6 Ger Lubbers en Willy Stokman 54,08
7 Anny en Sima Visser 53.57
8 Jan en Mien Korenwinder 52.81
9 Klaas Maarse en Adri Otto 50,77
10 Erna en Pieter Jongkind 49,74
11 An Joore en Mien van der Laarse 46,94
12 R. Doornbos en Tineke Molenaar 45.66
13 Ben Wahlen en Huub Zandvliet 45.15
14 Bep Brockhoff en A. Roodenburg 40.82
15 Piet Vis en Jan van Zwieten 39.80

Schaakclub ’t Kalende Pionnetje 
Fred Buskermolen nog niet 
helemaal toppie!
Kudelstaart - Fred Buskermolen 
is na twaalf ronden schaken nog 
steeds niet op zijn oude niveau. 
Ondanks dat Fred zijn partij tegen 
Jaap van der Bergen won, had hij de 
grootst mogelijke moeite de aanval-
len van Jaap af te slaan. 
Door een ongelukkige zet van Jaap 
wist Fred de partij te winnen, maar 
erg overtuigend was het allemaal 
niet. Kees van der Weijden en Adri 
Meijhuis moeten zo langzamer-
hand ongeveer al duizend keer te-
gen elkaar gespeeld hebben, waar-
van Kees er 500 gewonnen heeft en 
Adrie de andere helft. 
Afgelopen donderdag was het 

Kees die in het eind spel de dame 
van Adrie won en vervolgens na 
veel heen weer zetten van zijn da-
me Adrie schaakmat wist te zet-
ten. Armando van der Hoorn was er 
bij binnenkomst van overtuigd dat 
hij zou gaan winnen. Echter, in zijn 
partij tegen Jurgen van der Zwaard 
had hij een tussenschaak over het 
hoofd gezien waardoor hij zijn dame 
verloor. Voor Jurgen was het hier-
na geen fouten maken, de partij uit 
spelen en winst pakken. Peter de 
Jong had in zijn partij tegen Richard 
Piller niets in te brengen en moest al 
na 30 minuten zijn partij als verloren 
beschouwen.

Schakers van AAS 1 scoren 
sensationele overwinning
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft zichzelf over-
troffen met een 5,5-4,5 overwinning 
op het veel sterker geachte eerste 
team van Zukertort Amstelveen 1. 
Dit team heeft vele jarenlang in de 
meesterklasse gespeeld en is on-
langs gedegradeerd naar de eerste 
klasse. Amstelveen leek weer op de 
weg terug maar dat deerde de Azen 
niet. Met gemiddeld 130 ratingpun-
ten minder trokken de Azen fel van 
leer. Het was daarentegen wel Am-
stelveen die de leiding pakte. Henk 
Noordhoek moest een pétit combi-
nation toelaten en verloor materi-
aal; ook een tegen-truc werkte niet. 
Marco de Groot ging het midden-
spel in met een pion minder, maar 
het loperpaar gaf compensatie. Na 
enig consolideren bleek het lastig 
voor wit om verder te komen, van-
daar dat tot remise werd besloten. 
Paul Karis dacht dat de wedstrijd om 
twee in plaats van één uur begon 
en was derhalve flink te laat. On-
danks heftig verzet bleek het ver-
schil in speelsterkte in de tijdnood-
fase. Ben de Leur had een kwaliteit 
geofferd voor een aanval op de wit-
te koning, maar die kwam niet echt 
van de grond. Wit consolideerde 
nauwkeurig en bleef materiaal voor. 
Dat bracht de stand op 3,5-0,5 maar 
er was goed nieuws op komst. De 
topborden van AAS weten van wan-
ten en scoorden er flink op los. Jef-
frey van Vliet speelde op zijn eigen 
wijze: sterk en nauwkeurig. Hij wist 
de zwarte koning onder druk te zet-
ten, wat een handvol pionnen op-
leverde. De tegen-dreigingen wer-
den simpel gepareerd en het punt 
was binnen. 
Paul Schrama speelde ook een pri-
ma partij. Vakkundig manoeuvre-
rend wist hij een gevaarlijke aan-
val te ontwikkelen, wat de zwart-
speler noopte zijn dame te geven. 
De technische fase was daarna wel 
aan Paul besteed. Marc Trimp trok 
de stand weer gelijk door in een wil-
de gooi- en smijtpartij net wat accu-
rater te zijn in tijdnood dan de Am-
stelveen speler. Invaller Rene Jun-
gen kwam in zijn spelletje terecht, 
dan is hij altijd gevaarlijk. Toen hij 
het initiatief greep moest wit een to-
ren geven om niet meteen mat te 

gaan. Consolidatie was daarna aan 
de orde van de dag en toen Re-
ne zijn stukken op de juiste plek-
ken had was de winst binnen. In-
eens waren de kansen dus gekeerd, 
4,5-3,5 voor AAS. AJ Keessen leek 
de betere stelling te hebben maar 
zwart gaf geen krimp. Sterker in tijd-
nood won zwart een belangrijke pi-
on waar AJ niet direct compensa-
tie voor kreeg. Toen hij ook dame-
ruil moest toestaan leken de zwar-
te vrijpionnen beslissend, maar AJ 
kromde de rug en wist dermate 
veel hindernissen op te richten dat 
er een smal pad naar remise ont-
stond; dat liet AJ zich niet ontglip-
pen. Dat bracht de stand op 5-4 met 
alleen nog Simon Groot bezig. Hij 
had een stuk geofferd om de zwar-
te koning uit te roken. De aanval 
die hij kreeg was daarna voldoen-
de om het geofferde materiaal met 
rente terug te winnen. Zwart moest 
vluchten in een eindspel met onge-
lijke lopers en twee pionnen min-
der, iets wat Simon niet meer kon 
verliezen, maar ook net niet winnen. 
Het bracht wel de overwinning aan 
de Azen. Schaakclub AAS schaakt 
iedere vrijdagavond in de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat vanaf 
19.00 uur. Informatie: 0297-324459 
of 0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Simon Groot scoorde het beslissen-
de halve punt.Mooie overwinning derde team 

van Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen maandag-
avond 16 november was de bonds-
wedstrijd van SCA 3 tegen De Uil 5 
uit Hillegom. Gelukkig was voorzit-
ter Clemens Koster niet in het ce-
ment vereeuwigd dankzij z’n oplet-
tende vrouw en kon zich nog net 
met  het team begeven naar Hil-
legom waar een warme match te 
wachten stond. Helaas niet voor de-
zelfde Clemens die na al vroeg in 
de wedstrijd sterker kwam te staan 
toch zichzelf vergaloppeerde en de 
eerste nul liet aantekenen. Deze 
nul was helaas ook weggelegd voor 
Rob van Haaften. Ron Klinkhamer 
hield het bord in evenwicht met z’n 
remise en de overige spelers wisten 
allemaal te winnen. Jos Bakker, al  
de hele partij sterker staand, maak-
te het overtuigend af op bord 1.  Leo 
Buis en Tom van der Zee namen ook 
de winst mee naar huis. Dan Jan van 

der Laarse op bord 8 had lang no-
dig om  de strijd in z’n voordeel te 
beslissen, maar de aanhouder wint, 
dus  winst voor Jan. De hoofdrol 
was eigenlijk weggelegd voor Mar-
co Hutters die zich op z’n schaak-
bord bewoog al was het een diep-
zwarte skipiste en hij soms balance-
rend langs de afgrond toch z’n wel-
bespraakte tegenstander de mond 
wist te snoeren. Die tegenstander is 
of z’n beroep als marktkoopman mis 
gelopen of had cabaretier moeten 
worden met z’n opmerkingen die 
Marco van z’n stuk moesten bren-
gen. Maar gelukkig liet Marco zich 
niet gek maken en wist z’n tegen-
stander eindelijk tegen de invallen-
de nacht stil te krijgen en zo twee uit 
twee te noteren,. Een mooie 5.5-2,5 
overwinning voor het derde team, 
dat nu gedeeld aan de leiding gaat 
in de poule.  

SV Omnia afdeling toestelturnen
Goud, zilver en brons turnsters 
bij eerste rayonwedstrijd
Aalsmeer - Op zondag 22 novem-
ber vonden in de Turnace Hall of 
Gymnastics in Amsterdam de eerste 
voorwedstrijden plaats van de NTS 
toestelturnen afdeling rayon Am-
sterdam. Het was zowel voor turn-
sters, leiding en als juryleden een 
hele nieuwe start wat betreft de 
puntentelling. 
Net als bij de topsport krijg je nu  
bij alle toestellen een waardering 
voor de moeilijkheidsgraad en daar-
bij een waardering voor de uitvoe-
ring. Bij de instap niveau 11 in de 
vijfde divisie turnden zes  Omnia-
meisjes. Alle zes turnden ze voor het 
eerst in de vijfde divisie. Van deze 
zes turnsters eindigden GuoXin Ver-
hoef en Tess Piet  resp.op de elfde 
en twaalfde plaats. Joy Hoving en 
Lindsay Commandeur werden resp. 
zesde en zevende. Leonie wist een 
mooie derde plaats te bereiken en 
mocht de bronzen medaille in ont-
vangst nemen. Jasmin Aileen span-
de de kroon! Zij  turnde een uitste-
kende wedstrijd en kreeg de gou-
den medaille! 
Bij de pupillen 1 niveau 10 in de vijfde 
divisie turnden drie Omnia-meisjes: 
Iris Engel, Kim Nederstigt en Roslin 
O’Shea. Iris deed voor het eerst mee 
in de vijfde divisie. Ze is sinds vo-
rig seizoen twee niveaus gestegen 
en turnde nu een goede wedstrijd, 
waarbij ze op de zevende plaats ein-
digde. Roslin turnde vooral een hele 
goede balkoefening waar ze zelfs bij 
de koprol er op bleef! Ze werd der-
de en mocht de bronzen medaille in 
ontvangst nemen. 
Kim turnde op de vloer het hoog-
ste cijfer van alle meisjes, maar liet 
op de balk een paar puntjes liggen. 
Kim eindigde op de tweede plaats 
en kreeg de zilveren medaille. Bij de 
jeugd niveau 8 in de vijfde divisie 
zouden twee Omnia-turnsters deel-
nemen, maar  Anouk Straathof kon 
helaas niet meedoen omdat ze net 
een paar dagen ervoor een bal op 
haar vingers gekregen had. Dani-
scha Goede turnde een hele goede 
wedstrijd, waarin ze voor het eerst 
haar keuze vrije oefening op mu-
ziek mocht uitvoeren. Dit ging heel 
goed met als primeur de arabier 
flick-flack. 
Danischa eindigde op een mooie 
vierde plaats en kreeg hiervoor 
ook een medaille uitgereikt vanwe-
ge het aantal deelneemsters dat bij 
deze categorie op 23 kwam. Bij de 
junioren niveau 8 in de zesde divi-
sie turnden  voor SV Omnia Kirsten 
Kniep, Lieselotte van Velzen en Ni-
lou Spring in ’t Veld. Kirsten en Lie-
selotte turnden een goede wedstrijd 
en  eindigden resp. op de vijfde en 
zesde plaats. 

Nilou’s vader had een nieuw turn-
pakje beloofd als ze eerste zou wor-
den. Eigenlijk als grapje bedoeld, 
maar het heeft klaarblijkelijk gehol-
pen want ze werd inderdaad kampi-
oene bij de junioren en mocht dus 
de  gouden medaille en haar nieu-
we turnpakje in ontvangst nemen! 
Bij de senioren niveau 7 in de zesde 
divisie turnde voor Omnia Tanya Ka-
roui. Ze turnde een hele goede wed-
strijd, maar op de brug kreeg ze vier 
punten minder omdat ze een onder-
deel tekort kwam. 
Dit was nog de onwetendheid van 
het nieuwe systeem. Toch wist ze de 
tweede plaats te bereiken en mocht 
ze de zilveren medaille in ontvangst 
nemen. 
De turnsters van de vijfde divisie 
turnen de tweede voorwedstrijd op 
13 december en de turnsters van de 
zesde divisie turnen op 7 februari 
hun tweede voorwedstrijd. 
De wedstrijdturnsters van SV Om-
nia onder leiding van Anneke Nap 
en Mariët Tas kunnen met het be-
halen van 1 medaille voor de vier-
de plaats, 2 bronzen, 2 zilveren en 
2 gouden medailles terugkijken op 
een zeer geslaagde eerste voorwed-
strijd in het rayon Amsterdam.

Jasmin Aileen won goud bij de cate-
gorie instap niveau elf.

Limietwedstrijd zwemmen
Twee clubrecords Oceanus
Aalsmeer - Zeventien zwemmers 
togen naar Gorinchem om deel te 
nemen aan de door de Biesbosch-
zwemmers georganiseerde limiet-
wedstrijd. Op het programma eerst 
de lange afstanden: 800 en 1500 
vrij, daarna de kortere 100 en 200 
meters. Voor Oceanus liefst 6 da-
mes tegelijk te water op de 800 me-
ter vrijeslag. De winst ging naar Da-
nique Gielen, net voor Nikki van der 
Hoorn. Er was een dik pr voor Chan-
tal Grove, die de derde Oceanus 
zwemster werd. Ze werd gevolgd 
door zus Tamara en door Maxime 
van den Heuvel, die beide een start-
bewijs voor de Nederlandse Kampi-
oenschappen haalden. Kelsey Gie-
len sloot de rij voor Oceanus. Bij de 
heren kwam Vincent Moolhuijsen 
aan de start. Hij ging snel van start 
en haalde daarmee de limieten voor 
de 200 en 400 vrij binnen. Een 800 
vrij limiet bestaat er niet voor hem, 
maar hij zwom een snellere tijd dan 
ooit. Wessel de Jong startte heel 
rustig op de 1500 meter, bleef mooi 
zwemmen en haalde 75 tellen van 
zijn tijd af. Jeffrey Reijnders werd 

zesde, ruim binnen de NK limiet en 
Thomas Verouden verbeterde zich 
zo’n halve minuut. Na de pauze de 
kortere nummers. Robert Rohaan 
verbeterde zich sterk op de 100 vlin-
der en bleef voor het eerst binnen 
de minuut. Donald Hillebregt werd 
tweede en Nick van der Krogt vier-
de met een pr. Robin Pagano Mira-
ni verbeterde haar 200 rug tijd voor 
de tweede week op rij. Theo Be-
glinger was met 2.08.48 sneller dan 
ooit en haalde daarmee een nieuw 
clubrecord. Istvan Spaargaren nam 
wraak op zijn diskwalificatie van vo-
rige week. Nu ging het wel goed en 
nog sneller ook, dus én een NK li-
miet én een clubrecord voor hem. 
Na de 100 vrij van Vincent Moolhuij-
sen (zesde) en Joeri Berends (tien-
de) volgde Robin Pagano Mirani 
met een pr op de 100 rug. Theo Be-
glinger zwom weer een 100 rug on-
der de 1 minuut, waar Istvan Spaar-
garen iets boven zijn tijd op die af-
stand bleef. Bij de afsluitende 200 
school heren een pr voor zowel Joeri 
Berends (2.48.61) als de even oude 
Nick van der Krogt (2.49.36).

Robin Pagano Mirani Wessel de Jong

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 stelt met zege 
derde plaats zeker
Aalsmeer - Met een overwinning 
van 7-3 in en tegen Diemen heeft 
Bloemenlust 1 de derde plaats vei-
liggesteld. Brian v.d. Heuvel was te 
sterk voor alle drie zijn tegenstan-
ders en hoefde slechts één maal ga-
meverlies te incasseren. Hervé Pan-
tegnies deed daar met twee knappe 
zeges niet veel voor onder. Ed Cou-
wenberg won verbasend gemakke-
lijk van de tegenstander waarvan 
Hervé verloor. 
Ook tegen de andere tegenstan-
ders had Ed goede winstkansen, 
maar zoals vaker dit seizoen verloor 
hij twee keer met zeer klein verschil 
in de vijfde game. Samen met Bri-
an sleepte hij wel het zevende punt 
binnen door na een met 12-10 verlo-
ren eerste game alsnog overtuigend 
het dubbelspel te winnen. Met nog 
één wedstrijd voor de boeg is Bloe-
menlust niet meer te achterhalen 
door concurrenten HBC 8 en Die-
men 1. De nummers 1 en 2 zijn op 
hun beurt onbereikbaar voor Bloe-
menlusr, in de laatste competitie-
wedstrijd bepalen de sterkste teams 
Tempo Team 4 en JOVO 5 in een on-

derling duel wie kampioen wordt in 
de derde klasse. Bloemenlust 2 on-
derging thuis tegen de uit Weesp af-
komstige The Victory weer een grote 
nederlaag met 2-8. Er werd gehoopt 
op een flinke verbetering van de 1-9 
verloren uitwedstrijd, dat bleef ech-
ter beperkt tot één gewonnen wed-
strijd meer. 
oor Bloemenlust 3 is de vijfde klas-
se te zwaar gebleken. In Uithoorn 
werd met 6-4 van VDO/SE verloren 
en daarmee is met nog één wed-
strijd te gaan degradatie helaas al 
onafwendbaar voor Irene Gerritsma, 
Mees v.d. Broeck, Willem Visser en 
Zjimmy Kusztykiewicz. Er was Bloe-
menlust 4 veel aangelegen om de 
kleine kans op een kampioenschap 
levend te houden in de thuiswed-
strijd tegen GSV Heemstede 4. Team 
4 (Dirk Piet, Danny Knol en Rob Fa-
ber) was in ieder geval zeer gemo-
tiveerd en dat bleek meteen vanaf 
het begin. 
Er werd vlot uitgelopen naar 4-0 
door winst en uiteindelijk gewonnen 
met 7-3. Het kampioenschap is nu 
nog mogelijk!

Derde en vierde plaats NK 
offroadracen broers Van Es
Rijsenhout - In het eindklassement 
van het Nederalands Kampioen-
schap Off-Roadracen hebben de 
broers Bert en Machiel van Es een 
keurige vierde en derde plaats be-
haald. 
Aan het begin van seizoen leek het 
een droom om in de buurt van het 
eremetaal te kunnen komen. Zoveel 
meer te verwachten snelle auto’s in 
het NK deden hun opwachting. 
Maar aan het eind van seizoen 
kwam het ere metaal toch heel 
dichtbij. Alles werd beslist tijdens 
de minidakar van Hardenberg. De 
top 2, bestaande uit good old Kees 
Tijsterman met zijn Dakar Dessert 
Warrior en Rick Aarts met zijn Bow-
ler Wildcat Dakar edition, zijn on-
aantastbaar gebleken. Met minuten 
verschil werden de races beslist tus-

sen deze twee en de grote midden-
groep, waarbij de nummers drie tot 
en met zes tot het laatst toe kansen 
hadden op eremataal in het eind-
klassement. Uiteindelijk op de aller-
laatste race in Hardenberg werd het 
klassement beslecht. 
Als derde coureur kwam Jacgues 
Blakenburg uit de strijd. Bert van 
Es werd met slechts één punt ver-
schil vierde. Machiel van Es had 
wel eremetaal te ontvangen tijdens 
de prijsuitreiking op het slotfeest. 
Doordat Kees Tijsterman een aantal 
malen gewisseld was van naviga-
tor en zelfs de laatste wedstrijd de 
dakar echt deed herleven door sa-
men met zijn vrouw Mieke te racen, 
kwam Machiel op de derde plaats 
in het navigator klassement uit. Een 
uitmuntende prestatie.

Druk wedstrijdprogramma 
IJsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - Er is weer veel ge-
schaatst door de schaatsers van 
IJsclub De Blauwe Beugel de afge-
lopen week. Maar liefst twee 6-ba-
nen marathonwedstrijden in Utrecht 
en Alkmaar en langebaanwedstrij-
den in Heerenveen en Haarlem 
met prachtige tijden en persoonlij-
ke records. In Haarlem boekte Nic-
ky van Leeuwen als snelste C Juni-
or in 12.47 en 29.33 een prima re-
sultaat, kort daarna gevolgd door 
Deborah van der Stelt in 12.17 en 
29.85. Annet van der Stelt eindigde 
op de 4e plaats met 12.38 en 30.16. 
Bij de Junioren B twee mooie per-
soonlijke records voor Shanna Her-
weijer; 13.93 en 34.20. Op diezelfde 
avond werd er door de marathon-
schaatsers gereden in Utrecht voor 
alweer de derde gewestelijke 6-ba-
nen wedstrijd. Bart van der Vlugt fi-
nishte nog net binnen de punten op 
de 20e plek. 
Nicky van Leeuwen kwam donder-
dag in Ter Aar wederom tot twee 
nieuwe persoonlijke records op de 
500 en 1500 meter in respectievelijk 
45.56 en 2.12.81. Ook Moniek Lang-

hout, Crissie de Jeu en Menno Kra-
mer reden mee in deze wedstrijd en 
wisten snelle tijden neer te zetten. 
De IJskonijnencup op de late vrij-
dagmiddag is een goed bezocht pu-
pillentoernooi, waar een aantal van 
onze ijsclubpupillen enthousiast aan 
mee doet. Deze keer stond de 700 
meter op het programma. William 
Koole kwam tot 1.29.20, Erik Kra-
mer 1.21.01 en Owen Geleijn reed 
1.47.53. Vrijdagavond 20 november 
vond de vierde 6-banenwedstrijd 
plaats in Alkmaar. Mats Stoltenborg 
finishte in de eindsprint op een 10e 
plaats en Bart van der Vlugt op de 
12e plaats. Daarmee bezetten ze nu 
respectievelijk de 11e en 13e plaats 
in het algemeen klassement. Ook de 
Masters reden weer in Alkmaar, met 
daarin een fraaie derde plaats voor 
Marcel Kooij die daarmee klimt naar 
een vijfde plaats in het klassement. 
IJsclub De Blauwe Beugel heeft een 
actieve website boordevol (schaats) 
nieuws, uitslagen en algemene in-
formatie over de club en is te raad-
plegen via: http://www.ijsclubde-
blauwebeugel.nl.

Beachvolleybal maandtoernooi
Aalsmeer - Op zondag 6 december 
organiseert The Beach in samen-
werking met Legendario Rum het 
derde Beachvollyebal maandtoer-
nooi van het seizoen. Er wordt weer 
op verschillende niveaus beach-
volleybal gespeeld  en gestreden 
om leuke prijzen beschikbaar ge-
steld. De toernooien zijn voor ieder-
een toegankelijk en omdat de teams 
na de voorrondes op niveau worden 
ingedeeld, kan elk team in zijn ei-
gen categorie voor de prijzen gaan! 
Kortom, strijd en gezelligheid gega-
randeerd. Naast leuke prijzen, kun-
nen ook deze keer weer punten ver-
zameld worden voor de Club Kas-

talia Ranking waarmee de deelne-
mers aan het einde van het seizoen 
een geheel verzorgd arrangement 
in Turkije kunnen winnen. Het toer-
nooi is op drie niveaus ingedeeld. 
In de ochtend, om 10.00 uur, start 
het 2x2 niveau hoog beachvolley-
baltoernooi. Om 12.00 uur gaat ver-
volgens het 4x4 allround toernooi 
van start en wordt er op recreatief 
niveau gespeeld. Tot slot begint om 
14.00 uur het 2x2 laag toernooi. Wil 
je meedoen met een team? Schrijf je 
dan zo snel mogelijk in door te mai-
len naar: sportief@beach.nl of door 
te bellen naar The Beach: 0297-
347444.


