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

vuurwerk 
kopen nu
www.diamond-collection.com

of / en in de winkel

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

www.kunstuitleen-timeless.nl

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598  
Open wo t/m vr 12-17.00 uur 
zaterdag 11-17.00 uur

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

www.bosse-elektro.nl

Monteur
gezocht

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489

WWW.DEBOSCOOTERS.NL

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

Gratis
bijeenkomst

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Kijk snel op onze website!

www.amstelhof.com

10 CM SLANKER 
BINNEN 4 WEKEN!Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com
winkelcentrum
nieuw-OOSteinDe

VAN HARTE WELKOM
SPAARKAARTEN

INLEVEREN VAN DE

BLOEMENZEGELS

en win een

KIA

EXTRA MAANDPRIJZEN 
BESCHIKBAAR 
GESTELD DOOR:
November:
Dierenspeciaalzaak
Rene Jagerman

in Aalsmeer CentrumSinterklaas
KOOPAVONDEN

vrijdag 

3 DECEMBER
donderdag 

2 DECEMBER

Gladheidbestrijding deze winter: 
Meer zout en meer inzet!
Aalsmeer - De gemeente heeft 
verbeteringen aangebracht in haar 
gladheidbestrijding. Zoals lande-
lijk bekend is gemaakt: Er is dubbel 
zoveel zout ingekocht. De kans dat 
het zout deze winter opraakt is, ijs 
en wederdienende, klein. Ook zijn er 
meer voertuigen beschikbaar. Be-
halve twee grote strooiers voor de 
wegen zijn er nu twee in plaats van 
één kleine strooier voor de fietspa-
den. Verder is een prioriteitenroute 
vastgesteld. 

Bijvoorbeeld de doorgaande wegen, 
maar ook dijkwegen die gauw glad 
worden, worden het eerst gestrooid. 
Houdt de vorst en de gladheid aan, 
dan worden ook de andere wegen 
gestrooid. Alle doorgaande fietspa-
den worden bij gladheid gestrooid. 
Zodra het glad wordt, rijden de 
strooiwagens uit. Ook zijn totaal 33 
zout/zandkisten geplaatst bij brug-
gen en andere plaatsen waar het 
gauw glad wordt. Buurtbewoners 
wordt gevraagd om zelf dat zout 
over de gladde plekken te strooien.

Uitvoeringsplan 
Alle afspraken zijn vastgelegd in het 
gladheidbestrijdingsplan. Bij dit plan 
hoort ook een routekaart waarop te 
zien is hoe de prioriteitenroute loopt 
en welke andere wegen en fietspa-
den er daarna gestrooid worden. Dit 
plan en de bijbehorende routekaart 
zijn in te zien op www.aalsmeer.nl of 
bij de balie van het gemeentehuis. 
De aanpassingen in het gladheidbe-
strijdingplan komen deels voort uit 
de evaluatie die voorjaar 2010 is ge-
houden. Bewoners zijn gevraagd om 
hun mening te geven over de glad-
heidbestrijding van winter 2010. Na 
deze winter komt weer een evalua-
tie door de gemeente en De Meer-
landen. De Meerlanden voert de 
gladheidbestrijding voor Aalsmeer 
uit. Bewoners kunnen hun sugges-
ties en opmerkingen kwijt bij de ser-
vicelijn 0297-387575.

Inzet bewoners onmisbaar
De gladheidbestrijding door de ge-
meente betekent niet dat altijd alles 
sneeuw- of ijsvrij kan zijn. Inwoners 

hebben ook hun eigen verantwoor-
delijkheid. Bewoners en onderne-
mers worden gevraagd hun eigen 
stoepje schoon te houden. Over het 
algemeen wordt er niet gestrooid in 
30 kilometer (woon)gebieden om-
dat in de kleine woonstraten te wei-
nig auto’s rijden om het zout effec-
tief te laten zijn. 
Het zout moet namelijk door het 
verkeer in de sneeuw/ijzel gere-
den worden en kan dan zijn werk 
doen. Uitzondering zijn onder ande-
re de Snoekbaarsstraat en Cathari-
na Amalialaan. 

Deze inzending is van de heer Jan Meijer. 

Expositie en plaatsing op website
Tientallen inzendingen 
fotowedstrijd Watertoren
Aalsmeer - Op de oproep een fo-
to te maken van de watertoren ge-
durende de renovatie zijn tiental-
len inzendingen binnengekomen. 
Stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 
2000 heeft al heel wat beeldmate-
riaal in haar mailbox ontvangen. Bij 
daglicht, schemer maar ook in het 
donker levert het in de steigers ge-
zette monument prachtig beeld op. 
Nog gedurende de maand decem-
ber kunnen foto’s worden inge-
stuurd. Dat kan naar: d.n.v.l@hetnet.
nl of: jokevanderzee@tiscali.nl Ver-
meld wel uw adres en telefoonnum-

mer in de mail. Na december zal 
een jury van fotografen uit Aalsmeer 
zich buigen over de foto’s en de 
drie mooiste uitzoeken. De stichting 
denkt er aan een groot deel van de 
inzendingen te exposeren in de wa-
tertoren. Dat zal uiteraard na de re-
novatie zijn, in het nieuwe jaar. Ook 
is het de bedoeling de mooiste fo-
to’s op de website van de waterto-
ren (www.aalsmeerwatertoren.nl) te 
plaatsen in januari 2011. 

Meer weten over de fotowedstrijd? 
Bel: 06-51094994 of 06-50284402.

Rijsenhout – In een woning aan de 
Koetebrug te Rijsenhout is vrijdag-
morgen 26 november omstreeks 06.40 
uur een 32-jarige man aangehouden. 
De politie kreeg een melding dat de 

32-jarige een ander met een mes had 
bedreigd. Daarop is de man aange-
houden en overgebracht naar het po-
litiebureau, waar hij werd verhoord. De 
politie onderzoekt de zaak verder.

Met mes bedreigd

Gratis
snoepgoed voor

de kinderen

Zwarte Pieten aan de pomp! 
Zaterdag 4 december 10.00-16.00 uur

Aalsmeerderweg 497
 1432 ED Aalsmeer

T 020-645 64 61
www.loogman.nl
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Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

bRANDwEER 
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN 
gEluIDshINDER 
schIphOl

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

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

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

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

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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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

123e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

Vermist:
-	 Linksbuitenstraat	in	Kudelstaart:	Kater	met	tijgerprintvacht,	heeft	

speciaal	voedsel	in	verband	met	blaasgruis.	Naam	Tommie.
-	 Nassaustraat	in	Oost:	Tommie,	jonge	ongecastreerde	zwarte	kater	

met	klein	wit	befje.	
-	 Copiertstraat	 in	Kudelstaart:	Drie	maanden	oud	hangoor	konijn,	

grijs/zwart.	
-	 Hadleystraat:	Rood/witte	poes	van	21	jaar.
-	 Kerkweg:	Cypers/rode	kater.	Heeft	een	hangbuik	en	heet	Googer.
-	 Karperstraat	in	Oost:	Donkerbruin	konijn	met	zwarte	vlekjes.	
	 Heet	Snuf.
 
Gevonden:
-	 Albrechtstraat	in	Kudelstaart:	Wit	met	zwarte	kater.	
	 Loopt	er	al	maanden.
-	 IJsvogelstraat	in	Hornmeer:	Zwart/witte	kater.
-	 Leeghwaterstraat	in	Kudelstaart:	Witte	kat.	
-	 Kudelstaartseweg:	Twee	rode	dwergpapegaaien.

Goed tehuis gezocht:
-	 Voor	ongeveer	6	jaar	oude	kat.

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

Genezingsavond 
in Dorpshuis
Kudelstaart	-	Net	als	zoveel	men-
sen	alles	al	geprobeerd	om	genezen	
te	worden	van	ziekte,	depressie,	on-
rust	 of	 welk	 lichamelijk	 of	 geeste-
lijk	ongemak	dan	ook?	En	heeft	het	
allemaal	 niet	 geholpen?	 Vanavond,	
donderdag	2	december,	wordt	in	het	
Dorpshuis	aan	de	Kudelstaartseweg	
weer	 een	 genezingsavond	 gehou-
den.	 “God	 geneest,	 ook	 vandaag	
nog.	Genezing	is	niet	iets	van	verha-
len	uit	de	bijbel	toen	Jezus	Christus	
op	aarde	was.	Neeg,	God	helpt”,	al-
dus	de	initiatiefnemers	van	deze	bij-
eenkomst.	 De	 genezingsavond	 be-
gint	om	20.00	uur	en	 is	gratis	 toe-
gankelijk.

Volgend jaar meer collectanten nodig
Mooie opbrengst Diabetes Fonds
Aalsmeer	 -	 Meer	 dan	 250	 vrijwil-
ligers	 gingen	 begin	 november	 in	
Aalsmeer,	Kudelstaart	en	Rijsenhout	
op	pad	voor	het	Diabetes	Fonds.	In	
Rijsenhout	is	de	opbrengst	2.050,87	
euro,	 in	 Aalsmeer	 werd	 10.811,43	
euro	 opgehaald	 en	 in	 Kudelstaart	
3.954,20	 euro.	 De	 totaalopbrengst	
is	14.765,63	euro	en	dat	is	een	heel	
mooi	 bedrag.	 “Bedankt	 allemaal!	
Wij	zijn	erg	blij	met	de	bijdrage	van	
de	 collectanten,	 de	 gevers	 en	 ie-
dereen	die	zich	heeft	 ingezet”,	zegt	
Bert	 Kuipers,	 directeur	 van	 het	 Di-
abetes	Fonds.	“Met	dit	geld	betalen	
we	nieuw	onderzoek	naar	diabetes	
en	geven	we	uitleg	over	de	ziekte.”	
Niemand	aan	de	deur	gehad?	Geld	
kan	alsnog	overgemaakt	worden	op	
giro	5766	ten	name	van	het	Diabe-
tes	 Fonds	 in	Amersfoort.	Ongeveer	
1	miljoen	Nederlanders	hebben	di-
abetes,	 suikerziekte.	 Iedereen	 kan	
het	krijgen,	en	iedere	dag	komen	er	
in	ons	land	200	mensen	met	diabe-
tes	bij.	Veel	mensen	denken	dat	dia-
betes	wel	meevalt,	maar	helaas	kan	
het	 ernstig	 zijn.	 Diabetes	 leidt	 ook	
vaak	tot	andere	ziekten	of	klachten.	
Zoals	hart-	en	vaatziekten,	demen-
tie	en	problemen	met	ogen,	nieren	
en	voeten.	
Voor	meer	informatie:	033-4622055.	

Voor	 de	 collecte	 in	 2011	 zijn	 in	 de	
regio	 Aalsmeer	 meer	 wijkhoofden	
en	 meer	 collectanten	 nodig.	 Aan-
melden	 als	 wijkhoofd	 of	 collectant	
kan	bij	regiocoördinator	Nancy	van	
Oorde,	 tel.	06-53442022	of	geef	op	
via	nanskees@caiway.nl.

Allemansvriend Jip dood gestoken
Afgelopen	dinsdag	23	november	 is	
onze	kater,	allemansvriend	Jip,	dood	
aangetroffen	 bij	 thuiskomst.	 Hij	
mocht	helaas	maar	drie	jaar	worden.	
Het	moge	duidelijk	zijn	dat	dit	voor	
ons	een	grote	schok	was	aangezien	
wij	erg	aan	hem	gehecht	waren.	Op	
het	eerste	gezicht	was	er	niets	bij-
zonders	 aan	 hem	 te	 zien	 en	 daar-
om	 besloten	 wij	 hem	 te	 laten	 on-
derzoeken,	omdat	zo’n	jong	beestje	
normaal	gezien	nu	eenmaal	niet	zo-
maar	dood	gaat.	Sectie	bij	een	spe-
cialistische	 Universiteit	 heeft	 uit-
gewezen	 dat	 hij	 moet	 zijn	 overle-
den	aan	een	verse	steekwond	in	de	
buikstreek.	Ja,	onze	kat	is	dood	ge-
stoken.	En	wel	met	een	schroeven-
draaier	 of	 priem	 of	 iets	 dergelijks,	
getuige	 de	 wond	 van	 0,5	 centime-
ter	breed.	Zijn	buik	is	zijdelings	vol-
ledig	doorboord	en	het	voorwerp	is	
er	bijna	aan	de	ander	kant	uitgeko-

men.	Eén	en	ander	moet	maandag-
avond/nacht	zijn	gebeurd.	Blijkbaar	
is	er	iemand	in	ons	midden	die	een	
hele	 erge	 hekel	 heeft	 aan	 katten.	
Wie	doet	 zoiets?!	 In	een	beschaaf-
de	 wijk	 zouden	 dieren	 toch	 niet	
voor	 hun	 leven	 moeten	 vrezen,	 af-
gezien	van	verkeer.	Mocht	de	dader	
dit	lezen,	het	is	je	gelukt	hoor,	je	zult	
geen	‘last’	meer	van	hem	hebben.	Er	
lopen	echter	genoeg	katten	rond	in	
de	buurt,	zoals	overal	gebruikelijk	is.	
Ga	 je	 die	 ook	 allemaal	 doorboren?	
Mocht	 je	zelf	een	kat	of	poes	heb-
ben,	let	goed	op!	Het	is	verschrikke-
lijk	om	je	huisdier	op	deze	manier	te	
moeten	kwijtraken.	Als	 iemand	 iets	
heeft	 gehoord	 of	 gezien,	 willen	 we	
dit	uiteraard	graag	weten!

Martine en Roland
Citroenvlinderstraat 95
rbeets@gmail.com

ingezonden

PCOB houdt kerst 
bijeenkomst
Aalsmeer	-	De	PCOB	bijeenkomst	
van	woensdag	8	december	staat	in	
het	 teken	 van	 kerst.	 Medewerking	
verlenen	 dominee	 Rob	 Poesiat	 en	
de	 heer	 Ernie	 Wesselius.	 Mevrouw	
Robine	Sangers	zorgt,	naast	de	heer	
Wesselius	op	de	piano,	met	de	hobo	
voor	muzikale	begeleiding.	De	mid-
dag	begint	14.30	uur	en	wordt	ge-
houden	de	grote	zaal	van	Zorgcen-
trum	Aelsmeer	aan	het	Molenpad.

Ophaalactie 
oud papier
Kudelstaart	-	Aanstaande	vrijdag-
avond	3	december	haalt	de	Suppor-
ters	 Vereniging	 Kudelstaart	 weer	
het	 oude	 papier	 op.	 Wie	 graag	 wil	
dat	 het	 papier	 naar	 de	 Supporters	
vereniging	gaat,	dient	de	container	
pas	na	16.00	uur	aan	de	weg	te	zet-
ten.	 Gaarne	 op	 die	 plaatsen	 waar	
ook	 de	 vuilcontainers	 verzameld	
dienen	te	worden.
	Met	de	opbrengst	van	het	oude	pa-
pier	 steunt	 de	 Supporters	 Vereni-
ging	 Kudelstaart	 direct	 of	 indirect	
alle	 Kudelstaartse	 sportverenigin-
gen.

Van wie is 
deze kat?

Aalsmeer	-	Waar	is	het	baasje	van	
deze	 zwart	met	witte	kat?	Het	dier	
loopt	rond	in	de	Albrechtstraat.	
Wie	de	kat	herkent,	wordt	verzocht	
contact	 op	 te	 nemen	 met	 de	 Die-
renbescherming	Aalsmeer	via	0297-
343618.

Zondag 
5 december

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst	 in	 Wellantcollege,	 Thijsse-
laan	 18.	 Om	 10u.	 dienst,	 vg.	 Wer-
ner	Knol.	

Alphakerk Amstelland.	
Dienst	in	Dorpshuis	Kudelstaart.	
Om	10u.	dienst.
(geen	opgave	ontvangen)

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan.	Dienst	om	10u.	ds	J.	Mar-
kus,	Hellouw.	16.30u.	met	ds.	P.	den	
Hertog,	Zaandam.	

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat	 55.	 Om	 10u.	 ds	 Mieke	
Wierda,	 2e	 adv.	 zondag.	 Extra	 col-
lecte	KayKab	Garden	in	Palestina.	

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde	Kerk,	Zijdstraat.	
Om	19u.	dienst	met	br.	M.C.	Plomp,	
Eindhoven.	
Dinsd. 7 dec. bijbelstudie in Serin-
genhorst, Parklaan 26a. Aanv. 20u.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open	Hof	Kerk	in	Ophelialaan.
Om	 10u.	 ds	 J.	 v.	 Popering.	 2e	 Ad-
vent.	Mmv	Caritas.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp:	Dorpskerk,	Kanaalstraat.
Om	 10u.	 ds.	 E.J.	 Westerman,	
Aalsmeer.	 2e	 Adv.	 Organist:	 W.	
Spaargaren.
Oost:	 Oosteinderweg.	 10u.	 prof.	
B.J.G.	Reitsma,	Ermelo.	Organist:	M.	
Noordam.	

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten	 in	 de	 Pauluskerk,	 van	
Borsselenweg	116.
Dienst	 om	 10u.	 ds.	 A.	 van	 Vuuren.	
18.30u.	ds	M.	Maas,	Hasselt.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing	 Avenue	 121,	 Schiphol-Rijk.	
Samenkomst	 met	 doven-vertol-

KERKDIENSTEN
king	 en	 vertaling	 in	 Engels.	 Apar-
te	bijeenkomst	voor	kinderen.	Zon-
dag	10u.	Samenkomst	met	spreker.	
(geen	opgave	ontvangen)

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg	751	te	Rijsenhout.	
Zondag	10u.	en	16.30u.	ds.	K.	Mul-
ler.	

RK Karmelparochie
Stommeerweg.	Vrijdag	9u.	Klooster-
kapel,	 euch.	 viering	 met	 karmelie-
ten.	Om	10u.	in	Zorgcentrum	Aelsm.	
euch.	 viering	 met	 L.	 Seeboldt.	 Za-
terdag	 17u.	 in	 Kloosterhof	 woord-
comm.	 viering	met	N.	Kuiper.	Zon-
dag	om	10.30u.	in	Karmelkerk	euch.	
viering	met	L.	Seeboldt.	1e	adv.	Mmv	
Karmelkoor.	Om	14.30u.	 in	Karmel-
kerk	 Poolse	 dienst.	 (Christoff)	 Met	
klein	koor.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk,	Werf
Zaterdag	 euch.viering	 19u.	 met	 L.	
Seeboldt.	 Mmv	 dames-	 en	 heren-
koor	S.D.G.	
	
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg	394.
Geen	viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk	Rijsenhout.	
Zondag	 10u.	 dienst	 ds.	 S.	 Zijlstra,	
Heemstede.	10u.	Tienerdienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De	Spil,	Spilstraat,	Kudelstaart.
Zondag	10u.	ds	R.	Poesiat.	2e	Adv.	
zondag.	

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK	kerk,	Kudelstaartseweg
Zaterdag	 19u.	 dienst	 olv	 parochia-
nen.	Jongere	liturgiegroep.	Mmv	Fi-
ore.	

Begra Bijbelstudie
Heliomare,	Zwarteweg	98.
Maandag	 6	 december	 zuster	 Car-
lie	 Koens.	 Thema:	 Bevrijdingspas-
toraat.	
	
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.	

Dineren met de ANBO
Aalsmeer	 -	 Vorige	 week	 donder-
dagavond	 was	 een	 diner	 gepland	
voor	de	leden	van	ANBO	Aalsmeer.	
In	 het	 kader	 van	 ‘Samen	 uit	 eten’	
was	 de	 familie	 Vreeken	 er	 voor	 de	
zevende	 keer	 dit	 jaar	 in	 geslaagd	
om	 voor	 een	 redelijke	 prijs	 de	 dis	
voor	 de	 leden	 te	 verzorgen	 in	 een	
restaurant	 in	 Aalsmeer.	 Hulde	 aan	
de	horeca	in	ons	dorp	dat	er	steeds	
in	slaagt	om	 in	een	fijne	sfeer	hun	

gerechten	te	serveren.	Ook	dit	keer	
waren	 nieuwe	 gasten	 aangescho-
ven,	 zodat	 er	 27	 mensen	 aanwe-
zig	 waren.	 Hieruit	 blijkt	 dat	 dit	 ini-
tiatief	goed	aanslaat.	Senioren,	ook	
alleenstaanden,	 vinden	 het	 heerlijk	
om	met	anderen	een	vorkje	mee	te	
prikken	 in	 een	 gezellig	 restaurant.	
Er	 wordt	 met	 spanning	 afgewacht	
wat	Cees	en	Tineke	Vreeken	in	2011	
organiseren.

Regionale ketenzorg dementie 
Aalsmeer	 -	 Donderdagmiddag	 18	
november	 hebben	 twee	 zorginstel-
lingen	uit	Aalsmeer	en	Uithoorn	zich	
aangesloten	bij	de	samenwerkings-
overeenkomst	 van	 de	 Amstelveen-
se	zorginstellingen	tot	het	realiseren	
van	 een	 goed	 werkende	 zorgketen	
dementie	in	de	regio	Amstelland	en	
de	Meerlanden.	
De	 Haarlemmermeer	 zal	 in	 2011	
volgen.	 Hierdoor	 kan	 straks	 elke	
thuiswonende	 dementerende,	 die	
dat	wil,	een	eigen	casemanager	krij-
gen.	Zonnehuisgroep	Amstelland	is	
in	de	regio	Amstelland	en	de	Meer-
landen	 vanaf	 2009	 initiatiefnemer	
tot	 het	 realiseren	 van	 een	 samen-
hangend	 zorgaanbod	 voor	 men-
sen	met	dementie.	Dit	betekent	sa-
menwerking	 tussen	 de	 aanbieders	
en	 voor	 elke	 cliënt	 een	casemana-
ger	 die	 de	 cliënt	 en	 mantelzorger	
begeleidt	van	diagnose	tot	opname	
of	 overlijden.	 Zonnehuisgroep	 Am-
stelland	heeft	voor	dit	drie	 jaar	du-
rende	project	 (2009-2011)	 subsidie	
gekregen	vanuit	de	innovatiegelden	

van	 de	 Nederlandse	 Zorgautoriteit	
(NZa).	Op	18	november	werden	tij-
dens	een	conferentie	in	het	Rosari-
um	in	het	Amstelpark	de	resultaten	
van	het	project	tot	nu	toe	gepresen-
teerd.	
Na	 afloop	 van	 de	 bijeenkomst	 te-
kenden	de	directeuren	van	stichting	
R.K.	 Zorgcentra	 de	 Meerlanden	 en	
Thuiszorgnet	het	addendum	van	de	
samenwerkingsovereenkomst	 die	
afgelopen	 januari	 al	 door	 de	 Am-
stelveense	zorginstellingen	was	ge-
tekend.	 Dit	 betekent	 onder	 meer	
dat	nu	ook	mensen	uit	Uithoorn	en	
Aalsmeer	 een	 casemanager	 kun-
nen	gaan	krijgen.	Een	casemanager	
is	 een	 professionele	 zorgverlener,	
die	zorg	regelt	voor	iemand	met	de-
mentie	en	ondersteuning	biedt	aan	
de	naaste	familie.	De	casemanager	
kent	de	mogelijkheden	en	instellin-
gen	die	zorg	en	ondersteuning	kun-
nen	geven.	Het	komende	jaar	wordt	
de	uitrol	van	de	ketenzorg	dementie	
naar	de	regio	de	Meerlanden	voor-
bereid.

Weer inloop in 
Oost-Inn 
Aalsmeer	 -	 Op	 woensdag	 8	 de-
cember	 van	 9.30	 tot	 11.30	 uur	 is	
er	gelegenheid	voor	 inloop	en	ont-
moeting	 onder	 het	 genot	 van	 kof-
fie	of	thee	bij	Oost-Inn	in	De	Mika-
do	aan	de	Catharina	Amalialaan,	in-
gang	 bibliotheek.	 Iedereen	 is	 van	
harte	welkom.	
Het	 programma	 voor	 de	 komende	
weken,	 nieuws	 en	 foto’s	 van	 Oost	
Inn	zijn	te	vinden	op	de	website	van	
de	kerk:	www.oosterkerk.info.	
Voor	 inlichtingen	 kan	 gebeld	 wor-
den	 naar	 0297-325636	 of	 0297-
345413.



•	 Lakenblekerstraat	26,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
•	 Machineweg	294,	het	vergroten	van	een	woning;
•	 Middenweg,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
•	 Moslaan	56,	het	plaatsen	van	een	dakterras;
•	 Oosteinderweg	58,	het	verbreden	van	een	brug;
•	 Oosteinderweg	156a,	het	slopen	van	een	woning	met	bijbehorende	

opstallen;
•	 Oosteinderweg	174,	het	kappen	van	een	boom;
•	 Oosteinderweg	421,	het	bouwen	van	een	schuur;
•	 Ophelialaan	124,	het	vervangen	van	bestaande	reclame	items;	
•	 Pontweg	3b,	het	slopen	van	een	woning;
•	 Rozenhof	2,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
•	 Stommeerweg	78,	het	vergroeten	van	een	woning;	
•	 Stommeerweg	104,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
•	 Turfstekerstraat	ter	hoogte	van	huisnummer	19,	
	 het	aanleggen	van	kabels;
•	 Uiterweg	241,	het	bouwen	van	een	schuur;
•	 Waterhoenstraat	25,	het	verwijderen	van	asbest.

Verleende	omgevingsvergunningen,	reguliere	procedure

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

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	dat	op	
grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	is	de	volgende	omgevingsver-
gunning	te	verlenen:
•	 Aalsmeerderweg	336,	het	slopen	van	een	schuur;
•	 Beatrixstraat	5,	het	kappen	van	bomen;
•	 Constantijnstraat	14,	het	kappen	van	een	boom;
•	 Gemaalstraat	9,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
•	 Hornweg	159,	het	slopen	van	een	kassencomplex;
•	 Koolwitjestraat	121,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
•	 Kudelstaartseweg	104,	het	kappen	van	bomen;
•	 Oosteinderweg	290,	het	vergroten	van	de	woning	en	het	plaatsen	

van	een	carport;
•	 Oosteinderweg	545,	het	kappen	van	bomen;
•	 Pontweg	3b,	het	slopen	van	een	woning;
•	 Roerdomplaan	en	Fuutlaan,	het	kappen	van	79	bomen;
•	 Waterhoenstraat	25,	het	verwijderen	van	asbest.

WoningWet 

Verleende	bouwvergunningen

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

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	dat	op	
grond	van	artikel	40	Woningwet	besloten	is	de	volgende	bouwver-
gunningen	te	verlenen:
Bouwvergunning	2e	fase
•	 Uiterweg	260,	het	vernieuwen	van	een	woning.

Verleende	bouwvergunningen	met	toepassing	van	een	ontheffing

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

•	 Geerland	8,	het	vergroten	van	een	woning;
•	 Ophelialaan	181,	het	vervangen	van	een	garage.
Verzenddatum bouwvergunningen: 2 december 2010.

Welstandscommissie

De	 agenda	 van	 de	 vergadering	 van	 de	 welstandscommissie	 ligt,	
tussen	9.00-11.30	uur,	ter	inzage	bij	de	afdeling	vergunningen	en	

V o o r m e e r i n f o r m a t i e : W W W . a a l s m e e r . n l

officiële mededelingen
2 december 2010

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

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

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

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

fractiesPreeKUUr
Twee	keer	per	maand	 is	het	mogelijk	
om	de	fracties	gezamenlijk	te	spreken	
tijdens	een	fractiespreekuur,	dat	voor-
afgaand	 aan	 de	 fractievergaderingen	
plaatsvindt	 op	 de	 dinsdagen.	 Dit	 ge-
sprek	zal	maximaal	15	minuten	duren.	
Voor	 een	 afspraak	 dient	 u	 minimaal	
één	week	voorafgaand	aan	het	spreek-
uur	contact	op	te	nemen	met	de	griffie	
via	 griffie@aalsmeer.nl	 of	 via	 0297-
387660.	 De	 volgende	 fractiespreek-
uren	 vinden	 plaats	 op	 14	 december	
2010	en	18	januari	2011.

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

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

serVicePUnt BeHeer en UitVoe-
ring ProVincie noord Holland
Voor	 al	 uw	 klachten	 over	 provinciale	
wegen	en	bruggen:	0800-0200	600	of	
mail	naar	infobu@noord-holland.nl.
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concePt Beleidsregels 2012 
algemene sUBsidieVerordening aalsmeer

Het	college	van	Burgemeester	en	Wethouders	heeft	op	30	november	
2010	ingestemd	met	de	concept	“Beleidsregels	2012	Algemene	sub-
sidieverordening	Aalsmeer”.	De	beleidsregels	zijn	een	nadere	invul-
ling	van	het	subsidiebeleid	van	de	gemeente.
Alle	subsidieaanvragen	worden	getoetst	aan	de	Algemene	wet	be-
stuursrecht,	de	Algemene	Subsidieverordening	Aalsmeer	2000	en	de	
beleidsregels.	 Zo	wordt	 bekeken	of	 de	 activiteiten	passen	binnen	
het	 gemeentelijk	 beleid	 van	Aalsmeer.	 Voor	 2012	 zijn	 een	 aantal	
noodzakelijke	 (beleids)wijzigingen	 doorgevoerd.	 Het	 gaat	 hierbij	
om	de	volgende	wijzigingen	in	de	beleidsregels:
1.	Artikel	6	aanpassing	subsidiebedrag
	 De	berekening	van	de	prijsindex	voor	subsidies	zal	worden	geba-

seerd	op	basis	van	de	gemeentelijke	percentages	voor	materiële	
lasten	en	personeelslasten.	Dit	is	anders	dan	in	andere	jaren.	Een	
prijsindex	voor	subsidies	op	basis	van	verschillende	Cao’s	is	niet	
langer	mogelijk.	

2.	Met	ingang	van	2012	is	besloten	dat	het	budget	ten	behoeve	van	
buurtinitiatieven	 komt	 te	 vervallen	 en	 hiervoor	 geen	 subsidie	
meer	wordt	verleend.	Hiermee	komt	artikel	17	(incidentele	subsi-
die	ten	behoeve	van	een	buurtinitiatief)	te	vervallen.

In	de	periode	van	1	december	2010	t/m	12	januari	2011	liggen	de	
concept	 beleidsregels	 ter	 inzage	 bij	 de	 publieksbalie	 van	 de	 ge-
meente	Aalsmeer.	Zij	zijn	tevens	te	downloaden	van	de	website	van	
de	gemeente	www.aalsmeer.nl.	Uw	vragen	en/of	opmerkingen	kunt	
u	schriftelijk	indienen	voor	12	januari	2011	bij	de	afdeling	Maat-
schappij	en	Ruimte.	Op	25	 januari	2011	worden	de	beleidsregels,	
met	heroverweging	van	de	ingediende	vragen	en/of	opmerkingen,	
definitief	 vastgesteld	door	het	 college	 van	Burgemeester	 en	Wet-
houders.	De	organisaties	die	bekend	zijn	bij	de	gemeente	krijgen	na	
de	definitieve	vaststelling	van	de	beleidsregels	een	aanvraagformu-
lier	verlening	subsidie	toegestuurd.	Hiermee	kan	subsidie	voor	het	
jaar	2012	worden	aangevraagd.	De	organisaties	moeten	hun	aan-
vraag	dan	vóór	1	april	2011	indienen.	

definitieVe BescHiKKingen

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

Kapvergunning
Het	college	maakt	bekend	dat	op	grond	van	artikel	4	van	de	Bo-
menverordening	de	volgende	kapvergunning	is	verleend:	De	bomen	
mogen	 twee	weken	 na	 publicatie	 gekapt	worden,	 het	 is	 derhalve	
raadzaam	om	binnen	twee	weken	bezwaar	te	maken.
•	 Ophelialaan	170a,	1	els	en	2	berken
Datum verzending vergunning: 1 december 2010

Wet algemene BePalingen omgeVingsrecHt 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	dat	de	
volgende	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	zijn	ontvangen:
•	 Aalsmeerderweg	243	a,	het	plaatsen	van	een	
	 tijdelijk	reclamespandoek;
•	 Aalsmeerderweg	336,	het	slopen	van	een	schuur	en	kelder;
•	 Constantijnstraat	14,	het	kappen	van	een	boom;
•	 Cyclamenstraat	tussen	32	en	66,	het	kappen	van	8	bomen;
•	 Diverse	locaties	binnen	de	gemeente	Aalsmeer,	
	 het	kappen	van	76	bomen;
•	 Dorpstraat	98	nabij	de	Burgemeester	Kasteleinweg,	
	 het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
•	 Hornweg	159	achter,	het	slopen	van	een	kassencomplex;
•	 Hornweg	naast	168,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;

handhaving,	balie	6,	tel.	0297-387698.	Op	de	agenda	staan	de	bin-
nengekomen	 aanvragen	 omgevingsvergunning,	 activiteit	 bouwen,	
van	de	afgelopen	2	weken.

ter inzage BiJ de afdeling dienstVerlening, WeeK 48 

t/m	2	dec	 Drank	en	Horecawet:	Hoogvliet	BV,	
	 Aalsmeerderweg	207;
t/m	2	dec	 Vastgesteld	Bestemmingsplan/Exploitatieplan	

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

Aalsmeer,	voor	het	houden	van	een	
speculaaspoppenactie;

t/m5	dec	 Standplaatsvergunning:	de	Stichting	Kinderen	
Kankervrij,	op	13	okt.	2010,	Raadhuisplein	voor	

	 de	verkoop	van	boeketten	t.b.v.	KIKa;
t/m	8	dec	 Kapvergunning:	kadestraal	bekend	E	1745,	
	 2	wilgenbomen;
t/m	9	dec	 Kapvergunning:	Stichtse	Pad	1,	1	krulwilg;
t/m	16	dec	 APV	ontheffing	sluitingstijd:	Dorpshuis	Kudelstaart,	
	 de	nacht	van	13	op	14	november	2010	tot	02.00	uur;
t/m	16	dec	 Ontwerp	bestemmingsplan	en	-exploitatieplan	

“Green	Park	Aalsmeer,	Middenweg	en	deelgebieden	
3,	5	en	7”	;

t/m	16	dec	 Concept	Handhavingsbeleid	Kinderopvang	
	 Gemeente	Aalsmeer	2010;
t/m	24	dec	 kapvergunning:	Hornweg	56,	1	salix;
t/m	28	dec	 Evenementenvergunning:	een	opleveringsfeest	van	
	 Woonstichting	Eigen	Haard	op	het	Poldermeesterplein	
	 te	Aalsmeer	d.d.	1	december	2010;
t/m	4	jan	’11	 Ontheffing	sluitingstijd:	Discotheek	Bon	Ami,	voor	

de	nacht	van	26	op	27	december	2010	tot	
	 05.00	uur;
t/m	4	jan	’11	 Collectevergunning:	Leger	des	Heils	ReShare	
	 1e	kwartaal,	KICI	Kleding	inzameling	2e	kwartaal,	

St.	Sociaal/Medische	Hulpverlening	aan	Oost	Europa	
3e	kwartaal,	St.	Ondersteuning	Medische	Research	
4e	kwartaal;

t/m	5	jan	’11	 Omgevingsvergunning:	WABO-20100023,	
Westeinderplassen	H	3147,	het	kappen	van	een	
boom;

t/m	5	jan	’11	 Omgevingsvergunning:	WABO-20100036,	
Machineweg	te	Aalsmeer,	voor	het	verleggen	van	
kabels	voor	de	LS	Greenpark	Zendmast;

t/m	12	jan’11	Concept	Beleidsregels	2012	Algemene	
Subsidieverordening	Aalsmeer;

t/m	13	jan’11	Kapvergunning:	Ophelialaan	170	a,	1	els	en	
	 2	berken.

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 17 december 2010
•	 Dreef	7,	het	realiseren	van	tijdelijke	
	 Buitenschoolse	Opvang	(BSO).

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

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

scHiPHol
Voor	 vragen	 over	 het	 gebruik	 van	 luchthaven	 Schiphol	 en	 voor	 het	
doorgeven	 van	 milieu-	 en	 geluidklachten	 over	 het	 vliegveld	 kunt	 u	
contact	opnemen	met	de	het	bewoners	aanspreekpunt	Schiphol	(BAS).	
BAS	is	bereikbaar	op	alle	dagen	van	9.00-17.00	uur:	tel.	020-6015555	
of	via	info@mailbas.nl	of	website	www.bezoekbas.nl
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Blunder bij de Brandweer
Aalsmeer - Een grote blunder heeft 
de redactie afgelopen week ge-
maakt in het verhaal over de jaarlijk-
se brandweeravond. In een emotio-
nele toespraak nam een brandweer-
man na negentien jaar afscheid. 
Hij wilde zich het liefst blijven in-
zetten voor en met het korps, maar 
deze vrijwillige bijdrage voor de 
Aalsmeerse samenleving is voor 
hem niet meer te combineren met 
de drukke werkzaamheden op zijn 
kwekerij. En dit was niet, zoals in 
het verhaald vermeld, Eddy Keijzers, 
maar Jan ten Hoeve. Eddy Keijzers 
heeft ook afscheid genomen, maar 
vertrok, zeg maar, met stille trom. 
Uiterwegbewoner Jan ten Hoe-
ve blijft wel lid van de Aalsmeerse 

brandweer en zal tijdens een ver-
enigingsavond hopelijk kunnen la-
chen om deze verwisseling van na-
men. Maar het blijft een hele storen-
de fout. Onze excuses. 

Appeltaart 
Tijdens de brandweer-avond zijn 
certificaten en diploma’s uitgereikt, 
zijn drie jubilea gevierd en is ook af-
scheid genomen van medewerkster 
Els. Sinds 1990 heeft zij trouw haar 
diensten vervuld. Vooral de heerlijke 
appeltaart van Els gaan de brand-
weerlieden missen, maar na het 
in ontvangst nemen van een mooi 
boeket bloemen, zegde Els toe ze-
ker een keer langs te zullen komen 
met appeltaart.

“Wat leeft er in de wijk?”
Kennismaken met nieuwe 
buurtregisseur in Hornmeer
Aalsmeer - - Wijkraad Hornmeer 
komt vanavond, donderdag 2 de-
cember, vanaf 19.30 uur  bijeen in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. 
Allereerst krijgen de bewoners de 
mogelijkheid om zaken in te bren-
gen en te bespreken. Daarna volgt 
een kennismaking met de nieuwe 
buurtregisseur van de politie. 
Als belangrijkste agendapunt komt 
aan de orde de toekomst van de 
wijkraad, de bezuinigingen op het 

wijkbeheer, wat verwachten de 
buurtbewoners van het wijkge-
richt werken en welke leefbaar-
heidsvraagstukken leven er in de 
wijk? Op de website van de Wijk-
raad Hornmeer staan de definitie-
ve tekeningen over de riolering en 
groenvoorzieningen van de Roer-
domplaan en Fuutlaan. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.
Voor meer informatie kan gebeld 
worden met Irene Keessen, tel. 
324079.  

Oranje boven bij opening 
kunsttrapveldje Pampusstraat
Rijsenhout - Op feestelijke wijze 
is afgelopen maandag 29 novem-
ber het nieuwe kunsttrapveldje ge-
opend bij de gymzaal in de Pampus-
straat. Uit het budget Wijken en Ker-
nen is door de gemeente geld be-
schikbaar gesteld voor deze wens 
van vele kinderen in het dorp. De 
ruim 2.200 opgehaalde handteke-

ningen waren voor burgemeester 
en wethouders de druppel om daad 
bij woord te voegen. 
Alle kinderen en hun ouders waren 
uitgenodigd om de opening bij te 
komen. Gevraagd was om in oran-
je kleding te komen en hier was 
massaal gehoor aan gegeven. Het 
leek even of opnieuw de Koningin 

het dorp zou komen bezoeken. De 
meeste handtekeningen, 250 in to-
taal, waren opgehaald door Niki-
ta Veld en aan haar de eer om sa-
men met wethouder en loco-burge-
meester Jeroen Nobel het speelveld 
‘open’ te knippen. Door een groot 
aantal ouders zijn allerlei hand en 
spandiensten verricht, onder ande-
re door de vader van Daan Schui-
lenburg, die een behoorlijk lang te-
gelpad heeft aangelegd. Twee he-
le dagen heeft hij hieraan gewerkt 
en niet voor niets, het laantje heeft 
de naam ‘Het laantje van Daantje’ 
gekregen. Na de officiële opening 
trakteerde Sportservice Haarlem-
mermeer op verschillende sportac-
tiviteiten. Allemaal buiten, want de 
kinderen wilden maar wat graag in 
de sneeuw voetballen. Voetballen is 
overigens niet het enige dat de jon-
gens en meisjes op sportief gebied 
doen. Vanuit Sportservice Haarlem-
mermeer is Paula de Wit aangesteld 
als combinatiefunctionaris en zij 
gaat diverse sportactiviteiten in het 
dorp organiseren. De eerste al van-
daag, een vrije sportinloop.
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Muziek/Film
Donderdag 2 december:
* Blitzz piano’s met entertainers uit 
Scheveningen, Marktstraat v/a 21u.
Vrijdag 3 december:
* Praam-avond met dj Elmar in de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Film over bekende muzikant in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Koor FF Anders en karaokeavond 
in Oude Veiling, Marktstraat v/a 21u.
* Single 2 single night in Blitzz, 
Marktstraat. Open vanaf 21u.
Zaterdag 4 december:
* Estafettemiddag in de Praam, Zijd-
straat met gastdj René Gijse, 16-
19u. Kidsboetclub geopend. Van-
af 22u. pakjesavond met dj Jochem 
van Leeuwen.
* Optreden John v/d Polder en Me-
rel Meijdam in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Vanaf 21.30u.
* Sint danceparty in Blitzz, Markt-
straat. Open vanaf 21u. 
Woensdag 8 december:
* Jamsessie met bandoptreden olv 
Saskia Veenswijk in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21u.
Vrijdag 10 december:
* Kerst Sing In in Karmelkerk, Stom-
meerweg. Aanvang: 20u.
* Nostalgische filmavond BV Allen 
Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat. Aanvang: 20u.
* Concert Davanti met barberkoor 
Whale City Sound in burgerzaal, ge-
meentehuis vanaf 20.30u.
* Pink Floyd tribute met optreden 
Hans Millenaar en friends in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.
10 en 11 december:
* Wedstrijden theatersport in De 
Oude Veiling, Marktstraat. Vrijdag 
en zaterdag aanvang 20.15u.
Zaterdag 11 december:
* Concert duo Lotte van Dijk en 
Daan Hofman in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
* Kerstconcert Bindingkoor in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat van-
af 20.15u.
Zondag 12 december:
* Kerstconcert mannenkoor Con 
Amore in Karmelkerk, Stommeer-
weg. Aanvang: 15u.
* Concert Iain Matthews en Ad van 
der Veen in De Oude Veiling, Markt-
straat. Aanvang: 15.30u.
* Optreden Marnix Busstra and 
friends in Bacchus, Gerberastraat. 
Aanvang: 15.30u.
* Kerstconcert Song of Joy met so-
praan Pia Schütz in De Spil, Ku-
delstaart. Aanvang: 19.30u.

Exposities
3, 4 en 5 december:
* Vogeltentoonstelling Rijzenvogels 
in dorpshuis De Reede, Schouw-
straat. Vrijdag 20-22u., zaterdag 10-
20u. en zondag 10-15.30u.
Tot en met 5 december:
* Outsiderkunst van 15 kunstenaars 
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: donderdag tot en met zondag 
14-17u. Op Kinderkunstzolder kin-
dertekeningen.
Zaterdag 4 december:
* Luchtoorlog en Verzetsmuse-
um Crash in fort Aalsmeer 11-16u. 
open. Aalsmeerderdijk 460. 
Tot en met 23 januari:

* Expositie met glaskunst en schil-
derijen in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg, tegenover waterto-
ren. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. 

Diversen
Donderdag 2 december:
* Sjoelavond BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Lezing culinair journalist Onno 
Kleyn in bibliotheek, Marktstraat. 
Van 20.15 tot 22u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.
Vrijdag 3 december:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 4 december:
* Crea- en hobbybeurs in Dorpshuis 
Kudelstaart, 10.30-16.30u.
* Ernst en Bobbie met ‘Pimp de sint’ 
in De Bloemhof, Hornweg. Shows 
om 13 en om 16u.
Maandag 6 december:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 7 december:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sport-
laan van 10 tot 11.30u.
Woensdag 8 december:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Kerstbijeenkomst PCOB in zorg-
centrum, Molenpad vanaf 14.30u.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
* Rondleiding voor verenigingen in 
Crown Business Studios, Van Cleeff-
kade 15. Aanvang: 20u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 9 december:
* Kerstkien bij Vogelver. in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, 
Schouwstraat, Rjsenhout v/a 20u.
* Dia-lezing over Tibet bij Groei & 
Bloei in Wellantcollege, Linnaeus-
laan 2. Vanaf 20u.
Vrijdag 10 december:
* Boekenmarkt in bibliotheek Ku-
delstaart, 14-20u.
* Bingo-avond Flora in clubgebouw 
Wim Kandreef, Kudelstaart, 20u.
Zaterdag 11 december:
* Kerstmarkt in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad, 10-17u.
* Kerstmarkt in De Spil, Kudelstaart, 
10-15u.
* Boekenmarkt in bibliotheek Markt-
straat, 11-15u.

Vergaderingen
Donderdag 2 december:
* Beraad en Raad in raadszaal, ge-
meentehuis vanaf 20u.
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Maandag 6 december:
* Inloop en vergadering wijkraad 
De Dorper in De Binding, Zijdstraat 
vanaf 19.30u.
Donderdag 9 december:
* Inloop en vergadering wijkraad 
Oost in De Mikado, Catharina Ama-
lialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 15 december:
* Oriëntatiebijeenkomst voor star-
tende ondernemers, KvK en ge-
meente in Crown Plaza, Van Cleeff-
kade, van 19 tot 22u.

Vrijdag en zaterdag
Film en optreden Merel 
en John in café Bacchus
Aalsmeer - Vrijdagavond 3 decem-
ber vertoont Bacchus in de catego-
rie muziekfilms een redelijk recente 
film over de jeugdjaren van een be-
kend muzikant. De film bevat geen 
muziek, maar toont de moeiza-
me weg naar volwassenheid. Kort-
om een zeer boeiende film. Nieuws-
gierig? Wordt vriend van Bacchus 
op facebook en zie de titel en trai-
ler van deze film. Het culturele café 
in de Gerberastraat mag als gevolg 
van een vergunningen kwestie geen 
reclame maken voor de films die zij 
vertonen. De film vrijdag begint om 
21.30 uur, zaal open vanaf 21.00 uur, 
en de toegang bedraagt 3,50 euro 
per persoon. Ooit als grap en ge-
legenheidsduo begonnen, nu een 
vaste waarde in het cultureel leven 
van Aalsmeer. Voor iedereen die za-
terdagavond 4 december geen sin-
terklaas viert, maar wel aangenaam 
verrast wil worden is er een optre-
den van Merel en John in Bacchus. 
De ultieme muzikale surprise. John 
van de Polder op gitaar en zange-
res Merel Meijdam laten de bezoe-
kers kennis maken met bekende en 
minder bekende popsongs vertolt 
op hun eigen wijze. Van Billy Joel 
tot Eva Cassidy worden prachtige 
luisterliedjes ten gehore gebracht 
waarbij Merel’s krachtige stem op 
subtiele wijze wordt ondersteunt 
door John’s gitaarspel. Bacchus 
gaat open om 21.00 uur, aanvang 
concert 21.30 uur. Toegang: uw gift 

Pink Floyd en live-muziek
Vrijdag 10 december presenteert 
Bacchus een Pink Floyd tribute 
avond met beeld- en geluidsfrag-
menten en een optreden van Hans 
Millenaar en friends. Zij verzorgen 
een bijzondere akoestische Pink 
Floyd set! De tribute night begint om 
21.30 uur, zaal open vanaf 21.00 uur, 
en de toegang is gratis. 

Eigen composities
Ook op zaterdag 11 december kan 
gekeken en geluisterd worden naar 
live muziek in het culturele café in 
de Gerberastraat. Lotte van Dijk en 
Daan Hofman geven een dubbel-
concert. De mannelijke en vrouwe-
lijke kant van dezelfde medaille. 
Lotte van Dijk zingt eigen compo-
sities en begeleidt zichzelf daar-
bij op piano en gitaar. Daan Hof-
man met zijn melancholieke stem is 
beïnvloed door Brel, Dylan en  Tom 
Waits en zingt eveneens zijn eigen 
composities. De concertavond be-
gint om 21.00 uur, zaal open vanaf 
20.30 uur, en de toegang bedraagt 9 
euro per persoon. 

Marnix Busstra en friends
Zondag 12 december wordt in Bac-
chus een middagconcert geor-
ganiseerd met Marnix Busstra en 
friends: Buzz improvisations part 
1. In dit concert zal hij telkens met 
door hem uitgekozen collega muzi-
kanten een uniek optreden verzor-
gen, dat enkel en alleen in het cultu-
rele café in de Gerberastraat plaats-
vindt. Marnix Busstra op gitaren en 
bouzouki speelt deze middag sa-
men met Rembrandt Frerichs op pi-
ano, Arnold Dooyeweerd op contra-
bas en Pieter Bast op drums. Uit-
gangspunt is het zoeken naar het 
muzikale avontuur in allerlei vor-
men. Van het uitproberen van nieu-
we composities tot het musiceren 
zonder compositie, er kan van al-
les langskomen. Het concert begint 
om 15.30 uur, de zaal is open van-
af 15.00 uur, en de toegang is gratis. 

AGENDAVogeltentoonstelling dit 
weekend in De Reede
Rijsenhout - Voor de 26ste keer or-
ganiseert vogelvereniging De Rij-
senvogel van 3 tot en met 5 decem-
ber de onderlinge, jaarlijkse ten-
toonstelling. Ook nu zijn de leden 
er weer in geslaagd om zo’n 570 vo-
gels bij elkaar te brengen. De, show 
is in de wijde omgeving zeer in trek 
vanwege de aanwezigheid van ve-
le grote parkieten en papagaaien 
in grote ruime kooien. In het Oos-
ten en Zuiden van het land is het 
heel normaal dat er zoveel grote 
parkieten tentoongesteld worden, 
maar voor zo’n klein dorp als Rij-
senhout mag het gerust uniek ge-
noemd worden. Ook de kleinere 
soorten zijn in ruime mate aanwezig 
op deze show. Verder is een aparte 

hoek ingericht voor verkoop van de 
door leden zelf gekweekte vogels. 
Tevens wordt een aparte stand in-
gericht met allerlei benodigde attri-
buten voor vogels. Zeker de moei-
te waard om deze show te gaan be-
zoeken! De vogeltentoonstelling 
wordt vrijdag 3 december om 20.00 
geopend en tot 22.00 uur is publiek 
welkom in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat. Zaterdag 4 de-
cember is de show te bezoeken van 
10.00 tot 20.00 uur en zondag 5 de-
cember staat de deur open tussen 
10.00 en 15.30 uur. Ter afsluiting van 
het bezoek kan geprobeerd worden 
om een prijsje te winnen in de grote 
tombola. De toegang tot de vogel-
tentoonstelling is gratis.

De Klassieken komt letterlijk thuis
Maartje van Weegen bij 
André en Ria de Kreek
Aalsmeer - Maartje van Weegen, 
presentator van het AVRO-radio-
programma De Klassieken, komt 
elke laatste vrijdag van de maand 
langs bij een luisteraar. Ze presen-
teert dan tussen 9.00 en 12.00 uur 
het populaire Radio 4-programma 
‘De Klassieken Thuis’, de Arbeidsvi-
taminen van de klassieke muziek. In 
De Klassieken ‘Thuis’ staat de mu-
ziekkeuze van de luisteraars cen-
traal. Het programma wordt  samen-
gesteld uit hun cd-kast en Maartje 
van Weegen gaat met de luiste-
raars aan tafel om de favoriete mu-
ziek te bespreken. Afgelopen vrij-
dag 26 november was ‘De Klassie-
ken Thuis’ op bezoek bij de zeer fa-
natieke muziekliefhebbers André en 

Ria de Kreek. Samen kopen zij cd-
winkels leeg en zijn steeds op zoek 
naar nieuwe componisten. Klassie-
ke muziek is Ria met de paplepel in-
gegoten, André is als laatbloeier pas 
achter in de dertig als hij in Hono-
lulu verslingerd raakt aan klassiek. 
André de Kreek heeft een eigen in-
stallatiebedrijf en zijn vrouw Ria is 
medewerker bij een groot waren-
huis in Aalsmeer. Daarnaast was Ria 
jarenlang vrijwilliger bij het Concert-
gebouw. Maartje van Weegen put-
te afgelopen vrijdag uit hun uitge-
breide en keurig gearchiveerde cd-
collectie. De uitzending is live uit-
gezonden. Kijk voor meer informa-
tie over dit bezoek aan Aalsmeer op 
www.radio4.nl/deklassieken.

Kabouteravond en Praam Beatz
Zaterdag sintkidsboetclub 
en pakjesavond in Praam
Aalsmeer - Op een super geslaagd 
Junglefestijn kijken de bezoekers 
van de Praam terug. Het café in de 
Zijdstraat was omgetoverd tot een 
groene rimboe en de bezoekers, 
verkleed als tijgers, soldaten en an-
dere jungle-bewoners, werden ge-
trakteerd op swingende muziek van 
dj Martijn, een optreden van een 
Brassband met limbodansen en op 
een exotische act. 
Het volgende grote feest is de 
Praam Beatz Party op eerste kerst-
dag, zaterdag 25 december. Van-
af vandaag zijn kaarten voor deze 
danceparty met dj Kiki Violet en dj 
Nista te koop. Snel een kaartje ko-
pen is een aanrader. Early birds be-
talen slechts 7,50 euro, na 4 decem-
ber is de entree 10 euro. Ook een 
aanrader om alvast kaarten voor 

te kopen: Het optreden van zanger 
Rick van der Kroon op vrijdag 17 de-
cember! 
Aanstaande zaterdag 4 december 
viert de Praam sinterklaasfeest. ‘s 
Middags, van 16.00 tot 19.00 uur, 
staat de kidsboetclub in het te-
ken van sinterklaas en de muziek 
wordt verzorgd door gastje Rene 
Gijse. ‘s Avonds presenteert het ca-
fé een zinderende sinterklaas pak-
jesavond met dj Jochem van Leeu-
wen, een sexy klaas en een spet-
terend cadeauspel. Op donderdag 
9 december organiseert de Praam 
een kabouteravond. Inschrijven 
hiervoor kan bij de bar. Er worden 
deze avond wedstrijden gehouden 
in spijker slaan, boomstam zagen 
en andere spelletjes. Een leuk break 
van de week!

Dirk en Appie winnen weer 
kraakavond in Sportzicht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
werd weer een kraakavond in ca-
fé Sportzicht georganiseerd. Het 
was een gezellige avond. De sfeer 
zat er bij de deelnemers goed in, ze 
hadden zin in een gezellig spelle-
tje kaarten. Er waren dit keer weer 
nieuwe koppels aanwezig. Er zijn vijf 
rondes gespeeld van 16 giffies. Het 
is de deelnemers niet gelukt om het 
koppel van de vorige keer te versto-

ten van de eerste plaats. Dirk Ro-
meijn en Appie Veldhuis waren dit 
keer weer de winnaars van de avond 
met 23870 punten en 27 kruizen. De 
gebroeders Griffioen waren goed 
op elkaar ingespeeld, Mike en Cly-
de behaalde de tweede plaats met 
16170 punten en 29 kruizen. Floor 
van Engelen en Piet v/d Dool gingen 
ervan door met de derde plaats met 
14350 punten en 38 kruizen.

Vrijdag koor FF Anders en 
karaoke in Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 3 
december verzorgt koor FF Anders 
voor de tweede maal een optreden 
in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Ook wordt een karaoke-show 
gehouden.
Ruim vier jaar geleden begon het al-
lemaal met koor FF Anders. Enkele 
verlichte geesten leek het wel leuk 
om een nieuw koor aan het assor-
timent koren in de toenmalige ge-
meente Alkemade toe te voegen. Ze 
lieten er geen gras over groeien bij 
het kersverse koor, dat na enig wik-
ken en wegen de doopnaam FF An-
ders kreeg. En het koor bleek inder-
daad effe anders. Alleen al de kle-

ding maakte een prima indruk. Fleu-
rig en kleurig geklede dames, boa’s 
en glitters en mannen in kostuum 
en uiteraard met hoed. Het nog al-
tijd Nederlandstalig repertoire heeft 
inmiddels een stevige impuls gekre-
gen en met een aantal nieuwe num-
mers van onder andere de Dijk en 
Rob de Nijs gaat koor FF Anders  
aanstaande vrijdag Aalsmeer (weer)
veroveren. Wie zelf ook wil zin-
gen, zit deze avond eveneens goed. 
Koor FF Anders maakt met regel-
maat plaats voor de karaoke-show 
van Harry Verhoef. Iedereen is van-
af 21.00 uur welkom, de toegang is 
gratis.

Single 2 single night en 
sint dancepary in Blitzz
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
2 december, komen de beste pia-
no-entertainers weer optreden in 
Blitzz tijdens de wekelijkse piano-
show. De muzikanten gaan weer op 
verzoek van het publiek wereldhits 
ten gehore brengen. Geen setlijst, 
geen vast repertoire, maar geïnspi-
reerd door het aanwezige publiek. 
Alles draait om de interactie tussen 
de pianist en het publiek. Naarma-
te de avond vordert zal de show uit-
groeien tot een ongekend spektakel 
waarbij iedereen van harte uitge-
nodigd wordt om tot in de late uur-
tjes lekker mee te zingen of te dan-
sen. Aanvang is 21.00 uur en de toe-
gang is gratis. Vrijdag 3 december 
presenteert Blitzz de tweede single 
2 single night. De lekkerste muziek-
klanken zullen uit de speakers van 
deze gezellige club, kroeg, café of 
feesthut galmen. Wie eenmaal op de 
dansvloer staat, zal er niet snel meer 
van af gaan. Wees op tijd, want vol is 
vol. Blitzz is open vanaf 21.00 uur en 
de toegang is gratis. Zaterdag 4 de-
cember staat een foute sinterklaas 
dance night op het programma. Ook 
de goedheiligman heeft gehoord 
hoe druk en hoe supergezellig de 
Big Shooter party afgelopen zater-
dag was en wil daar een klein ver-
volg op geven. Het wordt vast en ze-

ker weer een avond die menigeen 
niet wil missen. Lekkere dans- en 
feestmuziek en sintermeklaassie zal 
samen met zijn knechten een ieder 
gaan verrassen. Aanvang ook 21.00 
uur, entree vrij. 

Blitzz sezzions Woensdag
Sinds november zijn er wekelijks 
jamsessies op woensdag in Blitzz. 
Deze wekelijkse samenkomsten 
voor muzikanten worden geopend 
door wisselende bands, die graag 
optreden, met aansluitend een jam-
sessie. Vorige week Woensdag was 
Little Boogie Boy Hein Meijer te 
gast en dit leidde natuurlijk tot veel 
bluesmuziek, wat overigens prima in 
de smaak viel bij het publiek. Gis-
teren is de Blitzz sezzion geopend 
door de bekende muzikanten Hans 
Millenaar en Jack Muller. In de-
cember kan er nog gejamd worden 
met Gerrit van der Spaan, frontman 
van de Beaverhunt Bluesband en 
de ska-reggae formatie Brentsleng. 
Muzikanten, maar ook mensen zon-
der instrument, zijn van harte wel-
kom tijdens de Blitzz sezzion op 
Woensdag. De deuren in de Markt-
straat gaan om 20.00 uur open en 
de entree is gratis. Voor de comple-
te agenda en meer informatie: www.
myspace.com/sezzions.STAGE

MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl
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Aalsmeer - De tentoonstelling ’Outsiderkunst’ in Het Oude Raadhuis loopt 
ten einde. Nog tot en met aanstaande zondag 5 december kan een bezoek 
gebracht worden aan de gemeentelijke expositieruimte in de Dorpsstraat. Be-
woners van Ons Tweede Thuis in Hoofddorp (zie foto) hebben vorige week de 
expositie bezocht en raakten met name geboeid door de grote pentekenin-
gen van de Fransman Jean- Piere Nadou. De wereld van Nadou bestaat uit te-
kens, symbolen, sprookjes en verschillende religies in een zeer gedetailleerde 
tekenstijl. De tentoonstelling in Het Oude Raadhuis is gratis te bezoeken van 
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Laatste weekend Outsiderkunst

Fiore op zoek naar The Voice 
Aalsmeer - Jongerenkoor Fio-
re is op zoek naar The Voice of Ku-
delstaart, de nieuwe Popstar, perso-
nen die de X-factor hebben of ge-
woon jongeren die van zingen hou-
den. Jongerenkoor Fiore uit Ku-
delstaart biedt de mogelijkheid om 
eenmalig mee te komen zingen. En 
wel met de sfeervolste en de druk-
ste viering van het jaar, namelijk met 
kerstavond. 
Vooraf aan de viering worden drie 
repetities gehouden en wel op dins-
dag 7, 14 en 21 december van 19.30 
tot 21.00 uur. Deze vinden plaats 
in het RK-kerkgebouw aan de Ku-
delstaartseweg 247. Tijdens de re-
petities zullen de nummers ingestu-
deerd worden die tijdens de kerst-
nacht ten gehore worden gebracht. 
De liedjes zullen variëren tussen de 
standaard kerstnummers zoals Stil-

le Nacht, Heilige Nacht en de meer 
moderne kerstnummers. Ook zullen 
de liedjes  variëren tussen het Ne-
derlands, Engels en zelfs de Zweed-
se taal. De ingestudeerde liedjes 
zullen op vrijdag 24 december om 
23.00 uur tijdens de kerstnachtvie-
ring gezongen worden. Jongeren 
tussen de 12 en 35 jaar oud kun-
nen zich aanmelden bij bestuur_fi-
ore@live.nl. Tevens kunnen eventu-
ele vragen naar dit e-mailadres ge-
stuurd worden. Meedoen is gratis 
en voor alle muziek en dergelijke zal 
gezorgd worden. Tijdens de repeti-
ties wordt een korte pauze gehou-
den en wordt gezorgd voor iets te 
drinken. Hou je van zingen? Meld je 
dan snel aan! Er zitten geen voor-
waardes aan meedoen. Je hoeft er 
zelfs niet eens een auditie voor te 
doen.

Rondleidingen in Crown 
Studios voor verenigingen
Aalsmeer - De afgelopen maanden 
is getracht aan de buitenwacht ken-
baar te maken wat de diverse moge-
lijkheden zijn in de geopend Crown 
Business Studios aan de Van Cleeff-
kade. Het complex biedt een legio 
aan mogelijkheden om bedrijven, 
stichtingen en verenigingen verga-
der- en seminairruimten aan te bie-
den, evenals hier feesten en onder 
andere recepties gegeven kunnen 
worden. 
Uit de reeds gebleken rondleidin-
gen aan bedrijven en wijkraden is 
gebleken dat het verenigingsleven 
nog te kort is geïnformeerd.. Er is 
contact geweest met de heren van 
Leeuwen en Dekkers van de stich-
ting OVG om ook verenigingen eens 
uit te nodigen voor een rondleiding. 
Tijdens het bezoek zal in een korte 

presentatie een doorkijkje gegeven 
worden van de mogelijkheden van 
het gebouw voor bijvoorbeeld con-
certen, uitvoeringen, trainingen en 
dergelijke en uiteraard kunnen vra-
gen gesteld worden. Voor verenigin-
gen gaat wat de huur betreft ove-
rigens een aangepast tarief gehan-
teerd worden. De bijeenkomst voor 
het verenigingsleven is op woens-
dag 8 december, begint om 20.00 
uur en vindt plaats in de foyer aan 
de Van Cleeffkade 15. Er kan ge-
parkeerd worden in de parkeerga-
rage of voor het gebouw. Natuurlijk 
wil eigenaar De Raad Vastgoed we-
ten hoeveel mensen zij kunnen be-
groeten. Verenigingen worden ver-
zocht een email te sturen of zij ko-
men en met hoeveel mensen naar 
A.vanderplas@deraad.nl.

Zaterdag Crea- 
en Hobbybeurs
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
4 december wordt in het Dorpshuis 
aan de Kudelstaartseweg een crea- 
en hobbybeurs gehouden. Hobby-
isten laten zien van vlijtige vingers 
maken van verschillende materia-
len. Er zijn 3D kerstkaarten te koop, 
evenals hobbymaterialen en onder 
andere kralen en poppenkleertjes. 
De beurs is open van 10.30 tot 16.30 
uur en de toegang bedraagt 2,50 
per persoon. Voor informatie kan 
gebeld worden naar 06-24213931.

Kerstkien bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 15 de-
cember staat de altijd zeer succes-
volle kerstkienavond bij buurtver-
eniging Hornmeer weer op het pro-
gramma. 
Er zijn vele prijzen te winnen, on-
der andere een mand vol verrassin-
gen. Ook wordt de verrassingsronde 
weer gespeeld.  De kerstkien begint 
om 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur, en is in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3.

Sfeervolle kerstmarkt in De Spil 
Kudelstaart - Op zaterdag 11 de-
cember organiseert de Samen op 
Weggemeente te Kudelstaart weer 
haar jaarlijkse kerstmarkt van 10.00 
tot 15.00 uur in De Spil. Er is hard 
gewerkt om ook dit jaar weer veel 
mooie kerststukken en originele vo-
geldecoraties aan te kunnen bie-
den. Daarnaast zijn er zelfgemaak-
te kerst- en andere kaarten, over-
heerlijke zelfgebakken tulbanden en 

koekjes. Er kan een keuze gemaakt  
worden uit boeken, zowel nieuw 
als tweedehands, kleine cadeau-
tjes cd’s en dvd’s. En niet te verge-
ten de inmiddels overbekende SOW 
kerstwijn. Voor de inwendige mens 
is er erwtensoep met heerlijk beleg-
de broodjes. En natuurlijk is er kof-
fie! Kortom, de moeite waard om de 
kerstmarkt te bezoeken. Iedereen is 
van harte welkom!

Talk of the Town, een 
prettige luistermiddag 
Aalsmeer - Het leek afgelopen 
zondag in de bovenzaal van De Ou-
de Veiling tijdens de maandelijk-
se Talk of the Town wel een gezel-
lig onderonsje van drie heren ach-
ter een keukentafel. Niet omdat de 
onderwerpen niet boeiend waren, 
maar vanwege de ontspannen sfeer. 
Pierre Tuning had dit maal Jan Wil-
lem de Wijn uitgenodigd, zijn boek 
over Aalsmeer en de VOC was juist 
uitgekomen en het feestje in het 
Boekhuis was een aantal dagen te-
voren plezierig en succesvol verlo-
pen. Alle prominenten waren aan-
wezig, zoals ook oud burgemeester 
Joost Hoffscholte, nu zijn tafelge-
noot. Tuning had interessante vra-
gen die interessante antwoorden 
opleverden. Want het is altijd leuk 
om meer achtergrond informatie te 
krijgen over iemands afkomst, stu-
dies en hobby’s. 
De Wijn kijkt met veel genoegen te-
rug op zijn middelbare schooltijd. 
Bij het Christelijk Lyceum Buitenvel-
dert werd veel aandacht geschon-
ken aan geschiedenis en aan cul-
tuur. Zo ontstond ook de wens om 
stadsarcheoloog te worden. Aan de 
VU studeerde hij Sociale Geogra-
fie, brak zijn studie af om 22 jaar 
lang hoofd PR te worden op Schip-
hol, Vanwege zijn baan was hij veel 
in het buitenland. Toch zou hij later 
weer een studie geschiedenis op-
pakken, waardoor hij nu bevoegd is 
les te geven aan middelbare scho-
lieren. Stadsarcheoloog is de Wijn 
niet geworden, maar hij werd wel 
het duizendste lid van het blad Oud 
Aelsmeer, waar hij later voorzit-
ter van zou worden. De Wijn is een 
echte speurneus, een Sherlock Hol-
mes. Noemde Tuning hem een soort 
boekhouder van de geschiedenis, 
hij zelf voelt zich meer een detec-
tive. Zijn studie bracht hem op het 
spoor van zijn boek waar opvallend 
veel Aalsmeerders een belangrijke 
rol spelen. Dankzij het internet wist 
hij de meest saillante details te ach-
terhalen. Het ging er bij het VOC al-
lerminst zachtzinnig aan toe. Men 
tekende voor zes jaar en men moest 
trouw zweren aan de VOC. De sterf-
tecijfers logen er niet om, ruim de 
helft vond een zeemansgraf. De sol-
daten leefden maanden onderdeks, 
zagen geen daglicht, en dat met een 
tropenklimaat. VOC had heel veel 
macht, mocht zelf oorlog voeren, 
doch de Aalsmeerders aan boord 
van deze schepen waren voorname-
lijk vaklui, ambachtslieden, zeilma-

kers en scheepstimmerlieden. Veel 
van hen werden te werk gesteld op 
de buitenposten, waren lid van de 
Doopsgezinde Gemeente. Hun ach-
tergebleven vrouwen konden eens 
per drie maanden de wedde van 
hun mannen ophalen zodat zij en 
hun kinderen te eten hadden. Wat 
werd er verdiend in die tijd wil Tu-
ning weten. De bedragen lijken een 
schijntje, een jonge matroos ontving 
tussen vijf en zes gulden. Wie geluk 
had om hogerop te klimmen kon het 
redden tot vijftig – tachtig gulden.  

JIM
Joseph Ignatius Maria Hoffschol-
te (JIM) Als hommage aan de oud-
burgemeester vaart er een brand-
weerboot met op de boeg JIM.  
Maar bij de Aalsmeerders is hij be-
ter bekend als Joost Hoffscholte. 
Opgegroeid in Amsterdan uit een 
Katholiek koopmansgezin. Zijn va-
der had een groot pakhuis op de 
Amsterdamse Nieuwendijk waar hij 
tijdens de oorlog onderduikers een 
plek bood. Helaas werd hij verra-
den en als represaille werd het hele 
pakhuis leeg geroofd. Na de oorlog 
moest hij weer helemaal opnieuw 
beginnen. Hetgeen hem goed lukte. 
De zoon ging in de roerige zestiger 
jaren aan de UVA rechten stude-
ren. Dat hij ooit burgemeester wil-
de worden, zat er al vroeg in. Eerst 
was er in 1972  een baan als juri-
disch beleidsmedewerker in de pro-
vincie Overijssel om in 1978  de op-
volger te worden van de toenmali-
ge burgemeester Ivo Opstelten. “Ik 
was graag een burgemeester die 
paste binnen een dorp.” Op zijn bur-
gemeesterschap van Aalsmeer kijkt 
hij met veel plezier op terug. “Het is 
zaak om niet te veel te kijken naar 
de waan van de dag, maar naar een 
zekere consistentie. In Aalsmeer 
kan heel veel, daarom is het ook 
een hele aardige gemeente om be-
stuurder van te zijn.” Katholiek zal 
Hoffscholte altijd blijven, hetgeen 
hem overigens niet belet om als te-
nor mee te zingen in het Doopsge-
zinde kerkkoor, studeert op Mahler 
en voor de komende kerstuitvoe-
ring. “Aalsmeerders zij zo veelzijdig”, 
lacht hij met de lach die wij zo goed 
van hem kennen en eigenlijk ook 
wel een beetje missen. Het hele ge-
sprek van Talk of the Town is zater-
dag 4 december om 14.00 uur te be-
luisteren op Radio Aalsmeer.

Janna van Zon

‘Van herders en wijzen’
Kerstconcert Bindingkoor 
Aalsmeer - Het Bindingkoor geeft  
zaterdagavond 11 december een 
kerstconcert in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 55. De hoboïs-
ten Dorine Staal en Marije Clemens 
verlenen hun medewerking. Het 
concert begint om 20.15 uur. Kaar-
ten zijn aan de zaal verkrijgbaar. De 
entree bedraagt 8 euro voor volwas-
senen en 5 euro voor jongeren tot 
en met 18 jaar. Het Bindingkoor zal 
in een sfeervolle ambiance een af-
wisselend programma brengen, 
waarin herders en wijzen uit het 
kerstverhaal worden bezongen. De 
meerstemmige muziek en liedtek-
sten zijn afkomstig uit diverse lan-
den en beslaan een periode van vijf 
eeuwen. Vroeg-Nederlandse liede-
ren, romantische werken, maar ook 

moderne koormuziek met invloeden 
uit gospel, jazz en popmuziek van 
hedendaagse componisten als Rut-
ter, Chilcott en Jetse Bremer staan 
op het programma. 
De gedreven dirigent en orga-
nist Henk Trommel staat weer ga-
rant voor een boeiende en muzikale 
avond, waarbij het koor in verschil-
lende samenstellingen zingt. De ta-
lenvolle hoboïsten Dorine Schoon 
en Marije Clemens verzorgen de 
muzikale intermezzo’s met duetten 
van Bozza en Händel en begeleiden 
ook enkele koorliederen. Na afloop 
van het circa vijf kwartier durende 
concert worden de bezoekers van 
het concert van harte uitgenodigd 
in de Bindingzaal nog een drankje 
te komen drinken.

Subtiel zangplezier en sterk programma

Tweede plaats Davanti op 
Nederlands Koor Festival
Aalsmeer - In een volle concert-
zaal van het Musis Sacrum in Arn-
hem streden afgelopen zaterdag 9 
finalisten van het Nederlands Koor 
Festival om de titel ‘Beste koor van 
2010’. Alle koren hadden zich, met 
de in de voorrondes en halve finales 
gewonnen coachingsprijzen, uiter-
mate goed voorbereid op deze pres-
tigieuze dag. Gemeng koor klein 
klassiek ‘De Windh’ uit Tilburg werd 
de winnaar en ontving de titel ‘Koor 
van het jaar’. Er werd door de jury 
vooral gelet op vakmanschap, artis-
ticiteit en het magische moment. De 
16 dames van Davanti wisten de ju-
ry te overtuigen van hun kunnen en 
behaalden de tweede plaats! Vol-
gens de jury is Davanti een koor met 
een mooie regie die in dienst van de 
muziek staat, subtiel zangplezier en 
een prachtig sterk programma. Voor 
wie meer van deze dames wil ho-
ren is er gelegenheid op 10 decem-
ber aanstaande tijdens een concert 
in de burgerzaal van het gemeente-
huis. Davanti zal onder andere het 
programma zingen wat ze tijdens 

de finale van het Nederlands Koren 
Festival heeft laten horen. Het reper-
toire van Davanti bestaat uit klassie-
ke muziekstukken in de breedste zin 
van het woord. Licht klassiek, mo-
dern klassiek, en alle stukken wor-
den overwegend a-capelle gezon-
gen. Een enkel stuk wordt op de pi-
ano begeleid door Theo Griekspoor. 
Medewerking aan dit concert wordt 
gegeven door zesvoudig nationaal 
kampioen Barbershop Showkoor 
Whale City Sound uit Zaandam. Dit 
70 mannen tellende koor heeft in 
2007 samen met Davanti opgetre-
den tijdens de TV uitzendingen van 
Korenslag. 
Het concert begint om 20.30 uur. 
Toegangskaarten kosten 10 euro 
voor volwassenen en 5 euro voor 
kinderen tot en met 12 jaar  en kun-
nen dagelijks na 18.00 besteld wor-
den via 06-22094299. Bestellen via 
internet kan via davanti@hotmail.
nl.  Ook zijn er kaarten te koop bij 
het Boekhuis in het Dorp, Primera 
in Nieuw-Oosteinde en Gall&Gall in 
winkelcentrum Kudelstaart.

Dialezing expeditie naar Tibet
Aalsmeer - Donderdagavond 9 
december verzorgt Harry Jans uit 
Apeldoorn een dialezing over zijn 
plantenexpeditie naar Tibet, het dak 
van de wereld, bij Groei en Bloei in 
het Wellantcollege aan de Linnaeu-
slaan 2. De expeditie, georganiseerd 
door de Alpine Garden Society, was 
de eerste reis door dit gebied om in 
kaart te brengen wat er zoal op die 
grote hoogte aan bloemen en plan-
ten voorkomt. Meer dan 700 ver-
schillende soorten zijn als herbari-
um materiaal verzameld. Naast de 

vele planten worden deze avond 
ook impressies gegeven van cultuur 
in dit land, zoals De Potala, het im-
mense klooster in Lhasa, en ook de 
kleurrijke Tibetanen komen aan het 
woord. Op immense met sneeuw 
bedekte bergen, woestijngebieden, 
kolkende rivieren, staalblauwe me-
ren en prachtige kloosters, waar de 
tijd lijkt te hebben stilgestaan, wor-
den bezoekers getrakteerd. De di-
alezing begint om 20.00 uur en de 
toegang is zowel voor leden als niet-
leden gratis.

Kerstmarkt in zorgcentrum
Aalsmeer - Ook dit jaar wordt weer 
een kerstmarkt gehouden in zorg-
centrum Aelsmeer aan het Molen-
pad. Doel van de kerstmarkt, die 
plaats gaat vinden op zaterdag 11 
december, is om bewoners van het 
zorgcentrum in kerstsferen te bren-
gen en hen gelegenheid te geven 
inkopen voor kerst te doen. Het te-
huis wordt versierd, er is muziek en 
natuurlijk wordt gedacht aan de in-
nerlijke mens. Op de kerstmarkt zijn 
leuke cadeautjes en koopjes ver-
krijgbaar, zoals kerststukjes, kerst-
kaarten, prachtige quilten, wind-
lichten, kaarsen, wijn en nog veel 
meer. Er is ook een boekenkraam 
waar tweedehands boeken verkocht 
worden. De opbrengst hiervan komt 
ten goede aan de bewoners. De op-

brengst van de kerstmarkt komt ten 
goede aan de activiteiten, die voor 
de bewoners worden georgani-
seerd. Vorig jaar is het geld aan een 
beamer besteed, zodat bewoners 
nu een film of dia’s op groot scherm 
kunnen zien. Dit jaar willen de me-
dewerkers de opbrengst besteden 
aan de aanschaf van een camera 
om foto’s te kunnen nemen van ge-
beurtenissen in het zorgcentrum en 
van de vakantie, die elk jaar geor-
ganiseerd wordt.  De kerstmarkt 11 
december is van 10.00 tot 17.00 uur 
in de grote zaal van het zorgcentrum 
in het Centrum. De muzikale omlijs-
ting wordt verzorgd door de heer A. 
Maarsen op de piano en om 14.30 
uur komen De Brulboeien optreden. 
Iedereen is van harte welkom.

Kerst met mannenkoor Con 
Amore in Karmelkerk
Aalsmeer - Op zondag 12 decem-
ber geeft Aalsmeers mannenkoor 
Con Amore een kerstconcert in de 
Karmelkerk aan de Stommeerweg. 
Dit jaar heeft Con Amore gekozen 
voor een sterke Aalsmeerse inbreng. 
Medewerking verlenen de sopraan 
Carine van den Brule, het Aalsmeers 
Saxofoonkwartet, Nico van Geijls-
wijk op orgel, Rob Goudkuil op pia-
no en Peter Broertjes op contrabas. 
Theo van der Hoorn heeft de alge-
hele leiding, maar hij heeft ook de 
arrangementen voor het koor en de 
begeleiding gemaakt. Er zijn enkele 
nieuwe muziekstukken toegevoegd 

aan het toch al omvangrijke kerstre-
pertoire van Con Amore.
Zowel de klassiekers als lichte num-
mers worden ten gehore gebracht 
en natuurlijk is er ook samenzang. 
Con Amore staat garant voor een 
mooi kerstprogramma. Het concert 
12 december begint om 15.00 uur, 
kerk open vanaf 14.30 uur. Kaarten 
kosten 7,50 euro en zijn te bestellen 
via de website www.amkconamore.
nl en te koop bij het Boekhuis in de 
Zijdstraat, de Readshop in de Op-
helialaan en Annemieke’s Kramerie 
aan de Machineweg. Voor inlichtin-
gen: 0297-323847.

Bingo en concert Flora
Kudelstaart - Vrijdag 10 decem-
ber is het bij muziekvereniging Flo-
ra tijd voor een feestelijke bingo in 
het clubgebouw aan de Wim Kand-
reef. De feestdagen staan weer bij-
na voor de deur en er zijn veel 
mooie prijzen te verdienen die van 
pas kunnen komen tijdens de kerst-
dagen. Er worden acht ronden ge-
speeld en een superronde waar-
in een extra mooie prijs te winnen 
valt. De zaal is open vanaf 19.30 uur, 
terwijl de bingo start om 20.00 uur. 
Ook deze opbrengst komt weer ge-
heel ten goede aan de muziekver-
eniging. Na de bingo staan nog een 
tweetal activiteiten op het program-
ma van Flora. Zaterdag 18 decem-
ber neemt de vereniging deel aan 
het kerstconcert in de kerk St. Jan 

Geboorte aan de Kudelstaartseweg 
te Kudelstaart. Vanaf 15.30 uur zal 
het jeugdorkest de mensen verwel-
komen met vrolijke kerstmuziek op 
het kerkplein. Om 16.00 uur start 
het concert in de kerk. Na afloop 
kan genoten worden van een warm 
drankje op het kerkplein en zal het 
jeugdorkest wederom van zich la-
ten horen. 
Na de kerstdagen gaan de jeugdle-
den twee dagen met elkaar repete-
ren op een locatie elders in het land 
teneinde hen kennis te laten maken 
hoe het is om met een groep muziek 
te maken. De vereniging is bijzon-
der blij met de toegezegde subsidie 
van het Meerlandenfonds zodat de-
ze plannen ook daadwerkelijk door 
kunnen gaan.

Sursum Corda tevreden 
over oliebollenactie
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda heeft op 19 en 20 no-
vember voor iets meer dan 2.685 
euro aan oliebollen verkocht. De 
kosten moeten er nog wel vanaf ge-
trokken worden. 
Totaal hoopt de vereniging er on-
geveer 2.000 euro aan over te hou-
den voor de clubkas. Sursum Cor-
da is dik tevreden met het resul-
taat, de oliebollenactie is een zeer 
belangrijke aanvulling van de club-
kas. Ook dit jaar had Wico-Comfa 
aan de Oosteinderweg een ruimte 
beschikbaar gesteld voor het bak-
ken van de oliebollen. De vereniging 
bakt de oliebollen zelf. Vrijdagoch-
tend 6.00 uur ging het eerste beslag 
in de kom, zaterdag 12.00 waren al-
le bollen verkocht. Eigenlijk wa-
ren er zaterdag nog zo weinig zak-
ken over, dat niet iedereen hoefde 

te gaan venten. Sursum Corda be-
dankt iedereen die een zak oliebol-
len gekocht heeft, en iedereen die 
middels een bijdrage de vereniging 
gesteund heeft. 

Kerstconcert in burgerzaal
Op zaterdag 18 december geeft 
Sursum Corda in samenwerking 
met muziekvereniging Excelsior uit 
Hoofddorp een kerstconcert in de 
burgerzaal van het gemeentehuis. 
Er is een mooi programma samen-
gesteld met vrolijke kerstklassiekers 
waarbij sleebellen te horen zijn. Ook 
worden mooie kerstliederen ten ge-
hore gebracht, die meegezongen 
kunnen worden. Het concert be-
gint om 19.00 uur, kaarten zijn aan 
de zaal verkrijgbaar en kosten 5 eu-
ro per stuk. Iedereen is van harte 
welkom.
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Politiekbewuste jongeren gezocht 
CDJA voor Aalsmeer en 
Uithoorn in oprichting 
Aalsmeer - Als politieke jonge-
renorganisatie zet het CDJA zich in 
voor de belangen van jongeren. Het 
CDJA is niet alleen bezig met poli-
tiek, het wil ook dat christendemo-
cratische jongeren elkaar beter le-
ren kennen door regelmatig bijeen 
te komen. Het CDJA organiseert al-
lerlei interessante bijeenkomsten en 
brengt die samen met leuke acti-
viteiten, op landelijk en provinciaal 
niveau en straks ook in Aalsmeer 
en Uithoorn. Het CDJA is namelijk 
voornemens hier een eigen afde-
ling op te richten. Het CDJA heeft 
gemerkt dat er in Aalsmeer en Uit-
hoorn veel jongeren zijn met inte-
resse in de politiek, maar eigenlijk 
nergens terecht kunnen. Een groep-
je enthousiaste jongeren is daar-
om opgestaan om voor Aalsmeer en 
Uithoorn samen een nieuwe CDJA 
afdeling op te richten. Wil jij hier ook 
graag lid van worden? Stuur dan 
een mailtje naar robbertvanduyn@
hotmail.com (voor Aalsmeer Dorp, 
Kudelstaart en Aalsmeer Oost) of  
bouchtan@live.nl (voor Uithoorn en 
De Kwakel). Jongeren die zich aan-
melden kunnen bijvoorbeeld naar 

bijeenkomsten met – landelijk- be-
kende interessante sprekers, zo-
als (oud-) ministers, Kamerleden 
en mensen uit de wereld van sport 
en ondernemers. Als CDJA denk 
je mee wie dat moeten zijn! Daar-
naast worden excursies georgani-
seerd naar interessante politieke 
hot-spots in binnen- en buitenland 
en debatten op televisie bezocht. Je 
kunt zelf een debatcursus volgen of 
zelf deelnemen aan debatwedstrij-
den met jongeren van andere poli-
tieke jongerenorganisaties. 

Onafhankelijk
Het CDJA is onafhankelijk van het 
CDA, maar werkt wel nauw met de 
partij samen. Een gemeenschappe-
lijk punt is het gedachtegoed dat 
door beide organisaties gedeeld 
wordt. 
Het CDJA gaat dus uit van dezelf-
de waarden, maar de mening kan 
soms heel anders zijn dan die van 
het CDA. Deze wordt pro-actief naar 
buiten gebracht op politieke bijeen-
komsten en in de (social) media. De 
mening van jongeren telt, zo blijkt 
vaak!

Viaduct Hornweg (te) laag
Aalsmeer - Het nieuwe, lage viaduct over de Hornweg zorgt regelmatig voor 
kopzorgen bij bestuurders van bestelbusjes en vrachtwagens. Ondanks de 
aankondigingsborden rijden chauffeurs nogal eens door en voor hen zit er dan 
niets anders op dan de truck te keren. Afgelopen maandag 29 november ging 
het mis. Een chauffeur van een vrachtwagentje dacht rond het middaguur  wel 
onder het viaduct door te kunnen, maar kwam vast te zitten met zijn bus. Po-
litie en brandweer hebben ter plaatse hulp geboden bij het los krijgen van de 
vrachtwagen. De bus raakte behoorlijk beschadigd. De chauffeur kwam met 
de schrik vrij. Foto: Joost

Leerzame en druk bezochte inbraak-preventie-avond

Tip ex-inbreker Evert Jansen: 
“Bel politie bij onraad in wijk”
Aalsmeer - “Bellen, bellen, bellen 
naar de politie”, het advies van ex-
inbreker Evert Jansen bij het zien 
van onraad of verdachte personen 
in een wijk tijdens de inbraak-pre-
ventie-avond afgelopen maandag 
in het gemeentehuis. Ook de poli-
tie vroeg alle aanwezigen om meer 
sociale controle. Woninginbraken 
= een zaak voor ons allemaal, luid-
de de slotconclusie na het vaststel-
len van allerlei zaken die wel of juist 
niet gedaan kunnen worden om in-
brekers buiten de deur te houden. 
Dat er ook in Aalsmeer minder op 
elkaar gelet wordt, bleek wel tij-
dens de presentatie van ex-inbre-
ker Evert Jansen. Hij was maandag 
met zijn camera door diverse wijken 
gelopen en gereden om vast te stel-
len hoe ‘inbrekerproef’ de gemeen-
te is. Hij zei opvallend door de wij-
ken gelopen te hebben, maar zijn 
aanwezigheid had slechts 1 tele-
foontje naar de politie opgeleverd. 
En het was geen telefoontje waar-
mee agenten gelijk aan de slag kon-
den. Een omschrijving van de ‘ver-
dachte persoon’ kon niet gegeven 
worden. Meer letten op elkaar en 
op de buurt, maar ook goed letten 

dus op de onbekende persoon, zo-
dat een goed signalement gegeven 
kan worden. En bellen naar de po-
litie blijkt duidelijk nodig. Het aan-
tal inbraken is ten opzichte van vo-
rig jaar toegenomen met 13 stuks 
en het jaar is nog niet om. De tel-
ler staat nu op 85. Niemand hoeft 
bang te zijn iemand per onge-
luk vals te beschuldigen, de politie 
gaat altijd voorzichtig te werk. No-
teer 0900-8844 in of op de telefoon 
en bel bij onraad! Ex-inbreker Evert 
Jansen, achttien jaar verslaafd ge-
weest aan cocaïne, maar nu dienst 
van de samenleving, heeft overi-
gens vastgesteld dat veel inwoners 
in de gemeente het inbrekers nog 
makkelijk maakt om woningen te 
betreden. Hij fotografeerde ladders 
op schuurdaken, losse vuilcontai-
ners en  kruiwagens die prima kun-
nen dienen als opstap, openstaan-
de ramen, slecht hang- en sluitwerk, 
waardevolle spullen zichtbaar vanaf 
de weg en nog (te) veel onverlich-
te tuinen en gangpaden. Tips: Doe 
een slot op vuilcontainers, kruiwa-
gens en ladders, sluit op tijd de gor-
dijnen, leg geen waardevolle spullen 
in het zicht, laat altijd een bewoon-

de indruk achter, koop tijdschake-
laars en sensorgevoelige lampen, 
sluit ramen en deuren, ook als u 
even weg bent, en zorg voor goed 
hang- en sluitwerk. Het laatste geeft 
overigens geen honderd procent 
zekerheid dat inbrekers buiten de 
deur blijven. Volgens de ex-inbreker 
werkt het wel vertragend en goed 
afgesloten huizen vinden gauwdie-
ven altijd minder interessant! In-
gebroken is er vast niet tijdens de 
ondanks kou en gladheid druk be-
zochte avond (er moesten stoelen 
bijgezet worden), want de politie 
controleerde extra met agenten op 
straat en de inzet van drie opvallen-
de politieauto’s. 

Tot slot: Burgemeester Pieter Lit-
jens pleitte in zijn welkomstwoord 
voor een veiliger Aalsmeer en Ku-
delstaart, vroeg iedereen alert te zijn 
en bij onraad niet te schromen om 
de politie te bellen. Hij wenste al-
le aanwezigen een leerzame avond 
en gaf aan zelf ook al iets geleerd te 
hebben: “Onze schuur gaat na van-
avond ook overdag op slot.” 

Door Jacqueline Kristelijn

Vergadering
De Dorper
Aalsmeer - Wijkraad De Dorper 
komt maandag 6 december voor 
een inloop en vergadering bijeen 
in gebouw De Binding in de Zijd-
straat 53. De bijeenkomst begint om 
19.30 uur. Buurtgenoten zijn uiter-
aard van harte welkom. Meer infor-
matie: www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 2 
december, komen de fracties, bur-
gemeester en wethouders bijeen 
voor het tweewekelijkse Beraad en 
de Raad. De bijeenkomst is in de 
raadzaal van het gemeentehuis, be-
gint om 20.00 uur en belangstellen-
den zijn welkom. De bijeenkomst 
begint met het Beraad dat dit keer 
onder voorzitterschap staat van Ro-
bert van Rijn. Eerste hamerstuk is 
het vaststellen van de belastingver-
ordeningen en dit valt in de porte-
feuille van burgemeester Pieter Lit-
jens. De belastingen gaan in 2011 
niet met grote bedragen omhoog, 
veelal betreft het een inflatiecorrec-
tie van 1,5 procent. Zo gaan de ta-
rieven van afvalstoffenheffing, fo-
rensenbelasting, leges, marktgel-
den, precariobelasting, (water)toe-
ristenbelasting met deze 1,5 pro-
cent correctie omhoog. Ook wordt 
op de hondenbelasting de correctie 
van 1,5 procent toegepast. Een hond 
kost een eigenaar 69 euro per jaar, 
een tweede volgende hond 84 eu-
ro en voor een kennel wordt een re-
kening gestuurd door de gemeente 
van 274 euro. Gelijk blijven de graf-
rechten, kaderechten en roerende 
zaak belasting. Sinds 2009 wordt 

de onroerende zaak belasting be-
rekend naar een percentage van 
de vastgestelde waarde. Voor 2001 
gaan voor eigendom van een wo-
ning een percentage van 0,102 pro-
cent en voor eigendom niet - wonin-
gen 0,164 procent gelden. In het na-
jaar van 2009 is het vernieuwd Ge-
meentelijk Rioleringsplan door de 
raad vastgesteld. In het GRP wordt 
aangegeven welke activiteiten moe-
ten worden uitgevoerd in het kader 
van de aanleg en het beheer van ri-
olering en grondwatervoorziening. 
Vanwege de hoge kosten, die hier-
mee gemoeid zijn, is het noodzake-
lijk het tarief jaarlijks, naast een in-
flatiecorrectie van 1,5 procent, met 
2 procent extra te verhogen, totdat 
een kostendekkend niveau is be-
reikt. De rioolheffing wordt in 2011 
met 3,5 procent verhoogd en dit 
komt uit op 166,50 euro per huis-
houding. 

Bestemmingsplannen
Behandelstuk in het Beraad is het 
vaststellen van de Integrale No-
ta voor de actualisering van be-
stemmingsplannen, Standaard pro-
jectenprocedure, Nota Bovenwijk-
se Voorzieningen en Uitvoerings-

Realisatiedocument Koningsstraat onder voorbehoud

Belastingenverordeningen in Beraad

Wijkraad-Oost 
houdt inloop
Aalsmeer - Wijkraad Aalsmeer-
Oost komt donderdag 9 december 
ter vergadering bijeen in De Mika-
do aan de Catharina Amalialaan 66.
De bijeenkomst begint om 19.00 uur 
met een inloop bestemd voor wijk-
bewoners met vragen en opmer-
kingen. Voor meer informatie: www.
wijkraden-aalsmeer.nl

Met glas teveel 
op achter stuur
Aalsmeer – De politie zag in de 
nacht van donderdag 25 op vrij-
dag 26 november omstreeks 2.00 
uur een auto met hoge snelheid 
op de N201. De agenten zetten de 
achtervolging in en hebben de au-
to in de Dorpsstraat aangehouden. 
De 26-jarige Aalsmeerse bestuur-
der bleek teveel gedronken te heb-
ben. Ademanalyse gaf een promilla-
ge van 1,09 aan. Het leverde de man 
een proces-verbaal en een tijdelijk 
rijverbod op.

programma Aalsmeers Verkeer- 
en Vervoerplan 2010-2015. Onder 
voorbehoud staat de kredietaan-
vraag voor het realisatiedocument 
C86. Koningsstraat op de agen-
da. In de Raadsvergadering, die na 
een korte pauze rond kwart voor elf 
aanvangt, staat de Overeenkomst 
en vrijstellingen Flora Holland op de 
agenda. De sluiting is gepland rond 
kwart over elf in de avond.

Aalsmeer - De AM Groep - het 
leerwerkbedrijf in de regio Am-
stelland en Meerlanden - is hele-
maal klaar voor een enorme klus 
waarbij papieren informatie digi-
taal wordt gemaakt. Het gaat om 
tal van schriftelijke informatie over 
de bouwvergunningen uit de jaren 
1911 tot 2008 die nu door de werk-
nemers van de AM Groep in bits en 
bytes wordt overgezet. Bij een aan-
bestedingsprocedure op basis van 
het ‘Programma van Eisen Digitali-
sering en fysieke overdracht bouw-
vergunningen 1911-2008 gemeen-
te Aalsmeer’, dat in nauw overleg 
met de gemeentelijk archiefinspec-
teur tot stand is gekomen, kwam de 
AM Groep met het beste aanbod en 
op basis daarvan is het project aan 
hen gegund. De AM Groep werkt op 
het gebied van digitalisering samen 

met het Stadsarchief Amsterdam, 
dat een jarenlange ervaring heeft 
op het gebied van digitalisering. De 
originele bouwvergunningen wor-
den daarna overgebracht naar het 
Noord-Hollands Archief (NHA) en 
met de digitaal gemaakte informatie 
wordt door de gemeente gewerkt. 
Binnenkort wordt bij de AM Groep 
proefgedraaid, waarna het echte 
werk gaat beginnen en de informa-
tie digitaal toegankelijk wordt. De 
AM groep is onderdeel van een ge-
meenschappelijke regeling waaraan 
Aalsmeer met een aantal andere 
gemeenten in de regio deelneemt. 
De gemeente Aalsmeer heeft in de 
keuze voor de AM Groep meege-
wogen dat deze organisatie mensen 
met een achterstand op de arbeids-
markt naast werk ook nog coaching, 
opleiding en training biedt.

Bouwvergunningen vanaf 
1911 straks digitaal 

Aalsmeer - Woensdag 8 december 
tussen 7.00 uur en 17.00 uur is de 
Ophelialaan, tussen de Aalsmeer-
derweg en de J.P. Thijsselaan, af-
gesloten. Dit vanwege asfaltrepara-
ties. Het autoverkeer en de bussen 
worden omgeleid. Met de fiets aan 
de hand kan men wel passeren. Het 
werk is in één dag afgerond. Don-
derdag 9 december worden vervol-
gens tussen 7.00 en 17.00 uur asfal-

treparaties uitgevoerd aan de Jac. P. 
Thijsselaan. De weg wordt in twee 
fasen afgesloten voor alle autover-
keer. Met de fiets aan de hand kan 
men wel passeren. Het werk wordt 
in twee fasen uitgevoerd. Het ge-
deelte tussen de Ophelialaan en de 
Linnaeuslaan en het gedeelte tus-
sen de Linnaeuslaan en de Zwarte-
weg. Ook deze werkzaamheden zijn 
in één dag gereed.

Ophelialaan en Thijsselaan 
worden een dag afgesloten

De Thijsselaan is volgende week donderdag afgesloten vanwege werkzaam-
heden aan de weg. Op het geplaatste bord staat dat ook vrijdag 10 december 
de weg dicht is, maar de werklui denken toch de klus in één dag te kunnen 
klaren. Vrijdag is de Thijsselaan dus zo goed als zeker wel open voor verkeer.

Wie beste ondernemer in Aalsmeer
Nu aanmelding voor de 
Ondernemersverkiezing!
Aalsmeer - Op 29 maart 2011 
wordt voor de vijfde keer de prijs 
voor de Beste Onderneming van 
Noord-Holland uitgereikt. De On-
dernemingsverkiezing Noord-Hol-
land 2010/2011 is inmiddels niet 
meer weg te denken als dé erken-
ning voor ondernemerschap in de 
provincie. Het is een belangrijk en 
breed gedragen initiatief om waar-
dering voor bedrijvigheid in de pro-
vincie uit te spreken. Succesvol-
le ondernemers zijn immers de drij-
vende kracht van de economie in 
Noord-Holland. Ook lokaal speelt 
al langere tijd het idee om een On-
dernemingsverkiezing te organise-
ren. Op initiatief van de Rabobank 
en Flynth adviseurs en accountants 
heeft het College van B&W van de 
Gemeente Aalsmeer het voorne-
men om vanaf komend jaar zelf een 
Ondernemingsverkiezing in het le-
ven te roepen. De gemeente wil ook 
de waardering laten blijken voor al-
le ondernemingen in haar gemeen-
te. Zij is nu, samen met initiatiefne-
mers, in gesprek om de Onderne-
mingsverkiezing mogelijk te maken. 
De datum is al bekend. Op 28 okto-
ber 2011 zullen tijdens de onderne-
mersavond twee prijzen worden uit-
gereikt. Het gaat om de prijzen ‘On-
derneming van het jaar’ en ‘Starter 
van het jaar’. De drie beste bedrijven 

van Aalsmeer en Kudelstaart wor-
den dan genomineerd voor de On-
dernemingsverkiezing Noord-Hol-
land 2011/2012.

Aanmelden 
Bent u (of kent u) een ondernemer 
die met passie onderneemt, inno-
veert, creatief is en een bedrijf heeft 
opgebouwd dat een voorbeeld is 
voor collega-ondernemers? Een be-
drijf dat wat u betreft zich de Bes-
te Onderneming van Noord-Hol-
land zou mogen noemen? Dan kunt 
u zichzelf of de betreffende onder-
nemer nu nog aanmelden voor de 
Ondernemingsverkiezing Noord-
Holland en kans maken op de titel: 
Beste Onderneming Noord-Holland 
2010/2011. De aanmelding sluit op 
31 december 2010. Tijdens een gro-
te feestavond op 29 maart 2011 
worden de winnaars gekozen. Er 
worden dit jaar maar liefst drie prij-
zen uitgereikt. Naast de publieks-
prijs is er een categorie voor de bes-
te kleine en (middel)grote onderne-
ming (meer of minder dan 50 mede-
werkers) van het jaar. Op de web-
site www.ovnh.nl is meer te lezen 
over deze verkiezing. Door deelna-
me aan de verkiezing krijgt een on-
derneming de gelegenheid om on-
der de aandacht gebracht te wor-
den in heel Noord-Holland.

Lokale initiatiefnemers Verkiezing Beste Onderneming van het jaar in de Ge-
meente Aalsmeer. Onder van links naar rechts Wethouder Gertjan van der 
Hoeven en Wethouder Ad Verburg en boven van links naar rechts Tim Bakker, 
Ron Leegwater, Cor Zomer, Jennifer Meijers.

Mishandeling 
voor ziekenhuis
Hoofddorp - Op donderdagoch-
tend 25 november even voor 8.00 
uur vond een ruzie plaats bij Spaar-
nepoort, voor de ingang van het 
ziekenhuis. Een 20-jarige man uit 
Hoofddorp kreeg het daar aan de 
stok met een andere man. Er zijn 
meerdere mensen getuige geweest 
van de vechtpartij en de politie wil 
deze mensen graag horen. Er kan 
gebeld worden naar de politie in 
Hoofddorp via het telefoonnummer 
0900-8844.

Gesnapt op A4
Vijf keer betrapt 
zonder rijbewijs 
Hoofddorp – Tijdens een surveil-
lance op de A4 zagen politieagen-
ten vrijdag 26 november omstreeks 
21.00 uur een auto met forse snel-
heid rijden. Het ging om snelheden 
van 169 km/u, waar 100 maximaal 
toegestaan is. De auto werd bij de 
afrit naar Nieuw-Vennep langs de 
kant van de weg gezet. Toen de 
agenten het rijbewijs van de 20-ja-
rige Rotterdammer wilden invorde-
ren, gaf deze aan niet in het bezit 
te zijn van het roze papiertje. Hierop 
werd de Rotterdammer aangehou-
den. Een andere inzittende van de 
auto, een 22-jarige man uit Brussel, 
bleek gesignaleerd te staan, ook hij 
is aangehouden. Het was de vijfde 
keer dat de Rotterdammer betrapt 
werd op rijden zonder rijbewijs. Zijn 
auto wordt in beslag genomen.
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ingezonden
AB: Kom eens naar de Ivoren Toren!
Naar de Ivoren Toren van Schubert, 
Beethoven en Prokofjev. In de Oud-
Katholieke Kerk. Zes KCA vrijwilli-
gers ontvangen jullie met open ar-
men. Naar het Ivoren Toren caba-
ret van Jaap van de Wal en Vin-
cent Bijlo. In cultureel café Bacchus. 
Vijf KCA vrijwilligers staan voor jul-
lie klaar.
Naar de Ivoren Toren jazz van Mike 
Delferro en Deborah Carter. In cul-
tureel café Bacchus. Geheel gerund 
door vrijwilligers die jullie graag ont-
vangen. Naar de Ivoren Toren van de 
jaarlijkse Kunstroute. Met beelden-
de kunst, muziek en literaire optre-

dens. De tientallen deelnemers zien 
jullie graag verschijnen.
Naar de Ivoren Toren van topschil-
ders uit heel Nederland. En de Kin-
derkunstzolder in het Oude Raad-
huis. Veertig KCA vrijwilligers zijn 
voor jullie in touw. ‘Alles van waarde 
is weerloos,’ dichtte Lucebert. Had 
hij dat maar niet geschreven. Want 
de politiek maakt daar misbruik van.

Pierre Tuning, oud-eenmans-
fractie voor D66, oud-gemeen-
teraadslid van PACT, één van de 
oprichters van KCA. Ophelialaan 
59, ptl@euronet.nl.

Gezamenlijke actie gemeenten
Panelen met reisinformatie
Aalsmeer - Aalsmeer, Amstelveen, 
Beemster, Edam-Volendam, Land-
smeer, Purmerend, Uithoorn en Wa-
terland hebben een overeenkomst 
getekend met de Stadsregio Am-
sterdam voor panelen met actuele 
reisinformatie. 
Met deze overeenkomst geven de 
gemeenten aan dat ze gaan inves-
teren in het aanleggen van pane-
len die reizigers van actuele reisin-
formatie gaan voorzien. Het aanbe-
steden van panelen die betrouwba-
re reisinformatie tonen is echter een 
ingewikkeld proces. Om deze reden 

en vanwege inkoopvoordelen zal 
de Stadsregio Amsterdam de aan-
besteding voor alle betrokken ge-
meenten verzorgen. De gemeen-
ten worden straks eigenaar en be-
heerder van de panelen. Ongeveer 
200 nieuwe panelen moeten de rei-
zigersinformatie op drukke haltes 
en knooppunten in de stadsregio-
gemeenten verbeteren. De panelen 
zullen het aantal minuten tot de vol-
gende bus gaan aftellen. 
Daarnaast zullen ze informatie ver-
strekken als een bus uitvalt of wordt 
omgeleid.

ingezonden
AB beschadigt KCA en 
Aalsmeerse samenleving!
Reactie op ingezonden stuk van 
de fractie en het bestuur van het 
AB over de Stichting KCA: De Ivo-
ren toren is weer typisch een stem-
mingmakende kretologie van de 
Aalsmeerse Belangen-partij. Heel 
vaak komt er uit met name die hoek 
dit soort zinloze metaforen die be-
doeld zijn om het KCA te bescha-
digen. Ik roep dan toch maar even 
in herinnering dat het destijds AB-
wethouder Coq Scheltens was, die 
de gemeentelijke afdeling kunst en 
cultuur - met een gemeentelijke be-
leidsmedewerkster - heeft omge-
vormd tot een zelfstandige stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer. De par-
tij AB heeft nu in haar reactie een 
hele grote mond over de voorzitter 
Marian Kaaijk. Op mij als lezer komt 
dit over als dat deze partij nog een 
rekening heeft te vereffenen met 
Marian Kaaijk, uit de tijd dat zij voor 
PACT zitting had in de gemeente-
raad. Thans spreekt Marian Kaaijk 
als voorzitster van de stichting KCA 
en komt naar voren met bezwaren 
tegen te voorgenomen bezuinigin-
gen. Zij voldoet daarmee aan haar 
taak en functie als voorzitster van 
KCA, niet meer en niet minder. Door 
de vorming van de stichting KCA 
geeft de politiek in Aalsmeer de ta-
ken op het gebied van kunst en cul-
tuur overgedragen aan de stichting. 
De politiek is dus niet bevoegd en 
niet gerechtigd om invulling te ge-
ven aan de wijze waarop de voorge-
nomen bezuinigingen die het KCA 
ten deel vallen, moeten worden in-
gepast. En wat doet het AB? Het AB 
gaat in deze ingezonden brief alvast 
maar op de stoel van de KCA-voor-
zitter zitten, door op voorhand in te 
vullen hoe of de stichting de kor-
ting op de voorgenomen subsidie in 
haar begroting dient te verwerken:                                                                    
Een percentuele herschikking van 
de toegekende subsidie voor het 
KCA: minder naar beeldende kunst 
en meer naar andere kunstuitingen. 
Maar als AB bij de les zou zijn, dan 
weet zij dat het KCA ook veel doet 
aan: podiumkunst, concerten, litera-
tuur, educatie en poëzie. Ik hoorde 
zelfs een AB-gemeenteraadlid zich 
afvragen waarom het KCA een du-
re vleugel in stand houdt als daar 

maar ongeveer zes keer per jaar 
op wordt gespeeld. “Bezuinig daar 
maar op”, volgens die AB-er. Hij ver-
gat echter dat die vleugel voor een 
deel exogeen is gefinancierd en dus 
deels een particuliere gift is aan on-
ze Aalsmeerse gemeenschap. Mag 
het KCA, namens de Aalsmeerse 
gemeenschap als een goed huisva-
der zorg dragen voor deze vleugel? 
Over de optie om entree te vra-
gen voor bezoek aan de beeldende 
kunsttentoonstellingen in het Ou-
de Raadhuis: En passant bedient 
AB zich weer van een stemming-
makende metafoor door de beel-
dende kunsttentoonstellingen alvast 
maar elitair te betitelen. En dit ter-
wijl juist door de huidige keuze van 
gratis toegankelijkheid van die ten-
toonstellingen het mogelijk is dat 
iedereen die tentoonstellingen kan 
bezoeken. Tevens wordt, naast ten-
toonstellingen van landelijk beken-
de kunstenaars, regelmatig tentoon-
stellingen gemaakt van autonome 
Aalsmeerse kunstenaars. Ook wordt 
daarbij vruchtbaar samengewerkt 
met de stichting Oud Aalsmeer, de 
Aalsmeerse fotoclub, het Aalsmeer-
se schildersgenootschap en de His-
torische Tuin en tezamen met hen 
tentoonstellingen gemaakt. Daar-
naast wijs ik u er even op: dat op 
uitdrukkelijke wens van de poli-
tiek, juist is aangevangen om kunst 
en cultuur door het KCA gepresen-
teerd dichter bij onze schooljeugd te 
brengen door de kinderen van AL-
LE Aalsmeerse scholen in Het Ou-
de Raadhuis gericht met kunst ken-
nis te laten maken in zogenaamde 
kunstkijklessen. Hoezo Elitair? Het 
gaat hier om opvoeding van onze 
Aalsmeerse jeugd. AB zou zich be-
ter moeten realiseren dat het huidi-
ge stichting KCA is opgebouwd en 
in stand wordt gehouden door vele 
tientallen enthousiaste vrijwilligers 
en dat het KCA daardoor diep is ver-
ankerd in de Aalsmeerse samenle-
ving. Door KCA zo te beschadigen 
doe je die mensen en de Aalsmeer-
se samenleving allemaal tekort.

KCA-vrijwilliger Louk Klück. 
Mail: lpmkluck@hotmail.com, 
Telefoon: 0297-321501.

Groenstrook Mijnsherenweg bij 
Schweitzerstraat wordt opgeknapt
Kudelstaart - In maart 2011 wordt 
de groenstrook langs de Mijnshe-
renweg, bij de Schweitzerstraat, 
aangepakt. De beplanting wordt ge-
rooid, daarna wordt het terrein ge-
egaliseerd. Het nieuwe gras wordt 
in april ingezaaid. Na ongeveer twee 
jaar gras maaien is het onkruid ver-
delgd en kan er voor een andere be-
planting gekozen worden. De nieu-
we beplanting gebeurt in overleg 
met de omwonenden. De groen-
strook langs de Mijnsherenweg is in 
slechte staat en dit komt onder an-
dere door de hoge bomen en het 
achterstallig onderhoud. De beplan-
ting is de laatste jaren sterk in kwa-
liteit verminderd. De grote bomen 
nemen erg veel zonlicht weg, waar-
door de beplanting onder de bomen 
steeds verder verzwakt. Het ge-
bruik van onkruidbestrijdingsmid-
delen is niet meer toegestaan, hier-
door krijgt agressief onkruid steeds 
meer kans de bestaande beplan-
ting te overwoekeren. Ook door re-

gelmatig schoffelen is het onmoge-
lijk dit onkruid te onderdrukken. De 
huidige situatie is niet langer houd-
baar, vandaar het renovatieplan. 
Het probleem bij deze groenstrook 
is het vele onkruid, omdat definitief 
en goed te verwijderen is het no-
dig om het gebied eerst helemaal te 
rooien, vervolgens gras in te zaaien 
en dat consequent gedurende twee 
jaar te maaien. Met het gras wordt 
namelijk het opkomende onkruid 
ook weer gemaaid. De groenstrook 
kan pas in maart volgend jaar aan-
gepakt worden, omdat de grond in 
de winter niet bewerkt kan worden. 
Het heeft ook pas zin om het nieuwe 
gras in april te zaaien als de grond 
weer wat warmer wordt, zodat het 
zaad kan kiemen. Buurtbewoners 
zijn per bewonersbrief geïnformeerd 
over de renovatieplannen. Over on-
geveer twee jaar, als er nieuwe be-
planting wordt uitgezocht, worden 
bewoners uitgenodigd om daar over 
mee te praten.

Alle partijen akkoord met tracé 
omlegging Schiphol Rijk
Streek - Het Rijk, de provincie 
Noord-Holland, de gemeente Haar-
lemmermeer en Schiphol zijn defini-
tief akkoord met het gestrekte tra-
cé van de Omlegging Schiphol Rijk, 
ook wel de Boerenlandvariant ge-
noemd. Staatssecretaris Atsma, van 
Infrastructuur en Milieu, zette afge-
lopen maandag 29 november zijn 
handtekening onder de overeen-
komst waarin de voorwaarden zijn 
vastgelegd voor de aanleg van dit 
tracé. Met deze laatste instemming 
kan nu definitief verder gegaan 
worden met de bestemmingsplan-
procedure voor het tracé. 
De Omlegging Schiphol-Rijk ver-
bindt de nieuwe aansluitingen op de 
A4 met de Omlegging Aalsmeer-Uit-
hoorn bij de Fokkerweg op Schiphol 
Rijk. De overeenkomst met onder 
andere het Rijk is bij dit tracé nodig 
omdat het tracé over het reserve-
ringsgebied van de parallelle Kaag-
baan loopt. In de overeenkomst is 

vastgelegd dat de weg wordt ver-
legd, indien het Rijk besluit alsnog 
de parallelle Kaagbaan aan te leg-
gen. Het nieuwe tracé begint bij de 
Aalsmeerderweg in de gemeente 
Haarlemmermeer. Dit weggedeelte 
loopt door het nog te ontwikkelen 
bedrijventerrein Schiphol Logistics 
Park. Vervolgens gaat de weg met 
een viaduct van 330 meter lang over 
de vrijliggende busbaan, de Kruis-
weg, het parkeerterrein bij Mitsub-
ishi en de Beecheavenue heen. Ter 
hoogte van de Sikorskylaan komt de 
weg weer op maaiveldniveau. Uit-
eindelijk sluit de nieuwe weg weer 
aan op de Omlegging Aalsmeer-Uit-
hoorn van de nieuwe N201. 
De gemeente Haarlemmermeer 
heeft het bestemmingsplan nu nog 
in voorbereiding. Zodra het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage 
wordt gelegd zal dit via kranten en 
de provincie website worden aan-
gekondigd. 

Stemmen kan tot aanstaande zondag
Nominatie Aalsmeerse Tim 
voor verkiezing ‘Jonge Held’ 
Aalsmeer - Tim Troost is geno-
mineerd voor de verkiezing ‘Jon-
ge Held van Noord-Holland’, omdat 
hij samen met zijn vrienden Dennis 
Weij en Dave Toolen op de avond 
van 16 mei heldhaftig optrad bij een 
brand in een bedrijfshal. 
De jongens gingen direct op de 
brand af, waarschuwden de bewo-
ners, belden 112 en begonnen met 
blussen. Ze klommen zelfs op de 
daken om de hooggelegen brand-
haard in de nok van het dak te kun-
nen bereiken. Tegen de tijd dat de 
brandweer arriveerde, was dank-
zij de jongeren, het grootste ge-
vaar geweken en het bedrijf gered. 
De brandweer kon met de hoge-
drukspuit het karwei afmaken. Zon-
der de inzet van Tim en zijn vrien-
den was het uit drie bedrijfshal-
len bestaande bedrijf waarschijn-

lijk volledig afgebrand. De jury was 
dermate onder de indruk van deze 
heldendaad dat ze hem nomineer-
den voor de ‘Jonge Held van Noord-
Holland verkiezing’’ van 2010. Sa-
men met nog negen andere jonge-
ren strijdt Tim voor de titel. Tim steu-
nen kan door op hem te stemmen. 
Stemmen kan op de site www.the-
movement0910.nl. Wel snel doen, 
want stemmen kan tot aanstaande 
zondag 5 december. Wethouder Ulla 
Eurich: “Jongeren komen soms ne-
gatief in het nieuws. Het is daarom 
juist goed om als er iets positiefs te 
melden is over jongeren, dat we dat 
dan ook doen. Daarom vraag ik ie-
dereen te stemmen op onze eigen 
Aalsmeerse Jonge Held, Tim. Hope-
lijk lukt het hem om de titel Jonge 
Held van Noord-Holland te winnen. 
Volgens mij heeft hij dat verdiend!”

Dippers schenken geld!
Aalsmeer - Tijdens de druk be-
zochte bingoavond van de Dippers 
in De Oude Veiling van een aan-
tal weken geleden waren er na af-
loop een groot aantal tevreden ge-
zichten te zien. De aanwezigen wa-
ren vermaakt op zang en dans, maar 
vooral op een ludieke bingo-avond 
met vele prijzen. Zeer velen gingen 
naar huis met een plant, een spel, 
een dinerbon van De Oude Veiling 
of een optreden van de Dippers. De 
gezellige sfeer, het ongedwongen 
samenzijn, het fanatiek gespeelde 
bingo-spel, het waren allemaal ele-
menten die deze avond tot een zeer 
geslaagde activiteit maakte. Leo van 
Erp van De Oude Veiling was ook 
tevreden over de omzet, kortom te-
vreden gezichten alom. De Dippers 
vonden ook dat een deel van de op-
brengst van deze avond niet in de 
grijze kas terecht moest komen en 
ook niet in de fooienpot van De Ou-
de Veiling. Maar, waar dan? Met be-
hulp van de aanwezigen werd ge-
zocht naar een goed doel binnen 
Aalsmeer. Iemand riep AED! Geluk-

kig begreep Hans van der Meer (hij 
werkt in een ziekenhuis) waar het 
over ging. En aangezien hij de voor-
zitter is, waren alle Dippers direct 
voor dit plan.
Tijdens een Dip vergadering zijn 
twee leden van de AED club komen 
uitleggen waarom dit geld van harte 
welkom was en waarom het inder-
daad een goed doel betrof. Nadat 
aan de Dippers de werking van de 
defibrilator was gedemonstreerd op 
een van de balgen van een trekzak 
van Cor, waren alle Dippers (ook de
penningmeester) over de streep. Je 
zult zo’n apparaat maar nodig heb-
ben voor je eigen balg. En, wees 
eerlijk, een aantal Dippers begint 
ook tot de Aalsmeerse risicogroep 
voor hart- en vaatziekten te vallen.
Voorzitter M. Vreeken (kleinzoon 
van Dirk Walsie) nam met graag-
te de envelop met 250 euro in ont-
vangst. De Dippers zijn van plan om 
elk jaar een bingoavond te verzor-
gen in De Oude Veiling. Dus, wie er 
de eerste keer niet bij is geweest: 
Volgend jaar zeker komen!

De kou getrotseerd voor 
rommelmarkt van Flora
Kudelstaart - Ondanks het koude winterweer in het afgelopen weekend, 
heeft de rommelmarkt van muziekvereniging Flora goede zaken gedaan. Za-
terdag kwamen iets meer mensen naar het clubhuis aan de Bilderdammer-
weg, dan zondag. Tussen de lange tafels met spullen waren leuke dingen te 
vinden voor degene die er oog voor heeft. Mooie fotolijstjes, nog goed servies-
goed, aardewerk, kerstversiering, vazen... En dat voor prijsjes soms minder dan 
2 euro! De opbrengst van de verkochte tweedehands artikelen (1615 euro!) 
gaat naar aanschaf van muziek, instrumenten en de opleiding van jeugdleden.  

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 26 
november hebben vele ouderen 
weer kunnen genieten van een ge-
zellig samenzijn tijdens de jaarlijk-
se ouderendag in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. Zij werden ge-
trakteerd op een fantastische mid-
dag en avond. Rond 15.00 uur werd 
eerst koffie en thee met wat lekkers 
geserveerd.
De officiële opening werd verricht 
door een medewerker van de Ra-
bobank Regio Schiphol, die de ou-
derendag al vele jaren een warm 
hart toedraagt. Daarna zorgde het 
Karmelkoor onder leiding van Lous 
Zandvliet met een gevarieerd re-
pertoire voor een prachtig optre-
den. Natuurlijk ontbrak ook het ge-
liefde bingospel niet. Er waren vele 

mooie prijzen te winnen! Met muzi-
kale begeleiding van Combo Rhytm 
Stars was er een borreluurtje met 
hapjes en snacks voordat de heer-
lijke broodmaaltijd geserveerd werd. 
Als afsluiting had de organisatie een 
spetterend optreden geregeld: Het 
Residentie Revue Gezelschap uit 
Den Haag met ‘50 jaar revue voor 
U’. Dit gezelschap zorgde voor vele 
lachsalvo’s met hun humoristische 
sketches, maar ook voor ontroeren-
de momenten met sfeervolle songs 
en hoogtepunten uit de afgelopen 
50 jaar! Kortom een feest om nooit 
meer te vergeten!
Wilt u er ook bij zijn volgend jaar? 
Zet bij de maand november in uw 
nieuwe agenda alvast: Ouderendag 
Aalsmeer.

Fantastische ouderendag!

Dorcaskledingbak verplaatst!
Aalsmeer - Wegens de bouwwerk-
zaamheden in de dorpskern van 
Aalsmeer is het kledingdepot aan 
het Molenpad tijdelijk verplaatst 
naar de overkant. De kledingbak is 
nu te vinden naast verpleeghuis Ro-
zenholm. 
Afgedankte, nog goede en scho-
ne kleding wordt door Dorcas heel 
goed gebruikt. Ze wordt door vrijwil-
ligers uitgezocht en gaat vervolgens 
naar rampgebieden en naar landen 
waar mensen ze hard nodig hebben. 
Jaarlijks gaat er zo’n 800.000 kilo 
gesorteerde Dorcas-kleding naar 
de allerarmsten in Oost-Europa en 
Afrika. Dit zijn mensen die zelf on-
voldoende geld hebben om kleding 
in de winkel te kopen. De hulp gaat 
naar oude mensen die onmogelijk 
van hun pensioentje rond kunnen 
komen, gehandicapten, chronisch 
zieken, de kwetsbaren in de samen-
leving. Nu met de winter voor de 
deur is deze kleding extra hard no-
dig. Voor dit doel staan er in en om 
Aalsmeer kledingbakken waar plas-
tic zakken met kleding in gedaan 
kunnen worden. In Aalsmeer staan 
deze op het Molenpad, de Zwarte-
weg 75 en Aalsmeerderweg 230 en 
in Kudelstaart aan de Mijnsheren-
weg Ook dekens en linnengoed of 
lappen stof mogen ingeleverd wor-
den.

Arts-for-Life
De Dorcaswinkel heeft op dit mo-
ment heel veel sinterklaas en kerst-

cadeautjes. De opbrengst van de 
winkel is op dit moment bestemd 
voor het project Arts-for-Life in Lod-
war in Noord-Kenia. Met dit project 
helpt Dorcas een groep vrouwen en 
jongeren om de problemen als, drei-
gende uitputting van natuurlijk ma-
teriaal door langdurige droogte, ge-
brek aan vakbekwaamheid, marke-
tingkennis en gebrek aan onderne-
merschap, aan te pakken en helpt 
ze zich verder te ontwikken in het 
maken van producten, zoals tas-
sen, kettingen, slippers en kaar-
ten. Zij worden getraind in milieu-
beheer, kunstnijverheid en onder-
nemerschap, zodat ze zich kunnen 
professionaliseren, vraag gerichter 
kunnen werken en een milieuvrien-
delijke werkmethode verder kunnen 
ontwikkelen. Ze kunnen hun pro-
ducten leveren aan onder andere 
Nakumatt, een soort Afrikaans He-
ma, die overal in Kenia filialen heeft. 
Met Nakumatt is er een contract af-
gesloten voor het leveren van rie-
ten manden. Ook hebben ze een ei-
gen winkel in Nairobi (a taste of Tur-
kana). Het belangrijkste doel is dat 
de vrouwen en de jongeren een be-
ter inkomen krijgen om zichzelf en/
of hun gezin te onderhouden. Voor 
dit project is subsidie van de stich-
ting Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer aangevraagd. 
De Dorcaswinkel aan de Aalsmeer-
derweg 193a is iedere dinsdag, don-
derdag en zaterdag geopend van 
10.00 tot 16.00 uur.

Familie Sponsorplan Roemenië
Met schoenen winter door
Aalsmeer - Het Familie Sponsor-
plan Roemenië (FSR), waarvan en-
kele stuurgroepleden in Aalsmeer 
wonen, geeft al vanaf 1995 hulp aan 
de allerarmste gezinnen en alleen-
staanden in Roemenië. 
Dit zijn mensen die moeten leven 
van een uitkering vanwege werke-
loosheid, ziekte of ouderdom. De 
hulp bestaat uit het geven van kle-
ding, voedselpakketten en groente-
zaden, het aankopen van kachels en 
brandhout, maar ook de aanschaf 
van schoenen om met droge voeten 
de winter door te komen. Juist voor 
kinderen op het platteland is dit be-
langrijk omdat vaak, bij gebrek aan 
vervoer, de weg van en naar school 
lopend afgelegd moet worden. 
Daarnaast wordt door FSR hulp ge-
boden aan jongeren uit deze gezin-
nen die na de basisschool een ho-
gere opleiding willen volgen, meest-
al in de vorm van financiering van 
de internaatskosten en studie hulp-
middelen. 
Als gevolg van de armoedige om-

standigheden zijn er veelal geen 
mogelijkheden om schoenen te ko-
pen. Roemeense medewerkers van 
FSR kopen voor deze mensen, in de 
eerste plaats voor de kinderen, in de 
uitverkoop schoenen voor een la-
ge prijs. Een bedrag van ongeveer 
3.500 euro is ieder jaar nodig om de-
ze schoenen in te kopen. Dit bedrag, 
waarmee ongeveer 150 paar schoe-
nen kunnen worden gekocht, hoopt 
FSR via particuliere sponsors te ont-
vangen. Als u wilt meedoen om kin-
deren aan schoenen te helpen, kan 
een gift worden overgemaakt op gi-
ronummer 249300 ten name van 
Stichting De Ondergrondse Kerk 
te Gorinchem met daaraan toege-
voegd: Project 8063 FSR schoenen-
project Roemenië. 
Voor meer informatie over het werk 
van FSR kan contact opgenomen 
worden met André Buijs via 0297-
342750 of Arie Eveleens via 06-
10534820. De website www.FS-
ROM.nl geeft een compleet over-
zicht van het werk van de stichting.
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... in Hotel 
Aalsmeer!

Door rommelmarkt krijgt 
tweede Kudelvillage vorm 
Kudelstaart - Tijdens de jaarlijk-
se napraatavond van de vrijwilli-
gers van de Kudelstaartse Rommel-
markt is de opbrengst van de rom-
melmarkt en de subsidie van OSA 
overhandigd aan de stichting Naar 
School in Haïti. Namens de stichting 
nam Kitty Suijker een cheque van 
7000 euro in ontvangst. Kort na de 
bijeenkomst werd bekend dat het 
Meerlandenfonds het werk van de 
Rommelmarkt en daarmee het pro-
ject in Haïti ondersteunt met een gift 
van 1000 euro. Beide bedragen wor-
den gebruikt voor de fundering van 
acht prefab-huizen in Haïti, die nog 
dit najaar gebouwd gaan worden. 
De huizen worden gemaakt in een 
fabriek in Haïti. De bouwmateria-
len worden gefinancierd door Stich-
ting Projecthulp Haïti. Aan de stich-
ting Naar School in Haïti zijn 50 hui-
zen toegewezen. De stichting on-
dersteunt scholen in de bergen on-
geveer 60 kilometer ten zuiden van 
de hoofdstad Port-au-Prince. De-
ze stichting gaat samen met de 
mensen daar zelf voor het vervoer, 
de fundering en de bouw zorgen. 
Stichting Rommelmarkt Kudelstaart 
wil graag 10 huizen realiseren. 
Giften gestort op bankrekening 
90.41.01.193 tnv. W.A. Husemei-
er-Rommelmarkt van SNS Regio-
bank komen geheel ten goede aan 
het project. Op dinsdag 5 oktober 
werd in het Kudelstaartse Dorps-
huis de 37e Kudelstaartse Rommel-
markt gehouden. Dit jaar viel de in-
breng van goederen en daarmee 
de opbrengst tegen. De economi-
sche crisis en de opkomst van inter-
netmarkten zoals Marktplaats zijn 
hiervan vermoedelijk de oorzaak. 

De netto opbrengst van 2000 eu-
ro is door het bestuur van St. Rom-
melmarkt Kudelstaart verhoogd tot 
4500 euro. Dit was mogelijk omdat 
het project dat in 2008 werd onder-
steund niet is doorgegaan. Dit pro-
ject betrof de bouw van toiletten en 
een muur rond een kindertehuis in 
Kenia. Toen bleek dat de Keniaanse 
organisatie niet betrouwbaar was, 
heeft het bestuur het beschikbaar 
gestelde geld teruggevorderd. Een 
belangrijk deel van dit geld wordt 
nu gebruikt voor de prefab-huizen 
in Haïti. Met de opbrengst van de 
rommelmarkt en de bijdragen van 
OSA en het Meerlandenfonds krij-
gen 8 gezinnen weer een dak bo-
ven hun hoofd. Daarmee krijgt het 
tweede Kudelvillage aardig vorm. 
Het eerste is gebouwd in Zimbab-
we, met de opbrengst van de rom-
melmarkten van 1995 en 1996. Dit 
dorp was bestemd voor zwangere 
vrouwen die daar rust konden krij-
gen voor de bevalling.

Voor advies en ondersteuning 
naar meldpunt Zorg en Overlast
Aalsmeer - Ziet u wel eens ie-
mand in uw buurt dwalen, doel-
loos, verward en misschien wel ver-
vuild? Ziet u die ene buurvrouw 
nooit meer, terwijl u voorheen altijd 
een praatje maakte? U ziet haar wel 
eens over straat lopen, maar als u 
aanbelt doet ze niet open? Onder-
vindt u geregeld geluidsoverlast van 
uw buren? Of komt er een enorme 
stank uit het huis van een buurtbe-
woner? U heeft de buren er al een 
aantal keer op aangesproken, maar 
de overlast stopt niet? 
Bent u hulpverlener en houdt juist 
die cliënt waar u zich zorgen over 
maakt, alle hulp op afstand? Som-
mige mensen weten niet hoe ze de 
juiste instantie kunnen bereiken, 
schamen zich of durven simpelweg 
geen hulp te vragen. De problemen 
waar mensen in verkeren, kunnen 
om die reden steeds groter wor-
den. Bij het meldpunt Zorg en Over-
last kunnen bewoners, hulpverle-
ners, vrijwilligers en mantelzorgers 
terecht uit de gemeentes Amstel-
veen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-
Amstel. Zij kunnen advies en onder-
steuning krijgen bij het terugdrin-
gen van overlast of wanneer zij zich 
zorgen maken om (buurt)bewoners. 
Het meldpunt is erop gericht om zo 
snel mogelijk de juiste hulp in te 
schakelen.
Om dat te realiseren werkt het 
meldpunt samen met veel instan-
ties. Medewerkers van het meld-
punt gaan niet zelf op meldingen af 
en verlenen geen hulp. Een mede-
werker van het meldpunt neemt uw 
vraag in behandeling. De ernst en 
de juistheid van de melding wordt 

onderzocht, onder andere door na-
vraag te doen bij andere instan-
ties. De medewerker zal u altijd vra-
gen of uw melding al bekend is bij 
de personen over wie het gaat. Als 
besloten wordt dat er een huisbe-
zoek plaats moet vinden, zal dat ge-
daan worden door iemand van de 
GGD (Vangnet en Advies) of van het 
Steunteam. Wanneer de situatie ge-
heel in kaart is gebracht, wordt de 
juiste hulp ingeschakeld en zorgt 
het meldpunt voor een terugkoppe-
ling naar de melder. Bij zorgmeldin-
gen kan gedacht worden aan ver-
waarlozing, vervuiling, sociaal iso-
lement, verslaving, psychische pro-
blemen, ouderenmishandeling en 
dementie. Wat overlast betreft aan 
geluids- of stankoverlast, scheld-
partijen en hinderlijk gedrag. Voor 
alle gevallen van overlast geldt dat 
het aanhoudend of steeds terug-
kerend moet zijn. Het meldpunt 
Zorg en Overlast is iedere maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur telefonisch bereikbaar 
via 020-5430440. Wie het prettiger 
vindt om een melding persoonlijk te 
doen, kan een afspraak maken via 
genoemd telefoonnummer. De af-
spraak zal plaatsvinden op de Dr. 
Willem Dreesweg 2 in VB Amstel-
veen. Mailen kan naar meldpuntzor-
genoverlast@vitawelzijnenadvies.nl. 
Meld de gegevens van de persoon 
over wie de melding is of de reden 
van melding en sluit af met de eigen 
naam, adres en telefoonnummer. 
Alle meldingen worden in vertrou-
wen behandeld. Anonieme meldin-
gen worden echter niet in behande-
ling genomen.

Aalsmeer - De oudste herberg 
van Aalsmeer wordt in een nieu-
we jas gestoken. Een nieuw restau-
rant, moderne zaalruimte en negen-
tien extra hotelkamers zullen het re-
sultaat zijn. In maart 2011 is, vol-
gens planning, de gehele verbou-
wing klaar en volgt een spetteren-
de opening. De steigers zijn inmid-
dels verwijderd. Het pand is wind- 
en waterdicht en gestart is met de 
binnen-werkzaamheden. Nicolet-
te en Mellanie Arkesteijn zwaai-
en samen de scepter over het vier-
sterren Hotel Aalsmeer. Van jongs af 
aan hielpen zij al mee in het fami-
liehotel, dat door hun ouders zes-
endertig jaar geleden is begonnen. 
In 2000 hebben de zussen het ho-
tel overgenomen. Het is allemaal 
begonnen als hotel-restaurant-ca-
fé Het Wapen van Aalsmeer. Hoewel 
Hotel Aalsmeer en restaurant Het 
Wapen van Aalsmeer onder één dak 

zitten, zijn het aparte bedrijven. Rob 
Arkesteijn en zijn vrouw zijn verant-
woordelijk voor het restaurant. On-
danks de verbouwing is het restau-
rant gewoon geopend, alleen huist 
het nu op een andere plek in het 
hotel. De kaart, bediening en am-
biance zijn nog net zo vertrouwd. 
De keuken is dagelijks geopend 
van 12.00 tot 21.30 uur en tot 00.30 
uur worden gerechtjes geserveerd 
van de kleine kaart. Hotel Aalsmeer 
heeft 70 procent zakelijke bezoe-
kers en 30 procent individuele gas-
ten. De meeste zakelijke bezoekers 
komen in verband met de bloemen-
veiling. Hotel Aalsmeer hanteert 
voor iedereen dezelfde prijs, dat is 
volgens de zussen eerlijk en inzich-
telijk. Prijs en kwaliteit verhouding 
staat hoog in het vaandel. Het ho-
tel in de Dorpsstraat in het centrum 
is zeven dagen per week en vieren-
twintig uur per dag geopend.

Afgelopen vrijdag 19 november bereikte de nieuwbouw een nieuw mijlpaal. 
Vader Jan Arkesteijn deze middag de laatste steen gelegd van de nieuwbouw..
Nu is het gebruikelijk dat de eerste steen gelegd wordt en niet de laatste, 
maar tijdens de bouw van Hotel Aalsmeer heeft moeder Ria hier de eerste 
steen gelegd en Nicolette en Mellanie vonden het daarom wel toepasselijk 
dat Jan tijdens deze bouw de laatste steen zou leggen. “Zo is het bouwcirkel-
tje rond en zijn de grondleggers van het bedrijf alle twee vertegenwoordigd”, 
aldus de zussen.
 

Verwendag voor moeders van 
kids met beperking of ziekte 
Aalsmeer - Kent u een moeder in 
Aalsmeer of Kudelstaart, die de da-
gelijkse zorg heeft voor een kind met 
een beperking of chronische ziekte 
en vindt u dat zij een echte ‘verwen-
dag’ verdient? Serviceclub Rota-
ry AMU organiseert op zaterdag 2 
april weer een geheel verzorgd dag-
je uit. Op deze al weer zesde Moe-
derverwendag worden de moe-
ders getrakteerd op een zorgeloze 
dag met leuke activiteiten. De ont-
moeting met lotgenoten en de mo-
gelijkheid ervaringen uit te wisse-
len maken deze dag extra waarde-
vol. Het verzorgen van een kind met 
een chronische ziekte of handicap is 
vaak zwaar. Of het nu een kind met 
een lichamelijke of geestelijke be-
perking betreft. 
Vele van deze kinderen blijven tot 
op late leeftijd afhankelijk van hun 
ouders en hebben intensieve bege-
leiding nodig. Veel tijd, energie en 
vaak ook geld gaat gemoeid met 
bezoeken aan specialisten, zieken-
huizen, fysiotherapie, schoolkeu-
ze met daaraan verbonden speciaal 

vervoer, hulpmiddelen, hoge ziekte-
kosten, aanpassingen in huis, be-
perkte vakantiemogelijkheden, een 
weg vinden bij de verschillende in-
stanties en een vaak eindeloze pa-
pierwinkel. Tijd voor de ouders zelf, 
met name voor de moeders, is er 
dan ook meestal niet bij. De liefde 
voor hun kind, die een speciale plek 
inneemt, maar vaak ook een bijzon-
dere band in het gezin smeedt, is 
hun drijfveer. 
Speciaal voor deze moeders die, 
meer dan de meeste ouders, het 
verdienen om er een dagje hele-
maal onbezorgd tussenuit te zijn, 
wordt de Aalsmeerse Moederver-
wendag georganiseerd. Als u een 
moeder in Aalsmeer of Kudelstaart 
kent, die een echte verwendag ver-
dient, neem dan (vertrouwelijk) 
contact op met Marianne van der 
Schilden via 0297-367499 of Juliët-
te Dietvorst via 0297-345077. Graag 
vóór 15 december aanstaande. Ro-
tary AMU hoopt er weer een echte 
verwendag van te maken, voor men-
sen die het echt verdienen!

De winnaressen Elly Maarse en Tini Man waren heel blij met hun prijs, die zij 
uit handen van Wereldwinkel voorzitter Miekje Hoffscholte ontvingen.

Klantenactie Wereldwinkel
Aalsmeer - In de maand november 
heeft Wereldwinkel Aalsmeer een 
klantenactie gehouden. Veel win-
kelende mensen wilden graag mee-
dingen naar de twee prijzen, die ge-
wonnen kon worden: Een vaas of 
een mand van de bekende ontwer-
per Piet Hein Eek. Speciaal voor de 
50 jarige Fair Trade Original organi-

satie ging Piet Hein Eek aan de slag 
met houtbewerkers en pottenbak-
kers uit Vietnam. 
Samen met hen bedacht hij opval-
lende producten van resthout en 
ontwierp een serie vazen waarin tra-
ditionele schilderingen en moderne 
vormen samengaan. In de Wereld-
winkel zijn deze vazen ook te koop.

Molen Gijs (93) wint laptop 
op jaarlijkse bazaar
Aalsmeer - Tijdens een jaarlijkse 
bazaar die recentelijk is gehouden 
in het zorgcentrum ’t Kloosterhof 
heeft Gijs van Diemen, ook wel mo-
len Gijs genoemd, op een opmerke-
lijke manier een zeer mooie laptop 
gewonnen. Tijdens de bazaar waar-
bij de laptop verloot werd onder 
de verkochte lootjes heeft Gijs de-
ze hoofdprijs gewonnen zonder ook 
maar één lootje te kopen. Gijs maakt 
op 93-jarige leeftijd nog op een zeer 
vakkundige manier model-windmo-
lens van metaal die ook daadwerke-
lijk draaien en schenkt wel eens een 
molen als prijs voor de bazaar. In ruil 

hiervoor is besloten om Gijs dit keer 
een aantal loten gratis te geven. Het 
geluk is Gijs goed gezind, niet al-
leen met zijn gezondheid, maar ook 
met het feit dat Gijs het winnende 
lot in handen had gekregen. Tijdens 
de uitreiking van de laptop stond de 
koffie klaar en vertelde Gijs in gro-
te lijnen zijn interessante levensver-
haal. Daarnaast kregen de spon-
soren zelfs de werkplaats te zien 
waarin er hard gewerkt wordt aan 
de bouw van nieuwe molens. 
De vraag is of Gijs zijn passie nu 
even aan de kant schuift om met zijn 
nieuwe laptop aan de slag te gaan. 

Caritas zingt in 
Open Hof kerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
5 december verleent interkerkelijk 
koor Caritas haar medewerking aan 
de kerkdienst in de Open Hof Kerk 
aan de Ophelialaan. De dienst be-
gint om 10.00 uur. Caritas staat on-
der leiding van Arie Vooijs en wordt 
op piano begeleid door Peter van 
Dongen. Iedereen is van harte wel-
kom.

Gastendienst in Oosterkerk
Aalsmeer - Zondag 5 decem-
ber wordt in de Oosterkerk aan de 
Oosteinderweg 269 vanaf 10.00 uur 
een gastendienst gehouden rond 
het thema: Wandelen, waarbij de-
ze keer toegevoegd: Op weg naar 
kerst. Naar aanleiding van tekst uit 
de bijbel geeft mevrouw van den 
Oord uitleg over het thema, en stelt 
de drama groep de vraag: Bent u 
er klaar voor? Iedereen is van har-

te welkom om te komen luisteren en 
mee te denken over het thema. De 
gastendiensten bieden een mooie 
gelegenheid om kennis te maken 
met het christelijk geloof, de kerk 
en mensen uit uw omgeving. Voor 
kinderen in de leeftijd tot 4 jaar is 
er crèche en voor de 4 tot en met 
12 jarigen is er een speciaal kinder-
programma.. Voor meer informatie: 
www.oosterkerk.info.

Concert Matt Redman bij 
de LEG in Schiphol-Rijk
Schiphol-Rijk - De bekende Brit-
se aanbiddingsleider Matt Redman 
geeft op donderdag 9 december om 
20.00 uur een avondvullende con-
cert in het gebouw van de Levend 
Evangelie Gemeente in Schiphol-
Rijk. Het concert zal onder andere 
in het teken staan van zijn nieuw-
ste album ‘We Shall Not Be Shaken’. 
De Nederlandse Soul Survivor Band 
zal het voorprogramma verzorgen. 
Redman staat al meer dan tien jaar 
aan de top van de worshipmuziek. 
Hij was betrokken bij het begin van 
Soul Survivor in Engeland, maakt 
deel uit van de Passion-beweging in 
de VS (met onder meer Chris Tom-
lin en de David Crowder Band) en 
werkte veel samen met Hillsong 
London. 
Ook was hij betrokken bij diverse 
kerkplantingen in Engeland en de 
Verenigde Staten. 
De worshipartiest is de man ach-
ter veel geliefde nummers als ‘The 

Heart of Worship’, ‘You Never Let Go’ 
en ‘Blessed Be Your Name’. Naast 
diverse albums is Redman ook de 
schrijver van drie boeken over aan-
bidding. ‘The Unquenchable Wor-
shipper’ legt uit hoe een gezond 
‘hart van aanbidding’ eruit ziet en 
wat voor gevolgen dat heeft voorhet 
leven dat je leidt, ‘Facedown’ onder-
zoekt hoe je door muziek en daden 
een groter plaatje van God kunnen 
schilderen en ‘Blessed Be Your Na-
me’, dat hij samen schreef met zijn 
vrouw Beth, is een aanmoediging 
om te vertrouwen op de soevereini-
teit en goedheid van God.
Tijdens het concert zal Matt Red-
man veel songs van zijn nieuwste 
album spelen, maar ook diverse an-
dere bekende nummers. 

Het belooft een bijzonder concert te 
worden! Kaartjes kosten 17,50 euro 
en zijn te verkrijgen via www.event-
s4christ.nl

Kersttour Nederland Zingt
Aalsmeer - Stelt u zich voor: ieder-
een helemaal in kerststemming, een 
prachtig orkest, bijzondere arties-
ten, bekende én verrassende kerst-
liederen, een prachtig verlichte kerk. 
Dát zijn de ingrediënten van de Ne-
derland Zingt kersttour 2010. Dit 
jaar gaat Nederland Zingt voor het 
eerst met een feestelijke Nederland 
Zingt Kersttour het land in. 
Van 20 tot en met 23 december 
doet de kersttour Aalsmeer, Dor-
drecht, Steenwijk en Ede aan. Op 
deze vier locaties verspreid over het 
land wordt bezoekers een prach-

tig en sfeervol programma aange-
boden. Dit jaar werken onder ande-
re Forever Worship met band onder 
leiding van Marcel Koning, Het Hi-
neni Kamerorkest met dirigent Lu-
bertus Leutscher en solisten Lucas 
Kramer en Mirjam Feijer mee. De 
presentatie is in handen van Mirjam 
Bouwman. 
Geïnteresseerd in de kersttour? Ga 
dan naar de website www.eo.nl/ne-
derlandzingt of bel 0900-3002130. 
Op de site staat het volledige pro-
gramma vermeld en kunnen kaarten 
gereserveerd worden.

Tijdens kerstconcert in De Spil
Song of Joy neemt afscheid 
van dirigent Ton v/d Berg
Kudelstaart - Eén van de laat-
ste keren is het dat Ton van den 
Berg het interkerkelijk koor Song of 
Joy dirigeert tijdens het kerstcon-
cert op zondagavond 12 december 
in kerkelijk centrum De Spil. Van-
af de oprichting van het koor in au-
gustus 1996 is Ton van den Berg 
bij het koor betrokken geweest en 
nog steeds staat hij iedere dins-
dagavond voor het koor om de re-
petities te leiden. Met veel enthou-
siasme heeft hij al die 14,5 jaar het 
koor geleid en heeft hij er veel ple-
zier in om met het koor een goed 
kerstconcert en overige optredens 
‘neer te zetten’, maar aan het einde 
van dit jaar is de tijd aangebroken 
dat het voor Ton genoeg is geweest. 
Het is tijd om andere dingen te gaan 
doen. Omdat Ton in de mode werkt, 
heeft hij al die jaren een actueel kle-
ding-advies aan de koorleden ge-
geven als er weer eens opgetreden 
moest worden en ook andere koren 
heeft hij geregeld van kledingadvie-
zen voorzien. 
Na het kerstconcert op 12 decem-
ber zal het koor nog een uitvoering 
geven van het Kerstoratorium ‘Een 
Nieuw Begin’ van Johan Bredewout 

op zaterdag 18 december in de Oos-
tenkerk te Leimuiden. Ook dit con-
cert zal nog geleid worden door Ton 
van den Berg. Verder zal het koor op 
24 december samen met Ton me-
dewerking verlenen aan een kerst-
nachtdienst in Huize Bornholm te 
Hoofddorp. Ton van den Berg gaat 
dus samen met het koor nog een 
drukke december-maand tegemoet, 
maar daarna legt hij toch echt zijn 
dirigentenstok neer. Wie Ton nog 
‘aan het werk’ wil zien, is 12 decem-
ber welkom in De Spil. Het kerst-
concert begint om 19.30 uur, zaal 
open vanaf 19.00 uur. Song of Joy 
heeft overigens al een nieuwe diri-
gent gewonden. Vanaf begin 2011 
wordt Hilbert Kamphuis uit Utrecht 
dirigent bij het koor. Hilbert is een 
bekende in deze regio, onder ande-
re vanwege zijn vrouw die in 1985 
dameskoor Vivace in Aalsmeer 
heeft opgericht en het koor 17 jaar 
lang als dirigent geleid heeft. Hilbert 
is tevens dirigent van enkele koren 
in Utrecht en omgeving. Song of Joy 
heeft alle vertrouwen in de nieu-
we dirigent. Voor verdere informa-
tie, zie: www.songofjoy.nl of bel naar 
06-11532820.
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Ron Leegwater (manager communicatie Rabobank), Erica Terpstra en Leo 
Peeters Weem(directievoorzitter Rabobank) tijdens een geslaagde Rabobank 
Ledenavond.

Ruim 500 leden van Rabobank 
beleven een bijzondere avond
Aalsmeer - Afgelopen maandag-
avond 22 november was het ge-
heel vernieuwde theater De Meer-
se in Hoofddorp het decor voor vier 
afdelingsvergaderingen van de ker-
nen Aalsmeer, Hoofddorp, Nieuw-
Vennep en Uithoorn van Rabobank 
Regio Schiphol. Aansluitend vond in 
de grote zaal van het theater voor de 
eerste keer een afwisselend hoofd-
programma plaats met onder ande-
re Erica Terpstra.. Nadat de officië-
le afdelingsvergaderingen van de 
vier kernen hadden plaatsgevon-
den, waren om precies 20.00 uur 
alle stoelen in de grote theaterzaal 
gevuld met ruim 500 leden. Zij wer-
den getrakteerd op een inspirerend 
hoofdprogramma. Gastheer van de 
avond, Ron Leegwater, heette de le-
den van harte welkom en nam het 
programma van de avond door. Als 
eerste verwelkomde Ron theater-
directeur Joep van Dijk op het po-
dium. Hij presenteerde het publiek 
een mini-cabaretvoorstelling waar-
in hij benadrukte hoe bijzonder 
‘zijn’ theater is in de regio is. Daarna 
stond de coöperatie centraal. En in 
het bijzonder vier projecten uit het 
Coöperatiefonds. In samenwerking 
met MeerTelevisie is er per kern 
een project gefilmd dat een bijdra-
ge heeft ontvangen uit het Coöpe-
ratiefonds. Na steeds een inleidend 
interview door gastheer Ron Leeg-
water met de betreffende kantoor-
directeur konden de leden met ei-
gen ogen zien waar het geld uit het 
Coöperatiefonds aan besteed is. De 
filmpjes van Scouting Sint Maarten 
in Hoofddorp, Stichting de Binding 
in Aalsmeer, de basisscholen in Uit-
hoorn en Jeugdland in Nieuw-Ven-
nep vielen in de smaak bij het pu-
bliek. Alle filmpjes ontvingen na af-
loop een luid applaus van de aan-
wezige leden. Ook Leo Peeters 
Weem, directievoorzitter van Rabo-
bank Regio Schiphol, betrad het po-
dium. “Ik neem het meest zakelijke 
stuk van de avond voor mijn reke-
ning, maar voor u als lid zeker ook 
een interessant g
“We zijn dankbaar dat u lid bent 
van onze bank en willen u daarvoor 
deze interessante avond terugge-
ven. In de toekomst willen we nog 
meer activiteiten organiseren ex-
clusief voor u als lid van onze co-

operatieve bank”, vervolgt Leo Pee-
ters Weem. De Rabobank is een co-
operatie en staat voor betrouwbaar 
en betrokken. Door andere activitei-
ten te organiseren wil de Rabobank 
ook jongeren interesseren voor het 
lidmaatschap. Met het Coöpera-
tiefonds stimuleert de bank maat-
schappelijke, culturele en economi-
sche initiatieven in het werkgebied 
Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp, 
Schiphol en Nieuw Vennep. “Heeft 
u dus een project dat ondersteuning 
kan gebruiken? Laat het ons weten”, 
riep Leo Peeters Weem alle aanwe-
zigen op. “Wellicht dat het Rabo-
bank Coöperatiefonds kan helpen 
een mooi initiatief waar te maken.”

Erica Terpstra: “Gewoon doen”
Last but not least was het podium 
voor gastspreker, Erica Terpstra. 
Ron Leegwater kondigde haar aan 
als de meest fanatieke sportsup-
porter en sportambassadeur van 
Nederland. Met haar zeer boeien-
de verhaal, vol met hilarische anek-
dotes had ze de zaal in no-time op 
haar hand. “Wat doet u als u ’s mor-
gens voor de spiegel staat?”, spoort 
Erica iedere aanwezige aan om over 
na te denken. U kijkt en denkt: “Het 
wordt weer zo’n dag. Gooit u het 
eens over een andere boeg. Zeg te-
gen uzelf: Ik ben sterk. U zult zien 
dat u een geweldige dag tegemoet 
kan zien! Gewoon eens doen.” Ten-
slotte ontving Erica Terpstra uit han-
den van Leo Peeters Weem een 
prachtig Aalsmeers bloemenboeket. 
Ron bedankte Erica voor haar inspi-
rerende presentatie en hij bedank-
te de leden voor hun komst. Tenslot-
te attendeerde hij de aanwezigen 
alweer op de volgende ledenactivi-
teit van Rabobank Regio Schiphol: 
De ledenkerstconcerten in decem-
ber. Na afloop kon er in de foyers 
van De Meerse onder het genot van 
een hapje en een drankje nog nage-
praat worden. Eén ding was duide-
lijk: De leden waren zeer enthousi-
ast over deze geslaagde avond. 
Op www.regioschiphol.rabobank.
nl zijn de vier filmpjes en een korte 
impressie van de avond te zien. Te-
vens is op deze site meer informatie 
te vinden over het Coöperatiefonds 
voor lokale projecten en initiatieven. 
Uw aanvraag is van harte welkom!

Donderdag 2 en vrijdag 3 december 
Sint koopavonden in Centrum
Aalsmeer - Met pakjesavond in het 
vooruitzicht bieden de winkeliers in 
het Centrum de mogelijkheid om 
ook in de avonduren sinterklaasin-
kopen te doen. 
Op donderdagavond 2 en vrijdag-
avond 3 december is een groot 
aantal winkels geopend. Kom lek-
ker winkelen in het centrum van 
Aalsmeer voor de laatste sinter-
klaasinkopen. Vooral tijdens de 
koopavonden is er meer dan ge-
noeg gratis parkeergelegenheid op 
het Drie Kolommenplein, het Raad-
huisplein en het Praamplein. Het 
Praamplein is, vanwege wegwerk-
zaamheden aan de Grundelweg, het 
beste bereikbaar via de Marktstraat 
of de Dorpsstraat. 

Decembermarkt 
Op vrijdag 17 december wordt het 
centrum tussen 14.00 en 21.00 uur 
weer volledig gehuld in een gezel-
lige winterse sfeer door de jaarlijk-
se Decembermarkt. In de Zijdstraat 
staan aan weerszijden verlichte kra-
men en in de avonduren kan geno-
ten worden van een optreden van 
het Smartlappenkoor ‘Denk aan de 
Buren’ op het Molenplein. Natuur-
lijk worden ook winterse hapjes en 
drankjes geserveerd en kunnen be-
zoekers op de Decembermarkt te-
recht voor leuke kerstcadeaus, zo-
als sieraden en parfums. Behalve 
winkeliers staat ook een aantal goe-
de doelen en verenigingen op de 
markt.

Sinterklaas Kroegentocht 
zaterdag in Centrum 
Aalsmeer - Op zaterdag 4 decem-
ber vindt in het Centrum een Sinter-
klaas Kroegentocht plaats. Tijdens 
deze gezellige borreltocht kunnen 
de bezoekers tussen 17.00 en 19.00 
uur het glas heffen met zwarte piet 
en geven de deelnemende horeca 
sint consumptiebonnetjes cadeau. 
Zaterdag 4 december zijn café de 
Praam en eetcafé ’t Holland Huys, 
beide in de Zijdstraat, café bar Jop-
pe in de Weteringstraat en De Oude 
Veiling in de Marktstraat helemaal in 
sinterklaasstemming. Bestel je tus-

sen 17.00 en 19.00 uur een drank-
je bij één van bovenstaande horeca-
zaken, dan krijg je een sinterklaas-
cadeautje: Een consumptiebon om 
een gratis drankje te drinken bij één 
van de andere deelnemende hore-
cazaken. Zwarte piet is zeker van de 
partij en misschien komt sinterklaas 
ook nog wel een drankje drinken. 
De Sinterklaas Kroegentocht is een 
gezamenlijk initiatief van de horeca 
in Aalsmeer Centrum en de winke-
liersvereniging. Voor meer informa-
tie: www.aalsmeercentrum.nl.

De koerswijziging gaat gepaard met een nieuwe huisstijl. Hier ziet u de com-
pagnons Jurgen de Koning en Hans Kruijt hun nieuwe lichtbak ophangen.

Lagere prijzen en extra service
Foto Kruyt gaat strijd aan 
met webwinkels
Aalsmeer - Hoe kun je klanten la-
gere prijzen bieden en tegelijker-
tijd de vertrouwde service en een 
goed advies blijven leveren? Met 
dit dilemma kampt Foto Kruyt sinds 
de komst van webwinkels met hun 
veel goedkopere foto- en filmca-
mera’s. Het al 76 jaren oude be-
drijf, met winkels in Aalsmeer, Kat-
wijk en Rijnsburg, heeft nu het ant-
woord gevonden. “Klanten die bij 
ons in de winkel komen, vragen wel 
eens: ‘Kun je wel op tegen die la-
ge prijzen op internet en al die ver-
gelijkingssites?’ Een logische vraag. 
Eigenaar Hans Kruyt van fotospe-
ciaalzaak Foto Kruyt is ervan over-
tuigd dat de traditionele fotowinkel 
kan overleven te midden van al het 
prijsgeweld op de digitale snelweg. 
Maar daarvoor is wel een koerswij-
ziging nodig. Die koerswijziging is 
nu tastbaar in de winkel, in de vorm 
van lagere prijzen en een dubbe-
le tariefkaart, één voor de came-
ra’s plus toebehoren, en één voor de 
service erom heen. 
“Dat is best wel revolutionair, zo’n 
dubbele prijsstelling. Noem het 
maar het Easy Jet-concept”, legt 
Hans Kruyt uit. “De klant koopt een 
foto- of videocamera tegen de web-
prijs en kan dat desgewenst aanvul-
len met een servicepakket. Zo blij-
ven we de speciaalzaak met de ser-
vice die klanten van ons gewend 
zijn. En tegelijkertijd worden we 
goedkoper.” Het servicepakket be-
staat uit verschillende componen-
ten: Een maand omruilgarantie, een 
leencamera en gratis verzendkosten 
bij reparaties, uitleg en gebruiks-
klaar maken van de camera en een 
fototegoed van 20 euro. De waar-
de van zo’n pakket bedraagt 60 eu-
ro, maar klanten betalen de helft: 30 
euro. De klant kan dit verder aanvul-
len met een verzekering, een onder-
houdspakket en korting op acces-
soires. “Dat is nog steeds een mooie 

deal”, aldus Hans Kruyt. De aange-
paste prijzen zijn niet het enige wa-
pen in de strijd tegen internet. Hans: 
“We hebben verder, zoals we dat 
noemen, onze vierde winkel: www.
fotokruyt.nl. Deze webshop bestond 
al, maar wordt eind november een 
‘echte’ winkel, compleet met win-
kelmandje en echte verkoop. Klan-
ten vinden daar onze aanbiedingen 
en onze sterk in prijs verlaagde ar-
tikelen. Bovendien kunnen ze daar 
al rondkijken, voordat ze voor advies 
naar onze winkel in Aalsmeer, Kat-
wijk of Rijnsburg komen. Maar met-
een bestellen op de website en de 
apparatuur in de winkel afhalen kan 
natuurlijk ook.” Het laten afdrukken 
van foto’s, desgewenst binnen vier 
uur, kunnen klanten overigens laten 
doen via www.digiprints.nl. Dit ge-
beurt in eigen huis. Op deze websi-
te kunnen klanten ook fotoalbums, 
posters en schilderijen op canvas 
laten maken. 

Koerswijziging en A-merken
De koerswijziging gaat gepaard met 
een aangepaste naam, nog steeds 
Foto Kruyt maar met de eigentijdse 
toevoeging ‘nl’ en de slogan ‘Foto-
graferen is beleven’. Bovendien wij-
zigt de huisstijl. Dit is zichtbaar in de 
winkel en op de gevel. De huisstijl-
wijziging is mede ingegeven door 
de overstap naar een andere in-
koopvereniging. De jarenlange sa-
menwerking met Combi is gestopt. 
Hans tot slot: “De inkoop loopt nu 
via Europa Foto, een internationa-
le inkoopvereniging waar alle gro-
te ketens bij aangesloten zijn, en die 
helemaal gespecialiseerd is in fo-
to- en filmapparatuur. Europa Foto 
is sterk gericht op de beste prijzen 
voor de bekende merken, zoals Ca-
non, Nikon en Sony. A-merken die 
nog steeds het meest gewild zijn en 
die we dus tegen een mooie prijs 
blijven leveren aan onze klanten.” 

Tien centimeter slanker 
binnen slechts 4 weken
Uithoorn - Maar liefst 146 deel-
nemers kwamen af op het eerste 
Slim Belly onderzoek bij Amstelhof 
Health Club. Een overweldigende 
hoeveelheid mensen die langzaam 
is uitgegroeid tot zo’n 310 Slim Bel-
ly’ers. Sommigen voor 4 weken, an-
deren Slim Belly’en nog steeds om 
het behaalde resultaat te behouden 
of verder te verbeteren. 
De resultaten zijn namelijk zeer 
overtuigend: Gemiddeld verlo-
ren de deelnemers 10 centimeter 
in vier weken. Het beste resultaat 
was zelfs een 21,5 centimeter slan-
kere taille! Ook goed om te vermel-
den is dat er niet alleen centime-
ters verloren werden. Ook het ge-
wicht werd aangepakt. Gemiddeld 
werd er 3,2 kilo kwijtgeraakt. Per di-
rect start een nieuw onderzoek van 
4 weken. Daarin kunnen weer 100 
deelnemers aan de slag om cen-
timeters en kilo’s te verliezen. Tij-
dens het onderzoek van 4 weken 

sporten de deelnemers wekelijks 
drie keer 30 tot 40 minuten met de 
Slim Belly op een cardiotoestel zo-
als een fiets, loopband of cross-
trainer. De gordel wordt gedragen 
op de blote huid. De kleding gaat 
er weer overheen. Natuurlijk krij-
gen de deelnemers vooraf een uit-
gebreide intake met uitleg van het 
gebruik van de Slim Belly en de toe-
stellen. De onderzoeksbijdrage is 
19,90 euro per week en het aantal 
deelnemers is beperkt. Wie op korte 
termijn zijn figuur in vorm wil bren-
gen, doet er goed aan niet te lang 
te wachten. De uiterste aanmeldda-
tum is woensdag 8 december. Meld 
je aan per e-mail: slimbelly@amstel-
hof.com. Zet in de email uw naam, 
telefoonnummer en gewenst tijdstip 
voor contact. Na 8 december wordt 
op volgorde van inschrijving contact 
opgenomen door de medewerkers 
van Amstelhof Health Club aan de 
Noorddammerweg 30.

Uitverkoop bij bibliotheek
Aalsmeer - Om de nieuwste boe-
ken, cd’s, films en andere media aan 
te kunnen bieden is de collectie van 
de bibliotheek continu in beweging. 
Daarom ook wordt de collectie con-
stant aangevuld. Dit betekent dat er 
regelmatig een deel van het aanbod 
weg moet. De bibliotheek kiest hier-
bij voor een duurzame oplossing en 
biedt de nog (her)bruikbare materi-
alen te koop aan via hun eigen boe-
kenmarkten. Zo wordt op vrijdag 10 
december tussen 14.00 en 20.00 uur 
een boekenmarkt gehouden in de 
bibliotheek van Kudelstaart en op 
zaterdag 11 december tussen 11.00 
en 15.00 uur in de bibliotheek in de 
Marktstraat. Hoewel de naam an-
ders kan doen vermoeden biedt de 

boekenmarkt veel meer dan alleen 
boeken. U kunt er zoeken in een uit-
gebreide collectie bladmuziek, cd’s, 
boeken voor de jeugd en volwasse-
nen, romans en informatieve boe-
ken. Wellicht vindt u wel net dat-
gene waar u al tijden naar op zoek 
bent, dat niet meer gedrukt wordt 
en niet te vinden is bij de boeken-
winkels of antiquariaten. Uiteraard 
wordt alles voor een kleine prijs 
aangeboden, dus sla uw slag en 
neem een sterke tas mee. 
Ook in de bibliotheken van Uithoorn 
en Amstelveen worden boeken-
markten gehouden. Op de website 
www.amstelland-bibliotheken.nl is 
het complete overzicht van de boe-
kenmarkten te vinden.

HealthCity steunt Voedselbank
Aalsmeer - - In de maand decem-
ber steunt HealthCity de Voedsel-
bank. Leden van de club kunnen 
lang houdbare producten doneren. 
Denk hierbij aan producten als rijst, 
blikgroenten, koffie, thee en pasta. 
Dit initiatief komt de Voedselbank 
in een drukke maand als december 
goed uit. 
Wekelijks eten namelijk circa twin-
tigduizend gezinnen, ruim vijftigdui-

zend mensen, in Nederland van het 
voedselpakket dat zij gratis van de 
Voedselbank krijgen. 
Tevens heeft HealthCity een actie 
waarbij tegen inlevering van drie 
producten of meer één week gra-
tis gesport mag worden. HealthCi-
ty verwacht dat zij samen met haar 
leden veel van deze producten mag 
doneren en hoopt dat de actie een 
succes wordt.

Secretaris Ria Bouwman van de 
WVAC overhandigt een bloemetje 
aan Regina van Happy B-Day.

Ledenaantal WVAC blijft groeien
Aalsmeer - Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum heeft er weer 
twee nieuwe leden bij. Het leden-
aantal is de zestig inmiddels gepas-
seerd. Vorige week donderdag ont-
ving Regina Spul van Happy B-Day 
uit handen van WVAC-secretaris Ria 
Bouwman een welkomstbloemetje 
dat natuurlijk was aangeschaft bij 
het andere nieuwe lid, Bloembinde-
rij Raymond. Raymond Schellinger-
hout van Bloembinderij Raymond 
ontving een lekker taartje. Eind sep-
tember opende Regina de deuren 
van Happy B-day, een nieuwe ca-
deauwinkel in de Zijdstraat 20. De-
ze cadeauwinkel is een mooie aan-
vulling op het winkelaanbod in het 
Centrum. Naast speelgoed verkoopt 
Happy B-Day ook cadeautjes voor 
grote mensen. Bloembinderij Ray-
mond in de Zijdstraat 50 is al jaren 
een begrip in Aalsmeer en omstre-
ken. Want wie van mooi en kwali-
teit houdt moet beslist een bezoek 
brengen aan Bloembinderij Ray-
mond. Bloembinderij Raymond is 
namelijk hét adres voor het mooiste 
boeket bloemen. Alle bloemen zijn 
dagvers en het assortiment is groot 
en speciaal. De leden van de WVAC 
willen graag gezamenlijk met colle-
ga-winkeliers actie ondernemen om 
het centrum te verbeteren. Dank-
zij de leden van de winkeliersver-
eniging hangt er tijdens de donke-
re maanden van het jaar kerstver-

lichting in het centrum en worden 
er evenementen georganiseerd. Dit 
alles met het doel het winkelgebied 
een sfeervolle uitstraling te geven. 
Het lidmaatschap heeft voor win-
keliers ook diverse financiële voor-
delen. Zo maken de leden deel uit 
van de gezamenlijke pr-uitingen en 
krijgen ze tijdens de verschillende 
markten in het centrum een gratis 
kraam. Klanten kunnen leden van 
de winkeliersvereniging herkennen 
aan het lidmaatschapsbordje in de 
winkel. Het WVAC-bestuur is er van 
overtuigd dat hoe groter de draag-
kracht van de winkeliersvereniging 
is, hoe meer het mogelijk is om het 
Dorp een stimulans te geven. Ge-
zamenlijke initiatieven zijn de beste 
manier zijn om het centrum nieuw 
leven in te blazen. Voor meer infor-
matie en nieuws: www.aalsmeer-
centrum.nl.

Raymond van Bloembinderij Ray-
mond ontvangt een heerlijk wel-
komsttaartje. 

De Vogelvrienden van Aalsmeer en Omstreken hebben tijdens al haar activi-
teiten in het jaar 2010 het raden van een hoeveelheid krachtvoer in een glazen 
pot georganiseerd. Maar liefst 664 deelnemers hebben deelgenomen, maar 
het juiste aantal grammen is niet geraden. Het dichts waren de drie deelne-
mers die 350 gram hadden laten noteren. Na loting is de 9-jarige Robert Geurs 
uit Aalsmeer als winnaar uit de bus gekomen. Het juiste antwoord was ove-
rigens 348 gram krachtvoer. Robert is getrakteerd op een cadeaubon van 25 
euro. Op de foto krijgt hij zijn cadeau uit handen van secretaris Gerard Goe-
ijenbier van de Vogelvrienden.

Krachtvoer raden levert 
9-jarige Robert prijs op

Kerstkienen bij 
Vogelvereniging
Aalsmeer - Op donderdag 9 de-
cember organiseert Vogelvereni-
ging Aalsmeer haar jaarlijkse kerst-
kienavond, waarin vele mooie prij-
zen te winnen zijn. In totaal worden 

vier rondes gekiend. Tussendoor is 
er een grote loterij waarmee ook 
leuke prijzen zijn te winnen, waar-
onder een fraaie hoofdprijs. Breng 
vrienden en kennissen mee naar 
deze gezellige kerstkienavond, waar 
voor groot en klein iets te beleven 
valt. De kienavond is in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 
en begint om 20.00 uur.

Kaartavond van 
Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 14 decem-
ber kan er weer gekaart worden bij 
buurtvereniging Ons Aller Belang. 
De kaartavond wordt gehouden 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat en begint om 20.00 uur. De 
zaal is op vanaf 19.30 uur. 
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Districtsfinale drie banden 
bij biljartvereniging RBV
Leimuiden - Op vrijdag 3 decem-
ber vanaf 19.30 uur en zaterdag 4 
december vanaf 11.00 uur vindt de 
districsfinale in de klein hoofdklas-
se biljarten drie banden plaats. Ge-
plaatst via voorronden zijn Eric van 
Haestregt van Raveen, Ron van 
Haasteren van RBV, Piet van Dui-
venvoorde van de Schelp, Mar-
co van Kessel, Jos Spring in’t Veld, 
Jan van Doorn, Rick van Zanten en 
Henny van Doorn van ‘t Fort uit de 
Kwakel. Eric van Haestregt was vo-
rig jaar de winnaar en wist in deze 
klasse door te dringen tot het Ne-
derlands kampioenschap, waarin 
hij tweede werd. Het toernooi wordt 
verspeeld in Biljartzaal Keijzer aan 
de Dorpsstraat 30. De organisatie is 
in handen van biljartvereniging RBV.

Nederlands Kampioenschap
Op zaterdag 18 en zondag 19 de-
cember staat vervolgens het Ne-
derlands kampioenschap drieban-
den groot jeugd op het program-
ma. Finalisten zijn Glenn Hofman uit 
Den Haag, Jens van Dam uit Sas van 
Gent, Dennis Hoogacker uit Oister-
wijk, Brian Bakkers uit Hoeven, 
Raymond Groot uit Hoogwoud en 
Jordy de Kruijf uit Hoogeveen. Aan-
tal te behalen caramboles op de 
grote tafel is 30, wat spectaculaire 
partijen kan gaan opleveren. Beide 
dagen vangen de partijen om 11.00 
uur aan in Leimuiden bij biljartver-
eniging RBV. Op zondag wordt de 
kampioen gehuldigd met het Wil-
helmus. Wethouder Floris Schoon-
derwoord gaat de prijzen uitreiken.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 4 december

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Hellas sport 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – ZOB 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – AMVJ 2 14.30 u
WV-HEDW 11 - Aalsmeer 4 11.45 u
Odin’59 10 - Aalsmeer 5 16.00 u
RKAVIC 5 - Aalsmeer 6 14.30 u
AGB Vet.1 - Aalsmeer/RKAV Vet.1 14.30 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Seastum DA.2 12.00 u

R.K.A.V.
EDO 2 - RKAV 2 12.00 u
AGB Vet.1 - RKAV/Aalsmeer Vet.1 14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – Buitenboys MB.2 12.30 u

Jong Aalsmeer United

Junioren
J.A.United A1 – NVC A1 12.00 u
Hercules B1 - J.A.United B1 12.30 u
J.A.United.B2 – Zaanlandia B2 14.30 u
J.A.United C1 – HBC C1 12.30 u
Kadoelen C1 - J.A.United C2 12.00 u
AMVJ C1 - J.A.United C3  9.30 u

Pupillen
Zeeburgia D4 - J.A.United D1 13.00 u
Alliance’22 D2 - J.A.United D2 10.00 u
J.A.United D3 – Hoofddorp D8  9.30 u
DIOS D3 - J.A.United D4 12.30 u
Roda’23 D11 - J.A.United D5 13.00 u
DSS MD.4 - J.A.United D6 10.15 u
Zwanenburg E1 - J.A.United E1 10.30 u
J.A.United E2 – Onze Gazellen E2 11.00 u
J.A.United E3 – Hoofddorp E4 11.00 u
J.A.United E4 – Sp.Martinus E2 11.00 u
Bloemendaal E6 - J.A.United E5 11.00 u
J.A.United E6 - DIO E1  9.30 u
J.A.United E7 – UNO E7  9.30 u
DSS E10 - J.A.United E8  8.30 u
DSS E 13 - J.A.United E9  9.30 u
J.A.United F1 – RAP F1  9.00 u
J.A.United F2 – Kon.HFC F4  9.00 u
VVC F4 - J.A.United F3  9.00 u
Kon.HFC F8 - J.A.United F4  9.00 u
DIOS F4 - J.A.United F5 10.00 u
Pancratius F8 - J.A.United F6  9.00 u
Alliance’22 F9 - J.A.United F7  16.00 u
Haarlem/K’land F4 - J.A.United F9  8.45 u
DSOV F6 - J.A.United F10  9.00 u
Diemen F11 - J.A.United F11 11.00 u

Meisjes
Pancratius MC.1 - J.A.United MC.2 14.45 u
Ouderkerk MD.1 - J.A.United MD.1 12.00 u
VSV MD.1 - J.A.United MD.2  9.00 u
J.A.United ME.1 – VVC ME.1 11.00 u

RKDES
RKDES D1 - Pancratius D4 11.00 u
Bloemendaal D2 - RKDES D2 10.15 u
RKDES D3 – Badhoevedorp D1  9.30 u
Buitenveldert D6 - RKDES D4 14.00 u
AFC E5 - RKDES E1  9.00 u
RKDES E2 – KDO E1  9.30 u
Roda’23 E 10 - RKDES E3 11.45 u
Ouderkerk E8 - RKDES E4 10.00 u
RKDES E5 – De Meer E6  9.30 u
Nw.Sloten F1 - RKDES F1  9.00 u
RKDES F2 – Ouderkerk F2  9.30 u
Diemen F4 - RKDES F3 10.00 u
Pancratius F6 - RKDES F4  9.00 u

RKDES F5 – SDZ F9 11.00 u
RKDES F6 – Legm.vogels F8  9.30 u
RKDES F7 – Amstelveen F4 11.00 u
RKDES F8 – RKAVIC F4 11.00 u
RKDES F9 – Diemen F 10 11.00 u
Amstelveen F6 - RKDES F10  9.00 u

Dames en meisjes
Marken DA.1 - RKDES DA.1 14.30 u
RKDES MA.1 – ZOB MA.1 11.00 u
WV-HEDW MB.1 - RKDES MB.1  11.00 u
DSS MC.3 - RKDES MC.1 10.00 u
ZSGO/WMS MD.1 - RKDES MD.1  9.30 u
RKDES ME.1 – AFC IJburg ME.2  9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – AMVJ 1 14.30 u
SCW 2 – Buitenveldert 2 12.00 u
SCW 3 – RAP 6 11.45 u
SCW Vet.1 – Zwanenburg Vet.1 14.30 u
Legm.vogels Vet.1 - SCW Vet.2 14.00 u
DCG Vet.1 - SCW Vet.3  15.00 u

Junioren
Victoria A1 - SCW A1 13.30 u
SCW B1 – Alliance’22 B2 10.30 u
SCW B2 – UNO B1 12.15 u
Argon C3 - SCW C1 10.30 u
De Dijk C2 - SCWC2 12.15 u

Pupillen
SCW D1 – AS’80 D1 10.30 u
SCW D2 – Sp.Martinus D6  9.00 u
VVC E3 - SCW E1 10.00 u
Geel Wit E3 - SCW E2  9.00 u
Kon.HFC E 17 - SCW E3 11.30 u
SCW F1 – Kon.HFC F6  9.00 u
SCW F2 – Onze Gazellen F 10  9.00 u
DSS F16 - SCW F3 10.30 u
SCW F4 – SDZ F10  9.00 u

Dames en meisjes
Odysseus’91 DA.6 - SCW DA.1 10.00 u
Zwanenburg MC.1 - SCW MC.1 12.00 u
Nw.Sloten MD.1 - SCW MD.1 11.30 u
SCW ME.1 – Hoofddorp ME.1  9.00 u
Concordia F5 - SCW MF.1 10.00 u

Zondag 5 december

R.K.A.V.
Alliance’22 1 - RKAV 1 14.30 u
RKAV 2 – De Dijk 2 11.30 u
Legm.vogels 3 - RKAV 3 12.00 u
RKAV 4 – Tos Actief 3 11.30 u
Roda’23 6 - RKAV 5 14.30 u
RKDES 7 - RKAV 6 14.00 u
FIT 5 - RKAV 7 11.30 u

Dames
RKAV DA.1 – Saeden DA.2 11.30 u

R.K.D.E.S.
Geinburgia 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 2 – Velsen 2 11.00 u
RKDES 3 – Schoten 2 14.00 u
RKDES 4 – DCG 3 12.00 u
RKDES 5 – Pancratius 6 14.00 u
Swift 9 - RKDES 6 15.00 u
RKDES 7 – RKAV 6 14.00 u

Junioren
Hoofddorp A1 - RKDES A1  11.00 u
RKDES A2 – Kadoelen A1  12.00 u
RKDES B1 - Purmerend B2  10.00 u
RKDES B2 – Hoofddorp B1  12.00 u
RKDES C1 – Geuzen.M’meer C1  10.00 u
RKDES C2 – AS’80 C12  10.00 u

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD overklast KIOS 
Kudelstaart - Na de thriller van vo-
rige week tegen titelkandidaat DKV 
was het zondag de beurt aan KI-
OS om te ervaren dat het korfbal-
team van VZOD/vdBoon aan een 
mooie ontwikkeling bezig is. VZOD 
kwam weer goed uit de startblok-
ken en stond binnen vijf minuten 
met 0-2 voor door afstandsschoten 
van Martijn Vervark en Anika van 
Os. Nadat KIOS tegen had gescoord 
was het Josine Verburg die met een 
mooie doorloopbal het verschil weer 
op twee treffers bracht: 1-3.Willem 
Mast liet vervolgens van afstand de 
1-4 aantekenen en het team van 
de jarige trainer/coach Klaas Bos-
man leek al vroeg in de wedstrijd 
op rozen te zitten. Onder aanmoedi-
ging van het thuispubliek, met trom-
mels en wel, scoorde KIOS nog wel 
2-4, maar daarna brak er voor beide 
ploegen een doelpuntloze fase aan 
van tien minuten. Het wachten werd 
evenwel beloond door wederom een 
prachtige doorloper van Verburg: 
2-5. VZOD bleef geconcentreerd en 
geduldig spelen en dit resulteerde 
na diverse mooie aanvallen in een 
knal van afstand van Eric Spaarga-
ren. De koek was nog niet op, want 
een minuut later scoorde Donja Pas-
sies een technisch gave doorloopbal 
vanachter de korf: 2-7. Het was nu 
zaak voor het Kudelstaartse team 
om met deze stand de kleedkamer 
op te zoeken en KIOS nu al gevoel 
te geven dat er niets voor hen te ha-
len viel. Coach Klaas Bosman had 
dit ook nadrukkelijk aan zijn talent-
volle team meegegeven. Jammer 
genoeg lukte dit, net zoals sommige 
eerdere wedstrijden, niet en wist KI-
OS er toch nog eentje te maken vóór 
het rustsignaal: 3-7. En als de Ven-
nepers dan ook na de rust door de 
scheidsrechter in het zadel worden 
geholpen door een surprise van-
af de strafworpstip uit de pakken, is 
het toch weer ‘slechts’ 4-7. Een mar-
ge die in de zaal zeker niet onover-
brugbaar is. Maar gelukkig hield 
VZOD/vdBoon het hoofd koel en 
scoorde Bart Verheul op de vierkan-
te meter een doorloopbal: 4-8. Ver-
vark, die eigenlijk na een kwartier al 
het gevoel had dat KIOS er niet aan 

te pas kwam, was trefzeker met een 
vrije bal: 4-9. In de zevende minuut 
na de rust kwam Nils van Os in het 
veld voor de niet geheel fitte Spaar-
garen. Zijn zus Anika, die er voor 
zorgde dat de beste dame van KIOS 
er absoluut niet aan te pas kwam, 
scoorde van afstand de 4-10. Maar 
ook Nils van Os liet zijn talent zien 
met een spectaculaire one-hander 
gevolgd door de derde treffer van 
Verburg onder de paal na een flu-
welen passje op maat door Michel-
le van Leeuwen: 4-12. Helaas ver-
slapte VZOD in de laatste vijf minu-
ten waardoor KIOS nog terugkwam 
tot 6-12 en daarmee pas zijn eerste 
veldgoal van de tweede helft scoor-
de. Onenigheid tussen de door zijn 
heer uitgedaagde Nils van Os en de 
onduidelijk leidende scheidsrech-
ter leverde van Os een gele kaart op 
waarna trainer/coach Bosman hem 
in bescherming nam door in de laat-
ste minuten een ander talent, Bar-
ry van Limpt, aan het grote werk te 
laten ruiken. KIOS bracht de eind-
stand van 7-12 op het scorebord en 
zo kon een tevreden VZOD/vdBoon 
huiswaarts keren met twee punten 
in de tas en een goed gevoel voor 
de volgende wedstrijd. Deze is aan-
staande zaterdag thuis tegen de on-
geslagen koploper de Vinken om 
15.20 uur in de Proosdijhal.

Anika van Os, prima wedstrijd ge-
speeld.

Danny Zorn (rechts) wint nipt van Arie van de Eijkel.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis
Danny Zorn wint weer
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was er een dartavond in het Dorps-
huis. In eerste instantie begon ieder-
een op één niveau. Na een ‘natuur-
lijke selectie’ (poule en een tussen-
ronde) resteerden uiteindelijk later 
op de avond drie niveaus. Het ver-
baasde niemand dat Danny Zorn en 
Arie van de Eijkel in het hoogste ni-
veau terecht kwamen. Ook kwamen 
zij in het hoogste niveau het verst: 
de finale. Het werd een zeer span-
nende finale. Arie leek de winst te 
gaan pakken, maar sterke finishen 
van Danny voorkwamen dat. Met fi-
nishen van 123 en 133, voor de wed-
strijd, wist Danny het tij net op tijd 
te keren. Het was voor Danny al-
weer zijn vierde finale in zes speel-
avonden. De vorige speelavond ver-
loor Danny de finale van Bak. Bak 
zou deze speelavond weer winnen, 
maar nu dan op een niveau lager, 
in de Sconeronde. Tegenstander in 
de finale was oudgediende Remco 
Maarse. Opmerkelijk genoeg was 
het pas de tweede finale van Rem-
co in de Sconeronde, terwijl hij wel 
al (in een ‘ver’ verleden) acht keer in 
de winnaarronde finale stond. Niet 
alleen Bak, maar ook Marco Cor-
nelisse stond voor de tweede keer 
op rij in de finale. In zijn geval in de 
Eronde. Ook Marco won voor de 
tweede keer op rij. Een kunstje dat 
Gilbert van Eijck eerder dit seizoen 
ook al flikte. De laatste pijlen van de 
avond, de 133 finish van Danny, ble-
ken goed genoeg voor de hoogste 
uitgooi van de avond. Danny mocht 
een zwieper geven aan het rad van 
de Mystery Out. Bij de Mystery Out 
was het prijzengeld opgelopen tot 
64 euro, bijeengebracht door dar-
ters die één euro betaalden per fi-
nish van boven de 90. Het rad wei-
gerde wekenlang op een gegooid 
getal te stoppen, maar nu stopte 
het rad bij 96, ‘ooit’ gegooid door 
Arnold Sluis. Arnold werd dus 64 
euro rijker. De ‘Punt op de i prijs’ is 
een prijs voor een opmerkelijke ge-
beurtenis op de speelavond. En op 

bord 10 gebeurde iets opmerke-
lijks. De pijl van Tim Maas verloor 
zijn flight, en kwam achterstevo-
ren in het dartbord terecht, keurig 
in het single bed van de twintig. Pie-
ter van Overbruggen, notabene een 
goede vriend van Tim, maakte ‘hef-
tig’ bezwaar. Volgens Pieter bepaal-
de de punt van de pijl de waarde 
van de score. Tim ging akkoord. Op 
het idee gebracht door het televisie-
programma het familiediner, waarbij 
strijdende partijen onder het genot 
van een diner weer worden samen-
gebracht, hoopte de organisatie van 
de Poel’s Eye met een doos Celebra-
tions chocolaatjes de twee darters 
en vrienden weer bij elkaar te bren-
gen. Een compleet overzicht van de 
speelavond: Winnaar van de speel-
avond: Danny Zorn, runner up: Arie 
van de Eijkel. Halve finalisten: Floor 
van Zanten en Arnold Sluis. Kwart-
finalisten: John Koster, William Hu-
niteku, Jan van Noort en Co van 
Dam. Winnaar van de Sconeron-
de: Bak, runner up: Remco Maarse. 
Halve finalisten: Victor van Schie en 
Ilona Bak. Kwartfinalisten: Martijn 
Vos, Maarten van Amsterdam, Ge-
rard van de Weijden en Tim van de 
Poel. Winnaar van de Eronde: Mar-
co Cornelisse, runner up: Albert Ge-
leijn. Halve finalisten: Wim Könst en 
Bertus Krijgsman. 
Dit was alweer de laatste speel-
avond van het jaar. Volgende week 
zaterdag is het viertallen toernooi, 
en over drie weken is er geen speel-
avond in verband met kerstmis. Het 
viertallen toernooi is echter een uit-
stekende gelegenheid om het jaar 
bij de Poel’s Eye uit te luiden. Bij 
dit gezellige toernooi komen deel-
nemers per viertal. Er zijn sponsors 
gevonden voor een prijzengeld van 
150 euro en hier komt dan nog het 
inschrijfgeld bij. Voor meer informa-
tie, zie de website: www.poelseye.
nl. Tot 11 december, de inschrijving 
sluit om 19.45 uur, deelname kost 
tien euro per team, en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. 

Schaken eerste klasse LSB
Lastig seizoen voor AAS 3
Aalsmeer - AAS 3 moest in de 
tweede ronde in de eerste klas-
se LSB aantreden tegen Voorscho-
ten 3. Na de nederlaag in de eerste 
ronde was deze wedstrijd een flin-
ke off-day voor AAS 3. Voorschoten 
won met 6,5–1,5 en gaat nu aan de 
leiding in deze klasse. Voor AAS 3 
wordt het moeilijker om van de laat-
ste plaats af te komen. De enige, die 
zich aan de malaise wist te onttrek-
ken, was Dave Looijer. Hij speelde 
een goede partij en wist zijn tegen-
stander middels nauwkeurig spel tot 
overgave te dwingen. Toen was de 
wedstrijd echter al beslist door ne-
derlagen van Paul Karis, KW Spaar-
garen, Henk van Leeuwen, Mar-
tin van Zaanen, John van der Hoe-
ven en Martin Nagtegaal. Het half-
je kwam op naam van Sipco Schim-
mel, die zijn solide spel zag resulte-
ren in een rustige remise. Voor AAS 
3 wordt het nog een lastig seizoen 
om degradatie te voorkomen.

Tweede ronde Semi Open
De tweede ronde van het AAS Se-
mi Open Kampioenschap is ook ge-
speeld. Paul Schrama maakt voor-
lopig zijn titel aspiraties waar door 
zijn tweede overwinning te pakken. 
Hij pakte een pion na een onnauw-
keurigheid van Ben de Leur, waar-
na zijn techniek hem niet in de steek 

liet. AJ Keessen pakte snel het initi-
atief tegen Berrie van Leur die te-
veel inbreuk maakte op de regel dat 
in de opening niet te veel met de da-
me gespeeld moet worden. AJ wist 
er wel raad mee en maakte een to-
ren buit. Bob Feis en Henk Noord-
hoek maakten er een rustige par-
tij van. Bob trachtte te counteren in 
het centrum nadat Henk veel ruimte 
op de damevleugel had gepakt. De-
ze twee aanvallen hielden elkaar in 
evenwicht waarna de partij in remi-
se eindigde. Jasper van Eijk werd in 
de opening keurig op gelijkspel ge-
houden door Paul Karis. Jasper kon 
alleen winstkansen krijgen door een 
kwaliteit te offeren maar ook nu 
gaf Paul geen krimp. Op het juiste 
moment gaf hij het materiaal terug 
waarna het toreneindspel remise-
achtig was. Jasper besloot om alles 
te riskeren maar hij had goed ge-
zien dat zijn vrijpion een stuk ster-
ker was dan alle pionnen van Paul 
bij elkaar. Hij won alles met rente te-
rug en daarmee was de partij ook 
beslist. Schaakclub AAS schaakt ie-
dere vrijdagavond in de Doopsge-
zinde kerk in de Zijdstraat. Training 
en les wordt gegeven van 19.00 tot 
20.00 uur, daarna volgt de compe-
titie tot 01.00 uur. Informatie: 0297-
324459 of 0297-268954. Homepage: 
http://www.aas.leisb.org.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag is van de OVAK is op woensdag 
8 december in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Vanaf 14.00 uur 
worden de kaarten verdeeld. Klaver-
jassen en pandoeren staan op het 
programma. Het kaarten op 24 no-
vember is gewonnen door mevrouw 
Spring in ’t Veld met 5782 punten, 
gevolgd door Dirk Tromp met 5538 
en Daan Sandee met 5218 punten. 
Het pandoeren zette Kees van de 
Meer op naam met 675 punten, op 
twee Wim Buskermolen met 605 en 
drie Tom Verlaan met 565 punten.

Piet wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Mensen die graag willen rum-
mikubben of hartenjagen zijn ook 
van harte welkom. 
Op donderdag 25 november is het 
klaverjassen gewonnen door Piet 
van As met 5393 punten, gevolgd 
door Han Raadschelders met 5270 
punten en An Uiterwaal met 4915 
punten. 
De beste jokeraar was dit keer Jan-
ny Lubbert met 133 punten.

Voetbal
Aalsmeer uitgebekerd na 
3-1 verlies op ODIN’59
Aalsmeer - Scheidsrechter v.d. 
Waerdt gaf na afloop van de wed-
strijd nog het grootste compliment 
aan Aalsmeer met de opmerking 
dat het krachtsverschil met tegen-
stander ODIN’59 minimaal was af-
gelopen zaterdag 27 november. En 
dat was ook zo. De eerste helft werd 
met 0–0 afgesloten. Hoofdklasser 
ODIN ’59 en Aalsmeer waren aan 
elkaar gewaagd. Ook in de twee-
de helft had Aalsmeer nog kansen, 
maar een paar momenten waren 
voldoende om de winst in Heems-
kerk te houden om door te kunnen 
bekeren. ODIN ’59 nam het serieus 
op en startte in de sterkste opstel-
ling. Bij Aalsmeer was Thomas Harte 
na een lange blessure weer van de 
partij en bracht weer meer voetbal 
en power op het middenveld. Ilker 
Yildiz is met vakantie en werd node 
gemist. Daarom startte trainer An-
thony Servinus met een extra verde-
diger, Sergio Pregers. ODIN ’59 had 
hier geen antwoord op. In de com-
petitie ook een verdedigend inge-
steld elftal kon de wedstrijd niet ma-
ken en Aalsmeer was in de counters 
soms gevaarlijk. Het ontbrak voor-
in ondanks hard werken van Peter 
Neuvel aan stootkracht. Het eerste 
gevaar kwam van ODIN ’59 in de 7e 
minuut toen een schot van de ge-
vaarlijke Stefan Koster net over ging. 
Bij Aalsmeer was het Salih Yildiz die 
in de 9e minuut zijn voorzet net voor 
langs zag gaan. Een mooie aanval 
over vier schijven in de 12e minuut 
van Aalsmeer werd door Peter Neu-
vel hard ingeschoten, maar keeper 
Albert Jan de Vries bracht redding 
via een corner. Aalsmeer speelde 
goed gegroepeerd voetbal en gaf 
geen centimeter ruimte aan zijn te-
genstander. Een vrije trap in de 18e 
minuut van Peter Neuvel ging om 
het muurtjes, maar de Vries tikte de 
bal tot corner. Aan de andere kant 
schoot Key Eijspaart in de 20e mi-
nuut de bal hard in. Doelman Ma-
rio Veldt van Aalsmeer tikte de bal 
in een reflex over het doel. Hij liet 
deze middag zien dat het verschil 
met Sander Bakker minimaal is. 
De omschakeling van verdediging 
naar aanval maakte het verschil met 
Aalsmeer. Het ging gewoon sneller 
bij ODIN ’59 en er werd constant 
drie man achter gehouden voor de 

counters van Aalsmeer. Tot aan de 
rust bleef deze aantrekkelijke wed-
strijd op kunstgras 0–0. Aalsmeer 
werd niet meer in moeilijkheden ge-
bracht en dat was een goede op-
tie voor de tweede helft. Met veel 
bombarie werd in de tweede helft 
de nummer 11, Nick Goyers, omge-
roepen met zijn bijnaam ‘de tove-
naar’. Inderdaad hij was goed. Trai-
ner Servinus zag het al snel en liet 
Jeffrey Blikslager in plaats van Ser-
gio Pregers op deze nummer 11 
los. Ook in de tweede helft toonde 
Aalsmeer geen schroom en koos 
de aanval. Uit een corner in de 52e 
minuut toonde Mario Veldt, die uit 
een inzet van Nick Goyers een ze-
ker doelpunt voorkwam, zijn klasse. 
Een houdbaar schot van Stefan Kos-
ter in de 57e minuut werd onderweg 
getoucheerd, daardoor was Mario 
Veldt kansloos en kwam Aalmeer 
met 1–0 achter. Aalsmeer probeerde 
de wedstrijd open te gooien, maar 
miste voorin de mankracht om het 
ODIN ’59 erg moeilijk te maken. De 
beste kans op de gelijk maker kreeg 
Tim Millenaar in de 69e minuut. Uit 
een counter vrij voor keeper de Vries 
schoot hij rakelings naast. Aalsmeer 
speelde voor wat het waard was. 
Natuurlijk was het veldspel van 
ODIN ’59 beter, maar daar stelde 
Aalsmeer vechtlust tegenover. In 
buitenspel positie scoorde Stefan 
Koster in de 77e minuut 2–0, maar 
de vlag ging niet omhoog, dus no-
teerde v.d. Waerdt de 2–0. ODIN kon 
nu met meer rust gaan voetballen en 
Aalsmeer moest terug. Uit een cor-
ner maakte Dirk Jan v.d. Meer in een 
reflex hands. In de 16 meter een pe-
nalty en met rood kon Dirk Jan v.d. 
Meer het veld verlaten. Stefan Kos-
ter schoot onhoudbaar in, 3– 0, een 
echte hattrick. Uit een vrije trap tilde 
Burak Sitil de stand nog naar 3–1. 
Met tien man probeerde Aalsmeer 
met aanvallende voetbal nog wat 
aan de stand te doen. Na 90 minu-
ten floot de goed leidende scheids-
rechter v.d. Waerdt voor het einde 
en rest voor Aalsmeer alleen nog 
de competitie. Zaterdag 4 decem-
ber speelt Aalsmeer thuis aan de 
Dreef tegen Hellas Sport uit Zaan-
dam. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 

Jack van Muijden

Grote clubactie voor Omnia 
opnieuw geslaagde actie
Aalsmeer - Dit jaar heeft sportver-
eniging Omnia 2000 opnieuw een 
geslaagde Grote Clubactie gehou-
den. Veel jeugdleden zijn op pad ge-
weest om te vragen aan mensen of 
zij loten wilden kopen voor de Grote 
Clubactie en dat is met succes ge-
lukt. Net als de afgelopen twee jaar 
heeft Omnia ook nu een verkoop 
met een éénmalige machtiging ge-
houden. Om alles te verwerken in de 
computer hebben tien vrijwilligers 
alle namen ingevoerd van de loten-
kopers. De drie leden, die de mees-
te loten hebben verkocht, zijn door 
het bestuur in het zonnetje gezet en 

hebben een cadeaubon ontvangen. 
Serena Arendzen van de product-
groep Trampolinespringen wist liefst 
123 loten te verkopen. 
Danischa en Bonita Goede van de 
productgroep Gymnastiek hebben 
samen 50 loten huis-aan-huis ver-
kocht en Lindsay Commandeur van 
de productgroep Turnen kreeg 49 
keer een positief antwoord op de 
vraag of men loten wilde kopen. 
Volgend jaar gaat SV Omnia 2000 
opnieuw deelnemen aan de Grote 
Clubactie. 
Kijk op de website www.svomnia.nl 
voor meer informatie.
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Sinterklaas in Sportzicht
Aalsmeer - Afgelopen zondag 28 
november kwamen sinterklaas en 
zijn pieten ook dit jaar weer niet 
stilletjes café Sportzicht voorbij. De 
kindjes zaten vol spanning te wach-
ten op de sint en zijn pieten. Plot-
seling kwam er een piet het ca-
fé binnen (de informatie piet), hij 
vroeg aan de kindjes binnen of zij 
misschien wisten waar café Sport-
zicht is. De kindjes riepen in koor, 
dat de piet op de juiste plek was. In-
formatie piet ging snel sinterklaas 
en de andere pieten halen. De sint 
kwam binnen om alle lieve kindjes 
tijdens het sinterklaasfeest te be-
groeten. Zij werden door de kindjes 
samen met hun ouders en opa’s en 
oma’s luidkeels ontvangen. De pie-
ten strooiden met pepernoten. Sin-
terklaas nam plaats op de speci-
ale stoel die voor hem klaar stond. 
Hij was zeer blij met de aanwezig-
heid van alle lieve kindjes. Toen de 
sint aan de pieten vroeg waar de ca-
deautjes waren, schrokken de pie-
ten, de cadeautjes zaten nog in de 
pakjeskast, maar ondeugende piet 

was de sleutel kwijt. De kindjes gin-
gen snel zoeken. Na een paar mi-
nuutjes riep ondeugende piet dat hij 
de sleutel gevonden had, hij zat in 
zijn zak met de pepernoten. Ieder-
een hielp om de cadeautjes te pak-
ken en bij de sint te brengen. De 
sint wilde het eerste cadeautje ge-
ven en kwam er toen achter dat de 
pakjes piet een beetje klungelig was 
geweest, want hij was vergeten de 
namen op de cadeautjes te zetten. 
De kindjes mochten een voor een 
bij sinterklaas op schoot komen en 
wat vertellen of vragen. Vele zongen 
een heel mooi liedje voor de sint en 
zijn pieten. 
Een aantal kindjes werd naar vo-
ren geroepen om bij de sint te ko-
men, omdat er iets bijzonders was, 
sommige krijgen er binnenkort een 
broertje of zusje bij, andere wa-
ren pas jarig geweest. Alle kindjes 
kregen een cadeautje. Na een tijd-
je moest de sint weer verder om op 
bezoek te gaan bij andere kindjes. 
De sint en zijn pieten werden onder 
luid gezang uitgezwaaid. 

‘Herdersmatje’ bij jeugdschakers
Aalsmeer - In de jeugdcompetitie 
wordt weer elke vrijdagavond ge-
schaakt in het Stommeerkwartier. 
Joris Roos en Lars van Dijk speel-
den een hele snelle partij. Joris pro-
beerde het herdersmatje wat altijd 
gevaarlijk is. Lars lette goed op en 
ging niet mat, maar Joris had gelijk 
nog een aanval en die kon Lars niet 
tegenhouden. Schaken is je stuk-
ken goed neerzetten, concentreren, 
goed nadenken en natuurlijk leuke 
trucjes proberen, zoals het herders-
matje. Het is allemaal te leren tus-
sen 19.00 en 19.30 uur. Het herders-
matje gaat natuurlijk nog vaker uit-
gelegd worden. Daarna kan ieder-
een dat proberen in de partij voor de 
jeugdcompetitie. In de jeugdcompe-
titie lijkt Tom Korenwinder op weg 
zijn titel te prolongeren. Als enige 
is hij nog zonder puntverlies. Daar-
achter is het echter reuze spannend. 
Ruan Heeren, Gelled Hulsbos, Da-
niël van Dijk en Mariëlle Hooijman 
staan dicht bij elkaar. Daniël wist 

een keer van Ruan te winnen en is 
weer helemaal terug na een slechte 
start. Ook Mariëlle bracht de span-
ning weer terug door van Gelled te 
winnen. Daniël Veruzab en Kiran 
Biesheuvel speeldne vrijdag een erg 
leuke partij. Kiran schoof elke pion 
1 rij op en vervolgens al zijn stukken 
daarachter ook. Dat vond hij zo leuk 
dat hij dat nog een rijtje wilde doen, 
maar toen begon Daniël de stukken 
van Kiran te slaan. Daniël deed dat 
goed en kwam ook voor te staan, 
maar Kiran bleef goed opletten en 
ging niet mat. Kiran won zelfs stuk-
ken terug en uiteindelijk de partij.

Uitslagen achtste ronde:
Daniel Veruzab-Kiran Briesheuvel    0-1
Tim Man-Mishi Owedenski     rem
Maxim Vennegoor-Tom Korenwinder    0-1
Ruan Heeren-Daniel van Dijk       0-1
Gelled Hulsbos-Marielle Hooijman      0-1
Tom Ottenhof-Alexander de Kok       0-1
Joris Roos-Lars van Dijk     1-0
Fouad Nakad -Mathijs van der Drift      1-0

Records bij Ringvaartloop AVA
Aalsmeer - Zondag 28 novem-
ber was een perfecte hardloop, on-
danks de waarschuwing van Piet P. 
dat de gevoelstemperatuur wel eens 
min 12 graden zou kunnen worden.  
Op de koude maar zonnige zondag 
kwamen maar liefst 202 hardlopers 
naar AVA . De start van de Ring-
vaartloop begon om 11.00 uur met 
de 10 Engelse Mijl loop. 
Maar liefst 135 deelnemers star-
ten voor deze 16,1 kilometer loop. 
Vijf minuten later werd de 5 kilo-
meter loop gestart en om 11.10 uur 
begon de 1 kilometer kidsrun. Aan 
de Kidsrun deden 7 meisjes en 15 
jongens mee. Door het leeftijdsver-
schil tussen de jongste en de oud-
ste kinderen doet de uitslag niet he-
lemaal recht aan de inzet van ieder-
een. Alle kinderen hebben serieus 
hun best gedaan om de 2,5 ronden 
over de atletiekbaan zo snel moge-
lijk af te leggen. Onbetwist winnaar 
was Wessel Heil die al na 3:52 mi-
nuten over de finish kwam, gevolgd 
door de jongens Gregory ’t Hoen 
en Jasper van Dam. Bij de meisjes 
was Isabel Hooijman de snelste in 
4:14 minuten, Kimberly Colijn twee-
de en Naomi Verhoef derde. De 5 
kilometer trok 19 dames en 26 he-
ren en hier kwam AVA atleet Erwin 
Metselaar als eerste over de streep 
na 17:42 minuten, een gemiddelde 
snelheid van bijna 17 kilometer per 
uur! Tweede was Sander Eijs en der-
de werd Rick van der Kroon. De da-

mes volgden op 5 minuten met als 
eerste Mechtild Dackus-Pankuy-
sen die na 22:44 minuten over de fi-
nish kwam, Evelien Hooijman werd 
tweede en Marijke Kroon derde. Het 
hoogte punt van de dag lag bij de 10 
Engelse Mijl (ofwel 16,1 km). Voor 
een verbetering van het parkoersre-
cord, bij zowel de dames als de he-
ren, was een geldprijs beschikbaar. 
Vanaf de start werd het een span-
nende wedstrijd, mede ook door 
het prachtige weer. Bij de dames 
kwam Jolanda ten Brinke als eerste 
over de finish in een tijd van 1:05:54 
waarmee het parkoersrecord van 
Corina Voorn (die als tweede ein-
digde in haar categorie) met 4 se-
conden werd verbeterd. Als twee-
de vrouw kwam Mariska Visser over 
de streep, net iets voor Julitta Bos-
chman. Hoewel de houder van het 
parkoersrecord bij de mannen, Mi-
chael Woerden, als eerste de baan 
verliet na de start, was het toch Ca-
sper Dirks uit Haarlem die na 54:08 
minuten als eerste over de finish 
kwam, gevolgd door Michael Woer-
den en Mats Riekkola. Met een ge-
middelde snelheid van 17,85 kilome-
ter per uur had Casper het record 
met 13 seconden verbeterd, een 
mooie prestatie om deze perfec-
te dag mee af te sluiten. Alle uitsla-
gen waren binnen 30 minuten na de 
loop al op internet te vinden dankzij 
het nieuwe tijdsregistratie systeem, 
zie: www.ringvaartloop.nl.

Sjoelcompetitie 
in De Reede
Rijsenhout - Op donderdag 9 de-
cember komen de leden van Sjoel-
club Rijsenhout bijeen voor de 
tweewekelijkse competitieavond 
in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Ook sjoelliefhebbers 
zijn welkom. De aanvang is 20.00 
uur. Het sjoelen op 25 november is 
in de hoofdklasse gewonnen door 
Dirkjan Baardse met 2017 punten en 
op twee Jan Joore met 1891 punten. 

In klasse A behaalde Til Vermeer de 
hoogste eer met 1706 punten, ge-
volgd door Arnold van der Linden 
met 1694 punten. In klasse B pakte 
Jannie van der Laarse de winst met 
1624 punten, gevolgd door Ruud 
van Schie met 1593 punten. In klas-
se C bleek Wim van der Geest de 
beste sjoeler met 1578 punten, nipt 
gevolgd door Char Kuite met 1576 
punten.
 In klasse D tot slot is Martje de 
Graaf op een geëindigd met 1482 
punten, met twee minder, 1480, be-
haalde Rina Korenwinder de twee-
de plaats.

Klaverjassen 
in Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 3 
december organiseert buurtvereni-
ging Hornmeer weer een gezellige 
kaartavond. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma. Om 20.00 
uur worden de kaarten verdeeld in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. 
Het koppelkaarten op 26 novem-
ber is gewonnen door Plony de Lan-
gen en Manfred de Grauw met 5926 
punten, gevolgd door Grada Groe-
neveld en Henk Sichen met 5420 
punten en Marja van Schip en Tiny 
van de Polder met 5239 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Riet 
Hoekman en Nel de Koning met 
3359 punten. Het jokeren is gewon-
nen door Loes met 190 punten.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 6 de-
cember houdt buurtvereniging Al-
len Weerbaar voor liefhebbers van 
klaverjassen en jokeren een speel-
avond. De kaartavond vindt plaats 
in gebouw ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat en begint om 20.00 
uur precies. Iedereen is van harte 
welkom. Het bestuur verzoekt een-
ieder om uiterlijk 19.45 uur aanwe-
zig te zijn. Het klaverjassen tijdens 
de vorige speelavond is gewonnen 
door mevrouw T. van der Made met 
5870 punten, gevolgd door de heer 
K. Kooyman met 5202 punten. De 
hoogste eer bij het jokeren is be-
haald door mevrouw R. van Schaik 
met 260 punten en op twee is me-
vrouw R. Tulp geëindigd met 265 
punten.

Europacup handbal
FIQAS zorgt voor spektakel
Aalsmeer - Omdat vorige week in 
Frankrijk met 31-23 was verloren 
van de profs van Tremblay in het 
toernooi om de Cup Winners Cup, 
leek er voor de mannen van FIQAS 
Aalsmeer weinig eer meer te beha-
len uit de return in De Bloemhof. 
Toch wist de tot de laatste minuut 
strijdende Aalsmeerse formatie er 
voor het eigen publiek in de sport-
hal een spektakel van te maken en 
won ook nog! Vanaf het begin was 
al duidelijk dat FIQAS Aalsmeer zich 
niet nogmaals wilde laten verrassen 
door de fysiek grote en sterke Fran-
sen: Robin Boomhouwer opende de 
score, waarna Tremblay ook meteen 
liet zien waarvoor het gekomen was: 
1-3. FIQAS Aalsmeer wist weer ge-
lijk te komen: 3-3, maar moest daar-
na toezien hoe ieder slordig balver-
lies meteen werd afgetraft: 4-8 na 
een kwartier. 
Daarna brak een sterke fase aan 
van Aalsmeerse kant: een zeer ge-
dreven spelende Jarcha van Dijk en 
de uitblinkende Djordje Stevano-
vic brachten de ploeg terug in de 
race: 7-8 en even later 9-10, door-
dat ook de Fransen af en toe wat 
slordig waren. FIQAS Aalsmeer wist 
zeker de nodige kansen te creëren, 
maar was vaak nog wat onnauw-
keurig en ongelukkig in de afron-
ding. Daardoor konden de Fransen 
vlak voor rust toch weer een gaatje 
slaan: ruststand 9-12. In de tweede 
helft leek FIQAS Aalsmeer opnieuw 
het onderspit te moeten delven, 
want Tremblay vergrootte de mar-
ge binnen een paar minuten naar 
zes: 9-15. Toch kreeg het publiek 
hierna een keihard strijdende thuis-
ploeg te zien, die het beslist nog niet 
wilde opgeven. Via een sterke actie 
én een fraai uitgespeelde break sa-
men met Robin Boomhouwer bracht 
Stevanovic het verschil terug: 11-
15. Maar even later stond er alweer 
een 13-18 tussenstand op het bord 
en rekende niemand in de sfeervol-
le hal meer op een stunt. Die kwam 
er wél, want de Aalsmeerders be-
gonnen aan een indrukwekkende 
inhaalrace: Jarcha, Robin en een 
prachtig doelpunt vanuit de linker-
hoek van Jelmer van Stam maakten 
de wedstrijd weer spannend: 16-18. 
Tremblay scoorde nog wel de 16-
19, maar zag FIQAS Aalsmeer ver-
volgens binnen vijf minuten op ge-
lijke hoogte komen via opnieuw Jel-
mer, Rodrigo Huttinga vanaf de cir-
kel en een benutte penalty: 19-19 
met nog tien minuten te spelen. De 
Bloemhof stond op z’n kop en de 
toeschouwers gingen luidkeels ach-
ter de ploeg staan. Die kreeg vleu-
gels en hoewel Tremblay nog twee 
keer op voorsprong kwam, werd er 
beide keren even snel weer gelijk 
gemaakt, via Stevanovic en Jimmy 

Castien: 21-21. In minuut 26 kwa-
men de Aalsmeerders zelfs op voor-
sprong: 22-21, maar de Fransen wil-
den nog niet meewerken aan het 
feestje: 22-23. De laatste twee mi-
nuten leverden spektakel op: eerst 
maakte Djordje gelijk voor FIQAS, 
daarna wist Jelmer van Stam na een 
onderschepping en een razendsnel-
le break het publiek op de banken te 
krijgen: 24-23. Met nog twee secon-
den op de klok kreeg Tremblay ech-
ter nog een strafworp. Jeffrey Groe-
neveld – de hele wedstrijd al sterk 
keepend – ‘keek’ de bal op de paal 
en het feest was compleet: FIQAS 
Aalsmeer was weliswaar uitgescha-
keld in de Cup Winners Cup, maar 
had wél revanche genomen op de 
sterke Fransen en gewonnen. Aan 
klantenbinding heeft de ploeg ook 
zéker gedaan, want iedereen was 
het er na afloop over eens: “Wat 
een geweldige en leuke wedstrijd 
was dit!” Aanstaande zaterdag 4 de-
cember staat een uitwedstrijd van-
af 20.00 uur bij Pals Groep/E&O op 
het programma voor de heren en 11 
december komt Eurotech/Bevo van-
af 20.30 uur op bezoek in De Bloem-
hof aan de Hornweg.

Heren 2 bekert door!
De heren van FIQAS Aalsmeer 2 
hebben de volgende ronde in het 
NHV bekertoernooi bereikt. Ze 
wonnen afgelopen donderdag hun 
wedstrijd bij Kras/Volendam 3 met 
ruime cijfers: 36-25, en zijn dus ge-
plaatst voor de tweede ronde. De 
wedstrijden staan gepland voor 
de periode 14 tot 16 december. In-
middels is geloot voor die twee-
de ronde en de mannen van FIQAS 
Aalsmeer 2 moeten het daarin op-
nemen tegen Lacom’91, een ploeg 
uit Noord Scharwoude die uitkomt 
in de Hoofdklasse D. 

Foto: Don RanAalsmeerse schaker Christopher 
Nederlands Kampioen Rapid 
Aalsmeer - Op 27 november heeft 
het Nederlands kampioenschap 
Rapid schaken plaatsgevonden in 
Eindhoven. Deelnemers aan het 
toernooi worden ingedeeld op ge-
boorte jaar. Iedereen speelt negen 
rondes en een partij mag maximaal 
twintig minuten duren. 
De 16-jarige Aalsmeerse scha-
ker Christopher Brookes deed mee 
in de leeftijdscategorie geboren in 
1994. Omdat er maar 16 deelne-
mers waren in deze categorie en er 
maar 14 meededen in de catego-
rie van 1995 werden deze twee sa-
mengevoegd waardoor er een grote 
groep ontstond van 30 deelnemers. 
Christopher was van deze dertig als 
zesde geplaatst. Zijn oorspronkelij-
ke doel was om in de top 3 te eindi-
gen. Na zeven rondes stond hij met 
vijf uit zeven gedeeld op de derde 
plaats en moest hij het opnemen te-
gen de kampioen van vorig jaar, Ar-
thur Pijpers. De partij begon aanval-
lend en Christopher wist met een 
handigheidje een stuk te winnen. 
De rest van de partij wist hij vlot-
jes uit te spelen. In deze ronde had 
ook de koploper verloren, waardoor 
Christopher met zes uit acht opeens 
gedeeld eerste stond met twee an-
dere jongens. In de laatste ronde 
moest hij schaken tegen één van 
zijn medekoplopers. Hij wist met de 
witte stukken al snel een plusje te 
krijgen, waarna hij de rest makke-

lijk afwikkelde naar een gewonnen 
eindspel. Zijn medekoploper Julian 
van Overdam had ook gewonnen, 
waardoor zij gedeeld op de eerste 
plaats stonden. Aan het einde van 
het toernooi werden de groepen 
weer opgesplitst in 1995 en 1994. 
Medekoploper Julian bleek geboren 
te zijn in 1995 en dus werd Christop-
her naar voren geroepen als Open 
Nederlands Kampioen Rapid gebo-
ren in 1994. Hij werd beloond met 
een medaille en een geldprijs van 
70 euro.

Winst Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - SCA 1 wist in de der-
de wedstrijd van het seizoen Waag-
toren 3 uit Alkmaar met maar liefst 
7-1 te verslaan. Hierdoor is SCA 1 
ongedeeld koploper in de promotie-
klasse NHSB. De thuiswedstrijd be-
gon al vroeg met een forse tegen-
valler doordat Jeroen van Kuijk een 
zet even over het hoofd zag. Dit kos-
te direct een stuk en de partij. De 
overige Aalsmeerders lieten zich 
echter niet van de wijs brengen en 
de een na de ander wist zijn tegen-
stander te overmeesteren. Tjark Vos 
overspeelde zijn tegenstander in 
een ogenschijnlijk rustige partij en 
maakte het fraai af. Net als Willem 
Hensbergen die fraai in de aanval 
de witte koning wist te vangen. In 
de partij van Joran Donkers kwam 
de zwartspeler er ook niet aan te 
pas, waarbij de tussenstand op 3-1 
kwam. Het was echter niet zo mak-
kelijk als de einduitslag wellicht 
doet lijken. Zo had Vincent Jongkind 
een zware middag. Ook Rik Könst 
had het zwaar. Hij leek al vroeg zijn 
tegenstander te overrompelen en 
offerde een stuk om de witte koning 
mat te kunnen zetten. 
De witte koning zette het echter op 
een lopen en leek buiten bereik van 
Rik zijn stukken. Met enig geluk 
kreeg Rik het geofferde stuk ech-
ter weer terug, waarna hij het eind-
spel stevig afmaakte. Jan Bosman 
en Piet Geertsema speelden onder-
tussen twee modelpartijen, waar-
bij zij de bezoekers geen kans ga-
ven. Met de 6-1 tussenstand rest-
te alleen de partij van Vincent nog. 
Wonderwel had Vincent de boel 
droog kunnen houden, maar moest 
hij nog steeds vechten voor gelijk-
spel. Direct na de tijdcontrole tover-
de hij echter een prachtige combi-

natie uit de hoge hoed, waarmee hij 
plotsklaps de partij in zijn voordeel 
besliste. Een enigszins geflatteerde 
uitslag, maar stevig aan kop.

Winst op Hoofddorp
In de streekderby Aalsmeer 2 tegen 
Hoofddorp 1 kreeg kopman Erik Ko-
renwinder de doorschuifvariant van 
de Caro-Kann tegenover zich. Wit 
speelde het ongebruikelijke f4 en 
sloot daarmee zijn loper op. Zwart 
profiteerde en haalde de overwin-
ning binnen. Peter Verschueren leek 
een gelijkopgaande partij te heb-
ben. Hij kon er echter niet doorko-
men en moest een nederlaag ac-
cepteren. 
Huup Joosten speelde de gedegen 
Stonewall opstelling van de Hol-
landse verdediging. Toen wit ech-
ter e4 kon doordrukken kwam hij 
slechter te staan en moest tenslot-
te capituleren. De langste partij van 
de avond kwam op naam van El-
ham Wasei. Helaas kon hij het ech-
ter in het verre eindspel niet bol-
werken. Ferry Weverling had meer 
last van zijn buurman dan van zijn 
tegenstander. Deze drukte name-
lijk herhaaldelijk zijn klok in. Fer-
ry liet zich echter niet van de wijs 
brengen en haalde soepel de over-
winning binnen. Koen Beentjes had 
een tempo meer in een pionnen-
eindspel en won eveneens. Ger-
rit Harting won de kwaliteit. Zijn te-
genstander kwam wel terug, maar 
stond nog steeds een pion achter, 
wat hem tenslotte de das om deed. 
Hans Pot stond in de uitvluggerfa-
se beter, maar mocht van zijn team-
leider remise aanbieden. Zijn tegen-
stander accepteerde en de over-
winning was binnen! Uitslag SCA2-
Hoofddorp1: 4,5-3,5.

Turnsters Fleur en Maryse starten 
het seizoen met teamwedstrijd 
Aalsmeer - Zaterdag 27 novem-
ber turnden de Kudelstaartse Fleur 
Brommer en de Aalsmeerse Maryse 
van Balen hun eerste wedstrijd van 
het seizoen. Zij komen uit voor SV 
Pax Haarlemmermeer. Fleur komt dit 
jaar uit in de tweede divisie senioren 
en Maryse in de tweede divisie ju-
nioren. Hun eerste wedstrijd van dit 
seizoen was een teamwedstrijd. De 
teams bestonden uit junioren en se-
nioren uit de eerste en tweede di-
visie. Fleur en Maryse zaten beiden 
in een verschillend team. Fleur turn-
de een goede wedstrijd. Ze begon 
op brug waar ze een stabiele oe-
fening turnde, ze kreeg 11,05 pun-
ten. Daarna ging ze naar balk. Fleur 
bleef op de balk, maar had wel veel 
wiebels, hierdoor werd haar cijfer 
een 10,30. Op vloer turnde ze een 
nieuwe oefening met daarin een 
mooie serie met arabier – flikflak – 
hele schroef, de oefening werd met 
een 10,70 gewaardeerd. De laat-
ste oefening was sprong, ze sprong 
een mooie overslag hele draai waar-
voor ze 11,85 punten kreeg. Mary-

se turnde ook een goede wedstrijd. 
Als eerste jaar junior tweede divisie 
behoorde ze tot een van de jonge-
re deelneemsters. Maryse liet zich 
hierdoor niet uit het veld slaan. Ook 
zij begon op brug. Ze turnde een 
goede oefening met een dubbele 
reus en kreeg hiervoor 11,00 pun-
ten. Daarna turnde zij een goede 
balkoefening met slechts één grote 
wiebel. Deze oefening werd met een 
11,20 gewaardeerd. Ook zij had een 
nieuwe vloeroefening met mooie se-
ries. Nieuw was de arabier – twist-
salto. Ze kreeg 11,25 punten voor 
haar oefening. Het laatste toestel 
was sprong. Omdat ze bij een re-
cente training gevallen was, deed ze 
een andere sprong dan waarvoor ze 
aan het trainen was. Voor haar over-
slag hele draai kreeg zij een 11,10. 
Beide dames kunnen terugkijken op 
een goede start van het wedstrijd-
seizoen. Het team van Fleur eindig-
de op een zesde plaats. Het team 
van Maryse kon een bronzen me-
daille mee naar huis nemen, zij wer-
den derde. 

Bingo-avond  
BV De Pomp
Aalsmeer - Niet op woensdag 15 
december, maar op woensdag 8 de-
cember houdt buurtvereniging De 
Pomp haar maandelijkse bingo-
avond. Prachtige prijzen kunnen ge-
wonnen worden in de tien speelron-
des. Halverwege is er weer de su-
perronde met twee hoofdprijzen. 
De bingo-avond is in ’t Baken in de 

Sportlaan en begint om 20.00 uur. 
De speelavond zal wel als vanouds 
op de derde maandag van deze 
maand gehouden worden, te weten 
op maandag 20 december. Ook dan 
wordt om 20.00 uur gestart met drie 
rondes kaarten of sjoelen en halver-
wege is er dan weer een verloting 
met de meest geweldige prijzen. De 
kerstvakantie kinderbingo wordt op 
woensdag 22 december vanaf 14.00 
uur gehouden. Voor informatie kan 
gebeld worden naar Caroline Ramp, 
tel. 344107.
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Schaatsen IJsclub De Blauwe Beugel
Derde plaats Menno Kramer bij 
internationaal sprinttoernooi
Aalsmeer - Menno Kramer heeft 
afgelopen weekend mee gereden 
in een sterk bezet internationaal 
sprinttoernooi op de ijsbaan in De-
venter. Een zeer sterk deelnemers-
veld met schaatsers uit alle gewes-
ten, maar ook uit landen als Duits-
land, Rusland, Letland, Litouwen en 
een paar lokale rijders van de De-
venter ijsclub streden om de po-
diumplaatsen met in elke catego-
rie zestien deelnemers. Door een 
mooie constante serie tijden op 
twee keer de 500 meter (39.57 en 
39.37), en twee maal de 1000 meter 
(1.17.78 en 1.18.12), waarmee hij te-
vens zijn persoonlijk record uit Thialf 
evenaarde, eindigde Menno op een 
prachtige derde plaats in zijn cate-
gorie. Terwijl zijn broer op dit hogere 
niveau schaatst, is pupil Erik Kramer 
de laatste tijd ook steeds bezig om 
zijn persoonlijke record op de 500 
meter aan te scherpen. Afgelopen 
zondag 28 november dook hij voor 
het eerst onder de magische 50 se-
conden grens in een snelle tijd van 
49.66. Nicky van Leeuwen heeft af-
gelopen weekend mee gedaan aan 
de Wokke Vastgoed Bokaal wed-
strijden in Hoorn, een toernooi over 
de vier afstanden 500, 1000, 1500 en 
3000 meter, en is daar in het eind-
klassement op een vijfde plaats ge-
eindigd.

Marathonschaatsen
Over de KPN Marathon Cup 6 in 
Eindhoven valt weinig bijzonders 
te melden voor De Blauwe Beu-
gel schaatsers. Een door blessures 
gehalveerd schaatsteamhaarlem.
nl, wordt enkel vertegenwoordigd 

door Mats Stoltenborg en Bart van 
der Vlugt. Alhoewel beide schaat-
sers een groot deel van de wed-
strijd goed voorin te zien waren, viel 
de finale uiteindelijk tegen. Aan de 
binnenkant ging iemand onderuit 
waardoor onder andere Bart in de 
kussens belandde. Hierna lukt het 
Mats ook niet goed meer om voor-
in mee te sprinten en eindigde uit-
eindelijk op de 25e plaats. Tijdens 
het gewestelijk marathonkampioen-
schap NH-U in Utrecht, met daar-
in aardig wat gerenommeerde A-
rijders nam Bart van der Vlugt een 
mooie revanche door in de beslis-
sende ontsnapping mee te zitten. 
De kopgroep van veertien man met 
daarin onder andere de A-rijders 
Van de Pol, Lissenberg, Becker, Ver-
kaaik en Floris wist één ronde te 
pakken op het peloton. In de finale 
sprintte Bart voorin mee en eindig-
de als zevende, vlak achter de uit-
eindelijk winnaar Peter van de Pol. 
Crissie de Jeu rijdt de laatste weken 
steeds sterker in de marathons en 
eindigde afgelopen maandagavond 
op een mooie derde plaats in de Da-
mes 1 baancompetitie van Haarlem. 
Mede door dit goede resultaat staat 
Crissie nu tweede in het algemeen 
klassement. 
Afgelopen vrijdag 26 november be-
haalde ze al een prima zevende 
plaats in het gewestelijke 6-banen 
toernooi in Den Haag. Voor meer in-
formatie omtrent (schaats) nieuws, 
uitslagen, verslagen en evenemen-
ten heeft IJsclub De Blauwe Beu-
gel een actieve website die te raad-
plegen is via: http://www.ijsclubde-
blauwebeugel.nl.

Handbal Eerste Divisie
Dames FIQAS niet bij de les
Aalsmeer - Na het gelijke spel van 
een week eerder, hebben de da-
mes van FIQAS Aalsmeer ook zater-
dag 27 november niet kunnen win-
nen bij Internos. Vooraf was wel ver-
wacht dat het een zware dobber zou 
worden – op dat moment was het 
namelijk wel een ontmoeting tussen 
de nummers één en twee van de 
ranglijst – maar dat het zó mis zou 
gaan, was niet ingecalculeerd. De 
beginfase van de zeer harde wed-
strijd – het shirt van Sharelle Maar-
se werd letterlijk bijna van haar af 
gescheurd - verliep dramatisch voor 
de Aalsmeerse dames: Ze waren 
niet bij de les, niet scherp en kwa-
men er geen moment aan te pas. 
Het leverde na een minuut of acht 
al een 7-1 achterstand op en trai-
ner/coach Menno de Klerk nam een 
vroege time out. Toch ging het daar-
na in eerste instantie nog niet veel 
beter, want Internos kon zelfs naar 
10-1 uitlopen. 
Pas daarna kon FIQAS Aalsmeer 
iets terug doen en in ieder geval 
deze marge consolideren. Het le-
verde een 20-10 ruststand op. In 
de tweede helft ging het iets be-

ter met de Aalsmeerse dames, die 
zich toch terug knokten in de wed-
strijd en het verschil terug brachten 
tot vijf na een kwartier. Vooral inval-
ster Jill Berk speelde sterk in deze 
fase en verdiende een compliment 
van haar coach. Toch werden op be-
langrijke momenten de nodige open 
kansen gemist. “En dan doe je jezelf 
tekort”, aldus de Klerk. “Want gaan 
die kansen er wél in, dan moet ik 
het nog zien. Maar in feite hebben 
we de wedstrijd natuurlijk in de eer-
ste tien minuten al verloren: Het be-
gin was zó slecht, dan móet je in het 
vervolg wel beter spelen om nog in 
de buurt te komen en dat geeft dan 
weer de nodige druk.” Het werd uit-
eindelijk 33-27 voor Internos en de 
Klerk bleef met een enorme telur-
stelling zitten: “Ik baal hier zo ver-
schrikkelijk van. Jammer dat we ko-
mend weekend niet hoeven te spe-
len, want nu moeten we twee weken 
met deze kater zien te overleven.” 
Pas op zaterdag 11 december wacht 
FIQAS Aalsmeer de – ook al – lasti-
ge thuiswedstrijd tegen het tweede 
team van T+A/V.O.C. Die wedstrijd 
begint om 18.45 uur in De Bloemhof.        

Marcel Mieremet winnaar 3e 
klaverjastoernooi Hornweg
Aalsmeer - Voor de derde maal is 
zaterdag het Hornweg Open Kla-
verjastoernooi gehouden. Voor deze 
buurtbijeenkomst wordt de schuur 
van de familie van Wieringen leeg-
geruimd om plaats te maken voor 
negen kaarttafels. 36 Deelnemers 
hadden zich ingeschreven om te 
strijden om de wisselbeker, een fo-
to aan de muur van de kaartschuur. 
Alle prijswinnaars van vorig jaar 
hadden hun wisselprijs weer ingele-
verd op de winnaar van de Marsprijs 
na. Die had goed naar de houdbaar-
heidsdatum gekeken en besloten de 
prijs soldaat te maken. De Mars was 
vervangen door een familiezak mi-
nimarsjes. Dat kwam goed uit, want 
aan het einde van de avond bleek 
er niet één, maar wel vijf personen 
het record van drie pitslagen geëve-
naard te hebben. Het niveauverschil 
was groot, maar dat maakte het niet 
minder gezellig. In alle onschuld 
werd er nog wel eens verzaakt of 
een kaart met de goede kleur, maar 
van het verkeerde soort opgegooid. 
De echte kantinekaarters hadden 
daar soms moeite mee, maar ble-
ven op die manier natuurlijk zelf wel 
extra scherp. Aan het einde van de 
avond bleek Marcel Mieremet met 
4722 punten de scherpste. Mar-
cel sprak zijn speciale dank uit aan 

zijn laatste tegenstander. Door een 
foute kaartkeuze werd de gefrees-
de pitslag tegen niet gehaald, waar-
door hij met een minimaal verschil 
van 29 punten won van publieks-
lieveling en gedoodverfde favorie-
te voor de eindzege, Mar Eveleens. 
Eric Moolhuijsen ging dit jaar met 
de rode lantaarn naar huis. De prijs 
voor de speler met het minst aantal 
punten zal een jaar lang de haard 
aan de Sportlaan verlichten. Het uit-
reiken van de Marsprijs voor het 
meest aantal pitslagen was dit jaar 
een probleem. Zowel overall win-
naar Marcel Mierenmet als Edwin 
Geleijn en René Maarse hadden in 
totaal drie pitslagen. De Marsprijs 
is echter aan het kaartkoppel Pe-
ter Stokman en John van de Pol-
der uitgereikt. Zij hadden namelijk 
drie pitslagen in één rondje bij el-
kaar weten te kaarten. De organi-
satoren Marc, Bianca, Hein en Es-
ther kunnen weer terug kijken op 
een geslaagd Klaverjastoernooi. De 
Wall of Fame is weer aangevuld met 
een paar spraakmakende winnaars. 
Het punten record uit 2008 van 5645 
punten staat nog steeds. Reden ge-
noeg voor alle deelnemers om nog 
meer te oefenen en volgend jaar 
een nieuwe poging te wagen dit te 
verbreken.

ZABO zaalvoetbal
Piller Sport wint opnieuw
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie is afgelopen zaterdag 27 
november voortgezet met de zesde 
speelronde. De vijf wedstrijden wer-
den gespeeld in sporthal De Bloem-
hof en het openingsduel ging tus-
sen  Sportcafé de Midi’s en Sporting 
Uithoorn. In de beginfase van de 1e 
helft was er nog sprake van een ge-
lijkopgaande strijd maar Sportcafé 
de Midi’s nam toch afstand en liep 
uit naar een gemakkelijke overwin-
ning. De huidige koploper van de 
ZABO sloot de zaalvoetbalpartij af 
met een ruime 12-2 zege. Door dit 
resultaat staat Sportcafé de Midi’s 
nu 6 punten los  ten opzichte van 
de nummer 2 van de stand. Vervol-
gens trad Café Johnny’s aan tegen 
het team van LEMO-gaat-los. Deze 
wedstrijd werd gewonnen door Ca-
fé Johnny’s. De 3e wedstrijd van het 
avondje ZABO was de ontmoeting 
tussen Accon en LEMO. De toe-
schouwers zagen een doelpuntrijke 
wedstrijd en beide ploegen deelden 
de punten met een gelijkspel. Eind-
uitslag 8-8.  Bij de wedstrijd tussen 
Amsec Beveiliging en Schijf Grond-
boringen kwam er wél een winnaar 
uit de strijd. Schijf Grondboringen 
won het duel met 2-5 en is door de 

zege gestegen naar een gedeelde 
3e plaats in de ranglijst. Het slotdu-
el van speelronde 6 ging tussen Pil-
ler Sport en DGL, oftewel de hek-
kensluiter tegen de nummer 2 van 
de stand. Het team van DGL moest 
winnen om in het spoor te blij-
ven van koploper Sportcafé de Mi-
di’s maar slaagde hier niet in. Pil-
ler Sport ging er verrassend met de 
punten vandoor. 
De Kudelstaarters die de competi-
tie zo moeizaam waren begonnen 
lijken volledig op de weg terug. Na 
vier nederlagen werd zaterdag de 
2e overwinning op rij geboekt. De 
ploeg speelde ijzersterk vanuit de 
defensie en dat wierp z’n vruchten 
af. In de 2e helft stelde het team de 
zege veilig mede dankzij 3 fraaie 
doelpunten van Tim Bloklander. Uit-
slag 3-1 voor Piller Sport dat hier-
door steeg van plaats 10 naar plaats 
8. Stand na ronde 6: Sportcafé de 
Midi’s 6-18, DGL 6-12, LEMO 6-10, 
Schijf Grondboringen 6-10, Café 
Johnny’s 6-9, Accon 6-7, Sporting 
Uithoorn 6-7, Piller Sport 6-6, Amsec 
Beveiliging 6-4, LEMO-gaat-los 6-4. 
De zevende speelronde van de ZA-
BO volgt op zaterdag 11 december 
in De Bloemhof. 

Ook kampioenschap voor 
tafeltennissers Bloemenlust 3
Aalsmeer - Nadat Bloemenlust 2 
vorige week al het kampioenschap 
in de vierde klasse zeker stelde, 
haalde Bloemenlust 3 in de laat-
ste speelronde met een afgeteken-
de 9-1 zege op hekkensluiter HTC 
14 de eerste plaats in de zesde 
klasse binnen en daarmee promo-
tie naar de vijfde klasse. Irene Ger-
ritsma, Wim v.d. Aardweg en Peter 
Velleman wonnen al hun enkelspel-
partijen. Alleen het dubbelspel werd 
na een veelbelovende 11-1 zege in 
de eerste game uiteindelijk alsnog 
door Wim en Peter in 5 games ver-
loren. Willem Visser en Ton de Hol-
lander, speelden deze wedstrijd niet 
mee, maar maken ook deel uit van 
dit kampioensteam. In de derde 
klasse was voor Bloemenlust 1 de 
eerste plaats onbereikbaar gewor-
den, maar met een 5-5 gelijkspel 
tegen Het Nootwheer 4 in Purme-
rend werd wel de tweede plaats de-
finitief veiliggesteld. Zonder de nog 
ongeslagen Brian v.d. Heuvel was 
het nog een zware opgave tegen 
de vrijuit spelende gastheren, die 
brutaal een 2-1 voorsprong namen 
door overwinningen op Hervé Pan-
tegnies en invaller Johan Berk. Al-
leen Ed Couwenberg wist zijn eerste 
partij te winnen. In het dubbelspel 
konden Ed en Hervé,  na een nog 
nipt verloren eerste game, de wed-
strijd vervolgens volledig naar hun 
hand zetten en overtuigend bin-
nenhalen. Met de tweede zege van 
Ed kwam Bloemenlust op een 2-3 
voorsprong, die door sterke optre-
dens van Johan en Hervé werd uit-
gebouwd naar de benodigde 2-5. In 
zijn laatste partij had Johan zelfs het 
zesde punt voor het grijpen met 3 
matchpoints in de vierde game. Van 

7-10 wist de steeds beter spelende 
tegenstander er echter alsnog 12-
10 van de maken en met 11-8 won 
hij ook de laatste game. Ook in de 
laatste wedstrijden van Ed en Her-
vé was het krachtsverschil klein en 
moest een vijfde game de beslis-
sing brengen, maar beide keren viel 
die uit in Purmerend’s voordeel. Na-
dat in de voorlaatste speelronde het 
kampioenschap al was binnenge-
haald vervulde Bloemenlust 2 wel 
haar sportieve plicht door de num-
mer twee, Top-Ellermeyer 1, met 7-3 
te verslaan. Johan Berk wist al zijn 
partijen in winst om te zetten en 
Frans Ravesteijn en Vladimir Javor-
nik moesten zich beiden alleen ge-
wonnen geven tegen de sterkste 
tegenstander Bert van Groen. De 
wedstrijd tegen het onderaan staan-
de VDO/SE 8 was voor Bloemenlust 
4 achteraf toch een eenvoudige op-
gave. Het ene benodigde winstpunt 
om degradatie af te wenden viel al 
in de tweede wedstrijd, door  een 
eenvoudige zege van Philippe Mon-
nier. Hij won verder al zijn partijen 
en hij had alleen in zijn laatste wed-
strijd vijf games nodig. Danny Knol 
had het in geen enkele partij mak-
kelijk, al haalde hij ook bijna de vol-
le winst. Zijn enige nederlaag leed 
hij slechts met 16-14 in de beslis-
sende vijfde game! Rob Faber ver-
scheen niet fit achter de tafel en had 
alleen een aandeel in de zege in het 
dubbelspel, samen met Philippe. In 
zijn enkelspelen bleef het bij enige 
winstgames, maar kwam hij niet tot 
een zege. Aldus werd de uitslag 4-6 
in het voordeel van het bezoeken-
de Bloemenlust 4, dat ook volgend 
seizoen mag uitkomen in de zesde 
klasse.

Lian en Romy in selectie 
voor districtsteam KNVB
Aalsmeer - Lian Vermue van JAU 
en Romy Brand van KDO zijn door 
de KNVB West 1 geselecteerd voor 
het disctrictsteam Centraal Meisjes 
onder 13. Vorige week werden bei-
de speelsters opgeroepen voor een 
selectiewedstrijd op het complex 
van de KNVB aan de Riekerhaven in 
Amsterdam.  In totaal zijn uit de 38 
opgeroepen meiden 16 speelsters 
geselecteerd voor het districtsteam. 
Lian en Romy behoorden tot de 16 
geselecteerden. Vorig jaar speelden 
beiden ook al voor het KNVB-dis-

trictsteam Meisjes onder 12. Het ko-
mende seizoen speelt het team om 
de twee weken een oefenwedstrijd 
tegen teams uit de regio en teams 
uit andere disctricten. De thuisba-
sis van het team is het complex van 
Voetbalvereniging Aalsmeer aan de 
Dreef. Hier worden de thuiswedstrij-
den gespeeld. Woensdag 24 novem-
ber hebben Lian en Romy hun eer-
ste wedstrijd  gespeeld.  Het seizoen 
wordt afgesloten op 8 juni volgend 
jaar met een groot toernooi bij Leg-
meervogels in Uithoorn.

NK limiet voor Simone 
Huisman van ZV Oceanus
Aalsmeer - In Hoofddorp is door de 
zwemmers van Oceanus gezwom-
men in een driekamp tegen ZPCH 
Hoofddorp en De Otters Het Gooi uit 
Bussum. Het programma van deze 
wedstrijden is divers en iedere deel-
nemer mag twee keer individueel 
starten. Omdat er enkel voor indivi-
duele prestaties wordt gezwommen 
(geen ploegenresultaat of punten-
telling) kunnen deelnemers daarom 
ook eens wat anders dan hun ‘bes-
te’ afstand zwemmen. Zo koos Si-
mone Huisman ervoor om een kans 
te wagen op de 50 meter vrije slag 
met als doel een NJK limiet. Met een 
pr-tijd van 32.19 slaagde ze daarin, 
dus mag ook zij in januari afreizen 
naar Terneuzen. 
Ook voor Luca Ebbinge was de li-

miet niet ver weg: met 32.52 kwam 
ze net 0.04 seconde tekort. Ook wa-
ren er NJK startbewijzen voor Mi-
chelle Meulenbroek (50 vrij en 200 
rug), Martijn van der Zwaard (50 
vrij) en Bart Sommeling (200 vrij).
Vorige week al behaalde Rick de 
Mercado een extra startbewijs voor 
Terneuzen op de 200 wissel. Dennis 
Weening knabbelde weer een beet-
je van zijn tijd op de 100 wissel af. 
Het nieuwe persoonlijke en clubre-
cord staat nu op 1.18.29. De groot-
ste tijdverbeteringen waren er op de 
langste afstand (200 vrij) voor Ro-
an van Bakel, Tijn de Boer, Menno 
Koolhaas, Aage Vermeeren en Olaf 
van der Zwaard, maar ook op de 100 
wissel werden de tijden flink aange-
scherpt.

De gouden medaille-winnaressen: Guo-Xin Verhoef en Noa Sangers.

Voorwedstrijden toestelturnen
Elf prijzen Omnia turnsters
Aalsmeer - Op 28 november wer-
den de voorwedstrijden toesteltur-
nen gehouden van het rayon Am-
sterdam in de Turnace Hall of Gym-
nastics in Sloten. In totaal waren de-
ze wedstrijddag  twintig  turnsters 
van SV Omnia 2000 actief, verdeeld 
over drie wedstrijden. 
Op zich was dit al een record! In de 
zevende divisie, senioren, niveau 8 
turnde Charon Spring in ’t Veld zich 
naar een vijfde plaats. In de zes-
de divisie, categorie jeugd, niveau 
negen eindigden  Arlette Maar-
se en Naomi Raymakers respectie-
velijk op de tiende en veertiende 
plaats.  In de categorie junioren, ni-
veau acht wist Lieselotte van Velzen 
plaats acht te bemachtigen, eindig-
de Kirsten Kniep op de vijfde plaats 
en kreeg Anouk Straathof  voor het 
bereiken van de 4e plaats een me-
daille. In de categorie senioren, ni-
veau zeven mochten Tanya Karoui 
en Nilou Spring in ’t Veld respec-
tievelijk de zilveren en bronzen me-
daille in ontvangst nemen. De jong-
ste Omnia-turnsters Noa Sangers 
en Lisanne ten Hof  turnden voor 
het eerst in de vijfde divisie, cate-
gorie instap, niveau elf. In hun ca-
tegorie turnden wel 29 meisjes! Noa 
en Lisanne turnden een hele goe-
de wedstrijd en wonnen respectie-
velijk de gouden en zilveren medail-
le! Een droomstart in de vijfde divi-

sie! In de categorie pupillen 1, ni-
veau tien deden zes Omnia-turn-
sters mee. Tess Piet eindigde op de 
dertiende plaats. Leonie Helling viel 
net buiten de medailles, want zij be-
zette de zesde plaats. Joy Hoving  
kreeg een medaille voor de vijfde 
plaats,  Jasmin Aileen en Lindsay 
Commandeur eindigde gezamenlijk 
op de tweede plaats en verdienden 
dus zilver. Guo-Xin Verhoef werd 
eerste en kreeg de gouden medail-
le uitgereikt. In de categorie pupil-
len 2, niveau negen turnden Ros-
lin O’Shea, Iris Engel en Kim Ne-
derstigt voor het eerst de verplich-
te vloeroefening op muziek. Alle drie 
lieten ze een mooie uitvoering  zien! 
Roslin eindigde op de zesde plaats, 
Iris Engel werd vijfde en Kim Neder-
stigt  ontving voor de tweede plaats 
de zilveren medaille. In de categorie 
jeugd, niveau acht tot slot won Da-
nischa Goede een medaille voor de 
vierde plaats. 
De wedstrijdturnsters van SV Om-
nia 2000 kunnen onder leiding van 
hun trainsters Anneke Nap en Ma-
riët Tas terugkijken op een goede 
start van het wedstrijdseizoen! Met 
20 deelneemsters werden elf prij-
zen gewonnen, waaronder één prijs 
voor de vijfde plek, twee prijzen voor 
de vierde plaats, één bronzen me-
daille, vijf zilveren en twee gouden 
medailles!

Handbalwedstrijd in De Bloemhof
Verlies RKDES C1 van Vido
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag werd, voor de verandering, de 
thuiswedstrijd van RKDES C1,  in de 
Bloemhof gehouden. Het leek haast 
wel de thuisbasis, want zowel de D1 
als de D2 gingen hen voor.
Het tempo van het spel was direct 
hoog. Beide teams leken aan el-
kaar gewaagd. Jammer genoeg was 
de eerste échte  doorbraak van Vi-
do, maar gelukkig voor de thuis-
ploeg geen tegenpunt  vanwege 
een voet in de cirkel. De eerste tien 
minuten gingen de kansen over en 
weer. Er werd goed rond gespeeld 
en af en toe een poging gewaagd. 
De durf om door te breken lag ech-
ter wel meer aan de zijde van Vido. 
Zelfs de bewegelijkheid van Jenni-
fer was niet altijd kansrijk. De verde-
diging van de gastploeg stond goed 
haar  ‘mannetje’. Gelukkig had de 
scheidsrechter goed in de gaten dat 
een extra stap door Vido nog steeds 
niet is toegestaan waardoor diver-
se ballen mee aan RKDES toekwa-
men. Maar ondanks dat vele kansen 
door Verouska daadkrachtig werden 
afgeweerd, was het toch de gast-
ploeg die het eerste doelpunt scoor-
de. En één minuut later zelfs num-
mer twee: 0-2. De spanning voor 
een nederlaag veroorzaakte bij Celi-
ne waarschijnlijk een aardige adre-
nalinestoot, want met een krachti-

ge draaibeweging doorboorde ze 
het middenveld van de tegenpartij, 
liep zich klem, waaruit, na een arm-
greep door Vido, een penalty werd 
geforceerd. Het nemen van de pe-
nalty kon aan haar wel worden toe-
vertrouwd en dat liet ze ook wel blij-
ken, strak in de linker onderhoek 
vloog de bal: 1-2. Vele pogingen om 
de verdediging van de gastploeg 
te slim af te zijn werden door Vido 
moeiteloos verijdeld. Het onderling 
communiceren wierp wel zijn vruch-
ten af. Het samenspel bleef snel 
waardoor de kans voor een over-
winning voor Vido geen appeltje ei-
tje werd. Met 1-5 werd uiteindelijk 
de eerste helft afgerond. De tweede 
helft was van een geheel ander ca-
liber. Net één minuut gespeeld eis-
te Thamar, vanuit haar linkerhoek-
positie, de bal op. Ze zag haar kans 
schoon en ging over tot daadkrach-
tig handelen. Een haast onmogelijke 
bal vloog haarscherp over de kee-
per de rechter bovenhoek in. Een 
luid gejuich weerklonk door de zaal. 
Een plaatje van een doelpunt. Jam-
mer genoeg duurde het gevoel van 
euforie maar een enkele minuut, 
want niet veel later stond het al-
weer 2-6. Maar mede door een be-
tere spelverdeling én de goed wer-
kende keeper van RKDES bleef de 
eindstand op 2-8 steken.

Atletiek AV Aalsmeer
Sterke prestatie van Jordi bij 
internationale Warandeloop
De in Tilburg gehouden Warande-
loop 2010 zal de boeken in gaan 
als een ongekend sterke editie. Met 
deelnemers uit maar liefst twintig 
landen, circa zeven landenploegen 
en ruim zeventig nationale kam-
pioenen was het deelnemersveld 
van bijzonder hoog niveau. Hiermee 
kan de Warandeloop dan ook gere-
kend worden tot één van de sterk-
ste crossen in Europa. Vier jeug-
dige AV Aalsmeer atleten voelden 
zich geroepen om zich te meten 
met dit sterke deelnemersveld. Hoe-
wel een drieëntwintigste plaats mis-
schien niet echt tot de verbeelding 
spreekt, liep Jordi  Baars bij de ju-
nioren A toch een ijzersterke wed-
strijd. In één van de sterkst bezette 
junioren wedstrijden ooit, met ver-
schillende landenploegen en ve-
le nationaliteiten, streed Jordi vanaf 
het begin vooraan mee. In de laatste 
ronde moest hij helaas wat plaatsjes 
prijsgeven, maar finishend als der-
de Nederlander en drieëntwintig-
ste overall mag hij meer dan tevre-
den zijn. Mirjam van Ouwerkerk trof 
het slecht bij de korte cross.  Door 
omstandigheden werd de start van 
haar wedstrijd met maar liefst vijftig 

minuten uitgesteld, wat haar voor-
bereiding uiteraard niet ten goe-
de kwam. Haar wedstrijd liep dan 
ook niet helemaal naar wens. Toch 
wist ook zij zich goed te handha-
ven in dit sterke veld. Met een een-
endertigste plaats en een eindtijd 
ruim sneller dan in 2009 mocht ook 
zij toch enigszins tevreden zijn. Na 
een week vol ziek en zeer verscheen 
Marit Plat toch aan de start bij de 
meisjes junioren B. Dat zij toch aan 
de start verscheen was al een won-
der en hierdoor konden er van haar 
uiteraard geen wonderen verwacht 
worden. De wedstrijd werd dan ook 
meer als training beschouwd en aan 
haar achtenveertigste plaats moet 
dan ook niet al te veel waarde ge-
hecht worden. 
Tomas Baars tot slot liep bij de jon-
gens B een redelijke wedstrijd, maar 
ook niet meer dan dat. Tomas steekt 
momenteel niet in een heel bijzon-
dere vorm en in een internationaal 
veld moet je dat gelijk bekopen. Van 
zijn tachtigste plaats zal dan ook 
niemand wakker liggen. Tevreden 
mocht hij wel zijn over zijn tijd, die 
was ruim een halve minuut sneller 
dan een jaar eerder.
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Gezellige spelletjesmiddag 
‘Sint en Piet’ in Waterlelie
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
24 november vond een leuke spelle-
tjesmiddag voor kinderen van 5 tot 
en met 12 jaar plaats in zwembad 
De Waterlelie. Hoewel het niet su-
perdruk was, hebben de ongeveer 
80 aanwezige kinderen en ouders 
een heel gezellige middag gehad. 
Onder leiding van vier vrijwilligers 
van zwemclub Oceanus en perso-
neel van De Waterlelie werden di-
verse spelletjes gedaan met het the-
ma: Sint en piet. Tussendoor was er 
voldoende tijd om even lekker vrij 

te spelen. De middag werd afgeslo-
ten met een kwartiertje pietengym-
nastiek, waarbij een echte zwem-
piet aanwezig was, die alles toch 
wel een beetje ingewikkeld vond 
om mee te doen. Dansen op muziek 
in het water blijkt toch niet iets wat 
de zwempiet dagelijks doet! Geluk-
kig mocht hij na afloop van de mid-
dag iets doen waar hij echt goed in 
is: Trakteren. Zwarte Piet trakteerde 
alle aanwezige kinderen en ouders 
op iets lekkers uit de zak. Iedereen 
ging na afloop tevreden naar huis.

Winnaars kleurplatenwedstrijd 
Kudelstaart - Op zaterdag 27 no-
vember hebben de gelukkige prijs-
winnaars van de kleurplaten-
wedstrijd van winkelcentrum Ku-
delstaart uit handen van Sinterklaas 
een mooie prijs uitgereikt gekregen. 
Drie van de vijf winnaars konden 
de prijs persoonlijk komen ophalen, 
de andere twee konden helaas niet 
aanwezig zijn, maar komen hun prijs 
zeker op een later tijdstip ophalen. 

De winnaars zijn de jongens Sem 
Thesing van vijf jaar en de vierjari-
ge Daniel en de meisjes Jorien van 
Hulst (9 jaar), Elena Smit van twee 
jaar en de zesjarige Annika. 

Sinterklaas en zijn pieten hebben 
na de prijsuitreiking nog ruim de 
tijd genomen om alle winkeliers van 
winkelcentrum Kudelstaart te be-
zoeken.

Pietenochtend op Samen Een
Aalsmeer - Woensdag 24 novem-
ber gingen de kinderen uit de groe-
pen 1-2 van basisschool Samen Een 
als Piet naar huis om 12.00 uur. Ze 
hadden allemaal Pieten-activiteiten 
gedaan. Met pietengym zijn pakjes 
vervoerd over de daken. En er zijn 
lekkere pepernoten gebakken door 
de kinderen, en ook een onderdeel 
was een stoombootmuts maken. Als 

de kinderen het wilden, konden ze 
geschminkt worden als Piet. En an-
ders maar een mooie kleurplaat 
kleuren. Alles werd gedaan in een 
circuit, waarbij de kinderen van de 
drie kleutergroepen door elkaar in 
groepjes waren verdeeld. Met veel 
hulp van moeders en vaders, was 
het een hele gezellige en geslaag-
de dag!

Sint cadeauspel op Zolder
Aalsmeer - Woensdagmiddag 24 
november is de Binding Zolder het 
grote sint cadeautjesspel gespeeld. 
Iedereen had drie cadeautjes ge-
kocht van in totaal drie euro. De kin-
deren hadden enorm hun best ge-
daan. Toen het spel begon lagen alle 
cadeautjes ingepakt in het midden 
op de tafel en gingen de kids met 
de dobbelsteen gooien. Soms had 
je geluk en mocht je een cadeautje 
pakken en soms moest je een ca-
deautje weggeven. En had je einde-

lijk dat leuke cadeautje moest je het 
weer met iemand ruilen. Er zijn drie 
ronden gespeeld en er waren ver-
schillende opdrachten. 
Bijvoorbeeld ruil al je cadeautjes 
met de persoon rechts van je of zing 
een sinterklaaslied of schuif alle-
maal één plaats naar rechts en ga 
zo maar door. Het was een heel ge-
zellige middag en er is veel gela-
chen. Uiteindelijk ging iedereen blij 
en tevreden met drie cadeautjes 
naar huis.

Graffiti spuiten bij Binding
Aalsmeer - De filmavond van af-
gelopen week is goed bezocht bij 
Binding Oost. Net zoals het graffi-
ti spuiten op woensdag 24 novem-
ber. Maar liefst 28 tieners kwamen 
het eens proberen. 
Nadat de spuitbussen goed ge-
schud waren, kon aan de eigen 
graffiti begonnen worden. Op een 
houten plank werden met aller-
lei kleuren mooie dingen gemaakt. 
Soms viel het niet mee want je kan 
er natuurlijk niet zo mooi mee kleu-
ren als met stiften. Het werden al-
lemaal stoere borden met namen 
er op. Op de site www.debinding.nl 
kan de nieuwe activiteitenkalender 
voor december bekeken worden.

DJ Piet bij SV Omnia 2000
Aalsmeer - Woensdag 24 novem-
ber is weer het grote DJ Piet feest 
voor alle leden tot en met 8 jaar 
van SV Omnia 2000 gehouden. Het 
dorpshuis was omgebouwd tot een 
mooi theater waar DJ Piet klaar 
stond om een feestje te bouwen 
met alle kinderen. Zal sinterklaas 
ook een keer met pensioen gaan? 
Wie moet hem dan gaan opvolgen? 
Hoofdpiet was het bijna gelukt om 
voor sinterklaas te spelen maar luk-
te net niet. 
Dj Piet dacht het ook wel te kunnen, 
maar ook manager Piet zou het wel 
kunnen. De kinderen moesten daar-
om bedenken wat de twee pieten 
voor opdrachten moesten uitvoe-
ren. De kinderen gaven door middel 

van punten aan wie de beste was. 
Het was een grote strijd en DJ Piet 
en Manager Piet kregen er zelfs ru-
zie om. Gelukkig kwam Sinterklaas 
net op tijd binnen. Hij ging op de zak 
met pepernoten zitten, die op zijn 
stoel lag, en kreeg onwijze last van 
zijn rug. Hij kon bijna niet meer op-
staan. De kans voor DJ Piet en Ma-
nager Piet om de leiding over te ne-
men. Gelukkig staken de danspie-
ten daar een stokje voor en hielpen 
sinterklaas van zijn ongemakken af 
en kon het feest doorgaan. Er wer-
den cadeautjes uitgedeeld en na af-
loop keerde iedereen tevreden huis-
waarts. Wil je ook kijken hoe gezel-
lig het was? Ga dan even naar www.
svomnia.nl.

Jozefschool in actie voor
Zon in de schoorsteen
Aalsmeer - Op vrijdag 26 novem-
ber mochten alle kinderen van 
groep 6 tot 8 van de Jozefschool om 
9.15 uur op het plein verzamelen om 
naar de Zijdstraat te gaan om ca-
deautjes te kopen voor de surprise 
voor de mensen van het Klooster-
hof of het Zorgcentrum. Alle groep-
jes (van 3) kregen 6 euro om ca-
deaus te kopen. Toen alle kinderen 
terug waren, mochten ze een surpri-
se maken. De mijnheer of mevrouw 
voor wie het was, had al eerder die 

week een brief ontvangen. Het wa-
ren allemaal verschillende knutsel-
werken. Schoorstenen, stoomboten, 
pieten en nog veel meer! ’s Middags 
mochten de kinderen nog even aan 
hun surprise werken en daarna ging 
de stoet naar het Zorgcentrum of 
het Kloosterhof. Alle mensen waren 
heel erg blij met de cadeaus. “Deze 
actie wordt ‘Zon in de schoorsteen’ 
genoemd en vinden wij heel leuk”, 
aldus de groep 8 leerlingen Jolijn 
Amorison en Cees Oussoren.

“Een droom gaat in vervulling”
Lekkere hits met 10-jarige 
Jasper op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - “Wat is dit een lekke-
re hit.” Het is een veel terugkomen-
de uitspraak van de jeugdige Jas-
per Leegwater donderdagavond op 
Radio Aalsmeer. Sinds juni dit jaar 
verzorgt de tienjarige Jasper we-
kelijks op de vroege donderdag-
avond een uur radio vol gezellig-
heid met ondermeer de laatste hits, 
interviews en de ‘kidstips’. De waar-
schijnlijk jongste radiomaker van 
Nederland wil later dolgraag aan 
de slag bij een landelijk radiostati-
on. Eerst maar eens Aalsmeer ver-
overen. “Een droom gaat in vervul-
ling”. Nee, dit zijn niet de woorden 
van een twintiger of dertiger die na 
jaren studeren en zwoegen einde-
lijk zijn ideale baan heeft gevon-
den. Het waren de blije woorden 
van een tienjarig jochie dat net op 
deze wereld komt kijken en nu al 
zijn grootste wens bewaarheid zag 
worden. Afgelopen donderdag 1 ju-
ni zal waarschijnlijk voor altijd in het 
geheugen gegrift blijven bij Jasper 
Leegwater (10). Op die dag mocht 
hij voor het eerst ‘live de lucht in’ 
met zijn programma Jasper.FM bij 
Radio Aalsmeer. En daarmee is de 
leerling van Samen Een één van de 
jongste radiomakers van Nederland.

Geïnspireerd door vader
Vanaf het moment dat Jasper als 
peuter zijn eerste woordjes brab-
belde en zijn kleine oortjes te luis-
ter lag bij de radio, raakte hij bevan-
gen door het radiomaken. En mede 
geïnspireerd door zijn vader, in een 
ver verleden een populaire dj bij on-
dermeer VLOH FM, het destijds be-
kende radiostation in de Haarlem-

mermeer, werd al snel duidelijk dat 
Jasper heel graag en zo snel moge-
lijk achter de radiomicrofoon wilde 
gaan plaatsnemen. Bezoekjes aan 
verschillende studio’s, onder andere 
bij Q-Music, maakte de bijna 11-ja-
rige alleen nog maar enthousiaster.
Trappelend van ongeduld was het 
begin deze zomer eindelijk zover 
voor Jasper, de eerste uitzending 
van Jasper.FM. Wekelijks laat Jasper 
de laatste ‘lekkere’ hits horen, geeft 
uitgaanstips voor kinderen, doet af 
en toe een interview en vertelt een 
opmerkelijk verhaal in de rubriek 
‘bizar’. Het gezellige radio-uurtje 
wordt technisch ondersteunt door 
vader Ron, die tevens een plaat uit 
de ‘oude doos’ op vakkundige wij-
ze aankondigt.

In teken van sinterklaas
Vanavond, donderdag 2 decem-
ber, staat de uitzending deels in het 
teken van komende sinterklaas-
avond met onder andere een inter-
view met de 13 jarige Ebbie Tam uit 
Aalsmeer. Zij speelde drie jaar gele-
den de hoofdrol in de jeugdfilm ‘Het 
paard van Sinterklaas’. Hoe gaat het 
nu met haar? En gaat Ebbie nog in 
meer films meespelen? Jasper, die 
op latere leeftijd dolgraag aan de 
slag wil gaan bij een landelijk groot 
radiostation, is elke donderdag 
van 19.00 tot 20.00 uur te beluiste-
ren op Radio Aalsmeer, in de ether 
op 105.9 en op de kabel op 99.0. 
Rechtstreeks in de uitzending rea-
geren kan ook. Bel naar 325858 en 
Jasper staat je te woord. Program-
ma terugluisteren kan overigens via  
www.radioaalsmeer.nl.

Jantje Beton zoekt jeugd-
organisaties voor collecte
Aalsmeer - Jantje Beton steunt 
jeugdorganisaties die extra inkom-
sten kunnen gebruiken. In tal van 
steden en dorpen is nog ruimte voor 
nieuwe verengingen om mee te lo-
pen met collecte. De collecteop-
brengst is een aardig steuntje in de 
rug, zeker nu er fors wordt gesne-
den in subsidies. Van iedere euro 
gaat 50 cent direct naar de collecte-
rende jeugdorganisatie. Collectan-
ten zetten buitenspelen voor kinde-
ren op de kaart én promoten de ei-
gen club. Jantje Beton verzorgt al-
le collectematerialen en de lande-

lijke campagne. Scouting, sport-
clubs met een jeugdafdeling, peu-
terspeelzalen, speel-o-theken, mu-
ziekverenigingen, kinderboerderijen 
en organisaties die zich bezig hou-
den met kinderen en spelen kunnen 
deelnemen aan de collecte. De Jan-
tje beton Collecte vindt volgend jaar 
plaats van 7 tot en met 12 maart. 
Verenigingen die willen collecteren 
kunnen zich aanmelden via het on-
line inschrijfformulier op de website: 
www.jantjebeton.nl/collecte of via 
collecte@jantjebeton.n. Telefonisch 
aanmelden kan via 030-2427265

2 Shows Ernst 
en Bobbie in 
De Bloemhof
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
4 december komen Ernst en Bob-
bie naar Aalsmeer. In sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg treedt 
het populaire kinderduo twee maal 
op met ‘Pimp de Sint’, een gloed-
nieuwe sinterklaas-show vol lied-
jes en actie. In de gezellige maar 
ook spannende sinterklaas-show is 

sinterklaas dit jaar een stuk hipper 
dan anders. Toch is er iets vreemds 
aan de hand met sinterklaas. Als 
Ernst en Bobbie er achterkomen 
wat er met sint gebeurd is, moe-
ten ze alles op alles zetten om sa-
men met alle jongens en meisjes 
uit de zaal sinterklaas te redden! 
De shows in De Bloemhof zater-
dag zijn om 13.00 en om 16.00 uur. 
Toegangskaarten kosten 17,50 euro 
per stuk. Kinderen onder de 1 jaar 
gratis entree. Voor alle optredens 
zijn telefonisch kaartjes te bestel-
len via 0900-2040806 of online via  
www.ernstbobbie.nl

Ruime winst JAU E3 talentjes
Aalsmeer - De talentjes van Jong 
Aalsmeer United hebben het dit jaar 
goed voor elkaar. In de competitie 
gaat het zo goed dat ze aan kop in 
de 2e klasse meedraaien en voor de 
beker nog steeds meedoen. Spon-
sor Bruna Aalsmeer is trots op de-
ze jonge talentjes. “De jeugd heeft 
de toekomst”, aldus Gert Post van 
Bruna Aalsmeer. Afgelopen zater-
dag stond Sporting Martinus te Am-
stelveen op het programa. De eerste 
helft liep het een beetje stroef met 
veel kansen die niet benut werden. 
Na 10 minuten viel toch de 0-1 door 
Rowan die zich mooi vrij speelde. 
Na 15 minuten werd het zelfs 0-2 
door Rick en niet veel later 0-3 door 
wederom Rowan. Er werd goed sa-

mengespeeld en met de snelle com-
binaties liep het beter waardoor de 
vrije man vaak werd gevonden. Vlak 
voor rust maakte Justin er zelfs 0-4 
van. In de rust lekker genieten van 
de limonade en daarna weer het 
veld op. Ook in de tweede helft zet-
te de jongens van E3 het goede spel 
voort en wisten zelfs op 0-7 te ko-
men. Door een mooi hoog schot 
in de kruising, die totaal onhoud-
baar was voor Lucas, kwam Spor-
ting Martinus nog op 1-7, maar ver-
der was het toch echt de E3 die de 
toon zette. Met een afsluitende 1-8 
door Mike, 1-9 door Bart, 1-10 door 
Rick en 1-11 door Mike sloten deze 
jonge talentjes de wedstrijd overtui-
gend met een 1-11 overwinning af.




