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Introductie door Joost Hoffscholte
Nieuwe bundel ‘Van de  
hak op de tak’ in winkels

Aalsmeer - Met gepaste trots intro-
duceerde tot-voor-kort burgemees-
ter Joost Hoffscholte jl. zaterdag de 
tweede bundel ‘Van de hak op de 
tak’ van  Coq Scheltens. “Een pa-
reltje met allerlei wetenswaardighe-
den, van recepten en bijnamen tot 
politieke onderwerpen, dat eigenlijk 
iedere Aalsmeerder en Kudelstaar-
ter die zich betrokken voelt met het 
wel en wee in zijn of haar dorp, zou 
moeten aanschaffen.” De presenta-
tie werd bijgewoond door zo’n dertig 
genodigden, waaronder de wethou-
ders Berry Nijmeijer en Jaap Over-
beek. Het was ‘volle bak’in de gale-
rie in de Chrysantenstraat. Het eer-
ste exemplaar van ‘Van de hak op 
de tak’ overhandigde Coq Scheltens 
vervolgens aan oud-burgemeester 
Hoffscholte en exemplaren werden 
als dank gegeven aan haar kinde-
ren, Jacqueline en Fédor, die in kor-
te tijd de ‘klus’ geklaard hebben en 
aan de redactie van deze krant voor 
de wekelijkse publicatie in de Nieu-
we Meerbode.
Schrijfster Coq Scheltens is gebo-
ren en getogen in Aalsmeer. In de 
wekelijkse columns van de Nieuwe 
Meerbode verhaalt zij over herken-
bare Aalsmeerse en Kudelstaartse 
dingen. Met genoegen springt ze 
van de hak op de tak door afwis-
selend over onderwerpen te schrij-
ven die ze tegen komt. Het kunnen 
uiteenlopende alledaagse gebeur-
tenissen zijn of nostalgische ge-
dachten over Aalsmeer van weleer, 
dat kan van een kip tot paling met 
stroop of van een brug tot stiense 
bonen zijn. Muizenissen, irritaties, 
humor, wel en wee, Vrouwentroost, 
een beetje weemoed en de Poel: Al-
les komt bij tijd en wijle aan bod. 

Stiekem wel gelezen
De columns in deze tweede bun-

del gaan dit keer onder andere 
over de verkiezingen (Democrati-
sche poppenkast), de kleuren van 
de Aalsmeerse vlag  (Rood-groen-
zwart), het afscheid van burge-
meester Hoffscholte (Joost mag co-
lumn dit keer niet lezen), de nieuw-
bouw in Oost (Nieuw Oosteinde en 
het Oostend), de bouwperikelen in 
het centrum (Dorp op z’n kop), het 
zestigste en laatste bloemencor-
so (Vaarwel corso) en onder ande-
re de kerkgangers en de kerkklok-
ken (Zondag). Steevast als zondag 
de kerkklokken luiden, neemt Coq 
haar pen ter hand en wordt een 
column geschreven. Oud-burge-
meester Joost Hoffscholte verklap-
te tijdens de presentatie jl. zaterdag 
overigens stiekem het verhaal over 
zichzelf, wat hij eigenlijk niet mocht, 
wel gelezen te hebben. 

Kortingsbon
‘Van de hak op de tak’, het aanschaf-
fen waard! Voor rasechte Aalsmeer-
ders en Kudelstaarters een stukje 
nostalgie, voor ‘nieuwe’ inwoners 
een prima manier om meer te we-
ten te komen over hun (karakteris-
tieke) dorp. De bundel is te koop in 
de boekwinkels en is verkrijgbaar in 
de galerie van Coq Scheltens in de 
Chrysantenstraat 44 in het centrum, 
achter de tv-studio. Met de bon uit 
deze krant kost ‘Van de hak op de 
tak’ geen 12,95 maar r11,50.
De bon kan alleen ingeleverd wor-
den bij de galerie. En dat geeft de 
koper gelijk de gelegenheid om 
even lekker rond te neuzen. De ga-
lerie is namelijk gevuld met diverse 
kunstcadeaus, van schilderijen en 
tekeningen tot beelden en sieraden, 
die gekocht kunnen worden tegen 
leuke prijzen!
Voor meer informatie: tel. 0297-
343246.

“Met lege handen naar 
huis na Schiphol-avond”
Aalsmeer - “We gaan met lege 
handen naar huis. Het wordt hier 
niet beter, alleen maar slechter”, 
de conclusie van één der vele be-
zoekers aan de Schiphol-avond jl. 
woensdag 28 november. Op uitno-
diging van burgemeester en wet-
houders was Paul Riemens van de 
Luchtverkeersleiding Nederland 
(LVLN) te gast in Aalsmeer en hij 
trof een overvolle burgerzaal. Met 
deze uitspraak verwoordde de spre-
ker overigens de mening van heel 
veel aanwezigen, de verontwaardi-
ging was en is groot. Aalsmeer heeft 
zich jaren een goede buur getoond 
voor Schiphol, maar door de enor-
me toename van vluchten boven de 
gemeente en de daarmee gepaar-
de overlast is de maat bij menigeen 
vol.  De Aalsmeerbaan wordt sinds 
juli extra belast vanwege onderhoud 
aan de Kaagbaan, maar buiten dat 
dit onderhoud nu wel voltooid is, 
blijkt dit niet de reden te zijn dat er 
steeds meer ‘gefladderd’, zoals een 
bezoeker concludeerde, wordt over 
Aalsmeer. Het ‘emmertje’ van meet-
punt 33 (Kaagbaan) raakt sneller vol 
door de nieuwe verlegde route om 
Rijsenhout te ontlasten en dan is de 
Aalsmeerbaan dé route om te gaan 
gebruiken. “We zijn dus de dupe van 
uw Rijsenhoutse experiment”, aldus 
één der aanwezigen. “U wordt be-
dankt.” 

Slachtoffer en goede buren?
Het voorstel van GEUS-voorzitter 
Boomhouwer om de capaciteit van 
‘emmertje 33’ te vergroten, werd 
door de LVLN-man afgedaan met 
‘daar gaat het rijk over’. “De Lucht-
verkeersleiding zorgt voor de afhan-
deling, bepaalt niet wie op Schip-
hol mag vliegen en welke maat-
schappijen”, aldus Riemens. De 
LVLN ook de dupe van rijksbeslui-
ten? Dat ging er bij de bezoekers 
niet in. “U speelt slachtoffer, maar 
dat bent u niet, wij zijn het slacht-
offer.” Er schijnt een verzoek inge-
diend te zijn door de luchthaven bij 
het rijk om wel de ‘emmertjes 25 en 
26’ (Aalsmeerbaan) te verzwaren en 
dit betekent voor Aalsmeer weer ex-
tra overlast. Gaan de heren en da-
mes in Den Haag daar zo maar mee 
akkoord. Nog meer vliegtuigen over 
één en hetzelfde dorp? De LVLN-
man moest opnieuw het antwoord 
schuldig blijven. Er is natuurlijk het 
Alders-overleg, maar het vertrou-
wen in deze groep met onder an-
dere zitting van Schiphol-medewer-
kers, gemeenten en bewoners daal-
de, toen wethouder Ronald Fransen 
meedeelde dat alleen de gemeente 

Aalsmeer bezwaar heeft gemaakt 
tegen het nieuwe pilot-voorstel. 
Aalsmeer maakt zich samen met 
Uithoorn en Amstelveen hard om 
overlast van de luchthaven te ver-
minderen, maar de twee hebben tot 
nu toe, zo liet een bezoeker weten, 
geen vriendelijk burengedrag ge-
toond. 

Geen cijfers Zwanenburgbaan
De Zwanenburgbaan is op dit mo-
ment de grootste boosdoener wat 
overlast op de Uiterweg en in het 
centrum betreft. Tja, het aantal 
vliegbewegingen op deze baan had 
Riemens buiten beschouwing gela-
ten. Het is volgens hem de Polder-
baan. Geen compleet beeld dus, de 
boosheid en verontwaardiging nam 
toe bij de aanwezigen. Wel getoond 
werden de landingen en starts op 
de Aalsmeerbaan, de Polderbaan, 
Kaagbaan en Buitenveldertbaan. De 
Aalsmeerbaan gaf een piek aan, de 
Kaagbaan een behoorlijke daling, 
evenals de Buitenveldertbaan. Hoe 
kan het dat deze banen minder ge-
bruikt worden? Dat de windrichting 
in deze een belangrijke rol speelt, 
werd nauwelijks geloofd, evenals 
het gegeven dat ’s nachts alleen 
de Polderbaan en de Zwanenbur-
gerbaan gebruikt worden. “Waarom 
worden we de laatste maanden dan 
’s nachts, tussen half vier en half 
zes, luidruchtig wakker gemaakt in 
Oost.” “En op welke baan wilde het 
vliegtuig ’s nachts landen toen hij 
heel laag over de Bilderdammerweg 
in Kudelstaart vloog?” 

“Woon op Aalsmeerbaan”
Het mag best gezegd, Riemens deed 
z’n best, moest vast menig maal 
slikken, maar mocht z’n verhaal af-
maken. Zijn idee om tot een zgn. mi-
cro te komen die Aalsmeer minder 
overlast moet gaan geven, werd ei-
genlijk met een korreltje zout geno-
men. De filosofie is het luchtverkeer 
optimaliseren en hinder naar een 
zo laag mogelijk niveau terugbren-
gen. Wat zou voor Aalsmeer de mi-
cro dan zijn? In ieder geval het ex-
periment voor Rijsenhout opheffen 
en alleen nog maar stijgen vanaf de 
Aalsmeerbaan, want kleine vlieg-
tuigen van zware ‘kisten’ scheiden, 
is volgens Riemens niet mogelijk. 
“Juist de zware op de Aalsmeerbaan 
landende vliegtuigen zorgen voor 
enorme geluidsoverlast”, liet een be-
woonster weten, die de lachers op 
haar hand had door te zeggen op de 
Aalsmeerbaan te wonen. Wel een 
interessante en informatieve avond, 
maar niet compleet en voor het me-

rendeel van de bezoekers een onbe-
vredigende avond. Riemens had het 
al aangegeven, de LVLN gaat alleen 
over de routes en de vliegbewegin-
gen, niet over de net zo belangrijke 
rijksbesluiten en de ideeën van de 
Schiphol-leiding om een goede buur 
te zijn en te blijven. Riemens komt 
terug, aldus beloofd, met een micro. 
Heel benieuwd hoe hij Aalsmeer 
leefbaar(der) wil maken. Het is de 
LVLN-man jl. woensdag in ieder ge-
val niet gelukt om meningen te ver-
anderen. De conclusie van het me-
rendeel van de aanwezigen bleef en 
blijft hetzelfde: De grens is bereikt, 
er kunnen ‘gewoon’ geen vluchten 
meer bij, zeker niet boven Aalsmeer. 
De avond werd overigens prima ge-
leid door André Mulder. Na tweeën-
half uur vond hij het welletjes. “Het 
is nu tien uur. We stoppen, anders 
moeten jullie op zoek naar een an-
dere voorzitter.” 

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Bij een tragisch onge-
val op de Legmeerdijk zijn vrijdag-
avond 30 november omstreeks tien 
uur een 49-jarige vrouw en een 50-
jarige man uit Kudelstaart om het le-
ven gekomen. Een 42-jarige man uit 
Alphen aan de Rijn raakte gewond.
Het stel uit Kudelstaart reed op de 
Legmeerdijk in de richting van hun 
woonplaats. De auto is om nog on-
duidelijke reden op de verkeerde 
weghelft terecht gekomen waar de-

ze botste op het voertuig van de uit 
tegenovergestelde richting komen-
de Alphenaar. De man en de vrouw 
overleden ter plaatse aan hun ver-
wondingen.  De 42-jarige man uit 
Alphen is uit zijn voertuig bevrijdt 
en met botbreuken naar een zie-
kenhuis vervoerd. Brandweer en 
een traumaheli verleenden assisten-
tie. De Legmeerdijk was enige tijd 
gestremd. De politie stelt een tech-
nisch sporenonderzoek in.

Aanrijding met dodelijke 
afloop op Legmeerdijk

Hulpverlening voor de twee Kudelstaarters kwam helaas te laat.
De man en de vrouw zijn ter plaatse overleden aan hun verwondingen. 

Foto Ronald van Doorn Toch geen steek-
wond in hals
Aalsmeer – Op zondag 2 decem-
ber even over half zes in de middag 
kreeg de politie een melding dat bij 
het busstation op het Hortensiaplein 
een man zat die een steekwond in 
de hals zou hebben. De politie is 
snel ter plaatse gegaan, maar hoef-
de gelukkig geen eerste hulp te ver-
lenen. De man, met inderdaad wel 
bloed in zijn hals, had een insult ge-
nomen en daarbij per ongeluk een 
beetje hard op zijn tong gebeten.
De tong was kapot gegaan en 
bloedde hevig. Een zakdoek was ge-
noeg voor de 18-jarige Aalsmeerder 
om zijn weg te laten vervolgen.

Rijbewijzen weg 
na inbraak

Aalsmeer – Op woensdag 28 no-
vember is tussen negen en twaalf 
uur in de ochtend ingebroken in 
een woning aan de Oosteinder-
weg. Via een raam aan de ach-
terzijde hebben de dieven zich 
toegang tot het huis verschaft. 
Via de voordeur zijn de inbrekers 
weer vertrokken en wel met een 
flinke buit. Er zijn twee rijbewij-
zen gestolen, evenals een porte-
monnee met contant geld, siera-
den, een laserwaterpas en twee 
schiethamers. De gehele woning 
is doorzocht. 

gEEN
KRaNt?
0251-674433



INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

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

Zondag 9 december

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Thema-
dienst, Op naar kerst, vg. Arno Post. 
Peuternevendienst en kinderkerk. 
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Crèche voor de 
kleinsten en zondagsschool voor 
oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
ds. A. Jansen. en 16.30u, ds. J.C. 
Hardeman uit Gouda.
Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst, 
ds. Liesbeth Geijlvoet. Extra collecte 
voor Paz y Justicia. Oppas voor al-
lerkleinsten en zondagsschool.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. dienst, br. C. 
Terpstra, Hendrik Ido Ambacht.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten 10u. en 16.30u. 
Hervormde Gemeente Zuid en 
Geref. Kerk Aalsmeer 
Diensten in Triumphatorkerk, Ophe-
lialaan of Zuiderkerk in Hortensia-
laan. Zondag 10u. dienst, ds. J. van 
Popering in Triumphatorkerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst, ds. C.A.E. 
Groot uit Barneveld en 18.30u. 10r-
dienst.
Oost:. Zondag 10u. dienst, dhr. J.W. 
v/d Kamp uit Beverwijk.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. ds. A. van 
Vuuren en 18.30u. ds. G.D. Kamp-
huis uit Amersfoort
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
ven-vertolking, kinderoppas en kin-
der-praisedienst.

KERKDIENSTEN

Ophalen oud 
papier vrijdag
Aalsmeer - Vrijdagavond 7 decem-
ber haalt de Supporters Vereniging 
Kudelstaart het oud papier weer op.
Gaarne na 18.00 uur het papier aan 
de weg zetten 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 (sport)-vereni-
gingen. Dus verzamel ook papier en 
zet deze op de eerste vrijdagavond 
van de maand aan de weg.

Bekeuring? Borden niet voor niets
Graag wil ik reageren op de inge-
zonden brief van mevrouw Bulk in 
de Nieuwe Meerbode van 29 no-
vember jl. Zij schrijft daarin dat haar 
zoon tot twee keer toe een bekeu-
ring gekregen heeft voor fout parke-
ren in het dorp en ze vindt dat ken-
nelijk onrechtvaardig, omdat hij uit 
Canada komt en hier de verkeersre-
gels dus niet weet. Ik kan me voor-
stellen dat een bekeuring vervelend 
is en twee zeker. Ik wil daarbij ech-
ter een paar kanttekeningen maken. 
Aan de buitenkant van een auto is 
niet te zien dat de bestuurder niet 
uit Nederland afkomstig is. Voorts 
lijkt het mij, als je in een land bent 
waar je lang niet bent geweest of 
waar je de verkeersregels niet hele-
maal weet, je daar toch even in ver-

diept. De borden staan er niet voor 
de Aalsmeerders, die weten wel hoe 
het werkt inmiddels. Juist als je niet 
bekend bent zou je dus daar even 
op moeten letten. Dan komt er nog 
bij dat je je na de eerste bekeuring 
toch zou moeten afvragen welke re-
gels er gelden, kennelijk heb je iets 
over het hoofd gezien. En dan ligt er 
ook nog een kleine taak voor fami-
lie en vrienden om, zeker na de eer-
ste bekeuring even uit te leggen hoe 
het hier werkt in Aalsmeer/Neder-
land. Alhoewel het wel de tijd van 
zwarte pieten is, is het mij te sim-
pel om die dan gelijk aan de Neder-
landse overheid te geven.

Peter Vooges,
Kudelstaart

ingezonden

Oecumenisch 
Avondgebed
Aalsmeer -Op woensdag 12 de-
cember vindt er weer een Oecume-
nisch Avondgebed plaats in de ka-
pel van zorgcentrum Kloosterhof in 
de Clematisstraat. Naar aanleiding 
van het jaarthema ‘Vreugde van 
de psalmen’ zal pastor H. Post een 
korte overdenking houden waarin 
psalm 24 centraal zal staan. De sa-
menkomst begint om 19.15 uur en 
duurt ongeveer een half uurtje. 

Verkorte cursus borstvoeding
Aalsmeer - Op maandagavond 10 
december zal er door de ‘Vereniging 
Borstvoeding Natuurlijk’ een verkor-
te cursus van 1 avond worden gege-
ven over borstvoeding. 
De cursus is bedoeld voor zwan-
gere vrouwen en hun partners en 
borstvoedende moeders die meer 
info willen. Tijdens de cursusavond 
komen verschillende onderwerpen 
aan bod: Hoe werkt borstvoeding, 
wat zijn de voordelen, hoe weet ik 
of mijn baby genoeg krijgt? Voor-
komen en oplossen van problemen 
en afkolven en werken. Ook worden 

er vragen besproken en ervarin-
gen uitgewisseld. Het blijkt steeds 
weer dat een goede voorbereiding, 
de juiste informatie en een positie-
ve instelling heel belangrijk zijn voor 
het slagen van de borstvoedingspe-
riode. Wil jij goed voorbereid begin-
nen aan jouw borstvoedingsperiode, 
kom dan naar deze cursusavond. De 
avond wordt gehouden in de Verlos-
kundigenpraktijk aan de Hugo de 
Vriesstraat van 19.30 tot ongeveer 
21.30 uur.  Aanmelden is nog moge-
lijk. Dit kan bij Esther van Dam, tele-
foon 0297- 323233.

Nationale Voedselactie 
succesvol verlopen
Aalsmeer - De Nationale Voedsel-
actie, georganiseerd door Dorcas 
Hulp Nederland, is succesvol verlo-
pen. De actie werd gehouden van 4 
tot 11 november jl. Na inventarise-
ren van het ingezamelde voedsel is 
de verwachting dat er ruim 48.000 
voedselpakketten naar de allerarm-
sten in Oost-Europa en Afrika kun-
nen worden verzonden. Dat zijn 
2000 pakketten meer dan in 2006. 
“Een resultaat waar we dankbaar 
voor mogen zijn”, aldus André Blank, 
manager bij Dorcas. “Met het inge-
zamelde voedsel kunnen we men-
sen een hart onder de riem steken. 
Een gebaar naar de allerarmsten dat 
ze niet vergeten worden”. 
In Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsen-
hout werd actie gevoerd in diverse 
supermarkten. Hier werden ruim 640 

voedseldozen ingezameld en een 
geldbedrag van 1.485,68 euro voor 
de transportkosten. Landelijk wer-
den in meer dan 550 supermarkten, 
400 kerken en 40 scholen actie ge-
voerd. Momenteel zijn op verschil-
lende plaatsen in Nederland hon-
derden vrijwilligers in touw om het 
voedsel te verwerken en verzend-
klaar te maken. De verwachting is 
dat de eerste 20.000 voedselpakket-
ten voor de kerst op plaats van be-
stemming zijn. De overige pakketten 
zullen begin 2008 hun bestemming 
bereiken. Een gift voor de transport-
kosten is welkom op giro 2500 ten 
name van Dorcas Hulp Nederland in 
Andijk o.v.v. Nationale Voedselactie 
2007. Meer informatie over deze ac-
tie is ook te vinden op www.nationa-
levoedselactie.nl.

Kerstnachtdienst 
in de ACG
Aalsmeer - Maandagavond 24 de-
cember 21.00 uur zet de Aalsmeer-
se CAMA Gemeente, J.P. Thijssel-
aan 18, haar deuren wijd open voor 
de jaarlijkse kerstnachtdienst. Dit 
jaar een programma van muziek, 
samenzang en overdenking. Als bij-
zondere gast een kwartet van jon-
ge mensen met passie voor eigen-
tijdse sfeervolle muziek. Zij bespe-
len viool, contrabas, piano en gitaar. 
Voorganger Arno Post laat zijn ge-
dachten spreken over de woorden: 
”Ongelofelijk mooi!” Het eigen com-
bo en zanggroep completeren de 
avond. Na afloop wordt een ieder 
uitgenodigd voor een kopje koffie 
of thee. Parkeren kan om de hoek 
in de Linnaeuslaan. Kijk en luister 
eens op www.ongelofelijkmooi.nl.

Geslaagde Sinterklaas-dag 
in de Ophelialaan
Aalsmeer - Hoor de wind waait 
door de bomen, dit was afgelopen 
zaterdag zeker het geval. Er stond 
een koude wind maar gelukkig bleef 
het droog. Wie het koud had gekre-
gen kon in de Ophelialaan een be-
ker warme chocolademelk krijgen, 
met of zonder slagroom, die weder-
om door André Dijt was verzorgd. 
Ook speculaasjes en mandarijnen 
lagen klaar voor het winkelende pu-
bliek. Het werd pas echt gezellig 
toen Sint Nicolaas zijn opwachting 
deed. De pieten, die al eerder waren 
gearriveerd, deelden snoep en man-
darijnen uit terwijl Sinterklaas zich 

onderhield met de kleine bezoekers. 
De drumband Ophelia wist met haar 
optreden de stemming er echt in te 
brengen. Ondanks de wind was het 
een heel geslaagde Sint Nicolaas-
dag in de Ophelialaan.

Nieuwe website
Zaterdag werden ook flyers uitge-
deeld waarin het winkelende pu-
bliek werd geattendeerd op de zeer 
onlangs geopende website van ‘Op-
helia Plaza’ Op deze informatieve 
website zijn onder andere alle spe-
ciale aanbiedingen van iedere win-
kelier in de Ophelialaan te vinden. 

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag diensten 10u. ds. B.J. Eikel-
boom uit Barendrecht en 16.30u. ds. 
G.J. Zwarts uit Breukelen.
Nieuw-Apostolische Kerk, Am-
stelveen
Iedere zondag om 10u. en woens-
dag om 20u. dienst. Zondagsschool 
om 10u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Iedere laatste zondag van de maand 
dienst om 16u.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vr. 7.45u. euch. viering olv karme-
lieten in kloosterkapel en 17u. in 
Kloosterhof viering met dominee. 
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering, vg. M. van Zoe-
len Zondag 10.30u. in Karmelkerk 
woordcommunieviering, vg. diaken 
J. Snoek mmv Karmelkoor.
Rijsenhout: Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, vg. ds. Vrijhof 
mmv Hosanna in Excelsis olv Rob 
van Dijk. Tevens kinderkerk. Oppas- 
en nevendienst.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten op zaterdag, 
19u., zondag, 10.30u. en woensdag 
9u. 
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. woordcommunie-
viering, vg. ds. A. Blonk mmv Ku-
delkwetters.
Stadhartskerk Amstelveen
Van der Veerelaan 30a. Zondag 19u. 
dienst, ds. Gerbram Heek.
Begra Bijbelstudies
Iedere maandagavond om 20u. in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. 
Olv br. Arie-Jan Mulder. Dinsdag-
avond 11 dec. Thema-avond met ev. 
H.B. Slagter in Rode Kruisgebouw, 
Spoorlaan 5a vanaf 20u.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer wekelijks 
uitzendingen. Zondag 10-11u. en 
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether 
105.9. 

Cheque rommelmarkt 
voor school in Gambia

Kudelstaart - Tijdens de ‘napraatavond’ van de laatst gehouden Ku-
delstaartse Rommelmarkt hebben Willy Holling en haar man Stef 
van voorzitter Jan Westerhof een cheque aangeboden gekregen ter 
waarde van 4603,60 euro voor hun project in Gambia. Het echtpaar 
zet zich daar in voor het realiseren van een schoolgebouw met latri-

Irith nog steeds in opvang
Aalsmeer - Hallo, hier is Irith weer.
Helaas staat de poes nu weer in de 
krant. Ze zit nu al een maand in de 
opvang en zou graag een huis heb-
ben bij mensen die veel tijd en aan-
dacht aan haar willen besteden. An-
dere dieren of kinderen ziet Irith 

niet zitten, maar spelen vindt ze, on-
danks haar leeftijd van elf jaar, nog 
wel erg leuk. 
Wie zou het willen proberen met 
Irith? Belt u dan met de Dierenbe-
scherming Aalsmeer, telefoon 0297-
343618.

Kersttrip ANBO
Aalsmeer - Op donderdag 13 de-
cember houdt de ANBO haar jaar-
lijkse kerstuitje. De ouderen gaan 
Noord-Holland en zullen koffie met 
gebak nuttigen op een mooie loca-
tie in kerstsfeer. Het diner staat la-
ter in de middag klaar in Wognum.
Tenslotte voert de tocht terug langs 
de mooie verlichte tuinen van Den 
Ilp en Ilpendam. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij voor liefhebbers. Voor 
deelname bel naar de reiscommis-
sie, tel. 320712.

Inloopuur voor 
mensen met MS
Hoofddorp - De Multiple Sclero-
se Vereniging Nederland (MSVN) 
verzorgt op ieder derde donderdag 
van de maand een inloopuur in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. De 
vereniging biedt waardevolle steun 
en informatie aan lotgenoten.  Op 
donderdag 20 december zijn tussen 
10.00 en 11.30 uur twee leden van 
de vereniging aanwezig om mensen 
met MS, hun naasten en andere be-
langstellenden persoonlijk te woord 
te staan. Voor meer informatie: In-
formatiepunt Zorg Spaarnepoort,  
telefoon 023-8908360.
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GrondleGGers nog springlevend!
door Joke van der Zee

Decorette Piet: 
Schildersbedrijf 
werd woonatelier
Aalsmeer - Over een jaar zal de Nieuwe Meerbode een mijlpaal berei-
ken: in 2008 is het maar liefst 110 jaar geleden dat de eerste Meer-
bode uitkwam. Er is in die meer dan een eeuw lange historie natuur-
lijk veel gebeurd en veranderd, maar de Meerbode heeft het allemaal 
overleefd. Er zijn in Aalsmeer nog méér bedrijven die de tands des tijds  
goed hebben doorstaan. Winkels en ondernemingen die al 75 of 100 jaar 
lang bestaan en nog altijd een goede reputatie hebben. In deze rubriek 
‘grondleggers nog springlevend’ passeren deze bedrijven één voor één 
de revue. In deze aflevering is Woonatelier Decorette Piet aan de beurt. 
Het schildersbedrijf werd opgericht op 1 mei 1929. 

Decorette en Piet. De namen zijn sinds vele 
jaren aan elkaar vast geklonken. In Aalsmeer 
weet iedereen wat Decorette Piet is. Geen 
Decorette zonder Piet, zeg maar. De naam 
Decorette staat voor een franchiseformule 
die door heel het land diverse winkels heeft 
en de naam Piet is – in Aalsmeer in elk geval 
– een bekende achternaam. Samen maken 
ze een sterke naam want sinds de jaren der-
tig van vorige eeuw wisten Aalsmeerders al 
dat wanneer je een schilder in de arm wilde 
nemen, je Piet moest hebben. Piet is net 
als andere bedrijven in deze serie ‘grond-
leggers’ een echt familiebedrijf. Arie Piet 
stond aan de wieg van de firma. Hij zette 
het schildersbedrijf 1 mei 1929 op. Het was 
geen makkelijke periode met economische 
malaise en een oorlog die er aan zat te ko-
men. Maar Arie Piet ging voortvarend van 
start en had voor de oorlog zo’n zes a zeven 
man aan het werk. “We hebben hier nog een 
kasboek uit 1930, heel netjes alles ingevuld”, 
vertelt Anton enthousiast. Anton is de derde 
generatie Piet – de kleinzoon van Arie – en 
zaakvoerder van het tegenwoordige woon-
atelier dat sinds jaar en dag aan de Oost-
einderweg gevestigd is. Het is een historisch 
document dat kasboek, en het is makkelijk 
met weemoed terug te denken aan de tijd 
van centen, stuivers en guldens. Het vak, dat 
vandaag de dag veelomvattend is: het aan-
brengen van raamdecoratie, zonwering, het 
leggen van vloerbedekking en leveren van 
alle typen verf en behang is Anton met de 
paplepel ingegoten. “Ik wilde ook niets an-
ders, ben jong in de zaak begonnen. In 1979, 
ik was 16”, aldus Anton die diverse avondop-
leidingen deed om zich op alle fronten bij te 
scholen. Maar ervaring doe je toch het beste 
in de praktijk op en die maakte Anton na-
tuurlijk al mee vanaf dat hij kon lopen!

Warm eten tussen de middag
De oorlogsjaren hadden een verwoestende 
uitwerking op velerlei gebied. Tijdens de vijf 
bezettingsjaren werd er uiteraard niet veel 
geschilderd of aan onderhoud gedaan. Na 
de bevrijding was er wel weer volop werk 
aan de winkel. Moest er juist veel opge-
knapt worden, huizen en andere panden 
schreeuwden om een nieuwe laag verf. 
Nieuwe verf, nieuwe toekomst. In elk geval 
bouwde de firma Piet rustig verder aan de 
zaak die uitgebreid werd met zonen Jan Dirk 
(vader van Anton) en Matthijs. 
Het Aalsmeerse schildersbedrijf had klanten 
genoeg. Vaak wel alleen in de regio. Auto’s 
waren er wel maar er was een andere be-
langrijke reden dat de schilders liefst binnen 
Aalsmeerse grenzen bleven. “Iedereen at 
toen tussen de middag thuis, warm natuur-
lijk”, legt Anton uit over de begintijd van zijn 
vader en oom. En zo’n goed maal waarvoor 
de werknemers op de fiets naar huis gin-
gen, combineerde niet goed met het wer-
ken buiten de regio. Hoefde ook niet, want 
er was werk genoeg. Anton weet zelfs de 
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Het team van Woonatelier Decorette Piet, 
helaas ontbreken Annemiek en Marjon.

Anton met opa Arie PietArie Piet richtte het schildersbedrijf op in 1929.

oudste klant te noemen: overbuurman Klaas 
Visser. Tegenwoordig is het warm eten ver-
vangen door een lunch uit de broodtrommel 
en brengt de auto de werknemers natuurlijk 
binnen no-time (hoewel, met files…) overal. 
“Maar, we werken nog steeds liefst in de re-
gio zelf, maar gaan bijvoorbeeld wel naar Am-
sterdam.” Anton is er zelf ‘megadruk’ mee. 

‘Wat een snorren!’
Het viel helemaal niet mee voor de schrijver 
dezes om een afspraak te maken met hem 
en als dat wel lukt, gaat het werk gewoon 
door via telefoontjes of vragen van de mede-
werkers van de winkel. Toch neemt de derde 
generatie Piet juist alle tijd voor het interview 
en is ’s ochtends vroeg nog een fotoboek 
gaan ophalen bij zijn vader, die sinds een 
paar jaar met pensioen is. Het fotoboek, dat 
ook familiekiekjes bevat, wilden zijn collega’s 
wel graag inkijken (“wat een snorren hadden 
die schilders!”) en Anton verbaast zich over 
het feit dat hij nu eens meer dan een half uur 
op een stoel kan zitten…! Druk dus, klein-
zoon Piet. Op de vraag of er nog andere fa-
milieleden werken moet hij lachend denken 
aan al die keren dat klanten ‘zeker’ wisten 
dat de dame achter de toonbank natuurlijk 
zijn vrouw is, een van de schilders zijn zoon 
en een andere dame zijn moeder. “Nee, mijn 
vrouw zit niet in de zaak en de kinderen zijn 
nog te jong.” 

Behangen een sport
Zijn vader is natuurlijk wel lang het gezicht 
van Piet geweest, samen met oom Matthijs. 
Als de jaren zeventig worden aangesneden 
komt een foto tevoorschijn uit het boek van 
een vreemd soort spiegel. “Dat was een des-
tijds innovatief, hoor. Die spiegel stond in de 
winkel en had zeven kanten. Als je een rol 
behang uitrolde en voor je hield zag je als 
het ware hoe je wand die je behangen wilde, 
er uit kwam te zien.” De spiegel is allang ver-
dwenen en het behang maakt na lange tijd 
weer een opmars. Vandaag de dag is behang 
weer in zelfs. Dat komt niet alleen door de 
bijzondere dessins die er tegenwoordig zijn. 
“Het behangen op zich is veel makkelijker 
dan vroeger. Jaren geleden was behangen 
een soort sport. Je schakelde een tante of 
een kennis in die kon behangen want als je 
het nooit deed was het nog niet eenvoudig. 
Tegenwoordig maken fabrikanten het je ge-
makkelijk met speciaal vliesbehang waarbij je 
de wand kan insmeren en dan direct kan be-
hangen. Ook willen mensen nu bijvoorbeeld 
alleen één wand met behang en dat mag 
best in een gewaagd dessin.” Tien jaar gele-
den moesten de mensen niets meer hebben 
van behang want sauzen was het helemaal. 
De latex kwam met pallets binnen. De manier 
van het bekleden van wanden verandert, ook 
hierin zijn trends natuurlijk. Net als in raam-
decoratie en daarvan heeft Decorette Piet 
heel veel te bieden. Wie er naar op zoek is, 
zal zich verbazen in de soorten vouw-, rol- en 
gewone gordijnen, vitrages of lamellen, van 
stof of ander materiaal. Kleurstellingen, stof-
gebruik, prachtige materialen… een lust voor 
het oog en dan hangt het nog niet eens! 

Zijstappen
Dat is anno 2007. Toen Anton nog een klei-
ne jongen was en vader in de zaak begon, 
was schilderen nog de hoofdmoot. Je kunt 
de firma Piet niet verwijten dat er geen on-
dernemerszin was! En dat hebben wel meer 
‘grondleggers’ van Aalsmeer. Bedrijven die 
risico’s durfden te nemen, die uitbreiden, 
uitbouwden en andere wegen ingeslagen 
zijn. Soms lukte het niet maar was het ten-
minste wel geprobeerd! Arie Piet startte zijn 
schildersbedrijf destijds aan huis waar een 
werkplaats was en verf werd verkocht. Maar 

in 1953 kwam er een winkel. Toen jaren later 
de mogelijk kwam om een Decorette winkel 
te worden, werd die kans gepakt. “Niet om 
goedkoper verf aan te kunnen bieden maar 
omdat die formule op veel meer fronten voor-
deel biedt.” Anton is nog altijd tevreden over 
die stap naar de Decorette. Het interieur en 
het aanbod van de zaak is gelijkgestemd met 
andere Decorette’s en beiden gaan met de 
mode en trends mee. “Decorette verkoopt 
meer dan verf, ze verkopen een hele visie op 
het interieur”, vertelt Anton. “We zeggen ook 
wel ‘wij kleden alle zes wanden van het huis 
aan’. Dus van vloer, vier muren tot aan het 
plafond.” 
In 1979 verhuisde het schildersbedrijf naar de 
Visserstraat. Maar dat werd geen succes en 
de werkplaats werd voortgezet tussen 1985 
en 1992 aan de Oosteinderweg 42-43, iets 
verder dan de winkel. In het jaar ’92 werd het 
schildersbedrijf uiteindelijk verkocht en legde 
Piet zich toe op alle facetten van het ‘bekle-
den van de zes wanden’. Naast het uitbreiden 
van de winkel aan de Oosteinderweg waren 
er nog zijstappen, extra winkels. Zo heeft 
Piet ooit een zaak gehad in het pand waar 
nu dierenspeciaalzaak Jagerman zit, aan de 
Ophelialaan. Ook werd een winkel begonnen 
in Maarssenbroek. Maar, de toegenomen 
drukte op de wegen was aanleiding om deze 
vestiging weer van de hand te doen. Wie 
geen zijstappen durft te zetten, is niet onder-
nemend. En Piet, woonatelier Decorette Piet 
voluit, is still going strong. In 2009 bestaat de 
firma maar liefst 80 jaar! 

Op TV
Verf is nog steeds op grote schaal (alles voor 
binnen en buiten) in de zaak te vinden. Maar 
ook hier is een verandering te bespeuren. 
Waren het vroeger allemaal verfblikken op 
kleur die te koop waren, tegenwoordig heeft 
de mondige consument zijn stempel gedrukt 
op de verfindustrie en zijn er bijna geen kant 
en klare kleuren meer te koop. De consu-
ment stelt zelf een kleur samen die hij van 
een van de vele stalen uit de winkel kan laten 
samenstellen. Het team van Piet heeft jaren-
lange ervaring op het gebied van verf, raam-
aankleding en meer. Mag zelfs advies uit-
dragen op TV, in het programma Woon&Klus 
magazine dat zondag 9 december wordt uit-
gezonden op RTL 5. Collega Steven laat in 
het item ‘drie keer anders’ de mogelijkheden 
zien van raamdecoratie. Hij vertelt wat het 
beste staat en uiteindelijk mag degene die 
met zijn woning of appartement in de me-
tamorfose zit, de keuze uit drie voorbeelden 
maken. “Ze vroegen het mij maar dat is niks 
voor me, op TV. Laat Steven het maar doen, 
en hij deed het hartstikke goed. Aanstaande 
zondag wordt het programma herhaald, om 
14.40 uur.”
 De Aalsmeerse Decorette op TV, ‘never a dull 
moment’ dus. “Nee, het is altijd leuk, een dag 
is nooit dezelfde. “En”, zegt Anton, ”ik krijg 
tenminste geen muisarm.”

Foto van de schilders in de jaren zeventig.
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GeheimhoudinGsplicht

De gemeente gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De over u be-
schikbare gegevens worden slechts gebruikt voor zover dat noodza-
kelijk is voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken en verder 
slechts voor zover u daartegen geen bezwaar heeft. Soms zelfs alleen 
als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De opslag en 
verzending van uw gegevens is daarbij ook nog eens goed beveiligd. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een niet openbaar netwerk. Een 
van de rechten die u als burger heeft is het geheimhoudingsrecht. 
Dit houdt in dat u uw gemeente kunt verzoeken om uw gegevens 
niet aan bepaalde personen of instanties te verstrekken. Dit geldt 
slechts voor een beperkt aantal instanties en personen. Met name 
aan overheidsinstellingen kunt u het verstrekken van uw gegevens 
niet tegengaan.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen 
met de medewerkers van de afdeling publiekszaken, tel. 387 575

definitieVe BeschikkinGen

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Primulastraat 36, 1 wilg;
• Parkeerplaats einde Beethovenlaan, 3 populieren.
Datum verzending vergunningen: 6 december 2007.

Toekennen naamgeving openbare ruimte deelplan 5, 
Schoolmeesterswijk in Nieuw Oosteinde
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om en-
kele namen van openbare ruimte toe te kennen. Het gaat hierbij met 
name om straatnamen in het nieuw te ontwikkelen gebied Nieuw 
Oosteinde, Deelplan 5, Schoolmeesterswijk. Deze namen zijn:
• G. den Hertoglaan, H. Buismalaan, J. Schaperstraat, 
 H. Bierlingstraat, W. Damstraat, Dr. J. Wasscherstraat, 
 J.E.E. Bekkerstraat en L.A. Braakstraat.

wet maatschappelijke ondersteuninG

In het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) heeft het college op 27 november 2007 drie documenten 
vastgesteld. 

Het betreft:
• Verordening voorzieningen maatschappelijke 
 ondersteuning gemeente Aalsmeer 2008.
• Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen 
 maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer 2008.
• Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 
 gemeente Aalsmeer. 
Het gemeentelijke Wmo-verstrekkingenbeleid is neergelegd in de 
‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalsmeer 
2008’. In het ‘Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning’ en de ‘Beleidsregels’ wordt dit ver-
strekkingenbeleid nader geconcretiseerd. Op grond van de geformu-
leerde uitvoeringsregels worden de Wmo - aanvragen behandeld.
De Wmo voegt een aantal bestaande regelingen samen en legt de 
uitvoering daarvan in handen van de gemeenten. Het betreft de Wet 
voorzieningen gehandicapten, de welzijnswet en bepaalde onderde-
len uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanuit de 
AWBZ is de verantwoordelijkheid voor de huishoudelijke verzorging 
overgedragen naar de gemeenten. 
Wanneer u de genoemde documenten wilt ontvangen kunt u con-
tact opnemen met de heer B. Zonnenberg. Telefoon 0297-387575, 
E-mail: info@aalsmeer.nl  t.a.v. dhr. B. Zonnenberg. De genoemde 
documenten liggen tijdens de formele inspraakperiode van 30 no-
vember t/m 28 december ter inzage bij de afdeling publiekszaken.  

woninGwet

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Aalsmeerderweg 283, het slopen van een bedrijfsruimte;
• Hoofdweg 138, het slopen van een opslag- /verwerkingsruimte;
• Legmeerdijk achter 165, het slopen van opslagruimte;
Dit besluit worden op 11 december 2007 verzonden.

ter inZaGe Bij de afdelinG puBlieksZaken week 49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stand 2007;
t/m 28 dec. Documenten i.h.k.v. de invoering van de Wet maat-

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

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

t/m 17 jan. Toekennen naamgeving openbare ruimte Deelplan 5, 
Schoolmeesterswijk in Nieuw Oosteinde;

t/m 17 jan. Kapvergunningen: Primulastraat 36, 1 wilg; parkeer-
plaats einde Beethovenlaan, 3 populieren;

t/m 18 jan. Wet bodembescherming: Aalsmeerderweg 146, 
Aalsmeer

ter inZaGe Bij de afdelinG puBlieksZaken, Balie 6

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

sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 7 december 2007
• Burgemeester Kasteleinweg t.h.v. Dorpsstraat/Oosteinderweg, 

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

ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 62, het vergroten van de woning;
• Bilderdammerweg 81, het vergroten van de woning;
• Bilderdammerweg nabij 120, het plaatsen 
 van een aankondigingsbord;
• Herenweg 82, het veranderen van de beschoeiing en vlonders;
• Hornweg nabij 175, het verplaatsen van een mast 
 voor mobiele telecommunicatie;
• Legmeerdijk 313, het vervangen van de bedrijfslogo’s;
• Nieuw Oosteinde deelplan 5, bouwnr. 777, 
 het vergroten van de woning en garage;
• Schoolstraat 5a, een interne verbouwing 
 en wijziging van een gevel;
• Snoekbaarsstraat 63, achter de Legmeerdijk, 
 het vergroten van een caravanstalling;
Bouwaanvragen 2e fase
• Machineweg naast 199, het bouwen van twee woningen

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Gozewijnstraat 38, het vergroten van de woning;
• Machineweg 33, het vergroten van een woon-, winkelhuis;
• Mijnsherenweg 49, het oprichten van een woning;
• Stuurboordstraat nabij Bilderdammerweg, 
 het plaatsen van een brug; 
• Uiterweg 154, het plaatsen van een bijgebouw;
Bouwvergunning 1e fase
• Machineweg naast 199, het oprichten van drie woningen; 
Bouwvergunning 2e fase
• Oosteinderweg 107a, het oprichten van een woning;
Verzenddatum bouwvergunningen: 11 december 2007.

wet op de ruimtelijke ordeninG (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
liggen met ingang van vrijdag 7 december 2007 gedurende zes weken ter 
inzage bij afdeling Leefomgeving, balie 6. Een ieder kan met betrekking 
tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:
Lid 3
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer-Zuid 1964’, voor het 
 plaatsen van een berging en een schutting, Jasmijnstraat 15;
• Het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’, 
 voor het vergroten van de woning, Oosteinderweg 282.

Verleende vrijstellingen

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. In-
dien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, ver-
zoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit 
kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouw-
vergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden 
verkregen bij de afdeling leefomgeving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 1
• Machineweg naast 199, het bouwen van drie woningen.
Lid 2
• Mijnsherenweg 49, het bouwen van een woning en het 
 vaststellen van een hogere grenswaarde.
Lid 3
• Gozewijnstraat 38, het vergroten van de woning. 
 (er is een zienswijze ingediend)
Deze besluiten worden verzonden op 11 december 2007

BouwVerordeninG

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden Leefomge-
ving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
bevoegde bestuursorgaan.

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

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

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

fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 18 december en 8 januari. 
Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de grif-
fie, tel. 0297-387514.

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

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

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

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

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

serVicepunt Beheer en 
uitVoerinG proVincie noord 
holland
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

Documentaire over het bloemenevenement op DVD

“Corsofilm is document”
Aalsmeer - Ad Maarsse van het 
Bloemencorsobestuur vatte het 
treffend samen: “Deze corsofilm 
is echt een document.” Het be-
stuurslid zei dat na afloop van de 
première van ‘Vergeet mij niet’. 
Woensdag 28 november werd de 
corsofilm voor het eerst aan pu-
bliek getoond en de kritieken die 
de makers, CTC Hoffscholte en Vi-
dimax na afloop kregen, waren lo-
vend. 

Dat Constantijn Hoffscholte een voor-
liefde heeft voor research en historie; 
een onderwerp uitdiepen en in histo-
risch perspectief plaatsen, blijkt goed 
uit de film. ‘Vergeet mij niet’ is dan 
ook veel meer dan een terugblik op 
de zestig bloemencorso’s. Maar dat 
was ook niet de insteek van de ma-
kers. Zij presenteren met de docu-
mentaire een complete kijk in de keu-

ken van het bloemencorso. Naast his-
torische beelden en de ontwikkeling 
van het rijdend bloemenevenement, is 
er vooral veel aandacht voor de inzet 
van al die vrijwilligers. Dat er zóveel 
werk in gaat zitten, zou dat bij het be-
wonderend publiek bekend zijn? Het 
klinkt een beetje afgezaagd en is al 
door zoveel mensen gezegd maar wie 
de film ziet kan niet anders conclude-
ren dan dat vrijwilligers de kracht van 
het corso waren.

Kriebelen
De film is eigenlijk een ode aan alle 
medewerkers van het bloemencor-
so. Dat het corso stopt na de zestig-
ste editie, die dit jaar plaatsvond, vindt 
niet iedereen erg. De een vindt het 
een ramp maar er zijn er ook die het 
niet betreuren, die in de beslissing be-
rusten omdat het evenement eigenlijk 
wel een beetje oubollig aan het wor-

den was. “Het is mooi zo, we wilden 
eigenlijk tien jaar geleden al stoppen.” 
Deze uitspraak kwam van een van de 
betrokken bij het corso. Een beslissing 
dus waar corsomensen zich best mee 
kunnen verzoenen, maar die toch wel 
een soort fantoompijn zal opleveren. 
Ook dat proef je in de film. Je ziet dat 
de comités zoveel plezier hebben van 
het begin af aan. Als het thema be-
kend is en de ontwerpen worden ge-
presenteerd gaat het beginnen voor 
de buurtschappen. En gaat het krie-
belen... Er moet zoveel gedaan wor-
den, en zo veel geregeld! Wie doet 
wat, waar halen we de materialen 
vandaan en hoe gaan we gekleed? 
En de hamvraag voor de meesten: 
redden we het op tijd? Voorpret, ple-
zier, zenuwen... Het is tenslotte meer 
dan een rijdende verkleed-party, want 
buiten alle leut om was het corso na-
tuurlijk een promotie-instrument van 

Aalsmeer als bloemencentrum van de 
wereld. En met die bloemen wil je ui-
teraard wel goed uitpakken. 

Dick Passgier
Het bloemencorso is van een serieus 
evenement in het prille begin steeds 
meer een bruisend en rijdend theater 
geworden. Dus eigenlijk zou je zeg-
gen dat het corso echt wel meeging 
met de tijd, niks oubolligs aan. De ver-
slaglegging van Dick Passgier die het 
Corso becommentarieerde namens 
de NCRV doet echter niet meer terug-
verlangen naar die tijd. 
Wat prachtig in beeld is gebracht is de 
ontwikkeling die de wagens in zestig 
jaar tijd heeft doorgemaakt. Werden 
bloemen in den beginne nog vaak in 
de ‘gestoken’ variant aan het publiek 
getoond, later kwamen ze in complete 
bloemstukken op de karren. De wa-
gens werden met bloemen en plan-
ten steeds expressiever, het corso 
werd uitbundiger. Décors en figuran-
ten duwden de bloemen soms bijna 
naar een tweede plaats. De laatste ja-
ren was de kritiek ook vaak dat ‘er zo 
weinig bloemen’ te zien waren. Toch 
zijn er elk jaar vele duizenden bloe-

men verwerkt wat de kosten van het 
corso ook danig opvoerde. 

Frits Vogel en Maarten Maarse
De film laat alle bekende ontwerpers 
aan het woord. Een van de langstzit-
tende oudgedienden is Frits Vogel. De 
in Frankrijk wonende kunstenaar ver-
telt in de film dat hij veel plezier heeft 
beleefd aan het evenement. Op een 
gegeven moment werd zijn zeggen-
schap wat betreft de thema’s minder 
en hier kon Vogel maar moeilijk mee 
omgaan. Na een lange tijd zette hij 
dan ook een punt achter zijn carriè-
re als hoofdontwerper. Er is ook ge-
filmd tijdens de voorbereidingen voor 
het laatste corso. Een van de comités 
die in beeld wordt gebracht is dat van 
Maarten Maarse, van Oosteinderweg 
Noord. Treffend voor zijn mentaliteit 
‘geen woorden maar daden’ is het feit 
dat Maarse zelf niet meekan op de kar 
in het allerlaatste corso. Er is een ‘pak’ 
te weinig en dat laat hij liever een col-
lega-bouwer aantrekken. Maarse, die 
talloze jaren meedeed, kijkt dan wel 
vanaf de zijlijn mee... Overigens was 
zijn wagen ‘Strauss’ met rode rozen 
een van de allermooiste. 

De ‘leek’, de toeschouwer die wel jaar-
lijks het corso bekeek maar nooit in 
een comité meewerkte, kan niet an-
ders zeggen dan dat het jammer is 
dat het corso nooit meer rijdt.  Want 
de rit naar Amsterdam en het ap-
plaus dat altijd harder daar klonk dan 
in eigen dorp was de kers op de taart 
van zoveel inzet, bloed, zweet en tra-
nen maar vooral ook zoveel gezellig-
heid die het hele corso met zich mee-
bracht. Misschien dat dit plezier zelfs 
als een soort liefde kon worden opge-
vat. Paul de Leeuw beschreef het zo 
mooi:
‘k heb je lief
wat moet ik zonder jou
‘t zijn vier hele kleine woordjes
en al maakt je dat een beetje bang
‘k heb je lief
14 bloemencorso’s lang
Maar in Aalsmeer duurde het langer 
dan 14 corso’s lang, het waren er zes-
tig. 
‘Vergeet mij Niet’ duurt anderhalf 
uur plus bonusmateriaal en is voor 
19,95 euro te koop bij Bruna, Planta-
ge Boekhandel, The Readshop, C1000 
Koster en Total Copy Service. 
Door: Joke van der Zee.  



Afgelopen zaterdag genoot een vol Bacchus van de melancholieke klanken 
van het latijns Amerikaanse en Fado repertoire van de Rotterdamse Nicole 
Philomena. Het was het tweede optreden van Nicole in Bacchus en wederom 
was deze avond speciaal, het was muisstil. Ademloos werd geluisterd naar de 
songs van Nicole en haar and.

Aalsmeer en muziek één!
Aalsmeer - Dat Aalsmeer op live-
muziek-gebied van alle markten 
thuis is, werd afgelopen weekend 
weer eens bewezen. Aalsmeer blinkt 
uit in koren en muziekverenigingen, 
heeft een scala aan rock-, pop- en 
coverbands én er wordt heel veel 
muziek naar Aalsmeer gehaald 
door de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer, Bacchus, het jongeren-
centrum en niet te vergeten de ho-
reca-bedrijven. In Bacchus trok zan-
geres Nicole Philomena zaterdag jl. 
een volle én dankbare zaal. En zon-
dag was het keuze maken of tijd 
verdelen. Want in De Oude Veiling 
bouwde Freddy met zijn band en 
de acterende zangeres Saskia een 
feestje met alom bekende Duitse 
schlagers én meezingen mocht. La-
ter op de avond was er in café Jop-
pe een optreden van de Broodroos-
ters, dé band die een ode brengt 
aan de legendarische zanger en pi-
anist Herman Brood, en hier slaagde 
het viertal honderd procent in. Strak 
gespeeld, goed gezongen, geheel in 
stijl. Bij bekende hits, zoals Never be 
clever, werd door het publiek mee-
gezongen, zeker het refrein bracht 
een grote groep ‘zangers’ op de 
been. De volle agenda’s zijn voor 
muziek-liefhebbers in Aalsmeer ab-

soluut niet eenmalig. Iedere week 
is er wel een traktatie. Binnenkort 
Nick en Simon in de Praam bijvoor-
beeld, al eerder: Het Toonkunstkoor 
Aalsmeer brengt zaterdag de Mes-
siah in De Bloemhof, zondag brengt 
het Bindingkoor barok in de Doops-
gezinde kerk en presenteeert KCA 
een klassiek concert meet viool en 
piano in de Oud Katholieke kerk. 
Liefhebbers van het popgenre zijn 
welkom in De Oude Veiling. Het ge-
varieerde aanbod is ‘bijna gewoon’ 
in Aalsmeer, want volgende week 
spelen er twee bands in Bacchus 
op zaterdag, geven Song of Joy en 
Sursum Corda een kerstconcert en 
zondag is er live-muziek in De Ou-
de Veiling en in Joppe. Aalsmeer en 
muziek kan in één woord uitgespro-
ken worden. Overigens niet alleen 
wat muziek betreft, want Aalsmeer 
en sport is eveneens heel nauw ver-
bonden met elkaar. Er zijn zelfs in de 
muziek en sport raakvlakken, denk 
maar aan een optreden van een 
zanger of zangeres na een streek-
derby bij de voetbalverenigingen. 
Aalsmeer is actief op allerlei gebied, 
alle roem voor alle vrijwilligers, or-
ganisatoren, etc. Vervelen heeft in 
dit dorp écht niet!
Door Jacqueline Kristelijn

Zaterdag ‘Adam’s Apples’ 
in filmhuis Bacchus
Aalsmeer - Filmhuis Bacchus is op 
zaterdag 8 december vanaf 20.30 
uur weer open voor filmliefheb-
bers. Om 21.00 uur start de Deen-
se film: Adam’s Apples. Skinhead 
Adam komt net uit de gevangenis. 
Met zijn maten wil hij opnieuw flink 
doorzakken en buitenlanders in el-
kaar rammen. Helaas voor Adam 
moet hij nog een alternatieve straf 
vervullen, in een afgelegen parochie 
onder begeleiding van Ivan. Deze 
naïeve en positief ingestelde, maar 
humorloze geestelijke heeft van zijn 
parochie één groot, idyllisch rehabi-
litatiecentrum gemaakt. Als Ivan aan 
Adam vraagt wat hij hoopt te berei-
ken, schertst Adam dat hij een ap-
peltaart zal bakken. Dat blijkt niet 
zo eenvoudig te zijn. Naast klepto-

maan-verkrachter Gunnar, politiek 
‘terrorist’ Khalid en de labiele Sarah, 
komen ook de duivel en God roet in 
het eten gooien... Adam’s Apples’ is 
een politiek incorrecte, zwarte ko-
medie van Anders Thomas Jensen, 
regisseur van Flickering Lights en 
The Green Butchers. Ook in het der-
de deel van deze succesvolle trilogie 
wordt het saaie imago van Dene-
marken op absurde, maar soms ook 
grove wijze te kijk gezet. De cast 
met onder anderen Mads Mikkelsen 
(Pusher), Ulrich Thomsen (Festen, 
Brothers) en Paprika Steen (Festen, 
The Idiots) laat de aparte humor van 
Jensen helemaal tot zijn recht ko-
men. Filmhuis Bacchus staat in de 
Gerberastraat op nummer 4. De toe-
gang is 3,50 euro.

AGENDA

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn

En O.A. MUzIEkbOEkEn!

Muziek/Film
Vrijdag 7 december:
* Dancefoundation via Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 20u.
Zaterdag 8 december:
* Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer 
brengt Messiah in De Bloemhof, 
Hornweg vanaf 19.30u.
* Film Adam’s Apples in filmhuis  
Bacchus, Gerberastraat. Start 21u. 
Open vanaf 20.30u.
Zondag 9 december:
* Concert Bindingkoor in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat v/a 15.30u.
* Birthe Blom en Mirsa Adami geven 
klassiek concert in Oud Katholieke 
kerk, Oosteinderweg v/a 15.30u.
* Metronoom Quintet in Oude Vei-
ling, Marktstraat, 17-20u.
Woensdag 12 december:
* Kinderfilm Charlotte’s web met 
biggetje Wilbert in De Binding, Zij-
straat. Twee voorstellingen om 14 en 
om 16u. Voor kids v/a 4jr.
* Jamsession in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf ong. 21u.
Zaterdag 15 december:
* Spoov en Zorrie Sisters live in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 16 december:
* Kerstzangavond met Song of Joy 
en Sursum Corda in De Spil, Ku-
delstaart vanaf 19.30u. Open 19u.

Exposities
Vanaf 6 december:
* Meet my colours met Lousmijn 
van dden Akker en Milou Ket in Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. In vitri-
nes sieraden van Rachel van Zeijst. 
Opening za. 8 dec. 16u. door Milou 
Ket. Expositie duurt t/m 20 januari. 
Open: donderdag-zondag 14-17u.
8 en 9 december:
* Opening nieuwe expositie in ga-
lerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg, 
tegenover watertoren. Zaterdag en 
zondag 13-17u.
15 en 16 december:
* Open atelierdagen Afke Borgman, 
Aalsmeerderweg 255. Zaterdag en 
zondag open 10-17u.

Diversen
Donderdag 6 december:
* Kerstviering PCOB in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad v/a 14.30u.
* Sjoelclub Aalsmeer speelavond in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Vrijdag 7 december:
* Grote sintspel voor jeugd v/a 10jr. 
op Bindingzolder, ingang Haya van 
Somerenstraat. Aanvang: 19.30u.
* Speelavond Sjoelclub Rijsenhout 
in De Reede, Schouwstraat v/a 20u.

* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 8 december:
* Klaverjassen om diner voor twee in 
Oude Veiling, Marktstraat, 14-17u.
* Kerstverkoop Amnesty Rijsenhout 
op de Werf, bij winkels, 10-15u.
Zondag 9 december:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rij-
senhout, 9.30-13.30u.
Maandag 10 december:
* Zwarte pietenspel bij Postzegel-
verenging in De Schakel, Cyclamen-
straat vanaf 20u.
Dinsdag 11 december:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u.
* Rolstoeldansen in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat, 19.30-22u.
Woensdag 12 december:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Knutselmiddag voor kinderen 8-12 
jr. door wijkraad Hornmeer in kin-
derboerderij Boerenvreugd, Beetho-
venlaan, 14-15.30u.
* Voorlezen in bibliotheek Markt-
straat voor kids 2-5jr. van 15-16u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw 
Irene, Kanaalstraat. Start 20u., aan-
wezig 19.45u.

Donderdag 13 december:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
* Koppelkaarten buurtver. Oostend 
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat. 
Vanaf 20u., open 19.30u.
* Speelavond buurtver. De Oude 
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273 vanaf 19.30u.
Vrijdag 14 december:
* Decembermarkt in centrum, Zijd-
straat en Molenplein, 14-21u.
* Kerstmarkt in SJOK-gebouw Ku-
delstaart, ingang Haya van Some-
renstraat, 17-20u.
* Kroegspel Trivia in Bacchus, Ger-
berastraat, v/a 22u. Thema muziek.
Zaterdag 15 december:
* Kerstmarkt, 10-17u. in zorgcen-
trum Aelsmeer, Molenpad.
* Kerstmarkt in Ontmoetingskerk te 
Rijsenhout, 10-15u.

Vergaderingen.
Donderdag 6 december:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis, Raadhuisplein v/a 20u
Dinsdag 11 december:
* Politiek café PACT over milieu in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 12 december:
* Inloop v/a 19.30u. en vergadering 
vanaf 20u. Dorpsraad Kudelstaart in 
Dorpshuis.

In de vitrines sieraden van Rachel van Zeijst. Foto: Annefie van Itterzon.

Zaterdag opening nieuwe expositie
Kleur en trendprognoses 
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - De twee internationale 
trendexperts, Lousmijn van den Ak-
ker en Milou Ket, tonen vanaf van-
daag, donderdag 6 december, hun 
kleur en trendprognoses in Het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat. Door 
middel van kleuren, garens, wikkels 
en beelden informeren zij diverse 
opdrachtgevers in handel en indu-
strie in een vroegtijdig stadium over 
komende tendensen in mode en in-
terieur. De expositie geeft een beeld 
van dit proces. Er worden kleurcon-
cepten, wikkels en collages getoond, 

aangevuld met enkele producten. 
De vitrines worden opgeluisterd met 
sieraden van Rachel van Zeijst. De 
nieuwe expositie, die wordt georga-
niseerd door de stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer, wordt aanstaande 
zaterdag 8 december om 16.00 uur 
geopend door Milou Ket. Publiek is 
uiteraard van harte welkom. De ten-
toonstelling is vervolgens tot en met 
20 januari gratis te bezichtigen in 
Het Oude Raadhuis in het centrum 
iedere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur.

In Oud Katholieke kerk
KCA klassiek concert met 
viool en piano zondag
Aalsmeer - Zondagmiddag 9 de-
cember is het KCA-podium in de 
Oud-Katholieke kerk voor de violis-
te Birthe Blom en de pianiste Mirsa 
Adami. Beiden zijn klassieke topmu-
sici die hun sporen verdiend heb-
ben. Zo werd Birthe Blom in 2005 
winnares van het Nationaal Viool-
concours Oskar Back – na al eer-
der een aantal andere concoursen 
op haar naam te hebben gezet. Zij 
won eerste prijzen bij het Concours 
voor Jong Muziektalent (1996), 
bij het Davina van Wely Vioolcon-
cours (1999) en de nationale finale 
van het Prinses Christina Concours 
(2001). Ook voor pianotrio won zij 
bij dit laatste concours een eerste 
prijs. Onlangs werd Birthe Blom tij-
dens de Sommerakademie Mozar-
teum in het kader van de Salzburger 
Festspiele 2007 uit 174 violisten als 
enige met een prijs onderscheiden.
Inmiddels gaf Birthe Blom een groot 
aantal recitals in Nederland, tien an-
dere Europese landen en Japan.

De pianiste Mirsa Adami is geboren 
in 1975 in Tirana, Albanië. In 1986 
gaf ze haar eerste recital en speelde 
met verschillende orkesten in Alba-
nië. In 1990 won ze de eerste prijs op 
een concours in Stresa, Italië en een 
jaar later speelde ze in de Doelen, 
Rotterdam. Zij was in 1992 finaliste 
bij het Prinses Christina Concours. 
In 1993 begon ze met haar studie 
bij Jan Wijn aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Ze behaalde haar 
diploma als uitvoerend musicus in 
2000 en werd gekozen als musicus 
van het jaar bij Holland Music Sessi-
ons door haar veelzijdige optredens 
als soliste en kamermusicus.
Het programma zondagmiddag van 
dit duo bevat werken van Mozart, 
Brahms, Stravinsky, Fauré en Ravel.
Het KCA-concert in de Oud-Ka-
tholieke Kerk aan de Oosteinder-
weg begint op 9 december om half 
4. Losse kaarten kosten 10 euro en 
zijn te reserveren bij Nico de Groot, 
tel. 324160.

Moeilijk, verwarrend, maar gezellig
Bacchus Trivia in teken 
van december popmaand
Aalsmeer - Op vrijdag 14 decem-
ber wordt tijdens Bacchus Trivia 
de december popquiz gespeeld. Of 
honden kunnen vliegen, Jezus rich-
ting kan geven, of wat de overeen-
komst tussen Bassie en Adriaan en 
de excorsist is; dat is nu even niet 
belangrijk. Het is namelijk decem-
ber, en dus tijd voor de popquiz. 
In december is Bacchus Trivia een 
slechte kopie van popquiz a go go, 
dus helemaal enkel, en alleen over 
muziek! 

Pak die pop encyclopedie uit de 
kast. Leer al die namen en jaartallen 
uit je hoofd, want alleen dàn maak 
je kans om samen met je team die 
begeerde gruwelbeker te winnen. 
Bacchus Trivia bestaat uit drie ron-
des, waarmee u en uw teamgeno-
ten per ronde ‘een rondje van de 
zaak’ kunnen winnen door de quiz-

vragen juist te beantwoorden. Het 
team met de meest punten over drie 
rondes wint de afzichtelijke wissel-
beker. De vragen worden met een 
groot beeldscherm van beeld en ge-
luidsfragmenten voorzien. Sommige 
zullen moeilijk zijn, anderen verwar-
rend, maar een gezellige avond is 
steevast het resultaat. 

Alle quizavonden vinden op vrij-
dagavond in Café Bacchus plaats. 
De teams bestaan uit maximaal vijf 
personen en er is ruimte voor een 
beperkt aantal teams. Maar ieder-
een is welkom om de teams aan te 
moedigen. Voorzeggen is natauur-
lijk niet toegestaan Bacchus Trivia 
duurt ongeveer van 22.00 tot 23.30 
uur. deelname en toegang zijn gra-
tis, en geheel vrijblijvend. Aanmel-
den is niet nodig. Presentatie: Jøran 
van Liempt

Vals spelen is toegestaan!
Zwarte pietenspel en veiling 
bij de Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 10 
december houdt Postzegelvereni-
ging Aalsmeer haar bijeenkomst in 
gebouw De Schakel in de Cycla-
menstraat 70. Deze ongebruikelij-
ke avond (tweede maandag van de 
maand) staat in het teken van Het 
al oude ‘Zwarte pietenspel’. Een ge-
zelschapsspel voor jong en oud, 
waarbij vals spelen is toegestaan op 
straffe van een extra inleg van 2,50 
euro. 
Een soort lik op stuk beleid met een 
afkoop regeling. Althans zo speel-
den de leden het 35 jaar geleden bij 
de personeelsvereniging. Om mee 
te kunnen doen moet u echter wel 
lid zijn of uitgenodigd worden door 
een lid van Postzegelvereniging 
Aalsmeer.
Na de korte toespraak door de voor-
zitter en voorafgaand aan het Zwar-
te pietenspel is er nog een kleine 
veiling met 182 kavels. Daarin vindt 
u naast Nederlandse zegels, vele 

postzegelboekjes (voorloper van de 
hangmapjes), zegels uit Denemar-
ken, Zwitserland, Duitsland (Ber-
lijn), Aruba en vele andere landen. 
Er zit helaas geen kavel met sinter-
klaas zegels of kaarten bij. 

U bent van harte welkom na 19.00 
uur om de kavels van deze avond en 
die van de schriftelijke veiling te be-
kijken. Weet u niet hoe een schrifte-
lijke veiling werkt, vraag het dan ter 
plaatse aan een van bestuursleden. 
Het is jammer als er niemand biedt 
op een kavel die u voor die prijs best 
had willen hebben. De veilingmees-
ter deze avond is zoals altijd de heer 
J. Nieuwenhuijzen en het trekken 
van de Zwarte pietenspel getallen 
zal door de heer Lenos worden ver-
zorgd.
Interesse in postzegels verzame-
len? Kom maandagavond 10 de-
cember naar De Schakel. Aanvang 
20.00 uur.

Swingen met Metronoom 
Quintet in Oude Veiling
Aalsmeer - Na het gezellige optre-
den van Freddy & die Düsenjäger 
met duitstalige liedjes is het aan-
staande zondag 9 december in De 
Oude Veiling de beurt aan Het Me-
tronoom Quintet. Het optreden zal 
beginnen vanaf 17.00 uur en duren 
tot rond 20.00 uur. Het Metronoom 
Quintet speelt uitsluitend swingen-
de muziek en dixieland muziek. Het 
vijftal speelt piano, contrabas, saxo-
foon, trompet en drums. Zij hebben 
beloofd dat het beslist een swingen-

de boel wordt in het grand-café en 
dat zij pas stoppen met spelen als 
iedereen uitgeswingd is. De zon-
dagmiddagconcerten van De Oude 
Veiling worden door een breed pu-
bliek bezocht en er is altijd sprake 
van een heerlijke ontspannen sfeer. 
Naast het feit dat mensen voor de 
muziek komen is het elkaar ontmoe-
ten zeker ook belangrijk. De toe-
gang is gratis. Het adres van grand-
café De Oude Veiling is Marktstraat 
19. Informatie: 0297-364746

Lieve en mooie vogels op 
tentoonstelling Rijsenhout
Rijsenhout - Voor alweer de drie-
entwintigste keer organiseerde vo-
gelvereniging De Rijsenvogel afge-
lopen weekend de jaarlijkse, onder-
linge vogeltentoonstelling in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat. 
De show is door een groot aantal 
bezoekers bezocht. Met name za-
terdag en zondag was het een ko-
men en gaan van mensen. Het weer 
zat de vogelvrienden mee, de regen 
zondag dwong de mensen om bin-
nen activiteiten te ontplooien. Lieve 
parkieten en papegaaien die zich 
lieten aaien, mooie kleurige kana-
ries en tropische vogels, grote ara’s 
en papegaaien zorgden voor een 
gevarieerde show. En hoe de vogels 
over al belangstelling dachten? Tja, 
sommigen leken nieuwsgierig, an-
deren sprongen, ietwat zenuwach-
tig, heen en weer van stok naar stok, 
weer anderen keken star terug. Kij-
ken en bekeken worden! 
De tentoonstelling gemist, nog vra-
gen over uw gevleugelde huisdier? 

Aanstaande zondag 9 december or-
ganiseert De Rijsenvogel opnieuw 
een vogelbeurs. Weliswaar veel klei-
ner van opzet dan de afgelopen ten-
toonstelling, maar ook in het club-
gebouw van SCW aan het Konnet-
laantje zitten kenners en liefhebbers 
klaar om informatie te geven, is er 
de mogelijkheid een vogel te ko-
pen, evenals accessoires en voer. 
De beurs is open van 9.30 tot 13.30 
uur.
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Een voorbeeld: Dirk Annokee maakte in 1978 deze aquarel van de hoek van de Dorpsstraat.

Uniek project: ‘Oud Aalsmeer 
in onbekende werken’
Aalsmeer - De stichting Oud 
Aalsmeer is bezig met een nieuw 
project: ‘Oud Aalsmeer in onbeken-
de werken’. 
Volgend jaar november moet een 
boek verschijnen met daarin in kleur 
afbeeldingen van schilderijen, teke-
ningen, etsen of andere kunstzinni-
ge uitingen waarop Aalsmeer, Ku-
delstaart of Kalslagen te zien is. Uit-
gangspunten daarbij zijn dat ofwel 
het kunstwerk zelf ‘oud’ is of dat er 
een oud(er) deel van de gemeen-
te herkenbaar in beeld gebracht is 
én dat het werk bij Aalsmeerders of 
Aalsmeerse bedrijven aan de wand 
hangt. Oud Aalsmeer wil ook graag 
weten waarom dat kunstwerk een 
plaatsje aan de muur heeft ver-
diend. Met andere woorden: wat 
heeft de eigenaar met deze loka-
le afbeelding?  Bij de inventarisatie 
gaat het vooral om tot nog toe on-
bekende (niet eerder gepubliceer-
de) werken. 

Bundeling kunstwerken
De stichting Oud Aalsmeer doet een 
oproep aan alle Aalsmeerse perso-
nen of bedrijven om te kijken wat er 
aan de muur hangt of wat staat op-

geslagen. Een eerdere oproep in het 
kwartaalmagazine ‘Oud Nuus’ van 
de stichting leverde al een hoopvolle 
start op. Aangespoord door dat eer-
ste succes wil Oud Aalsmeer nu een 
extra slag maken waarmee de inven-
tarisatie van ‘Oud Aalsmeer in onbe-
kende werken’ zo compleet moge-
lijk wordt. De nieuwe publicatie is in 
zekere zin een vervolg op de eerde-
re uitgave van drie oblong boekjes: 
‘Oud Aalsmeer in onbekende foto’s’. 
De stichting is voornemens eind vol-
gend jaar een boek op A4-formaat 
uit te geven in haar Historische 
Reeks. Daarin zal dan een selectie 
van de kunstwerken worden opge-
nomen. Gedacht wordt aan groepe-
ring rond gebieden zoals: dorp, Ui-
terweg, Oosteinde, Westeinder, Ku-
delstaart en Calslagen. Maar een 
bundeling van werken van een kun-
stenaar wordt ook niet uitgesloten. 
Oud Aalsmeer wil daarbij alle opties 
nog open houden. Het verzoek aan 
alle Aalsmeerders en Kudelstaarters 
die een afbeelding van iets binnen 
hun gemeente aan de wand heb-
ben hangen, is om dat te laten we-
ten aan Oud Aalsmeer. Vraag is om 
een digitale foto te maken van het 

werk in kwestie en die te e-mailen 
naar: info@stichtingoudaalsmeer.nl, 
vergezeld van naam en adres plus 
de naam van de vervaardiger/ster 
van het kunstwerk en een jaartal. 
Mensen die niet over een compu-
ter beschikken, kunnen bellen met 
bestuurslid Henk van Leeuwen van 
de stichting Oud Aalsmeer: (0297) 
361688. 

Expositie
Het ligt in de bedoeling dat een fo-
tograaf in de loop van komend jaar 
de geselecteerde werken op een 
eenduidige, kwalitatief hoogwaar-
dige manier gaat fotograferen. Be-
stuursleden van de stichting Oud 
Aalsmeer zullen met de eigena-
ren contact opnemen voor het ver-
haal achter het kunstwerk. Ook dat 
zal worden opgenomen in het boek 
‘Oud Aalsmeer in onbekende wer-
ken’. Oud Aalsmeer is inmiddels in 
overleg getreden met de stichting 
KCA (Kunst en Cultuur Aalsmeer) 
om te zien of een expositie in het 
Oude Raadhuis van een aantal van 
deze ‘Aalsmeerse’ werken rond het 
moment van publicatie van het boek 
tot de mogelijkheden behoort.

Cd ‘Kerst met Con Amore’ 
weer verkrijgbaar
Aalsmeer - De kerstcd van 
Aalsmeers mannenkoor Con Amore 
is weer verkrijgbaar. Er is uit de fa-
briek aanvulling gekomen. 
‘Kerst met Con Amore’ bevat een 
twintigtal kerstliedjes. Het zijn veel 
bekende nummers, maar ook nieu-
we  stukken door dirigent Theo van 
der Hoorn uitgezocht en voorzien 
van een mannenkoor arrangement. 
Er wordt op de cd in verschillende 
talen gezongen. De cd is te koop 
voor 9 euro bij de leden, bij het se-

cretariaat, telefoon 0297-323847 en 
tijdens de kerstoptreden van het 
mannenkoor. 
De agenda is goed gevuld, op 16 
december laat Con Amore van zich 
horen in Amstelveen, op 20 decem-
ber in Aalsmeer, op 22 december 
in Amsterdam-Noord en op 24 de-
cember tijdens de kerstnachtdienst 
in Amstelveen. 
Voor exacte locaties, tijden in infor-
matie over het mannenkoor: www.
amkconamore.nl.

Boeken- en 
Kerstmarkt 
Leimuiden - Op zaterdag 15 de-
cember wordt een boekenmarkt en 
creatieve kerstmarkt in het Jeugd-
gebouw naast de Leimuidense 
Dorpskerk in de Dorpsstraat gehou-
den. Belangstellenden zijn van harte 
welkom tussen 10.00 en 15.30 uur. 
Er is een groot aanbod gesorteerde 
boeken aanwezig. 
Ook zijn er diverse kerststukjes ver-
krijgbaar. De opbrengst van deze 
dag is bestemd voor het onderhoud 
van de Dorpskerk.

Culturele agenda 
van De Meerse
Hoofddorp – Agenda van schouw-
burg De Meerse en theater Het 
Oude Raadhuis. Kaartjes voor alle 
voorstellingen zijn verkrijgbaar aan 
de kassa van de schouwburg op 
het Raadhuisplein 3, telefoon 023-
5563707.

Donderdag 6 december
- Trudy Labij en Peter Lusse met 
Zes danslessen in zes weken in 
Schouwburg De Meerse. Aanvang: 
20.15 uur.
- Droog Brood met De kip met de 
gouden enkels (try-out) in Het Oude 
Raadhuis. Aanvang: 20.30 uur. 
Vrijdag 7 december
- Vrouw Holland met Starspray in 
Schouwburg De Meerse. Aanvang: 
20.15 uur. 
Zaterdag 8 december
- Orkater met Bloedband in Schouw-
burg De Meerse. Aanvang: 20.15 
uur. Aansluitend uitreiking Johan 
Kaartprijs.
- Ad van Iersel met Soms is een flat-
gebouw ook plat in Het Oude Raad-
huis. Aanvang: 19.30 uur. Vanaf 7 
jaar.
Zondag 9 december
- Film: Vier minuten in Het Oude 
Raadhuis. Aanvang: 20.00 uur. 
Dinsdag 11 december
- Dolf Jansen met Geen oudejaars-
voorstelling in Schouwburg De 
Meerse. Aanvang: 20.15 uur. Uitver-
kocht!
Woensdag 12 december
- Theater Terra met De Matroos in 
de Doos in Schouwburg De Meerse. 
Aanvang: 14.00 en 16.00 uur. Van-
af 4 jaar.
- oneelgroep Dorst met Drang in 
Het Oude Raadhuis. Aanvang: 20.30 
uur. 
Donderdag 13 december
- Room Eleven met Jazzimpuls thea-
terconcert in Schouwburg De Meer-
se. Aanvang: 20.15 uur.
- Gijs Nillissen en Johan Goos-
sens met Herendubbel in Het Oude 
Raadhuis. Aanvang: 20.30 uur. 
Vrijdag 14 december
-Mark van de Veerdonk met Lui oog 
gezocht in Schouwburg De Meerse. 
Aanvang: 20.15 uur.
Zaterdag 15 december
- Ronald Goedemondt met Ze be-
staan echt (reprise) in Schouwburg 
De Meerse. Aanvang: 20.15 uur.
- Quatro Ventos met Vozes do Silên-
cio in Het Oude Raadhuis. Aanvang: 
20.30 uur. Nog slechts enkele plaat-
sen beschikbaar!
Zondag 16 december
- Jakop Alhbom met Vielfalt in 
Schouwburg De Meerse. Aanvang: 
20.15 uur. 
- Zeggers en Zingers met De kracht 
van het Noorden in Het Oude Raad-
huis. Aanvang: 20.30 uur. 

KCA zoekt kunst- en 
cultuurvrijwilligers
Aalsmeer - Bent u geïnteresseerd 
in beeldende kunst en hebt u nog 
een paar uurtjes in de week over? 
Dan kunt u de stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer (KCA) een handje 
helpen. Zonder dat het u veel moei-
te kost. Er is namelijk dringend ver-
sterking nodig van het team van ex-
positiebegeleiders. Dit team wordt 
gevormd door een 25-tal vrijwilli-
gers die, meestal met z’n tweeën, 
een oogje in het zeil houden tijdens 
de tentoonstellingen in Het Oude 
Raadhuis Aalsmeer. En zij voorzien 
bezoekers zo nodig van informatie. 
De expositiebegeleiders worden bij 
toerbeurt ingedeeld voor een van 
de middagen van donderdag tot en 
met zondag van 13.45 tot 17.00 uur.  
Er zijn acht exposities per seizoen, 
met een duur van circa zes weken. 
Meer informatie bij Jan Creemer: tel. 
0297-327774. 
Er worden ook nog medewerkers 
gezocht door de KCA-werkgroep 
podiumkunst en literatuur. De-
ze houdt zich bezig met het orga-
niseren van voorstellingen en lite-

raire bijeenkomsten, onder meer in 
samenwerking met cultureel café 
Bacchus en de bibliotheek. Dus als 
u ervan houdt om met andere men-
sen samen te werken in de culture-
le sfeer, bel dan Ans de Kruijf , tel. 
0297-342657 na 18 uur.
En dan zoekt de werkgroep pr & 
communicatie nog iemand die de 
website wil onderhouden: gegevens 
van nieuwe exposities en voorstel-
lingen invoegen en regelmatig weer 
verwijderen wat al geweest is. Ie-
mand met initiatief, die de dingen 
doet die gedaan moeten worden; 
veel tijd kost het niet. Daan Schiff 
kan u er meer over vertellen, tel. 
0297-323823.
KCA organiseert jaarlijks de Kuns-
troute Aalsmeer en tentoonstellin-
gen in Het Oude Raadhuis, klassie-
ke concerten in de Oud-katholieke 
kerk, jazzconcerten en cabaretvoor-
stellingen in Bacchus, lezingen en 
excursies, Open monumentendag 
en nog veel meer. Het tachtigtal vrij-
willigers dat zich hiervoor inzet, zal u 
met open armen ontvangen!

Vogelbeurs in 
Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zon-
dag 9 december weer een gezelli-
ge beurs. Het is wel niet de grootste 
beurs, maar wel de gezelligste van 
de hele omtrek. 
Op deze beurs kan men terecht voor 
de meest uiteenlopende vogels, zo-
als kanarie’s, parkieten en tropische 
vogels, maar ook grote parkieten 
en papagaaien zijn hier aanwezig. 
Hiervoor heeft de vereniging enkele 
handelaren uitgenodigd maar ook 
door de leden zelf gekweekte vogels 
worden te koop aangeboden. 
Ook is er iemand die voer en vogel-
accessoires te koop aanbiedt. En 
mocht u soms met deze prachtige 
hobby willen beginnen, dan is er al-
tijd wel iemand van de vereniging 
aanwezig om u met raad en daad bij 
te staan. 
De beurs zondag wordt gehouden 
van 9.30 tot 13.30 uur in het gebouw 
van voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje. De entree is 50 eu-
rocent.

Mooie opbrengst voor olie-
bollenactie Sursum Corda
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda heeft haar jaarlijkse olie-
bollenactie, in het weekend van 23 
en 24 november, weer succesvol 
kunnen afsluiten. Er werd voor bij-
na 3300 euro aan oliebollen ver-
kocht. Natuurlijk moeten de kosten 
er nog vanaf getrokken worden, de 
opbrengst van de actie zal rond de 
2500 euro liggen. Een zeer welkome 
aanvulling van de verenigingskas. 
Ook dit jaar had speel- en sporttoe-
stellenfabriek Wico-Comfa aan de 
Oosteinderweg een ruimte beschik-
baar gesteld voor het bakken van de 
oliebollen. Vrijdagochtend 6.00 uur 
ging het eerste beslag in de kom, 
zaterdag rond 14.00 kon iedereen 

met een voldaan gevoel naar huis. 
Sursum Corda bedankt iedereen die 
een zak oliebollen gekocht heeft, en 
allen die middels een bijdrage de 
vereniging gesteund hebben. 

Kerstconcert
Inmiddels is de vereniging alweer 
druk met de repetities voor het in-
middels traditionele kerstconcert. 
Op zondag 16 december geeft Sur-
sum Corda in samenwerking met 
Song of Joy een kerstconcert in 
kerkgebouw de Spil te Kudelstaart. 
Het concert begint om 19.30 uur, 
kaarten zijn aan de zaal verkrijg-
baar, en kosten 5,50 euro. U bent 
van harte welkom!

Aalsmeer - Ook aanstaande vrij-
dag 7 december is er weer een 
feestavond in Grand Café De Oude 
Veiling. Zoals iedere eerste vrijdag 
van de maand is het weer tijd voor 
dance- en housemuziek, tijdens een 
extra lange aflevering van het radio-
programma Dancefoundation. 
De stoelen gaan weer aan de kant 
in de Oude Veiling. Met een drankje 
kan worden genoten van de nieuw-
ste dance en house muziek. De 
combinatie met de live radioshow 
maakt het extra bijzonder omdat de 
volledige uitzending na afloop ook 
via de website te beluisteren is. Ui-
teraard kunnen ook de foto’s online 
worden bekeken. 
Dancefoundation is de radioshow 
van Lennart Bader. Het program-
ma wordt iedere vrijdagavond uit-
gezonden op Radio Aalsmeer vanaf 
20.00 uur. Naast Lennart Bader be-
staat het vaste DJ team uit Di Lici-
ouz (Dennis Beunder) en Jay Mat-
thias (Jurriaan van Nimwegen). Sa-
men zorgen zij voor een ideale start 
van het weekend.
De eerstvolgende editie van Dance-
foundation Live is aanstaande vrij-
dag 7 december. De aanvang is 
20.00 uur en de extra lange uitzen-
ding duurt tot 1.00 uur. De toegang 
is gratis. Grand café De Oude Vei-
ling is gelegen in het centrum van 
Aalsmeer, aan de Marktstraat 19.

Videoreport en Artist Special
Ook de afgelopen periode heeft het 
team van Dancefoundation niet stil-
gezeten. Zo was 16 november dj-
producer Paul Moelands (Re:Loca-
te) te gast voor een Artist Special. 
Tijdens deze speciale uitzending 
draaide Paul twee keer een uur lang 
live en vertelde hij over zijn carriere 
tot nu toe, en zijn toekomstplannen. 
Ook nieuw onuitgebracht materiaal 
kwam in deze uitzending voorbij. 
Net als alle andere afleveringen, is 
ook deze online te beluisteren via de 
Podcast, of de online audioplayer op 
www.dancefoundation.nl. Een dag 
later werd in Utrecht het Luminosity 
presents Phynn & Friends feest ge-
organiseerd. Dancefoundation was 
hierbij om een live radiouitzending 
te verzorgen en een Videoreport op 
te nemen. Tijdens deze succesvol-
le avond traden dj’s als Leon Bolier, 
Galen Behr en Re:Locate op, en ui-
teraard ook Phynn, die een 4 uurs 
set deed. Het videoreport en de dj-
sets zijn exclusief beschikbaar via 
de Dancefoundation website. Ook 
voor de komende maanden staan 
weer veel activiteiten op stapel, dus 
hou de website in de gaten. Radio 
Aalsmeer zendt uit via 99.0 FM op 
de kabel en 105.9 FM in de ether. 
Meer informatie, foto’s en opnames 
zijn beschikbaar via bovengenoem-
de website.

Dancefoundation live 
vanuit Oude Veiling

Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer zingt
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer zingt op zondagmorgen 9 
december in Verpleeghuis Vreug-
denhof in Amsterdam, aanvang 
10.15 uur. Het koor zingt in deze ad-
ventstijd negen liederen, waaronder 
Heft op Uw handen, Poorten wijd, 
Heer, hoe zal ik U ontmoeten, maar 
ook Lord, I stretch my hands to you 
en Santo, Santo.

Drukke decemberdagen 
voor dames van Davanti
Aalsmeer - De dames van het 
Aalsmeers vrouwenensemble Da-
vanti zitten in december bepaald 
niet stil! 
Het ensemble geroemd om haar 
zuivere klanken, en wat door het 
TV-programma Korenslag landelij-
ke bekendheid geniet, heeft voor de 
komende weken een goed gevulde 
agenda met daarop zeer uiteenlo-
pende optredens. 
Davanti verzorgt een optreden in ‘s 
werelds grootste geschilderde tul-
penpanorama in Voorhout. In de 
feestmaand organiseert Tulipland 
drie speciale evenementen onder 
de naam Korenland, Dansland en 
Winterland. In Korenland krijgt een 
groot aantal koren de gelegenheid 
zichzelf te presenteren. Op zaterdag 
8 december zijn vier koren te horen. 
Davanti is er één van en staat van 
14.15 tot 15.00 uur op het podium. 
De zaal van Tulipland gaat open om 
12.00 uur. De entree van deze mid-
dag bedraagt 8 euro en daarvan is 
een gedeelte bestemd voor Doe Een 
Wens Stichting Nederland. Na af-

loop van dit concert reizen de da-
mes door naar Broek in Waterland 
voor een besloten concert aldaar.

Kerstmarkt Aalsmeer
Davanti zal verder, al dan niet in 
kleinere groepjes, te vinden zijn op 
verschillende kerstmarkten, kerst-
borrels en kerstdiners door het he-
le land. Onder andere in Dordrecht, 
Scheveningen en Enkhuizen zal de 
kerstsfeer toegezongen worden 
door de dames van Davanti die dan 
toepasselijk gehuld zijn in Charles 
Dickens kleding. In die hoedanig-
heid zullen ze ook het Charles Dic-
kens festijn in Deventer bezoeken. 
Op 14 december blijven ze op eigen 
bodem en zullen zich laten horen op 
de kerstmarkt in Aalsmeer! 
Op 24 december tot slot verleent 
Davanti haar medewerking aan de 
kerstnachtdienst in de Marktplein-
kerk in Hoofddorp die om 23.00 uur 
begint. Meer informatie over Davan-
ti en de verschillende optredens is 
te vinden op de vernieuwde website: 
www.davanti.nl.

Bingo-avond bij De Pomp
Aalsmeer - In ’t Baken in de Sport-
laan wordt iedere tweede woensdag 
van de maand een bingo-avond ge-
organiseerd door buurtvereniging 
De Pomp. Vanaf 20.00 uur staat lief-
hebbers op woensdag 12 december 
een avond vol vermaak en spanning 
te wachten met geweldige prijzen. 
Er zijn tien ‘gewone’ speelrondes 
en één extra ronde met twee super-

hoofdprijzen. De bonnetjes kosten 
per stuk 30 cent. Elke derde maan-
dag van de maand organiseert De 
Pomp een speelavond, waar leden 
en niet-leden de sportieve strijd met 
elkaar aan kunnen binden met kla-
verjassen, hartenjagen en sjoelen. 
Ook deze avond begint om 20.00 
uur, is eveneens in ’t Baken en de 
datum is 17 december. 

Klaverjassen bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer – Op donderdag 13 de-
cember houdt buurtvereniging 
De Oude Spoorbaan de volgende 
speelavond. Klaverjassen staat op 
het programma en kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom. 
Vanaf 19.30 uur worden de kaarten 
geschud in gebouw ’t Anker aan de 
Oosteinderweg 273a. Het klaverjas-
sen op 29 november is gewonnen 
door Martin van Wieringen met 7228 
punten. Op plaats twee is Kees Kug-
geleyn geëindigd met 7050 punten 
en op drie Joop den Haan met 6834 

Piet verliest 
handschoen!
Aalsmeer - Vrijdagavond 30 no-
vember rond kwart over negen in 
de avond liepen er drie pieten over 
de Aalsmeerderweg. Eén van hen 
was een domme piet. Hij verloor zijn 
dure zwartepieten-handschoenen. 
Piet, piet dat wordt in de zak naar 
Spanje! Maar je mag ze komen ha-
len op de Aalsmeerderweg 226 bij 
de familie Vogelvang.
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Koppelkaarten 
bij Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 13 de-
cember organiseert buurtvereni-
ging Oostend de volgende speel-
avond. Koppelklaverjassen staat dit 
keer op het programma en zowel 
trouwe leden als nieuwe gezichten 
zijn welkom. 
De aanvang is 20.00 uur en plaats 
van samenkomst is buurthuis ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Koffie en thee staan vanaf 19.30 uur 
klaar. 
Het inleggeld bedragt 1,50 euro. Het 
klaverjassen op 29 november is ge-
wonnen door B. Buijs met 5317 pun-
ten, plaats twee was voor de heer 
Tromp met 5299 punten, plaas drie 
voor J. de Nooy met 5114 punten, 
plaats vier voor de heer Tulp met 
5070 punten en als vijfde is J. Al-
derden geëindigd met 5021 punten. 
De poedelprijs mocht de heer C.W. 
Kooij in ontvangst nemen. 
Bij het rummicuppen behaalde Ro-
nald de Boer de hoogste eer met 
69 punten, de poedelprijs was voor 
mevrouw de Vries.



Nieuwe wijk in Aalsmeer 
krijgt steeds meer vorm
Aalsmeer - De nieuwe woonwijk 
tussen Aalsmeer en Amstelveen, 
Nieuw Oosteinde, wordt steeds ver-
der ingevuld. In de wijk wordt op 
verschillende plekken volop ge-
werkt aan de bouw van woningen 
en voorzieningen. Over enkele jaren 
moet de eerste fase van Nieuw Oos-
teinde gerealiseerd zijn: 1700 wo-
ningen, winkels en een voorzienin-
gencentrum met een brede school 
waar basisonderwijs, kinderopvang 
en een steunpunt van de biblio-
theek hun plek vinden. Wijken zo-
als De Boomgaard, Weidevogel en 
Vlinderwijk zijn al kort of langere tijd 
bewoond, aan De Eilanden en het 
nieuwste deelplan ‘Wonen aan de 
Oever’ wordt volop gewerkt.

Waterrijk wonen
Ten zuiden van het voorzieningen-
centrum in aanbouw, is het nieuwste 
deelplan ‘Wonen aan de Oever’ goed 
te zien. De bouw van de 136 wonin-

gen in deze wijk is kort geleden van 
start gegaan. Hier komen woningen 
met tot de verbeelding sprekende 
namen als Zilverschoon, Mattenbies 
en Lobelia. De namen doen denken 
aan een waterrijk natuurgebied. Die 
uitstraling krijgt Wonen aan de Oe-
ver dan ook. De twee-onder-een-
kap en vrijstaande woningen liggen 
als het ware op een eiland. Brugge-
tjes vormen de verbinding met het 
vasteland. Overal in de wijk is ruim-
te gereserveerd voor groen. De hui-
zen aan het water krijgen zelfs de 
beschikking over steigertjes zodat 
de bewoners straks optimaal plezier 
kunnen hebben van ‘hun oever’. De 
sfeer in de wijk Wonen aan de Oe-
ver spreekt velen aan. Rustig, origi-
nele architectuur, een warme uit-
straling. Niet wat men verwacht bij 
een nieuwbouwwijk. Ook de centra-
le ligging valt in de smaak. Opval-
lend vinden veel mensen de ruimte 
die de huizen bieden en de vele mo-

gelijkheden voor aanpassing en uit-
breiding. “Zo kun je echt jouw huis 
helemaal naar eigen wens vanaf de 
grond opbouwen. Dat is zo fijn aan 
nieuwbouw”, zegt Monique Burge-
meester van Ontwikkelings Groep 
Aalsmeer dat verantwoordelijk is 
voor de ontwikkeling van de wijk.

Extra verkoopdag
Inmiddels is zo’n driekwart van de 
136 woningen in Wonen aan de Oe-
ver verkocht. Voor de laatste nog be-
schikbare woningen wordt zaterdag 
8 december tussen 11.00 en 15.00 
uur een extra verkoopdag gehou-
den in het verkoopcentrum Nieuw 
Oosteinde aan de Hornweg 321. De 
makelaars geven aan een ieder die 
dat wil uitgebreide informatie over 
de woningen en de buurt. Voor prij-
zen, artist impressies en plattegron-
den kunnen belangstellenden ook 
terecht op de website: www.nieuw-
oosteinde.nl.

Luchtfoto van Nieuw Oosteinde met bovenin de wijk De Boomgaard, links het voorzieningencentrum in aanbouw en 
daar weer links de locatie voor de nieuwe wijk, wonen aan de Oever. Rechts zijn ook de woningen in aanbouw in De 

Korenmolen
‘de Leeuw’

Aalsmeer - De korenmolen ‘de 
Leeuw’ die halverwege de Zijdstraat 
in het dorp staat, stond ooit op het 
Stokkeland. Precies op de plek waar 
nu het 45-jarige gemeentehuis staat. 
De weg die vanaf de Stationsweg 
naar de molen liep, noemde men 
Molenpad. Het was een smal weg-
getje waaraan huisjes met een tuintje 
stonden en bootjes afgemeerd lagen. 
Vanaf de Van Cleeffkade keek je er-
op. Velen weten zich dit leuke plek-
je nog te herinneren. Precies op dat 
karakteristieke plekje van toen, werd 
het huidige Raadhuisplein gebouwd. 
Inderdaad, het plein waarover de 
deskundigen zich momenteel buigen 
om met een goed plan tevoorschijn 
te komen om het Raadhuisplein een 
pleinfunctie te geven. Ondanks de 
wekelijkse markt, de kraampjes, de 
bloemenkiosk en de visboer, blijft het 
een parkeerterrein dat niets kenmer-
kends heeft als brink. Nooit krijgt het 
daar meer de karakteristieke plek 
van ooit. In het gemeentehuis, in de 
raadskelder, is op de vloer met lich-
te tegels aangegeven waar de molen 
stond, een achtkantig motief geeft 
de contouren aan. Als je dit bekijkt, 
dan denk je dat de aangegeven maat 
niet klopt. Het lijkt klein. Toch klopt 
het. Toen de molen daar ooit stond, 
was het een zogenoemde ‘grond-
molen’. Dat wil zeggen dat de mo-
len veel lager was doordat er geen 
onderbouw was. Hoewel het dezelf-
de molen is die vanaf het Stokke-
land naar de Zijdstraat verhuisde, is 
de molen veel hoger geworden dan 
voorheen. Wij weten niet meer van 
de verhuizing, dat was ver voor onze 
tijd. De molen moest niet wijken voor 
de bouw van het gemeentehuis. Daar 
moesten de huizen en de bootjes aan 
het toenmalige Molenpad voor wij-
ken. Ik weet niet waarom de molen 
naar de Zijdstraat ging. Ik denk dat 
de molen meer ruimte, toen, moest 
krijgen en daar beter kon functione-
ren. Over het smalle Molenpad reden 
karren en paard en wagens met ba-
len tarwe in de bak op en neer. An-
der vervoer, zoals de vrachtwagens, 
rukte op. En misschien was die on-
derbouw hard nodig vanwege meer 
ruimte in de bedrijvige korenmo-
len en vanwege het feit dat de mo-
len, hoger geplaatst, meer wind in 
zijn wieken kon vangen. De vroegere 
molenaar, Jaap v.d. Born, zou er on-
getwijfeld meer over kunnen vertel-
len. Zelf kan ik me nog goed herinne-
ren dat de molen volop in bedrijf was. 
Zakken vol meel stonden er en als je 
uit de molen kwam moest je het wit-
te meel van je kleding kloppen. Later 
verloederde de molen. Door de tand 
des tijds maalde de molen niet meer 
en er was geen geld om de molen 
te onderhouden. Een té lange tijd 
heeft de molen er zielig bij gestaan. 
Na een jarenlang, ook politiek, ver-
haal is de molen door herstel en res-
tauratie, waardig herrezen. We mo-
gen trots zijn op de huidige koren-
molen ‘de Leeuw’. De latere onder-
bouw van de molen stoort niet, hoort 
er allang bij en is inmiddels als ge-
heel met, vanaf de omloop, een trots 
monument. Samen met nog een aan-
tal behouden karakteristieke (winkel) 
pandjes, de ‘art deco’ Doopsgezinde 
Kerk, het oude postkantoor waar al-
lang boeken en tijdschriften te koop 
zijn en de Dorpskerk, is de Zijdstraat 
een bijzondere winkelstraat. Hoe-
wel er momenteel veel nieuwbouw 
plaatsvindt, hoeft dat, mits zorgvul-
dig uitgevoerd, het bijzondere van de 
Zijdstraat niet aan te tasten. Bij alle 
nieuwbouw nu, hoop ik oprecht dat 
de molenwieken voldoende wind blij-
ven vangen... Het Molenpad van tóen 
ligt nu als herinnering aan het einde 
van de Zijdstraat bij het zorgcentrum, 
maar lijkt natuurlijk nooit meer op 
het aloude Molenpad op het Stok-
keland. De molen staat er nog en al 
veel langer aan de Zijdstraat dan ooit 
op het Stokkeland. Hier hoort de mo-
len thuis.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Aalsmeer - De jaarlijkse Import 
Flower Show van Bloemenveiling 
Aalsmeer 29 november jl. was we-
derom een groot succes. 
Tijdens de Import Flower Show werd 
een ruim assortiment importpro-
ducten uit de hele wereld gepresen-
teerd. De show werd goed bezocht 
door (internationale) klanten, aan-
voerders, agenten en veredelaars. 
Marcel Orie (key accountmanager 
bij Bloemenveiling Aalsmeer) noemt 
de Import Flower Show “functioneel, 
divers en bijzonder nuttig. Relaties 
vinden het prettig om het comple-
te importaanbod van Bloemenvei-
lig Aalsmeer op een vloer te kunnen 
bekijken. De Import Flower Show 
biedt deze gelegenheid. Daarnaast 
is het een goed moment om met 
relaties over markt- en product-
ontwikkelingen te praten, contac-
ten te onderhouden en nieuwe re-
laties aan te knopen. En dat het zin-
vol is, blijkt wel uit de aanwezigheid 
van internationale aanvoerders en 

relaties uit de branche!” Timo Hu-
ges, directievoorzitter Bloemenvei-
ling Aalsmeer, reikte de ‘Aalsmeer 
Import Awards’ uit voor het meest 
kwalitatieve product in de catego-
rieën: grootbloemige rozen, klein-
bloemige/trosrozen en zomerbloe-
men. De deskundige jury beoor-
deelde meer dan 180 nominaties op 
steel- en bladpresentatie, commer-
ciële waarde, zuiverheid, uniformi-
teit en kleur van de bloem. De toe-
gekende punten voor de commerci-
ele waarde telden dubbel. Zowel de 
aanvoerder als de agent werd met 
een award beloond.
Suera Flowers ltd (aanvoerder) en 
Van Beek Bloemen BV (agent) vie-
len beide twee keer in de prijzen. 
Zij ontvingen awards voor ‘Rosa La 
Belle’ en ‘Rosa Clio’ in de categorie-
en: ‘grootbloemige rozen’ en ‘klein-
bloemige /trosrozen’. De award voor 
de zomerbloemen ging naar Forest 
Lodge (aanvoerder) en OZ Import 
B.V. (agent) voor de ‘Aster Paquita’.

Internationale allure op 
de Import Flower Show

Cheques van burgemeesters en wethouders

Traktatie voor goede doelen en 
verenigingen van Meerlanden
Rijsenhout - Op woensdag 28 no-
vember zijn in de overvolle kantine 
van De Meerlanden cheques uitge-
reikt aan bijna tachtig goede doelen 
en verenigingen. Tijdens een fees-
telijke uitreiking hebben zij een bij-
drage ontvangen uit het Meerlan-
denfonds, dat het afvalbedrijf ter 
ere van haar 10-jarig bestaan heeft 
ingesteld. De cheques zijn over-
handigd door het bestuur van het 
Meerlandenfonds en door burge-
meesters en wethouders van ver-
schillende gemeenten, waaron-
der wethouder Jaap Overbeek van 
Aalsmeer. “De Meerlanden heeft 
gekozen voor een fonds voor goe-
de doelen en verenigingen omdat 
deze organisaties voor de samen-
hang in een gemeenschap zorgen. 
Je ontmoet er je vriendje of vrien-
dinnetje, leert er in teamverband 
presteren of zet je met lotgenoten in 
voor het goede doel”, aldus Ger de 
Jong, directeur van De Meerlanden. 
Ook goede doelen en verenigingen 
uit Aalsmeer hebben zich massaal 
aangemeld voor een bijdrage uit 
het Meerlandenfonds. Uit alle aan-
meldingen heeft het bestuur van De 
Meerlanden onder andere dertien-
organisaties uit Aalsmeer geselec-
teerd. Getrakteerd zijn voetbalver-
eniging RKDES, popkoor Sonority, 
korfbalvereniging V.Z.O.D., stichting 
Wedstrijdturnen Meer & Amstelland, 
stichting ‘t Gilde, Jeugdsportfonds 
Aalsmeer, stichting Samenwerking 
Roemenië, wooncentrum Beetho-
venlaan Aalsmeer, Aalsmeers Har-
monie, stichting Alsmar Pop, steun-
punt Vrijwilligerswerk Aalsmeer,  
vereniging Vogelvrienden Aalsmeer 
en omstreken, rolstoeldansvereni-
ging Walking Wheels en accorde-
onvereniging Het Oosten.
“Als mede-oprichter van De Meer-
landen zijn wij erg trots op het be-
drijf en haar prestaties de afgelopen 
tien jaar”, aldus wethouder Over-
beek. “Aalsmeer heeft de grootste 
vrijwilligersdichtheid van Neder-
land; dat blijkt wel uit de vele ge-
honoreerde aanvragen voor het 
Meerlandenfonds. Daar ben ik ook 
trots op!” Naast wethouder Jaap 
Overbeek hebben ook burgemees-

ter Weterings van Haarlemmermeer, 
wethouder van der Zon van Teylin-
gen, wethouder Smit van Noord-
wijkerhout, burgemeester mevrouw 
drs. A.E. Koopmanschap van Die-
men en wethouder Brouwer van 
Nieuwkoop cheques uitgereikt aan 
goede doelen en verenigingen uit 
hun gemeente. Goede doelen of 
(sport)-verenigingen en hun leden 
en vrijwilligershebben tot 30 sep-
tember een project of activiteit kun-
nen aanmelden voor een bijdrage 
uit het Meerlandenfonds. 
Het bestuur, dat bestaat uit de heer 
Hoffscholte (oud-burgemeester van 
Aalsmeer), burgemeester Weterings 
(Haarlemmermeer) en Hans de 
Boer (voorzitter Raad van Commis-
sarissen De Meerlanden), hanteer-
de een aantal criteria om tot toe-
kenning of afwijzing te komen. Zo 
moet er sprake zijn van een orga-
nisatie, deze organisatie dient zich 
zonder winstoogmerk te richten op 

de bevolking in het verzorgings-
gebied van De Meerlanden en het 
fonds neemt nooit meer dan 50 pro-
cent van de kosten voor haar reke-
ning. Voor goede doelen is de maxi-
male bijdrage vastgesteld op 5.000 
euro en voor (sport)-verenigingen 
op maximaal 1.000 euro. 

Donaties
De Meerlanden heeft haar relaties 
gevraagd om bij deze actie te hel-
pen. Zij hebben hier goed gehoor 
aangegeven en gul gedoneerd: 
naast de inbreng van De Meerlan-
den is er nog eens 30.000 euro in 
het fonds gestort. Een groter fonds 
biedt meer mogelijkheden om goe-
de doelen en verenigingen te steu-
nen en dat was de bedoeling: om in 
de regio, waarin De Meerlanden ac-
tief is, zoveel mogelijk hulp te bie-
den. 
“Wij zijn blij dat wij samen met de 
donateurs zoveel vrijwilligers kun-
nen steunen in het goede werk dat 
zij verrichten met hun vereniging of 
goede doel”, zegt Ger de Jong. “Nu 
de 80.000 euro is uitgereikt, houdt 
het Meerlandenfonds op te be-
staan. Maar wie weet vindt ons initi-
atief navolging bij andere jubileren-
de bedrijven.”

Champagne-ontbijt voor 
Antenna flexwerkers
Aalsmeer - Afgelopen week heeft 
Antenna op haar vestigingen in 
Aalsmeer, Nieuw-Vennep en Al-
phen aan den Rijn een aantal flex-
werkers in het spotlicht gezet. Er 
was een verloting van vijf champag-
neontbijten waaraan alle werken-
den automatisch meededen. An-
tenna wil hiermee aangeven dat zij 
de inzet van de flexwerkers enorm 
waardeert. Op 23 november werden 
de vijf namen van de prijswinnaars 
via www.antennagroep.nl bekend 
gemaakt. De gelukkigen zijn Peter 
van Stijn uit Uithoorn, Ineke Saar-
loos uit Aalsmeer, Hedi van Braak 
uit Nieuw-Vennep, Sascha van der 
Mispel uit Alphen aan den Rijn en 
Irene van der Riet uit Hoofddorp. Op 
de vestigingen kregen de winnaars 
een voucher overhandigd.

Passend werk
Antenna onderscheidt zich door het 
werven en selecteren van kwalita-
tief hoogwaardige kandidaten voor 

bedrijven in de regio. Een hecht en 
stabiel team van HR-professionals 
zet zich dagelijks met veel enthou-
siasme in om mensen en organisa-
ties bij elkaar te krijgen. Om mensen 
passend werk aan te bieden en met 
plezier te laten functioneren. Kort-
om, om mensen in hun kracht te 
zetten. Dat is wat het vaste team van 
Antenna dagelijks drijft. Antenna 
bemiddelt in zowel vaste als tijdelij-
ke medewerkers. Op alle niveaus, in 
praktisch elke discipline: van handel 
en zakelijke dienstverlening tot pro-
ductie en van logistiek tot zorg. Van 
ongeschoolden tot academici. Men-
sen met én zonder ervaring. 
Ben jij op zoek naar een nieuwe 
baan en wil je graag weten wat An-
tenna voor jou kan betekenen? 
Bel één van de vestigingen voor het 
maken van een afspraak of kijk eens 
op www.antennagroep.nl. Aalsmeer: 
0297-380580, Alphen aan den Rijn: 
0172-245945, Nieuw-Vennep: 0252-
629729.

Sonja Meijer, vestigingsmanager in Aalsmeer, feliciteert Ineke Saarloos en Pe-
ter van Stijn, twee van de vijf winnaars.

Aalsmeer - Het profileren van 
Qnipsels door middel van een dui-
delijke identiteit is onontbeerlijk en 
belangrijker dan ooit. Qnipsels is 
hiervoor een samenwerking aange-
gaan met Davines. Davines is distri-
buteur van kwalitatief hoogwaardi-
ge professionele producten op het 
gebied van haarverzorging. Qnip-
sels profileert zich samen met Da-
vines in de markt door hun Italiaan-
se elegantie en duidelijk niet-tradi-
tionele producten, bedoeld voor ei-
gentijdse en modebewuste consu-
menten die zich willen onderschei-
den van de massa. “De producten 
en concepten brengen een andere 
emotie bij zowel onze kapsters als 
onze cliënten teweeg”, aldus Jean-
nette Westerwal, eigenaresse van 
Qnipsels in Aalsmeer. 
Davines wil niet zomaar een pro-
duct zijn, maar een product waarbij 
de schoonheid en identiteit van een 
ieder centraal staan. Om dit idee te 
ondersteunen, heeft Davines geko-
zen voor een mix van natuurlijke, 
technologische en wetenschappe-
lijke innovaties. Het belangrijkste 
uitgangspunt in onze ontwikkeling 
start bij het proces van de produc-

tie. Geen van de producten worden 
getest op dieren. De verpakking van 
Davines producten is tevens een 
state-of-art: schadelijke PVC is ver-
vangen door een alternatief en recy-
clebaar materiaal, speciaal ontwik-
keld om het product te conserve-
ren, zoals polyethyleen, PE, wat niet 
giftig is. Een deel van de verkoop-
opbrengst van Davines producten 
wordt gedoneerd aan Life Gate. Op 
deze wijze is 202.437 vierkante me-
ter bos aangeplant in Costa Rica en 
wordt hiermee de CO2-uitstoot, ont-
staan bij de productie van de pro-
ducten, gecompenseerd. Voor de 
ontwikkeling van haar producten 
gebruikt Davines alleen energie 
gewonnen uit zon, water en wind. 
Door de werken met deze produc-
ten draagt ook Qnipsels bij aan het 
terugdringen van het broeikasef-
fect. Qnipsels wil u producten bie-
den die de kwaliteit van het leven 
verbeteren, kortom het leven zonni-
ger maken! Voor Qnipsels vergroten 
de producten van Davines de cre-
ativiteit en vakmanschap en onder-
strepen de producten hun identiteit 
en ‘life style’. Iedereen wil immers 
uniek zijn!

Natuurlijke, milieuvriendelijke producten 

Samenwerking tussen 
Qnipsels en Davines

Klaverjassen 
om etentje 
Aalsmeer - Iedere zaterdagmiddag 
wordt er door de deelnemers ge-
streden om de wekelijkse prijs van 
een diner voor twee personen. De 
winnaar van afgelopen zaterdag-
middag werd Ria van Beelen  met 
5.764 punten. De wekelijkse poe-
delprijs werd in ontvangst genomen 
door mevrouw Meegdes met 3.714 
punten. Iedere zaterdagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur is er klaverjas-
sen. Er wordt per middag driemaal 
individueel gespeeld. De Oude Vei-
ling merkt steeds meer dat ook de-
ze activiteit bijdraagt aan het verder 
ontwikkelen van haar zaak als ont-
moetingsplaats. Deelname is gratis 
en iedereen kan meedoen zonder 
zich vooraf aan te melden. Het adres 
van Grand-café De Oude Veiling is 
Marktstraat 19. Tel: 0297-364746.
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Tijdens vakantie in Wijk aan Zee elkaar leren kennen

Echtpaar Van Veen-Michels 
65 jaar gelukkig getrouwd
Aalsmeer - Burgemeester Pieter 
Litjens heeft afgelopen maandag-
middag 3 december een bezoek ge-
bracht aan het echtpaar Van Veen - 
Michels, woonachtig aan Molenpad 
40 om namens het gemeentebe-
stuur een boeket bloemen te over-
handigen vanwege het gegeven dat 
het bruidspaar 65 jaar geleden in 
huwelijk trad. De heer en mevrouw 
Van Veen, inmiddels respectievelijk 
85 en 84 jaar jong, leerden elkaar tij-
dens een vakantie in Wijk aan Zee 
kennen. De heer Van Veen is gebo-
ren in Bergen op Zoom. Zijn vader 
diende in het leger en dat beteken-
de dat hij overgeplaatst werd naar 
Amsterdam toen de heer Van Veen 
zes jaar was en als kind opgroeide 
in Amsterdam-West. De heer Van 
Veen begon zijn werkzame leven bij 
de munitiefabriek Hembrug maar 
werd hier in de oorlog ontslagen. 
Teneinde toch wat centen te verdie-
nen ging hij vervolgens tijdelijk in 
een stomerij werken. 

Naar Duitsland
Het bruiloftsfeest op 3 decem-
ber 1942 stelde niet zoveel voor. 
Een buurman was taxichauffeur 
en “reed” het jonge geluk naar het 
stadhuis waarbij het angstig stil 
bleef onder de motorkap van de taxi. 

Door een paard voor de taxi te span-
nen kwam er toch beweging in. Het 
prille huwelijksgeluk werd al snel 
verstoord want de bruidegom werd 
uitgezonden naar Berlijn. Hier heeft 
hij de zware bombardementen mee-
gemaakt. Vervolgens werd met een 
groep van elf gevangenen gevlucht 
maar deze groep werd verraden en 
in Hannover opgepakt en vervol-
gens weer teruggestuurd naar Ber-
lijn, waar de Russen er uiteindelijk 
voor zorgden dat zij werden bevrijd. 
Na de oorlog kon de heer Van Veen 
weer terecht bij de fabriek in Hem-
brug. In 1955 werd bij het 12,5-ja-
rig huwelijksfeest uitgebreid gevierd 
in een zalencentrum in Amsterdam. 
Het werd één groot feest, waarbij 
de feestgangers uit de diverse zalen 
zich met elkaar vermengden. 

Bij brandweer
Na wat portierswerk gedaan te heb-
ben en zich bekwaamd te hebben 
in hollerith-activiteiten (het werken 
met ponskaarten) komt de heer Van 
Veen uiteindelijk bij de brandweer 
op Luchthaven Schiphol terecht 
om het daar ruim dertig jaar vol te 
houden. Opmerkelijk is te noemen 
dat hij in die lange periode zelf tij-
dens zijn dienst niet een brand heeft 
meegemaakt. Wel werd hij ingezet 

om te assisteren en het leveren van 
deze inzet leverde diverse anekdo-
tes op.

Verhuizingen
De werkzaamheden bij de brand-
weer op de luchthaven zorgde er 
ook voor dat het zo geliefde Am-
sterdam de rug werd toegekeerd en 
er verhuisd werd naar Hoofddorp 
omdat daar woningen voor werk-
nemers op de luchthaven beschik-
baar waren. In 1983 wordt wederom 
verhuisd en zoon Jan, hij werkte in 
het onderwijs in Aalsmeer, is er me-
de debet aan geweest dat het nieu-
we woonadres in de Marktstraat in 
Aalsmeer werd gevonden. Inmiddels 
woont het echtpaar tot volle tevre-
denheid aan het Molenpad en vanaf 
de begane grond levert het uitzicht 
op het Praamplein en met name de 
waterpartij met in de verte het brug-
getje naar de Historische Tuin een 
juweel van een plaatje op. De heer 
en mevrouw Van Veen hopen dat zij 
nog lang kunnen blijven genieten 
van elkaar en van het fraaie uitzicht. 
Dat hierbij vanwege kleine manke-
menten diverse hulpmiddelen nodig 
zijn wordt op de koop toe genomen. 
De redactie wenst de heer en me-
vrouw Van Veen nog een aantal fijne 
jaren in elkaars nabijheid toe.

Het echtpaar Van Veen-Michels samen met burgemeester Pieter Litjens.

Ontwikkelingswerk in de Filippijnen
Abner Cavan en Tabitha 
Dekker laden accu op
Aalsmeer - De afgelopen week 
ging de redactie op bezoek bij de 
familie Dekkers in de Ophelialaan. 
Dochter Tabitha en haar echtge-
noot Abner Cavan en zoon Samuel 
zijn hier drie weken lang op bezoek 
en dat betekent dat zij het ontwik-
kelingswerk in de Filippijnen even 
achter zich hebben gelaten om de 
accu weer op te laden. Tabitha heeft 
in het verleden besloten om gezien 
haar levensbeschouwelijke achter-
grond na haar studie aan de HES in 
Amsterdam zendingswerk te gaan 
doen en via de Engelse organisa-
tie St. Stephens Society kwam zij in 
1996 en 1997 in Hong Kong terecht. 
Hier ontmoette zij Abner Cavan 
die vanuit de Filippijnen ook in de-
ze voormalige Britse Kroonkolonie 
was neergestreken. Na een bezoek 
aan de Filippijnen keerde Tabitha 
voor een jaar terug naar Nederland, 
maar een verlossend telefoontje van 
St. Stephens Society zorgde ervoor 
dat zij in 1999 toch weer terug kon 
omdat besloten was in de stad Cebu 
City, de stad ligt op het eiland Cebu 
aan de oostkust ter hoogte van het 
eiland Mactan, een project met een 
langere looptijd op te zetten met 
tien personen.

Begraafplaatsen
Dat betekende in de praktijk slop-

penwijken bezoeken en met een 
Amerikaans team werd vervolgens 
een kliniek opgezet en er kwam een 
voedselprogramma. Verder werden 
kinderen tijdelijk opgevangen en in-
dien nodig werd er voor gezorgd dat 
eventueel adoptie plaatsvond. We-
reldwijd zijn op deze manier twaalf 
kinderen geadopteerd. Inmiddels is 
het team in Cebu City, een stad met 
meer dan een miljoen inwoners, da-
nig uitgebreid. Ook is er een scho-
lenproject opgestart voor circa 130 
studenten en inmiddels zijn er tien 
in geslaagd een universitaire oplei-
ding te volgen. De kinderen en jon-
geren waar het om gaat wonen vaak 
op begraafplaatsen en dat geldt ook 
voor de vele drugsverslaafden die 
de stad Cebu City kent. Het contrast 
tussen arm en rijk is er enorm groot. 
Deze stad kent overigens sinds 
1992 een officiële stedenband met 
de Haarlemmermeer, nadat de raad 
van kerken al in 1989 een project 
had lopen in Cebu City. Tabitha en 
Abner zijn tussentijds ook getrouwd 
en zijn in het rijke bezit van de in-
middels twee jaar oud zoon Samuel. 
Over Abner Cavan kan nog gezegd 
worden dat hij een ervaringsdes-
kundige is op het gebied van drugs 
want ook hij kwam hier in zijn jonge 
jaren mee in aanraking. Maar mede 
dankzij zijn geloofsovertuiging en 

zijn doorzettingsvermogen heeft hij 
dit achter zich kunnen laten. 
Gewapend met deze kennis en de 
wil om andere mensen te helpen 
is het team waar meerdere echtpa-
ren deel van uitmaken dag en nacht 
bezig om zoveel mogelijk kinderen 
te helpen een beter bestaan op te 
bouwen. Zij worden ondergebracht 
in een onderkomen in het centrum 
van de stad, terwijl drugsverslaaf-
den opgevangen worden ver buiten 
de stad, in de bergen. Door de af-
stand zo groot mogelijk te houden 
wordt het moeilijker gemaakt om 
aan drugs te komen. 

Uiteraard moet een en ander ook 
betaald worden en daarbij is men 
sterk afhankelijk van giften om-
dat de organisatie nu eenmaal niet 
over liggende gelden beschikt. Ta-
bitha en Abner hebben zich tijdens 
hun bezoek aan Nederland ook nut-
tig gemaakt door diverse lezingen 
te houden en de problemen waar 
zij tegenaan lopen te benoemen. 
Donderdag 6 december vliegen zij 
weer terug naar de Filippijnen om 
de draad weer op te pakken en zich 
volledig te richten op het ontwikke-
lingswerk, met de steun van boven-
af. Want dat laatste is de belangrijk-
ste drijfveer voor dit tweetal om dit 
heilzame werk te doen. 

Irritatie omwonenden door gebrekkige communicatie

Bouwaanvraag Ons Tweede Thuis 
schiet in het verkeerde keelgat
Aalsmeer - Een bouwaanvraag 
van Ons Tweede Thuis met betrek-
king tot het woon-, dag- en dien-
stencentrum op het adres Vuur-
doornstraat 11 heeft voor de nodi-
ge commotie gezorgd bij omwonen-
den van de Vuurdoornstraat, de Jas-
mijnstraat, de Stommeerweg, de 1e 
J.C. Mensinghlaan en de Columbia-
hof. Gebleken is namelijk dat de uit-
voering van de bouwwerkzaamhe-
den voornamelijk uitgevoerd gaan 
worden ter hoogte van de Jasmijn-
straat 33 en 31. Bovendien heeft de 
bouwaanvraag invloed op de ver-
keersproblematiek binnen het ge-
deelte Vuurdoornstraat en Jasmijn-
straat omdat het voornemen is het 
verkeer af te wikkelen via een brug 
over de sloot ter hoogte van de Jas-
mijnstraat 31 en het parkeerterrein 
van Het Bonte Schort. Waar moet al 
het bouwverkeer, cliëntenvervoer, 
het personeelsvervoer, de bevoorra-
ding etc. dan zijn weg vinden en het 
ziet er naar uit dat dit via de smalle 
toegang achter Het Bonte Schort zal 
zijn. Verder is er een vrijstelling voor 
een nieuw bestemmingsplan ge-
geven. Hierdoor worden de bewo-
ners van Columbiahof ernstig gedu-
peerd. Tegenover de gemeenschap-
pelijke tuin en de huisnummers 7, 
8 en 9 zal een buitenmuur van Ons 
Tweede Thuis verrijzen en dat bete-
kent dat het uitzicht hier dan weg is 
en het woord planschade komt dan 
al gauw om de hoek kijken.

Nuttige inloopavond                  
Vorige week ontving de redactie al 
een mail van Joop Teunen, bewoner 
van Columbiahof, dat het de bedoe-
ling was om op korte termijn de be-
woners binnen het gebied te infor-
meren over de gang van zaken. Af-
gelopen maandagavond 3 decem-
ber werd deze bijeenkomst onder de 
noemer inloopavond gehouden in 
“De Schakel” en de keuze was ge-
vallen op de kleine zaal. Deze bleek 
maar net groot genoeg om plaats te 
bieden aan de talrijk toegestroom-
de omwonenden. Directeur Ad van 
Leeuwen van Ons Tweede Thuis was 

hierbij aanwezig om tekst en uitleg 
te geven en ook een afgevaardigde 
van de gemeente Aalsmeer gaf van 
zijn aanwezigheid blijk. De verbou-
wing van met name het dagcentrum 
is nodig omdat de gebruikers steeds 
meer ruimte nodig hebben vanwe-
ge bijvoorbeeld uitbreiding van ac-
tiviteiten en bredere rolstoelen etc. 
Dat betekent dat het aantal bezoe-
kers, ondanks de uitbreidingen met 
zes tot zeven zal dalen. Meer ruim-
te wordt verkregen door een aantal 
loze ruimten die er nu nog aanwe-
zig zijn bij het complex te betrekken. 
Het is dus niet zo dat er extra ge-
bouwd wordt. De inschatting is ge-
maakt dat de verbouwing weinig in-
grijpend zou zijn en vandaar dat Ons 
Tweede Thuis een bouwaanvraag 
voor het woon-, dag- en diensten-
centrum heeft ingediend bij de ge-
meente en heeft daarmee volgens 
de wettelijke normen gehandeld. 
Op de gemeentepagina vond ver-
volgens publicatie plaats en daarbij 
werd het postadres van Ons Twee-
de Thuis, Vuurdoornstraat 11 aan-
gegeven. Vervolgens is getracht een 
oplossing te vinden voor de afwik-
keling van het verkeer. Omwonen-
den hadden al eerder gevraagd hier 
eens naar te kijken. 

Alternatieven
Een oplossing werd gevonden bij 
het bestaande houten bruggetje. 
Door deze brug te vervangen door 
een betonnen brug, een slagboom 
te plaatsen en het personeel en de 
chauffeurs van de busjes die de be-
zoekers van het dagcentrum in och-
tenduren brengen en in de middag 
weer ophalen van een pasje te voor-
zien kon hier ook gevolg aan worden 
gegeven. De betonnen brug zou ook 
plaats gaan bieden aan voetgangers 
en fietsers en ook dienst gaan doen 
voor het bouwverkeer. Hiervoor is 
echter nog geen bouwaanvraag 
ingediend. De directeur van Ons 
Tweede Thuis wilde desgevraagd 
overigens best bevestigen, dat er 
bij het opstellen van de bouwaan-
vraag hoofdzakelijk aan het eigen 

belang is gedacht. Wat de aanwe-
zige omwonenden betreft hoeft de 
bouwaanvraag voor de brug niet in-
gediend te worden want zij zien de-
ze afwikkeling absoluut niet zitten. 
Het probleem wordt van de voor-
kant van het gebouw naar de zij-
kant verlegd en komt op hun bord-
je te liggen zo werd ondubbelzinnig 
opgemerkt. Bovendien wordt ge-
vreesd dat de personeelsleden hier 
toch geen gebruik van gaan maken 
en hun auto’s toch aan de openbare 
weg, lees voor de deur van de om-
wonenden, zullen parkeren en dat-
zelfde geldt natuurlijk ook voor de 
bezoekers. Ook wordt gevreesd dat 
bezoekers aan Het Bonte Schort 
parkeerproblemen zullen krijgen. 
Vanuit de gemeente Aalsmeer werd 
vervolgens toegegeven dat de wij-
ze waarop een en ander tot nu toe 
nu afgehandeld is niet direct in aan-
merking komt voor de schoonheids-
prijs. Maar er is nog niets definitief 
besloten en het is nog steeds moge-
lijk het besluit in heroverweging te 
nemen. Directeur Ad van Leeuwen 
gaf hiertoe tijdens de inloopavond al 
een voorzet door op te merken dat 
er samen met de architect, die ove-
rigens ook aanwezig was, te kijken 
naar een vriendelijkere oplossing 
bij de aan te brengen buitenmuur 
waardoor de bewoners van Co-
lumbiahof veel minder hinder zul-
len krijgen. Ook zal worden gezocht 
naar alternatieven voor het afwikke-
len van het verkeer en daarbij wordt 
gekeken naar een oplossing waar-
bij een betonnen brug niet nodig is. 
Ons Tweede Thuis, de architect, de 
gemeente en Joop Teunen, namens 
de bewoners en Richard Killian, na-
mens Het Bonte Schort en de be-
woners van de Stommeerweg zul-
len hiertoe gezamenlijk aan de slag 
gaan en via een constructieve com-
municatie zal met een paar weken 
blijken welke oplossingen gevonden 
zijn. De wil om een oplossing te vin-
den is er en dat was de winst van 
deze avond en een applaus onder-
streepte dit. Wordt binnenkort dus 
vervolgd. 

Wrakkenwet in werking
Aalsmeer - Aalsmeer - Het vaar-
seizoen mag voorbij zijn, maar con-
troleurs van de afdeling onder-
houd en inspectie van de gemeente 
Aalsmeer nemen steeds vaker waar 
dat vaartuigen, overblijfselen van 
vaartuigen en andere voorwerpen in 
openbare wateren stranden, zinken 
of vastraken in de waterkeringen. 
Het is dus weer tijd om de wrak-
kenwet in werking te laten treden. 
In het officieel vorige week heeft 
de gemeente een zestal eigenaren 
van boten gesommeerd een ein-
de te maken aan deze ongewenste 
situatie, of te wel de boten moeten 
weg. De vaartuigen kunnen, zo stelt 

de gemeente, gevaar opleveren voor 
het nautische verkeer, kunnen scha-
de toebrengen aan de oever en zor-
gen bovendien voor een ontsierend 
waterbeeld. In de meeste gevallen 
gaat om vaartuigen die niet afge-
dekt zijn en zinkende zijn of boten 
die in verwaarloosde toestand zijn 
achtergelaten. Zo liggen aan het be-
gin van de Pontweg twee verwaar-
loosde boten, een kajuitboot en een 
nagenoeg geheel gezonken zeilboot 
met een lengte van circa zes meter. 
Verder zijn vier achtergelaten boten 
gesignaleerd op de Westeinderplas-
sen. Nabij het Zwet ligt op de jol-
lensteiger van de gemeente een po-

lyester zeilbootje van circa 3,5 meter 
met een gat in de linkerachterzijde, 
nabij de Koddespoel ligt een stalen 
schippersvlet van zo’n vijf meter, bij 
de jollensteiger nabij de Uiterweg is 
een houten vlet van circa vier meter 
aangetroffen en nabij het Reigerei-
land ligt een (illegaal) afgemeerd 
woonschip. 

De boten dienen voor 21 december 
te zijn verwijderd, anders haalt de 
gemeente ze weg. Voor vragen kan 
contact opgenomen worden met de 
controleurs van de afdeling onder-
houd en inspectie van de gemeente, 
telefoon 0297-387785.

Geldt de wrakkenwet ook voor auto’s? De wagen op de foto - die al een paar jaar op de parkeerplaats bij Albert Heijn 
in Kudelstaart staat - valt onder de categorie ‘wrak van de weg’. Sinds kort, want onlangs viel het voertuig ten prooi aan 
vandalisme. De ruiten zijn kapot geslagen en de lak heeft het ook te verduren gehad. Maar van wie is deze blauwe Toy-
ota eigenlijk? Dader onbekend en eigenaar waarschijnlijk ook...

X

B&W wil ‘voor krediet’ voor PUK
Aalsmeer - Bij een nadere bestu-
dering van het raadsvoorstel is twee 
weken geleden naar voren geko-
men dat in het kredietvoorstel voor 
de bouw van twee scholen en een 
gymzaal in de nieuwe wijk De Riet-
landen in Kudelstaart een bedrag 
van meer dan 1 miljoen niet is mee-
genomen. Toch willen burgemees-
ter en wethouders starten met het 
zgn. PUK-project. In het beraad 
vanavond, donderdag 6 december, 
in het gemeentehuis stellen de be-

stuurders aan de fracties voor om 
voor te financieren. B&w wil de 
stichtingskosten die opgenomen zijn 
om tijdelijke lokalen in te richten en 
pleinen te creëren voor een bedrag 
van 1,3 miljoen in 2009 nu uitgeven 
ten einde de scholen in staat te stel-
len opdracht te verstrekken voor de 
start van de bouw. Stoppen met het 
project betekent dat ook het ontwik-
kelproces voor de zorgwoningen op 
de huidige plek van de scholen bij 
het winkelcentrum stil komt te lig-

gen. En vanwege de groei van Ku-
delstaart staan verder anders ook 
extra kosten op de loer voor het 
plaatsen van tijdelijke noodlokalen 
op het sportveld. Er is inmiddels een 
onafhankelijk accountantsbureau 
opdracht gegeven naar de verant-
woordelijkheden in de procesgang 
en de juistheid van de aangeleverde 
documenten te onderzoeken. Als de 
fracties akkoord gaan, kan volgens 
planning begin maart de eerste paal 
voor PUK de grond in.
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Reactie van een Schiphol-zeurder
Aalsmeer - Dat de heer de Vries 
uit Ter Aar met zijn ingezonden stuk 
‘Niet zeuren …’ trots is op Schiphol 
mag best. Maar dat vele Aalsmeer-
ders de geluidsoverlast van Schip-
hol meer dan spuugzat zijn, dat is 
ook hun goed recht. Waarschijn-
lijk woonde de heer de Vries in 
Aalsmeer vóór de ingebruikna-
me van de Polderbaan en het ont-
lasten van de Buitenveldertbaan in 
2005 en heeft hij niet meegemaakt 
dat sindsdien  de overlast tot voor-
jaar 2007 met meer dan 100% is ge-
stegen en tot overmaat van ramp dit 
jaar vanaf 13 augustus tot op heden 
door het vollopen van een meetpunt 
ten zuidoosten van Rijsenhout - van-
wege  een experiment van de lucht-
verkeersleiding - het aantal vlieg-
tuigbewegingen (landen en starten) 
van circa 5000 in juli naar 10.000! 
per maand in oktober/november is 
toegenomen. Opnieuw dus een ver-
dubbeling. En als de inwoners van  
Aalsmeer-Oost en Zuid onder de 
Aalsmeerbaan  van ’s morgen 7.00 
uur (soms reeds vanaf 6.00 uur) tot 
’s avond s 23.00 uur om de minuut 

50 tot 90 decibel over zich heen krij-
gen, de televisie ondanks tweemaal 
isolatie bijna niet is te verstaan, laat 
staan verblijf in de tuin, dan denk ik 
dat dat wel wat andere koek is dan 
af en toe een vliegtuig over je heen  
te krijgen in Ter Aar, ver weg van de 
Aalsmeerbaan. De opkomst in het 
gemeentehuis op woensdag 28 no-
vember liet zien dat honderden in-
woners van Aalsmeer daar kwamen 
‘zeuren’ over de enorme toename 
van de geluidshinder in hun regio en 
de volksverlakkerij die Schiphol toe-
past om Aalsmeer als geluidsafval-
put te gebruiken. En wat het wonen 
in een hutje op de hei betreft, niet 
onaardig maar wij willen het ook ge-
woon in Aalsmeer leefbaar houden. 
En daar is op dit moment door de 
enorme geluidsoverlast geen sprake 
meer van.
Ik ben geen milieu-freak maar een 
gewone burger uit Aalsmeer, die 
al 45 jaar onder de Aalsmeerbaan 
woont en vóór 2005 nooit heeft ‘ge-
zeurd’.
Naam en adres bij de redactie 
bekend

ingezonden

De oversteek van de Aalsmeerderweg naar de Kerkweg moet veiliger, vinden 
meiden van de Kerkweg. 

Actie schoolmeiden voor 
veiligheid bij Kerkweg
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
28 november hadden vier meiden 
uit Oost een afspraakje met burge-
meester Pieter Litjens en Wethouder 
Ronald Fransen. De meiden, Manon 
Boerlage, Shadee Schouten, Robin 
van As en Marthe Burgers, hebben 
handtekeningen verzameld. Met 
deze petitie willen ze de gemeente 
overtuigen dat er aanpassingen ge-
maakt moeten worden om het over-
steken van en naar de Kerkweg en 
de Aalsmeerderweg veiliger te ma-
ken. Door de nieuwe woonwijk is 
het steeds drukker geworden op 
de Aalsmeerderweg en daardoor 
steeds gevaarlijker voor voetgan-
gers en fietsers om over te steken. 
Het komt regelmatig voor, dat kin-
deren en ouders die met de fiets van 
en naar school gaan, lange tijd moe-
ten wachten voordat er overgesto-
ken kan worden. Als dit nu al ge-
beurt wat zal de situatie dan worden 
als de woonwijk klaar is en er nog 
meer verkeer gebruikt gaat maken 
van de Aalsmeerderweg. Door de 

bushalten aan beide kanten is het 
overzicht slecht als er bussen staan 
en ronduit gevaarlijk. Op eigen ini-
tiatief hebben de meiden een peti-
tie opgesteld en zijn langs de deu-
ren gegaan om handtekeningen te 
verzamelen. Veel bewoners van de 
Kerkweg, de Aalsmeerdeweg en de 
Oosteinderweg waren bereid deze 
petitie te ondersteunen.  Wethou-
der Fransen, die zelf ook dicht bij 
de Kerkweg woont,  was het volle-
dig eens met de kinderen en zette 
als laatste zijn handtekening.  Na 
goed overleg met de burgemeester 
en wethouder is er besloten dat de 
gemeente samen met een verkeers-
deskundige naar het probleem gaat 
kijken en krijgen de meiden voor 
de kerst antwoord van de gemeen-
te wat hier aan gedaan kan en gaat 
worden. Manon, Shadee, Robin en 
Marthe hopen dan ook dat ze met 
deze actie bereiken dat er op korte 
termijn maatregelen getroffen zul-
len gaan worden om de veiligheid te 
vergroten. 

Gemeente gaat zelf geluids-
overlast Schiphol meten
Aalsmeer - In de discussie over 
geluidsoverlast is het onduidelijk 
wat nu dé feiten zijn. De gemeen-
te Aalsmeer is van mening dat het 
noodzakelijk is om geluid echt te 
meten om een goed beeld te krij-
gen van de werkelijke overlast. Er 
zijn harde feiten nodig om duidelijk 
te maken hoe de situatie in de prak-
tijk is. Dit in tegenstelling tot wat tot 
nu toe gebruikelijk is in de discussie 
over Schiphol waarbij wordt uitge-
gaan van theoretische modellen.
De gemeente Aalsmeer heeft be-
sloten om, samen met het bedrijf 
Geluidsnet, op zeven plekken in 
Aalsmeer meetpunten neerzetten 
waarmee gericht de hoeveelheid ge-
luid kan worden gemeten die over-
vliegende vliegtuigen maken. Twee 
meetpunten in Kudelstaart, twee 
meetpunten in Aalsmeer Oost en 
drie meetpunten in Aalsmeer Dorp. 
Deze spreiding van meetpunten is 
nodig om een goed beeld te krijgen 

van het verloop van het geluid en 
om ‘ander’ geluid zoals passerende 
vrachtwagens te kunnen uitfilteren.

Locaties gezocht
De gemeente Aalsmeer is op zoek 
naar locaties waar dergelijke meet-
punten kunnen worden gereali-
seerd. Randvoorwaarden voor de 
locaties zijn (bij voorkeur) een plat 
dak, een stopcontact in de buurt en 
een breedband internetaansluiting. 
Iedereen die de gemeente Aalsmeer 
wil helpen deze meetpunten te rea-
liseren kan zich aanmelden via in-
fo@aalsmeer.nl, ten name van de 
heer N. Portman, onder vermelding 
van Geluidsmeetpunten. Meer in-
formatie over Geluidsnet en Geluid-
smeetpunten is te vinden op www.
geluidsnet.nl. Onder andere de ge-
meenten Amsterdam, Haarlemmer-
meer, Haarlemmerliede, Heemskerk 
en Zaanstad maken al gebruik van 
deze meetpunten van Geluidsnet.

Milieu staat centraal in het 
politiek café van PACT
Aalsmeer - Op dinsdag 11 decem-
ber organiseert PACT-Aalsmeer in 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat 4 een politiek café over 
wat klimaat-neutraal in de prak-
tijk kan betekenen. PACT, de loka-
le Aalsmeerse politieke partij waarin 
PvdA, D66 en Groen Links samen-
werken, heeft duurzaamheid hoog 
op de agenda staan. Na de verto-
ning van de film ‘Een ongemakke-
lijke waarheid’ in oktober en het be-
zoek aan de klimaatneutrale kas in 
november volgt nu de discussie over 
de weerbarstige dagelijkse praktijk. 
Er wordt gebrainstormd over de 
richting die het op zou kunnen. Er 
zijn al wat onderwerpen geïnventa-
riseerd. Natuurlijk weer de kassen 
die wellicht energie kunnen opwek-

ken. Ook de aanleg van aardgas-
tappunten en het bekijken van de 
nieuwe dienstregeling van de bus 
krijgt aandacht. PACT vraagt ook 
aan de gemeentebestuurders wat 
zij kunnen doen. De partij hoopt na-
tuurlijk ook op inbreng van ideeën 
van de bezoekers van de avond. Na-
tuurlijk is het grotendeels koffiedik 
kijken. Tenslotte weet niemand wat 
de toekomst zal zijn. Vast staat wel 
dat het klimaat opwarmt. Nu nog 
de remedie om deze zaak op goede 
manier het hoofd te bieden. Met de 
leden en belangstellenden zal over 
het milieu worden gediscussieerd. 
PACT Aalsmeer hoopt op veel be-
langstelling voor deze milieu-avond 
die om 20. 00 uur begint. Zie ook: 
www.pactaalsmeer.nl.

De bouwweg, genomen vanaf de Hornweg. Al helemaal klaar! 

Bijeenkomsten bewoners in januari
Omlegging N201 Aalsmeer 
Uithoorn in volle gang
Aalsmeer - De werkzaamheden 
voor de omlegging van de N201 is in 
Aalsmeer en Uithoorn in volle gang. 
Zo is de aanleg van de bouwweg 
vanaf de Legmeerdijk tot aan de 
Middenweg, kruisend over de Horn-
weg, nagenoeg voltooid. Ook een 
groot deel van de zandbaan voor 
de nieuwe weg is inmiddels aange-
legd. Vorige week is een aanvang 
gemaakt met het ontgraven van het 
veen op de plaats van de toekom-
stige tunnelbak in De Bovenlanden, 
het gebied tussen de Ringvaart en 
de Oosteinderweg. Bij de ontgra-
ving van het veen kan zwavelwa-
terstof vrijkomen en dit kan nare 
geurtjes geven. De concentraties 
zijn overigens niet schadelijk voor 
de gezondheid. De ontgraving ge-
beurt middels een baggerschip. Tot 
vier meter onder het maaiveld wordt 
het veen weg weggehaald en ver-
volgens verscheept naar de loswal 
bij de Bosrandweg. 

Tunnelbak volledig ontgraven
De lokale wegen in Aalsmeer wor-
den ontlast. Vanaf de loswal wordt 
het veen dan met vrachtwagens 
vervoerd naar het hiervoor ingerich-
te veendepot bij de Fokkerweg. Het 
transport duurt ongeveer drie maan-
den. Elke dag worden er zo’n hon-
derd tot honderdvijftig vrachtwa-
gens met veen afgevoerd. De tun-
nelbak ter hoogte van de Ringvaart 
met de Aalsmeerderdijk is al volle-
dig ontgraven. Binnenkort wordt er 
in twee lange dagen onderwater be-

ton gestort. Eén stort vindt plaats in 
de week voor kerst en één in janu-
ari. 

Afsluiting Randweg
Vanaf maandag 7 januari wordt de 
aansluiting van de Randweg op de 
Legmeerdijk permanent afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Er is 
dus geen doorgaand verkeer meer 
mogelijk tussen deze twee wegen, 
wel overigens voor fietsers en voet-
gangers. De afsluiting is nodig voor 
de bouw van de fly-over over de 
Legmeerdijk. De fly-over is bedoeld 
om het verkeer van de Bloemenvei-
ling Aalsmeer op de nieuwe N201 
te laten instromen. Voor de aanleg 
van de fly-over wordt een bouwweg 
aangelegd, parallel aan de Rand-
weg. 

Website
Tot slot: Op 9 en 23 januari vin-
den er klankbordgroep-bijeenkom-
sten plaats. Op 9 december voor de 
Hornweg en omstreken en op 23 
januari voor de Oosteinderweg en 
omgeving. Meer informatie over de 
deelprojecten en de omlegging is 
te vinden op www.n201.info. Voor 
Aalsmeer en Kudelstaart is aan de 
Aalsmeerderweg 143 een informa-
tiecentrum ingericht. Het centrum 
is geopend op maandag- en woens-
dagmiddag tussen 13.00 en 17.00 
uur en telefonisch bereikbaar op 
06-51388980. Het centrum is overi-
gens tussen 24 december en 4 janu-
ari gesloten. 

Start verkoop woningen 
Bilderdammerweg later
Kudelstaart - Op donderdag 22 no-
vember is het voorstel voor het bou-
wen van starterswoningen aan de 
Bilderdammerweg in de gemeente-
raad behandeld. De raad heeft aan-
gegeven dat een aantal zaken ver-
der uitgezocht dient te worden. 
Het gaat om de mogelijkheid een 
aantal woningen te gaan verhuren 
en een regeling waarbij de koop-

woningen behouden blijven voor 
de starters, bijvoorbeeld door een 
terugkoopregeling. Het uitzoeken 
van deze zaken vergt enige tijd. De 
woningen zullen daarom niet zoals 
eerder werd aangegeven in decem-
ber 2007 in de verkoop gaan. De ge-
meente gaat er nu vanuit dat in fe-
bruari 2008 een begin kan worden 
gemaakt met de verkoop.

Open brief aan directeur 
Luchtverkeersleiding
Aalsmeer -Geachte heer Riemens: 
Als voorzitter van de bewonersver-
eniging GEUS wil ik u allereerst be-
danken dat u de 28e november naar 
Aalsmeer bent gekomen. Het is zeker 
een belangrijke eerste stap op weg 
naar een betere verstandhouding 
tussen de bewoners van Aalsmeer 
en de Luchtverkeersleiding Neder-
land. Ik vat uw komst op als een te-
ken dat u serieus werk gaat maken 
van het vermijden van vermijdba-
re hinder in Aalsmeer. Ik verwacht 
dan ook dat u binnenkort al terug-
komt om verder met ons te spreken 
over de vermijdbare hinder van de 
Aalsmeerbaan én de Zwanenburg-
baan. Vanzelfsprekend zijn we zeer 
ingenomen met uw toezegging de 
28e november om het 2+2 baange-
bruik terug te brengen tot maximaal 
20 minuten per start- en landing-
spiek. Het kan u die avond niet ont-
gaan zijn dat het 2+2 baangebruik 
desastreus is voor de leefbaarheid 
in Aalsmeer. Voor de bewoners van 
Aalsmeer (en die in Uithoorn, Am-
stelveen, Zwanenburg, etc.) is sub-
stantieel 2+2 baangebruik volstrekt 
onaanvaardbaar. Voor de korte ter-
mijn én voor de middel- en lange 
termijn! In een andere heikele kwes-

tie bent u ons nog niet tegemoet ge-
komen. En dan doel ik op de ver-
mijdbare overlast van de Kaagbaan. 
Uw proef om de bewoners van Rij-
senhout door middel van een wij-
ziging van een uitvliegroute van de 
Kaagbaan te ontzien heeft voor de 
bewoners van Aalsmeer rampzali-
ge gevolgen gehad. Als gevolg van 
die proef dreigde u de wettelijke 
geluidsnorm bij Rijsenhout te over-
schrijden; u besloot toen om de helft 
van het verkeer voor de Kaagbaan 
af te wikkelen via de Aalsmeer-
baan. Een verpeste zomer was daar-
van het gevolg. U en ik weten dat 
u een herhaling kunt voorkomen 
door aan de minister een onthef-
fing te vragen voor de proef bij Rij-
senhout. Daarmee helpt u de bewo-
ners van Rijsenhout (die hebben om 
die proef gevraagd), de bewoners 
van Aalsmeer en uiteindelijk ook 
uzelf. Het is dus van tweeën een: 
of u vraagt alsnog een ontheffing 
aan, of u beëindigt de proef. Ik hoor 
graag van wat het is geworden. Zo 
zijn er nog een aantal kwesties die 
ik graag met u bespreek. Ik schrijf u 
binnenkort weer.
Met vriendelijke groet,
J. Boomhouwer, voorzitter GEUS.

Vanavond Beraad en Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
6 december, vindt de een na laat-
ste vergadering van het beraad en 
de raad in 2007 plaats. De avond 
begint om 20.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis met het be-
raad, dit maal onder voorzitterschap 
van de VVD-fractievoorzitter Vivian-
ne Boerma-Smit. Hamerstukken zijn 
het verzoek tot vrijstelling voor het 
herbouwen van een woning aan de 
Uiterweg 130, het nieuwe voorberei-
dingsbesluit Landelijk Gebied Oost-
einde, wijziging Gemeenschappelij-
ke regeling Schadeschap Schiphol 
en de jaarrekening van het GHOR. 
Ook snel wil het college de veror-
dening tot wijziging van de rege-
ling inzake de behandeling van be-
zwaarschriften en het instellen van 
een nieuwe bestemmingsreserve 
‘toekomstige uitgaven maatschap-
pelijk nut’ de revue laten passeren. 
Behandelstukken zijn de kadernota 
Wmo-beleid, beleidskaders voor ka-
merverhuur, modernisering wet So-
ciale Werkvoorziening en voortgang 
van het project Pedagogische Unie-
locatie Kudelstaart (PUK) of te wel 
de scholenbouw in De Rietlanden. 
Het beraad wordt besloten met de 
rondvraag. 
Na een korte pauze wordt rond half 
elf gestart met de raadsvergade-
ring en hier neemt burgemeester 
Pieter Litjens de voorzittershamer 

ter hand. Een belangrijk en beladen 
onderwerp in de raad is de ontwik-
keling wel of niet van een gezond-
heidscentrum op het Praamplein. 

Besloten deel voor aankoop
Na dit onderwerp worden bezoe-
kers en journalisten gevraagd de 
raadzaal te verlaten. Een besloten 
beraad vindt dan plaats over wel 
of niet een krediet verlenen voor 
de aankoop van een kwekerij aan 
de Hornweg voor grondverwerving 
voor Green Park Aalsmeer. De frac-
ties hadden het college om nade-
re informatie gevraagd. Deze infor-
matie is vrijdag 30 november jl. on-
der geheimhouding aan de raadsle-
den beschikbaar gesteld en worden 
vanavond dus ‘geheim’ besproken. 

Na ongeveer 25 minuten mag ie-
dereen weer naar binnen en wordt 
de raad nog vijf minuten voortgezet. 
Het onderwerp deze vijf minuten: 
Kredietverlening aankoop kweke-
rij in Green Park Aalsmeer of te wel 
het ‘geheim’ wordt onthuld… Wat er 
nu al te onthullen valt: Het betreft de 
kwekerij van de firma P. Kooij en het 
aankoopbedrag wat hier mee ge-
moeid is bedraagt 14.100.000 euro! 
Het kantoor aan de weg blijft ge-
handhaafd en oplevering vindt, als 
de raad akkoord gaat, in vier delen 
plaats.

Toename verkeer oorzaak chaos
Groeitijden verkeerslichten 
Aalsmeerderweg aangepast
Aalsmeer - “Vorige week meld-
de ik van de verkeerschaos op de 
Aalsmeerderweg Wij dachten dat 
het kwam door een wijziging van de 
instelling van deze installatie. He-
laas was dat niet zo en zijn er nu 
reeds aanpassingen gedaan waar-
door het probleem opgelost is. De 
provincie heeft dit zeer correct op-
gelost”, vertelt Ger Loogman van 
het gelijknamige tank- en wasstati-
on. En hij vervolgt: “Naar aanleiding 
van de melding over de verkeers-
lichten op de Aalsmeerderweg/Leg-
meerdijk hebben zij de verkeersre-
gelinstallatie N231-Schwijzerlaan 
(Aalsmeerderweg) onderzocht. Er 
zijn de afgelopen tijd geen groen-
tijden gewijzigd en er zijn ook geen 
storingen aanwezig. Wij hebben ge-
constateerd dat afgelopen zaterdag 
het drukste uur  omstreeks half vier 
‘s middags circa 700 auto’s werden 
verwerkt door het verkeerslicht. Ook 
een maand eerder op een zaterdag 
was dat het geval. Dat toch niet al 
het verkeer verwerkt wordt, geeft 
aan dat er een toename is van ver-

keer op de aansluiting met de N231 
Legmeerdijk. Om het verkeer beter 
te verwerken heeft de provincie vori-
ge week de groetijden per direct op-
gehoogd voor de Aalsmeerderweg.
De reden van extra verkeer kunnen 
zij niet direct achterhalen. Het is ook 
mogelijk dat vroeger veel verkeer via 
de Aalsmeerderweg richting N201 
(Hoofdorp/Aalsmeer) reed. Aange-
zien daar veel werkzaamheden en 
afgesloten wegen zijn, is het moge-
lijk dat de automobilisten een an-
dere route kiezen, wat weer leidde 
tot een overbelaste verkeerslichten-
regeling op de N231-Aalsmeerder-
weg. Tevens is te stellen dat de uit-
breiding van Nieuw Oosteinde ook 
voor veel extra verkeer zorgt op de 
Aalsmeerderweg, omdat de ontslui-
ting op de Legmeerdijk nog niet mo-
gelijk is. Aan de daar geplande ro-
tonde wordt hard gewerkt.” Zowel 
Loogman, de tuincentra en de be-
woners van de Aalsmeerderweg zijn 
zeer blij met de snelle en correcte 
afhandeling van dit probleem door 
de provincie.

Met drank op achter stuur
Aalsmeer - Op vrijdag 30 november 
is een 33-jarige man uit Amstelveen 
betrapt op rijden onder invloed van 
alcohol. Vanwege de zware aanrij-
ding met helaas twee doden en een 
gewonde had de politie afzettingen 
geplaatst om alle hulpverleners hun 
werk te kunnen laten doen. De Am-
stelvener keerde op verzoek van de 
politie, draaide, maar reed vervol-

gens toch langs de afzetting. Agen-
ten konden de bestuurder nog tot 
stoppen dwingen. Er werd alcohol 
geroken. In het bureau stokte het 
ademanalyse-apparaat bij 535 Ugl. 
Het rijbewijs van de 33-jarige invor-
deren, bleek niet mogelijk. De Am-
stelvener bleek in 1999 al zijn rijbe-
wijs te hebben moeten inleveren. Er 
is proces-verbaal opgemaakt.

Fonds Buurtinitiatieven 
voor activiteiten in wijken
Aalsmeer -Aalsmeer - In 2008 start 
het nieuwe seizoen voor aanvragen 
uit het Fonds Buurtinitiatieven. Het 
fonds buurtinitiatieven is een fonds 
van de gemeente Aalsmeer en wo-
ningcorporatie Eigen Haard. Met het 
fonds worden activiteiten in wijken 
en buurten gestimuleerd die leiden 
tot meer leefbaarheid, sociale sa-
menhang of veiligheid. 
Iedere inwoner van Aalsmeer met 
een idee voor een buurtactivi-
teit kan een aanvraag doen bij het 
fonds. Aanvragen uit het verleden 
waren bij voorbeeld: een buurtbar-

becue in de Stommeer, de aanvraag 
voor een zintuigenberm in het Dorp, 
een bijdrage in de kosten van een 
zaalvoetbal toernooi in Kudelstaart 
of de herinrichting van een speel-
plek aan de Uiterweg. 
Ook in 2008 staat het fonds weer 
ter beschikking aan alle inwoners 
van Aalsmeer. Het aanvraagformu-
lier, de criteria en een aantal voor-
beelden van buurtinitiatieven zijn 
beschikbaar op www.aalsmeer.nl 
(pagina wijkgericht werken). Direct 
contact is mogelijk via 0297-387731, 
gemeente Aalsmeer.

Inloop en vergadering 
Dorpsraad Kudelstaart
Aalsmeer -Kudelstaart - Op 
woensdag 12 december vergadert 
de Dorpsraad in het dorpshuis in 
Kudelstaart. De vergadering be-
gint om 20.00 uur en wordt vooraf-
gegaan door een inloop-half-uurtje 
voor vragen en/of suggesties vanuit 
de gemeenschap van 19.30 tot 20.00 
uur. Daar is, buiten een lid van de 
Dorpsraad, ook iemand van de poli-
tie aanwezig die u met uw vraag of 
idee behulpzaam kan zijn.
De vergadering is openbaar, dus 
mocht u dit eens willen meemaken, 
komt u dan eens kijken. Ook de po-
litiek is aanwezig en uiteraard staan 

alle bestuursleden van de Dorps-
raad op scherp. “Wie weet, kunnen 
we u als Dorpsraad helpen”, aldus 
voorzitter Robert Uytenbogaardt. 
Ook is de Dorpsraad op zoek naar 
nieuwe, enthousiaste leden die zich 
willen inzetten voor hetdorp. “Kom 
eens langs op een van de verga-
deringen of vraag ons om meer in-
formatie”, besluit Uytenbogaardt. E-
mailen kan natuurlijk ook: dorps-
raadkudelstaart@hotmail.com. 
Bellen kan naar voorzitter Robert 
Uytenbogaardt, tel. 06-53153252 
of secretaris Ria Boon, tel. 0297-
328169.
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Keurmerk Veiling Ondernemen bij Trade Centre

Bedrijventerrein-avond als 
zeer nuttig ervaren
Aalsmeer - De veiligheid van de 
bedrijventerreinen Hornmeer, Mo-
lenvliet, Witteweg en Zwarteweg 
heeft de permanente aandacht van 
Trade Centre Aalsmeer (TCA), politie, 
brandweer en gemeente. Onder het 
motto “Meer licht geeft meer zicht” 
staat de aandacht voor een goede 
buitenverlichting van bedrijven cen-
traal. Na de recente inbraken op be-
drijventerreinen helaas weer een 
actueel onderwerp. Met het thema 
“Opgeruimd staat netjes” heeft TCA 
de afgelopen maanden aandacht 
gevraagd voor een opgeruimd be-
drijventerrein. In oktober en novem-
ber hebben vertegenwoordigers van 
de gemeente, politie, brandweer en 
TCA een schouw gehouden op be-
drijventerreinen. Zowel bij daglicht 
als in de avonduren. Om erachter 
te komen wat hiervan de resultaten 
zijn en wat de gemeente inmiddels 
aan taken heeft verricht is op don-
derdag 29 november een themabij-
eenkomst “Keurmerk Veilig Onder-
nemen” gehouden.

Voorzitter Jaap Piké
Tot groot genoegen van Jaap Piké, 
voorzitter van TCA, hadden vele on-
dernemers en ook burgemeester 
Pieter Litjens de weg naar “de Le-
gakker” in de Turfstekerstraat we-
ten te vinden om van hem te ver-
nemen hoe de vlag er bij hing. Ook 
wethouder Berry Nijmeijer en vei-
ligheidsmanager Peter Hamme-
cher van Platform Criminaliteitsbe-
heersing Amsterdam Amstelland 
(PCA Amsterdam Amstelland) wer-
den in de gelegenheid gesteld hun 
zegje te doen. Een schouw met be-
trekking tot het motto “Opgeruimd 
staat netjes” heeft aangetoond dat 
er her en der nog wel wat verbe-
terd kan worden. Met name het op-
stellen van pallets tegen bijvoor-
beeld panden of gewoonweg op 
straat geeft aan dat hier nog niet 
voldoende grip op is. Ook komt het 
voor dat materialen buiten staan en 
met name het bedrijventerrein Wit-
teweg vraagt, zolang er nog werk-
zaamheden en verhuizingen zijn, de 
nodige aandacht. Tevens is er graf-
fiti waargenomen. Een avond- en 
nachtschouw met betrekking tot het 
motto “Meer licht geeft meer zicht” 
levert ook een aantal opmerkingen 
op. Tijdens de presentatie wordt ter 
verduidelijk gebruik gemaakt van 
fotomateriaal. De straatverlichting 
op het Hornmeerterrein is verbeterd 
maar wel weden er elders diver-
se gebreken aan de openbare ver-

lichting geconstateerd en dit is aan 
de servicedienst doorgegeven. Ver-
der is geconstateerd dat de brand-
gangen bij de Turfstekerstraat on-
verlicht zijn. De verlichting op het 
bedrijventerrein Witteweg laat ook 
te wensen over maar daar het hier 
geen openbare verlichting betreft, 
maar particulier is het wellicht zin-
vol aan de hand van een PowerPoint 
presentatie uitlegt over het belang 
van goede verlichting te geven. Bij 
diverse bedrijven bestaat de bui-
tenverlichting uit niet veel meer dan 
een gloeiende spijker en de getoon-
de foto’s spraken voor zich. Dat gold 
overigens ook voor de foto’s bij die 
bedrijven waar de verlichting wel in 
orde was. Ook de Nieuwe Meerbo-
de werd tijdens de schouw bezocht 
en hier werd geconstateerd dat het 
vrij eenvoudig was om via de open-
staande achterdeur het pand te be-
treden en vervolgens geen mede-
werker tegen te komen en vrijelijk 
rond te lopen omdat er, gezien het 
tijdstip, dinsdag 27 november om-
streeks 18.00 uur, op de eerste ver-
dieping een maaltijd werd genut-
tigd. Voorts werd geconstateerd dat 
het aangeven van de huisnummers 
voor verbetering vatbaar is. Politie, 
ambulance en brandweer kunnen 
bij een melding vanuit de meldka-
mer bij duidelijke nummering snel-
ler ingrijpen. Het bedrijventerrein 
Uitweeg is vooral in het weekeinde 
het domein van de uitgaande jeugd 
die het nabijgelegen jongerencen-
trum N201 bezocht hebben.

Wethouder
Wethouder Berry Nijmeijer, zelf ook 
deelgenoot van het schouwen, kon 
vertellen dat de verlichting op het 
bedrijventerrein Uitweeg inmiddels 
de nodige aandacht krijgt en dat 
geldt ook voor de zaterdagavon-
den en de jeugd. Ook hierover wor-
den gesprekken gevoerd met politie 
en N201. In zijn algemeenheid is er 
nog wel wat te don als het gaat om 
schoon, heel en veilig. Op het ge-
bied van het bestrijden van zwerf-
vuil bijvoorbeeld meer prullenbak-
ken plaatsen. Het wegdek kan hier 
en daar verbeterd worden en de 
parkeerbehoefte is groter geworden. 
Er wordt geparkeerd op plaatsen die 
hoervoor niet bestemd dan wel in-
gericht zijn. Ook houden trottoirs 
plotseling op te bestaan en wordt 
openbaar gebied ingepikt door be-
drijven. Brandkranen dienen goed 
geregeld te zijn en vooral ook be-
reikbaar te zijn. Het Keurmerk Veilig 

Ondernemen dient omarmd te wor-
den en afgesproken is dat wethou-
der Ronald Fransen het onderhoud 
en beheer in zijn portefeuille krijgt. 
Berry Nijmeijer gaat bezien wat er 
aanvullend nog moet gebeuren en 
zal hier dan budget voor vragen. Al 
met al is er een positieve stap voor-
waarts gezet en veel bedrijven zijn 
goed bezig. Goed onderhoud is een 
zaak van alle ondernemers.

Platform
Namens het Platform Criminaliteits-
beheersing Amsterdam Amstelland 
kon veiligheidsmanager Peter Ham-
mecher zijn bijdrage openen met de 
mededeling dat op maandag 26 no-
vember 2007 een convenant voor de 
periode 2007- 2010 is ondertekend 
met 20 tekende partijenbestaande 
uit ondernemers, gemeente, politie, 
Werkgroep Amsterdam, Werkgroep 
Amstelland. Criminaliteit samen be-
strijden met veiligheidsketens on-
der bestuurlijke regie en effectieve 
samenwerking zoals Keurmerk Vei-
lig Ondernemen. Informatie delen, 
rekening houden met elkaar en el-
kaar weten te vinden, de organisa-
tie hebben voor samenwerking en 
goed afspraken maken en nakomen 
zijn hierbij van belang evenals een 
ondersteunend PCA. 

Ondernemen
Wat voorbeelden van PCA-activi-
teiten zijn: onderzoek veiligheids-
ontwikkeling, investeringsregeling, 
gezichtsscan, early warning system 
Zuid As, overlastdonatie, KVO ver-
betering, partners bij elkaar bren-
gen en overvallenaanpak: politie-in-
zet en training. Wat beweegt onder-
nemers om hieraan mee te doen? 
Risico is immers normaal, de pri-
maire focus is gericht op onderne-
men”, “Bouwen” en niet jezelf “in-
dekken”. Het rendement van vei-
ligheidsinvesteringen moet je maar 
geloven, dat is taak van de overheid. 
Of ook, minder derving, arbo, veilig 
gevoel, solidariteit, gezond verstand, 
verantwoordelijkheid nemen, repu-
tatie, eisen kunnen stellen aan een 
ander. Peter Hammecher eindigt 
zijn bijdrage met de vraag: “wat be-
weegt u?”. “En wat kan ik voor u be-
tekenen?” De opmerking vanuit de 
zaal dat in de werkgroep KVO ook 
ondernemers moeten zitten wordt in 
ieder geval opgepakt en in een on-
gedwongen samenzijn werd vervol-
gens nog even nagepraat over de als 
zeer nuttig ervaren bijeenkomst, die 
natuurlijk een vervolg zal krijgen.

Provincie investeert in 
zorgplaatsen jeugd
Aalsmeer - Ook in 2008 zet de pro-
vincie Noord-Holland zich in voor 
het verbeteren van het aanbod en 
de kwaliteit van de jeugdzorg. Op 
27 november hebben Gedeputeer-
de Staten het Uitvoeringsprogram-
ma Jeugdzorg 2008 vastgesteld. In 
totaal bedragen de uitgaven voor 
jeugdzorg voor volgend jaar 80,5 
miljoen euro. Het grootste deel 
wordt gefinancierd door het Rijk. 

Vier speerpunten
Ook in 2008 staan de volgende pun-
ten centraal: optimale afstemming 
van het zorgaanbod op de vraag, 
verkorting van de wachtlijsten, meer 
samenhang in het aanbod voor 
jeugd en versterking van de positie 
van de cliënt. Het zorgaanbod wordt 
vanaf 2008 structureel uitgebreid 
met 3,8 miljoen. Er wordt geïnves-
teerd in nieuwe zorgaanbodplaat-
sen om de wachtlijsten te verminde-
ren. Het verkorten van de wachttij-
den blijft een prioriteit. Goede regi-
stratie en informatie is erg belang-
rijk. De Verwijsindex risicojeugd 
moet daarbij helpen. De Verwijsin-
dex maakt inzichtelijk bij welke in-
stellingen een kind bekend is. 
Hierdoor kan de hulp beter geco-
ordineerd worden en wordt dubbel 
werk voorkomen. De provincie wil 
dat er in 2008 één systeem voor de 

verwijsindex in Noord-Holland wordt 
ingevoerd in samenwerking met ge-
meenten. Ook zal de provincie het 
initiatief nemen om de pleegzorg te 
verbeteren. Dit gebeurt in overleg 
met instellingen maar ook met ver-
tegenwoordigers van pleegouders. 
Naast de uitbreiding van het aantal 
pleegzorgplaatsen zal ook een be-
drag van 70.000 euro subsidie wor-
den toegekend om de wachtlijst 
te verkorten voor cursussen voor 
pleegouders. 
Ook maakt de provincie, op initiatief 
van minister Rouvoet, afspraken met 
gemeenten over goede aansluiting 
van de jeugdzorg op de centra voor 
Jeugd en Gezin. Goede aanslui-
ting voorkomt dubbelingen en dat 
er onnodig lange wachttijden ont-
staan. De provincie stelt een budget 
van 100.000 euro beschikbaar voor 
Eigen Kracht conferenties. Eigen 
Kracht is een methode die uitgaat 
van de kracht van de burger zelf. De 
hulpvrager en zijn omgeving (fami-
lie) maken samen een plan om zelf 
tot een oplossing te komen, zon-
der een beroep te doen op regulie-
re jeugdzorg. 2008 Is het laatste uit-
voeringsjaar van het lopende vierja-
rig beleidskader. 
Het uitvoeringsprogramma Jeugd-
zorg 2008 is te downloaden op 
www.noord-holland.nl

Drie lichtgewonden bij 
brand in Rembrandthof
Amstelveen - Bij een brand in de 
laad- en losruimte van winkelcen-
trum Rembrandthof in Amstelveen 
zijn zondagavond 2 december drie 
beveiligingsmedewerkers lichtge-
wond geraakt. 
Zij hadden rook ingeademd en zijn 
ter plaatse door ambulanceperso-
neel onderzocht. De brand brak 

aan het begin van de avond uit. De 
sprinklerinstallatie trad in werking 
het automatisch brandmeldsysteem 
alarmeerde de brandweer. 
De brandweer had het vuur snel on-
der controle en heeft de ruimte ge-
ventileerd om de rook te verdrijven. 
De oorzaak van de brand is onbe-
kend.

Uitzonderlijk ‘geval’ bij Van Kouwen

Opel Astra met 1.1 miljoen op 
de teller weer als nieuw!
Aalsmeer - Aalsmeer - De heer 
Ger Kramer kocht in 1999 een 
Opel Astra diesel bij Van Kouwen 
Aalsmeer (dat toen nog Van Lent 
Aalsmeer heette) in de bedrijfswa-
genuitvoering met het doel daar 
veel kilometers mee te gaan ma-
ken. Dat het er echt veel zijn gewor-
den blijkt nu, slechts acht jaar later, 
geeft de kilometerteller van de Opel 
inmiddels meer dan 1.100.000 kilo-
meter aan!
De auto heeft door de jaren heen 
netjes zijn onderhoud gehad bij Van 
Kouwen en is na een voorschade bij 
een kilometerstand van 250.000 ki-
lometer al een keer total loss ge-
weest. Met een flinke bijbetaling is 
de schade toen hersteld en is hij in-
middels ruim 850.000 kilometer ver-
der. Ron Verzaal, aftersalesmana-
ger bij Van Kouwen Aalsmeer: “Dit 
is voor ons ook heel uitzonderlijk. 
Geen enkele auto in ons bestand 

heeft zo’n lange onderhoudshisto-
rie als deze. Wij zijn niet alleen trots 
de leverende dealer te zijn geweest, 
maar ook dat deze kilometerstand 
behaald is mede dankzij ons onder-
houd. Daarom willen wij hierbij de 
heer Kramer feliciteren met deze 
mijlpaal.” Als dank voor zijn trouwe 
werkplaatsbezoeken heeft Van Kou-
wen de Opel Astra eens flink onder-
handen genomen. 
Hij is helemaal schoongemaakt en 
opgepoetst en ziet er weer uit als 
‘nieuw’. Ger Kramer heeft een mooi 
Astra-horloge in ontvangst geno-
men en is inmiddels op uitnodiging 
van Opel Nederland naar The Night 
Of The Proms geweest. Hij reageert 
laconiek:”Ach, op naar de twee mil-
joen. Hij ziet er weer uit als nieuw 
en rijdt nog steeds heel comfortabel 
dus, met de goede zorgen van Van 
Kouwen gaan we voor de volgende 
mijlpaal.”

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

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

VVD Aalsmeer niet verdeeld!
Aalsmeer - In het artikel over wel of niet een gezondheidscentrum op het 
Praamplein is abusievelijk vermeld dat de VVD-fractie verdeeld heeft ge-
stemd. “Dit berust op een misverstand”, laat fractievoorzitter Vivianne Boer-
ma-Smit weten. “Om redenen die wij al lange tijd aanvoeren: decentrale lig-
ging, parkeeroverlast en het definitief onbereikbaar maken van het water, 
heeft de VVD unaniem tegen gestemd.”

Samen op weg naar kerst
Kudelstaart - Zondagavond 16 de-
cember wordt een muziek- en zang-
avond gehouden in het kerkelijk ge-
bouw van de samen-op-weg-ge-
meente, ‘de Spil’ aan de Spilstraat in 
Kudelstaart. Medewerking zal wor-
den verleend door het Interkerke-
lijk Koor Song of Joy onder leiding 
van Ton van den Berg en de chris-
telijke muziekvereniging Sursum 
Corda met dirigent Dick Hesseling. 
Medewerking verlenen verder Theo 
Griekspoor op orgel. Peter van Don-

gen op iano. Christian Geleyn op 
drums en Moniek Eigenhuis-Zand-
vliet op dwarsfluit. De presentatie 
van de avond zal worden verzorgd 
door Ina Kraan-van Geest en Ernie 
Wesselius. 
Ook zullen er een aantal liederen 
samen met alle aanwezigen wor-
den gezongen. Het geheel belooft 
een mooie concertavond te worden, 
dus zorg er voor dat u op tijd kaar-
ten heeft. De avond begint om 19.30 
uur, zaal open vanaf 19.00 uur, en de 

toegangsprijs bedraagt 5,50 euro.
Kaartverkoop, indien nog voorradig, 
aan de zaal. In de voorverkop te ver-
krijgen bij de koorleden van Song 
of Joy, boekhandel Plantage in de 
Zijdstraat. Marskramer in winkel-
centrum Kudelstaart. Voor info: zie 
de website van Song of Joy: www.
songofjoy.nl of neem contact op met 
Anton van Duseldorp, Geerland 61, 
1433 JN Kudelstaart. dusseldorp_
van@hotmail.com, tel. 0297-329380 
of 06-15383377.

Bromfietser naar 
VU na botsing
Kudelstaart – Op woensdag 28 
november om half negen in de och-
tend heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op de Hoofdweg. Op het 
gedeelte van de weg na de kruising 
met de Ambachtsheerweg had een 
54-jarige chauffeur uit Leimuiden 
zijn oplegger tijdelijk geparkeerd. 
Een 28-jarige bromfietser zag de 
oplegger over het hoofd en knalde 
er boven op. De man is met een ge-
broken bekken overgebracht naar 
het VU-ziekenhuis.

Voor vijfde maal 
inbraak auto
Aalsmeer – In de avond en nacht 
van dinsdag 27 op woensdag 28 no-
vember is ingebroken in een in de 
Julianalaan geparkeerde Alpha Ro-
meo. Het is de vijfde keer in enke-
le maanden tijd dat de wagen ge-
opend is door dieven. Het dash-
boardkastje is doorzocht. Uit de Al-
pha is niets ontvreemd.

Helingcontrole 
op jachthavens
Aalsmeer – Op woensdag 28 no-
vember heeft de politie een groot 
aantal jachthavens aan de Uiterweg 
bezocht in verband met helingcon-
trole op boten en motoren. Er zijn 
vijftig boten gecontroleerd en tach-
tig motoren. Er zijn geen bijzonder-
heden aangetroffen.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Tussen 10 en 11 no-
vember is vanaf een sportterrein 
aan de Dreef een fiets gestolen. Het 
betreft een goudkleurige dames-
fiets van het merk Union. Tussen za-
terdag 24 en maandag 26 november 
is nog een fiets gestolen, ditmaal uit 
de Zijdstraat. Het betreft een da-
mesfiets van het merk Batavus, ty-
pe old dutch, blauw van kleur. En op 
zaterdag 1 december is tussen twee 
en drie uur in de middag een Ba-
tavus herenfiets gestolen vanuit de 
Roerdomplaan. De fiets is rood van 
kleur, type cambridge.

Kleding tegen 
leuke prijzen
Aalsmeer – Op de Lijnbaan is don-
derdag 29 november rond half vijf 
in de middag geprobeerd kleding 
van bekende merken uit een au-
to te verkopen. Het gaat om een 
man die rijdt in een Mercedes en 
zegt uit Zwitserland te komen. De 
politie vermoedt dat dezelfde man 
al eens eerder in Aalsmeer gepro-
beerd heeft huis aan huis stoffen 
te verkopen. Aangeraden wordt de 
kleding niet te komen en melding te 
maken bij de politie na een ontmoe-
ting met de verkoper. Telefoonnum-
mer is 0900-8844.

Poging inbraak
Aalsmeer – Tussen maandag 26 en 
woensdag 28 november is gepro-
beerd in te breken in een woning in 
de Mozartlaan in de Hornmeer. De 
bewoner is diverse malen op stap 
geweest. Woensdag ontdekte hij 
inbraaksporen aan de achterdeur 
en een klapraam, eveneens achter. 
Vermoedelijk is gebruik gemaakt 
van een schroevendraaier. De die-
ven zijn niet binnen geweest.

Zeilboot weg!
Aalsmeer - Tussen 1 augustus en 
25 november is vanuit een jachtha-
ven aan de Uiterweg een zeiljacht 
gestolen. De polyester boot met een 
lengte van ongeveer 8 meter is wit 
van kleur en heeft een blauwe bies. 
Naam van het jacht van het merk 
Colvic, type Ufo 27, is Sembilan. De 
zeilboot heeft een mast van onge-
veer tien meter. 

Rijbewijs kwijt!
Aalsmeer - Een 54-jarige Am-
sterdamse automobilist heeft in de 
nacht van dinsdag 4 op woensdag 
5 december zijn rijbewijs moeten in-
leveren wegens te hard rijden. De 
man overschreed de snelheidslimiet 
met meer dan 50 kilometer. 
Agenten constateerden dat de be-
stuurder op de Legmeerdijk, waar 
60 kilometer als maximum geldt, 
met een snelheid van 122 kilome-
ter reed.

Atelierdagen
Aalsmeer - Op zaterdag 15 en zon-
dag 16 december houdt kunstena-
res Afke Borgman open atelierda-
gen in haar atelier/galerie aan de 
Aalsmeerderweg 255. Tijdens dit 
weekend worden ingelijste aquarel-
len tegen zeer gereduceerde prijzen 
aangeboden. De open atelierdagen 
zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Meer 
weten? Bel 0297-322235, mail afke-
borgman@tiscale.nl 
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Vrolijke pieten bij Loogman
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
hebben bij Loogman tanken en 
wassen aan de Aalsmeerderweg 
vier zwarte pieten het tankstation 
en de wasstraat op een leuke ma-
nier op z’n kop gezet. Aan alle be-

zoekers werden pepernoten uit ge-
deeld en de pieten haalden rare ca-
priolen uit. 
Het was een vrolijke pietenboel die 
heel lachen op de gezichten van de 
bezoekers toverde.

Zaterdag 15 december open dag
Nieuw kantoor voor EKZ
Aalsmeer - Vrijdag 14 decem-
ber opent burgemeester Litjens in 
Aalsmeer het nieuwe kantoor van 
EKZ Makelaars aan de Punterstraat/
hoek Praamplein. 
Een dag later, op zaterdag 15 de-
cember, nodigt EKZ Makelaars be-
langstellenden uit om op de Open 
Dag van 10.00 tot 16.00 uur, onder 
het genot van koffie, glühwein en 
kerstbrood, een kijkje te nemen in 
het nieuwe pand. Het fraaie en effi-
ciënte nieuwe kantoor voorziet, door 
de ruime opzet, in de behoefte aan 
ruimte voor de alsmaar groeiende 
klantenkring. 
De geboren en getogen Aalsmeer-
se makelaar Karin Eveleens heeft 
de leiding van deze derde vestiging 
van de makelaarsgroep, met andere 
kantoren in Amstelveen en Uithoorn.
EKZ makelaars is ontstaan uit een 
fusie van drie makelaars: Eveleens, 
Kruit en Van Zantwijk Makelaars, al-
len beëdigd makelaar-taxateur en 
lid van de NVM. De drie kantoren, 
Uithoorn, Amstelveen en Aalsmeer, 
kunnen door hun samenwerking, 
naast hun algemene expertise op 
makelaardijgebied, ook de specifie-
ke know-how aanbieden die op de 
andere kantoren aanwezig is. Ma-
kelaar Chris van Zantwijk is grondig 

ingevoerd in de Uithoornse woning-
markt, collega Peter Kruit houdt zich 
intensief bezig met de nieuwbouw-
markt in de regio en Karin Eveleens 
is zeer bekend mét en actief in de 
Aalsmeerse onroerendgoedmarkt. 
Eveleens, is al sinds 1991 make-
laar. Doordat zij haar hele leven 
in Aalsmeer gewoond en gewerkt 
heeft, kent ze alle ins en outs van de 
woningmarkt daar. Door haar inzet 
voor het culturele leven in Aalsmeer 
(secretaris Stichting Oud-Aalsmeer, 
lid commissie Monumenten en Ar-
chitectuur) is zij ook op een ander 
manier betrokken bij de groei van 
Aalsmeer. 
Eveleens, in voorgaande jaren ook 
directeur van het oude kantoor aan 
de Weteringstraat, beschouwt de 
Aalsmeerse onroerendgoedmarkt 
als interessant door de grote ver-
scheidenheid aan bebouwing, met 
als bijzondere zaken o.a. kwekerij-
en, recreatiewoningen en recreatie-
eilandjes op de Westeinder. 
Op het kantoor in Aalsmeer wordt 
Karin Eveleens bijgestaan door een 
professionele staf van vijf mensen: 
broer Kees Eveleens, ook beëdigd 
makelaar, Cynthia Willemsen, Corrie 
Dompeling, Marijke van de Polder 
en hbo-stagiair Casper van Mierlo.

Karin en Kees Eveleens, nog tussen de dozen in hun nieuwe kantoor.

Zaterdag concert in De Bloemhof

Toonkunstkoor met dirigent 
Piet Kiel jr. brengt Messias
Aalsmeer - Koninklijk Toonkunst-
koor Aalsmeer voert aanstaande za-
terdag 8 december één van de be-
roemdste werken uit de klassieke 
muziek uit in de Bloemhof. De “Mes-
siah, a sacred Oratorio”, (de Messi-
as, een heilig oratorium) is een van 
de 29 oratoria van de componist Ge-
org Frederic Handel. 
Al tijdens zijn leven behoorde Mes-
siah tot zijn meest gespeelde wer-
ken. Het wordt meestal in de kerst-
tijd uitgevoerd, maar ook wel in de 
tijd voor Pasen. Messiah is gecom-
poneerd in 1741 in slechts 24 dagen, 
van 22 augustus tot 14 september. 
In november reisde hij naar Dublin, 
maar de eerste uitvoering was daar 
pas op 13 april 1742, als een bene-
fietconcert na een zeer strenge win-
ter. Het stuk was zo’n groot succes 
dat de dames werd verzocht niet in 
hoepelrok te komen, zodat er meer 
kaarten verkocht konden worden. 
Later werd het stuk ook in Covent 
Garden in Londen uitgevoerd, maar 
nog voor de uitvoering ontstond er 
al discussie of het stuk wel in een 
theater behoorde te worden uitge-
voerd. Handel heeft een aantal be-
werkingen gemaakt. 
De tekst werd door Charles Jen-
nens samengesteld uit een groot 
aantal losse teksten uit zowel het 
Oude als het Nieuwe Testament. 
Het onderwerp is de Bijbelse Mes-
sias. Het oratorium is opgesplitst in 
drie delen: deel een de profetieën 
in het Oude Testament, deel twee 
de dood, opstanding en hemelvaart 
van Christus  en in deel drie zijn we-
derkomst en heerschappij. 
In 1789 heeft W.A. Mozart een be-
werking van de Messiah gemaakt, 
hij voegde blazers toe. Deze versie 

zal het koor uitvoeren.

Uitstekende solisten
Het koor heeft een aantal uitsteken-
de solisten weten te contracteren: 
De sopraan Ellen Schuring, de alt 
Joke de Vink, de tenor Ludwig van 
Gijsegem en de bas-bariton Frans 
Fiselier. Het Koninklijk Toonkunst 
Aalsmeer wordt verder muzikaal bij-
gestaan door het Nederlands Radio 
Orkest. Het orkest Is samengesteld 
uit professlonele musici van de om-
roeporkesten uit Hilversum. De op-
richter was Jaap Grundeler, destijds 
solobassist van het Radio Philhar-
monisch Orkest. Het orkest werkt 
mee aan koorbegeleidingen In het 
hele land, met onder andere de Pas-
siemuziek van Bach en de Messiah 
van Handel. Ook het Requiem van 
Mozart en Brahms staat op het re-
pertoire. Dirigent Piet Kiel jr. zal voor 
het laatst de Messiah uitvoeren met 
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer. 
Hij neemt in april 2008 afscheid als 
dirigent van het koor met een con-
cert van werken van W.A. Mozart 
de Mis in C (Grosse Messe) en de 
Symfonie no 2 Lobgesang van F. 
Mendelssohn-Bartholdy. Hij is dan 
47 jaar de artistiek leider geweest. 
Onder zijn leiding heeft het koor ve-
le aansprekende uitvoeringen ver-
zorgd. 
Aanvang van het concert zaterdag 
in De Bloemhof aan de Hornweg is 
19.30 uur. Toegang bedraagt 17,50 
euro. Voor jongeren tot 18 jaar geldt 
een gereduceerde prijs van 7,50 eu-
ro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
leden of in de Bloemhof. Inlichtin-
gen kunt u verkrijgen bij de pen-
ningmeester, mevrouw A. Eskes-
Noordhof, tel 0297-323378.

Kudelstaart - Vrijdag 30 novem-
ber heeft muziekvereniging Flora 
haar jaarlijkse Sinterklaasbingo ge-
houden in het clubgebouw aan de 
Bilderdammerweg. Alle prijzen wa-
ren voor deze gelegenheid in ca-
deaupapier ingepakt, wat het alle-
maal extra spannend maakte. Het 
was een gezellige drukte. Er werden 

acht rondes gespeeld, en als laatste 
de super ronde. De hoofdprijs was 
een zeer uitgebreide keukenmachi-
ne en een grote fruitmand. De prij-
zen voor de Sinterklaasbingo zijn 
beschikbaar gesteld door diverse 
winkeliers en bedrijven.  Wilt u meer 
weten over muziekvereniging Flora? 
kijk dan op www.mv-flora.nl.

Sinterklaasbingo met veel 
prijzen bij Flora succesvol Nieuwe cursus voor kinderen tot 4 jaar

Muziek op Schoot in 
Kunstencentrum de Hint
Aalsmeer - Kunstencentrum de 
Hint organiseert een nieuwe mu-
ziekcursus voor kinderen: Muziek op 
Schoot. De cursus start half januari 
2008 op woensdag- en vrijdagoch-
tend. Tijdens de ochtenden zingen 
kinderen met hun begeleider lied-
jes die aansluiten bij de ontwikke-
lingsfase van het kind, onder bege-
leiding van een gediplomeerde Mu-
ziek op Schootdocente. De cursus is 
bedoeld voor kinderen vanaf negen 
maanden tot vier jaar met één vaste 
begeleider. Dit kan een ouder, maar 
natuurlijk ook een grootouder, tante 
of een vaste bekende van het kind 
zijn. Er is een babygroep (negen 
maanden tot anderhalf jaar), een 
dreumesgroep (anderhalf tot twee-
enhalf jaar) en een peutergroep 
(tweeënhalf tot vier jaar).
 
Inhoud
Tijdens de cursus zijn de begelei-
ders met hun kinderen bezig met 
het zingen van bekende traditio-
nele én eenvoudige nieuwe liedjes 

die aansluiten bij de ontwikkelings-
fase van het kind. Ook komen actu-
ele onderwerpen aan bod zoals het 
seizoen, de feestdagen en het weer. 
Spelenderwijs worden de liedjes uit-
gebeeld waarbij gebruik wordt ge-
maakt van materialen als speelgoed, 
linten, doeken en muziekinstru-
mentjes. Muziek op Schoot is voor 
je kind een waardevol begin van een 
leven vol muziek. Muziek zit van na-
turen in iedereen. De muzikale ge-
voeligheid op jonge leeftijd stimu-
leren heeft een bewezen positieve 
invloed op de ontwikkeling van het 
kind zoals de motoriek, de taal en 
de verstandelijke en sociale ontwik-
keling. Maar natuurlijk is meedoen 
ook gewoon gezellig! 
De cursus wordt gegeven door Nel-
lie Rekvelt, gediplomeerd Muziek 
op Schootdocente. Voor meer infor-
matie kunt u bellen met Kunsten-
centrum De Hint, telefoonnummer: 
0297-520110 of u kunt de website 
raadplegen: www.dehint.nl. Inschrij-
ven kan via de website.

Kerstmarkt en oliebollen
Kerstviering in Rijsenhout
Rijsenhout - De kerken in Rijsen-
hout organiseren met kerst extra 
activiteiten met als doel kerst niet 
alleen met woorden maar ook met 
daden gestalte te geven. De eer-
ste activiteit is aanstaande zaterdag 
8 december. Amnesty houdt haar 
jaarlijkse kerstverkoop de Werf. De 
organisatie vraagt aandacht voor de 
dag van de rechten van de mens die 
op 10 december plaatsvindt. De ver-
koop is van 10.00 tot 15.00 uur. Op 
de zondagen 9, 16 en 23 december 
worden in de Ontmoetingskerk ad-
ventsdiensten gehouden naar aan-
leiding van het bijbelboek Jesa-
ja en speciale aandacht is er voor 
de jeugd. Volgende week zaterdag 
15 december wordt in de Ontmoe-
tingskerk een kerstmarkt gehou-
den van 10.00 tot 15.00 uur. De op-
brengst van deze markt is bestemd 

voor Stefan uit Valchid in Roemenië, 
die al jaren bezig is met het orga-
niseren en leiden van scholen en 
kerkenwerk en daarnaast van alles 
doet om armoede te bestrijden. Er 
wordt warme erwtensoep verkocht 
én oliebollen. 
Voor het jeugdwerk wordt name-
lijk een oliebollen-actie gehou-
den. De oliebollen zijn te bestel-
len middels formulieren die in de 
kerk liggen, door het telefoonnum-
mer 0297-345696 te draaien of door 
email te sturen naar marcbart@pla-
net.nl. De oliebollen moeten van te 
voren besteld worden en zijn tij-
dens de kerstmarkt tussen 10.00 en 
14.00 uur af te halen. De zaterdag 
wordt afgesloten met een advents-
viering in de Ontmoetingskerk van-
af 19.00 uur met voorganger diaken 
J. Snoek.

Aalsmeer - Naast haar vestiging in 
het zuiden van het land  in Lithoij-
en  te Noord Brabant  en het midden 
van het land in Appeltern  te Gelder-
land,  heeft galerie ‘Sous-Terre’ van-
af 3 november jl. nu ook een galerie 
in het westen van het land en wel in 
Aalsmeer. De eigenaren van de ga-
lerie, Nol en Bernadette de Groot,  
hebben hierbij hun oog laten vallen 
op het voormalige Multi Art Centre  
aan de Kudelstaartseweg 1, schuin 
tegenover de watertoren. Het kunst-
centrum beschikt over een exposi-
tieruimte van 1000 vierkanate meter, 
een eigen parkeerterrein, gratis par-
keermogelijkheid in de directe om-
geving en een grote buitenplaats al-
waar een uitgebreide  beeldentuin is 
ingericht.
Het beleid van de galerie is er op 
gericht om een zo breed en mo-
gelijke diversiteit aan verschillende 
kunstvormen te tonen.  ‘Sous-Ter-
re’ biedt de bezoekers een brede 
keur uit wat de nationale en inter-
nationale kunst vandaag de dag te 
bieden heeft.  Geen smalle exposi-
tie van één getalenteerde schilder 
of één nieuwe discipline, maar een 
brede collectie waarin alle talen-
ten, specialismen en disciplines aan 
bod komen.  Nol de Bernadette heb-
ben zich dan ook niet vereenzelvigd 
met één specifieke stroming bin-
nen de kunst. Zij presenteren kunst 
over de volle breedte. Dat heeft ge-
leid tot een permanente collectie 
van ruim 1000 schilderijen en 1300 
beelden waarbinnen een breed sca-
la aan technieken vertegenwoordig 
is. Door de breedte van de collectie 
kan men zowel particulieren, gespe-
cialiseerde verzamelaars als bedrij-
ven betaalbaar van dienst zijn. Bo-
vendien kan gebruik gemaakt wor-
den van een kunstaankoopregeling 
en is voor het bedrijfsleven een aan-
trekkelijk (huur)koop- en/of lease-
regeling geïntroduceerd.  Gelet op 
de ruimtelijke mogelijkheden van de 
nieuwe vestiging in Aalsmeer, kan 
de filosofie van de galerie moeite-
loos op deze locatie worden losge-
laten.

Kunst-activiteiten
Er is nog een andere reden waar-

om het nieuwe complex perfect 
past binnen de filosofie van de bei-
de galeriehouders. Het accent moet 
liggen op het aanbieden van een 
kunstbeleving en niet alleen maar 
op het  ‘simpelweg’ te koop aan-
bieden van kunst.  In dat kader is 
er een zogenaamde ‘eventpoot’ aan 
de galerie toegevoegd. Zo zal voor-
afgaande aan de opening van elke 
expositie een speciale vernissage-
avond worden georganiseerd, waar-
bij het mogelijk is om nader kennis 
te maken met de deelnemende kun-
stenaars. Uiteraard zal dat gebeuren 
onder het genot van een goed glas 
wijn en culinaire versnaperingen en 
begeleid door sfeervolle live muziek. 
Naast de maandelijks te organise-
ren exposities zullen er ook allerlei 
andere evenementen worden ge-
organiseerd waarbij kunst een rol 
speelt. Verder zullen er allerlei ver-
schillende kunstworkshops en le-
zingen worden aangeboden.  Ook 
wordt het mogelijk het complex te 
gebruiken voor een productpresen-
tatie, vergadering, receptie, brain-
stormsessie, high tea en dergelijke.

Vernissageavond
In het weekend van zaterdag 8 en 
zondag 9 december tussen 13.00 en 
17.00 uur wordt de nieuwe exposi-
tie geopend van Franz Bodner, Wim 
Heesakkers, Marianne Y. Naerebout 
en Ad Verstijnen. Voor degene die 
kennis wil maken met deze kunste-
naars, is tijdens de vernissageavond 
op vrijdag 7 december  tussen 18.00 
en 21.00 uur van harte welkom. Een 
gezellig samenzijn met de expo-
serende kunstenaars, de galerie-
houders en uiteraard met overige 
kunstgeïnteresseerde in een sfeer-
volle ambiance.  Dat is wat ‘Sous-
Terre‘ wil bereiken met de vernissa-
geavonden. 
Galerie ‘Sous-Terre’ Aalsmeer  aan 
de Kudelstaartseweg 1  is iedere 
zaterdag en zondag geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. Door de week 
kan men op afspraak terecht, tel. 
0297-364400, info@galerie-sous-
terre.nl . Indien u meer informatie 
wilt hebben over de galerie kunt u 
de website van de galerie bezoeken: 
www.galerie-sous-terre.nl.

Opening nieuwe expositie 

Verschillende kunstvormen 
in galerie ‘Sous-Terre’ 

Kerstsfeer op December-
markt met Lions Ophelia
Aalsmeer - Ondanks dat er dit jaar 
geen Kerstmarkt maar een Decem-
bermarkt plaatsvindt en deze geen 
twee dagen, maar één dag duurt, 
gaat Lions Club Aalsmeer Ophe-
lia weer haar uiterste best doen om 
de nodige kerstsfeer op de markt te 
brengen. 
Lions Club Aalsmeer Ophelia nodigt 
dan ook iedereen van harte uit om 
op vrijdag 14 december haar gezel-
lige kraam te bezoeken in de Zijd-
straat, op het pleintje van de Doops-
gezinde Kerk.  Op het verwarmd ter-
ras kunt u een glaasje glühwein of 
chocomel met een lekkere kerst-
krans nuttigen. Terwijl u hiervan ge-
niet, kunnen de kinderen zich ver-
maken op het springkussen bij de 
stand. Dit jaar is wederom Helio-
mare het goede doel waaraan alle 
opbrengsten van de evenementen 
zullen worden gedoneerd. Helio-

mare biedt dagbesteding op maat 
aan mensen met een lichamelijke of 
meervoudige handicap in één van 
de activiteitencentra of werkprojec-
ten aan de Zwarteweg. Een centrum 
dat enorm veel betekent voor de 
mensen die het betreffen, maar ook 
voor hun directe omgeving.
Eén van de onderdelen van Helio-
mare, Atelier Steengoed, is ook op 
de kraam van de Lions aanwezig. 
Mooie eigentijdse handgemaakte 
kaarsen of schalen van keramiek, 
die door de cliënten van Heliomare 
zijn vervaardigd, kunt u kopen. Even 
opwarmen, een onderonsje met be-
kenden en tevens slagen voor een 
origineel kerstcadeautje; die gele-
genheid heeft u dus bij de kerst-
kraam van de Lions Club Aalsmeer 
Ophelia! U steunt hiermee een 
waardevol doel voor Aalsmeer en 
omgeving.

Dirigent Piet Kiel jr. Tenor Ludwig van Gijsegem
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Pyjama zingen op obs 
de Zevensprong
Rijsenhout - Donderdag 29 no-
vember brandde er om half 7 ’s 
avonds nog volop licht in obs de 
Zevensprong in Rijsenhout. Wat 
was daar aan de hand? 120 Kin-
deren kwamen voor de derde keer 
die dag naar school, en wel in py-
jama!  Alle jongens en meisjes van 
de onderbouw waren namelijk uit-
genodigd voor een pyjama feestje. 
Met de spanning die af te lezen was 
van de gezichtjes, zochten de kinde-
ren een plekje rond de open haard. 
En al snel klonk daar prachtig ge-
zang. Iedereen zong uit volle borst 
mee, want stel je voor dat er net een 
zwarte piet voorbij zou komen! Ook 
de aanwezige ouders konden het 
niet laten om mee te neuriën met 
de alom bekende liederen. De kin-
deren werden begeleid door een gi-
tarist, wat het geheel nog sfeervol-
ler maakte.
En ja hoor, na een kwartier gezon-

gen te hebben, was daar ineens een 
luid gebons te horen: zwarte piet! Al 
vanaf de straat had hij het gezang 
gehoord en kon het toen natuurlijk 
niet nalaten om binnen een kijkje te 
nemen.
Een gezellig half uurtje volgde. De 
kinderen werden in de gelegenheid 
gesteld vragen te stellen aan piet. 
Zo wilde Feliciano weten waarom  
de pieten zo’n mooie kraag hebben. 
En Lisa vroeg zich af waar  een goe-
de piet nu eigenlijk aan moet vol-
doen. Piet nam uitgebreid de tijd 
voor de kinderen. Natuurlijk werd er 
ook gezongen voor piet en de kin-
deren hebben hem zelfs een nieuw 
lied geleerd.  Na afloop ontvingen 
de kinderen nog iets lekkers,  waar-
bij ook de jongere broertjes en zus-
jes niet vergeten werden. Tja, toen 
was het toch echt tijd om de school-
dag af te sluiten. Al met al een zeer 
geslaagd pyjama feestje!

Welkom op kerstmarkt in 
SJOK gebouw Kudelstaart! 
Kudelstaart - Alle SJOK bewoners 
nodigen kinderen, tieners, ouders 
en andere 
belangstellenden uit voor de Kerst-
markt op vrijdag 14 december tus-
sen 17.00 en 20.00 uur. 
Tijdens de kerstmarkt worden er al-
lerlei leuke, zelfgemaakte, cadeau-
tjes en andere hebbedingetjes ver-
kocht. Ook zijn er leuke kraampjes 
met onder andere sieraden, leuke 
woonartikelen, 3D kaarten en ande-
re leuke cadeau artikelen. Maar ook 
zijn er leuke activiteiten en er kan 
gegeten worden. 
Alle opbrengsten die voortkomen 
uit de kerstmarkt komen ten goe-
de aan het SJOK gebouw. Met de-

ze opbrengsten willen alle SJOK be-
woners weer leuke activiteiten voor 
de jeugd in Aalsmeer en Kudelstaart 
organiseren. Zoals in de afgelopen 
herfstvakantie, toen er voor jong en 
oud allemaal leuke activiteiten wa-
ren. Maar ook de maandelijkse film- 
en discoavond die er georganiseerd 
worden kunnen hierdoor bekostigd 
worden. 
Ook willen ze met de opbrengsten 
het SJOK gebouw gaan opknappen, 
zodat het erg nog gezelliger en aan-
trekkelijk uitziet voor alle bezoekers. 
Het SJOK gebouw is te vinden aan 
de Hoofdweg 104, de ingang is te 
vinden aan de Haya van Someren-
straat. 

Meidenmiddag bijna 
Aalsmeers Next Topmodel 
Kudelstaart - Woensdag 28 no-
vember was het weer tijd voor de 
maandelijkse meidenmiddag op 
De Binding Zolder in Kudelstaart. 
Dit keer stond de middag, georga-
niseerd voor tienermeiden vanaf 10 
jaar, in het teken van de feestdagen. 
De meiden kregen tips voor leuke 
feestkapsels en feestelijke make 
up. Natuurlijk werd ook alles uitge-
voerd. Er werd die middag dan ook 
druk aan de slag gegaan met nep-
nagels, nagellak, stijl- en krultan-
gen, mascara, lippgloss, glitters en 
ga zo maar door. Maar het resultaat 
was verbluffend. 
De meiden hadden zich omgetoverd 
tot echte topmodellen. Alle foto’s 
van de make overs zijn te bewonde-

ren op http://picasaweb.google.nl/
SJOK.gebouwkudelstaart/Meiden-
middag28November
Deze meidenmiddag gemist? Geen 
probleem want eind januari is er 
weer een meidenmiddag. 
Voor meer informatie over de mei-
denmiddag of een van de andere 
activiteiten op De Binding Zolder, 
kan contact opgenomen worden 
met Kim Verschueren via: kim@de-
binding.nl of bel even op dinsdag– 
woensdag of vrijdagmiddag tus-
sen 13.00 en 18.00 uur naar 0297-
892092. 
Neem ook eens een kijkje op www.
debinding.nl voor het overzicht van 
de activiteiten in Aalsmeer en Ku-
delstaart. 

Opnieuw schaatspret in 
Stadshart Amstelveen
Amstelveen -Op het Stadsplein 
in Amstelveen zal dit jaar opnieuw 
een schaatsbaan worden geplaatst. 
De Vereniging Centrum Promotie 
Stadshart Amstelveen, waarin de 
meeste winkeliers in het Stadshart 
deelnemen, heeft hiertoe onlangs 
opdracht gegeven. 
Vorig jaar bleek de schaatsbaan een 
enorm succes. De schaatsbaan van 
400 vierkante meter op het Stads-
plein ligt er van 10 december tot en 
met 6 januari. 
Dit jaar is de baan nóg mooier. Er 
komt een prachtige LED-sfeerver-
lichting, die het schaatsen ook in de 
avonduren een sprookjesachtig tint-
je meegeeft.  
Er is een gezellig schaatsterras en 
een originele koek-en-zopiekraam, 

waar de bezoekers lekker kunnen 
bijkomen met een kop warme erw-
tensoep of een glaasje overheerlijke 
glühwein. En verder is er veel mu-
ziek en zijn er diverse feestelijke ac-
tiviteiten. 
De kunstijsbaan zal elke dag ge-
opend zijn van 13.00 tot 21.00 uur, 
op zaterdag tot 22.00 uur. Scholen 
in Amstelveen zijn uitgenodigd om, 
op afspraak, van 10.00 tot 13.00 uur 
gratis van de baan gebruik te ko-
men maken. 
De entree bedraagt 2,50 euro. 
Schaatsen zijn te huur à 2,50 euro 
per paar. 
Meer informatie over de ijsbaan en 
het activiteitenprogramma zal in de 
maand december worden verstrekt 
via www.stadshartamstelveen.nl.

KRANT

Film ‘Charlotte’s web’ in 
De Binding voor kids
Aalsmeer - Woensdag 12 decem-
ber wordt bij stichting De Binding 
twee maal de film ‘Charlotte’s web’ 
vertoond. Charlotte ’s web gaat 
over het biggetje Wilbert dat door 
het meisje Fiona gered en verzorgd 
wordt. Wilberts andere vriendin is 
Charlotte, een beeldschone grote 
grijze spin, die bij hem in de schuur 
woont. Als Wilbert in gevaar is en 
dreigt op de eettafel te eindigen, be-
denkt Charlotte een heel slim plan 

dat ze met hulp van een rat ten uit-
voer brengt. Zou het hen lukken zijn 
leven te redden? De twee voorstel-
lingen zijn om 14.00 uur en om 16.00 
uur. De toegang is 2,50 euro. De film 
is geschikt voor kinderen vanaf 4 
jaar. De film is Nederlands gespro-
ken, duurt ongeveer  90 minuten en 
is te zien in De Binding aan de Zijd-
straat 53. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij Lenneke Heijjer via len-
neke@debinding.nl of 0297-326326. 

Jeugdschaken
Elham Wasei speelt erg 
sterk tegen Bart Auee
Aalsmeer - Wat er deze week voor-
al opviel bij Schaakclub Aalsmeer 
was dat de top tegen de top speelde 
en de stap 1 kinderen tegen elkaar. 
Dit beloofde voor hen allemaal een 
spannende strijd te worden. Bij de 
top ging het er ruig aan toe. Uitein-
delijk wist Jean-Paul Brookes snel 
en goed van Corné Selser te win-
nen. Daardoor heeft Jean-Paul zijn 
tweede plaats in de competitie weer 
herwonnen. 
Ook Bart Auee tegen Elham Wasei 
was erg spannend. In het eindspel 
stond Bart beter dan Elham, maar 
wist Elham toch nog de rollen om 
te draaien, waarna er een erg span-
nend eindspel ontstond waar Elham 
net de winst miste. Maar Bart verde-
digde zich erg goed en zo werd het 
remise. Elham speelt de laatste tijd 
erg goed, waarschijnlijk laat hij het 
hier niet bij zitten. 
Bij de stap 1 kinderen ging het er 
ook ruig aan toe waar uiteindelijk de 
gebroeders Veenemans hun beide 
tegenstanders wisten te verslaan. 
Rick Veenemans won tegen Rei-
nier Hooijman, maar Reinier liet het 
niet zomaar toe en verdedigde zich 
goed, uiteindelijk was het toch Rick 
die met de punten vandoor ging. 
Olivier Veenemans deed ook onge-
veer hetzelfde tegen Arlette Maar-
se, maar daar speelde Arlette in het 
begin ijzersterk. Olivier wist het dan 
alsnog de punten naar zich toe te 
trekken. 
Opvallend was de strijd tussen 
Daphne en Stephan Meijer, waar er 
een echte zuster en broeder strijd 
was. Uiteindelijk bleek Stephan de 
betere te zijn en versloeg hij zijn ou-
dere zus.  

Ronde 9 resultaten:
Elham Wasei-Bart Auee rem
Jean-Paul Brookes-Corné Selser 1-0
Sander Kirillova-Joey v.d. Velde 1-0

Casper Kuipers-Nick Vrolijk 0-1
Lars Beentjes-Nicky Jonkers 1-0 
Olivier Veenemans-Arlette Maarse
 1-0
Stephan Meijer-Daphne Meijer 1-0
Rick Veenemans-Reinier Hooijman  
 1-0 
Tim Man-Ilse Beentjes 0-1

Geconcentreerd vlak voor 
Sinterklaas
Vorige week vrijdag was de jeugd 
erg geconcentreerd bezig er wer-
den hartstikke mooie partijen ge-
speeld. Er werden ook erg mooie 
matjes gezet. 
Bij de partij van Arlette Maarse te-
gen Reinier Hooijman wist Arlette 
op een mooie manier mat te zetten. 
Ook Sander Kirillova, Nick Vrolijk en 
Pepijn Kuipers wisten hun tegen-
stander erg mooi mat te zetten. Bij 
de top ging het er juist erg anders 
aan toe. 
Elham Wasei stond al snel stukken 
beter dan Jean-Paul Brookes en 
wist daar mee ook wat punten te 
happen, maar Jean-Paul vocht erg 
goed terug en wist er nog een pat-
stelling van te maken. Ook Stephan 
Meijer speelde uitstekend tegen 
Bart Auee. 
Stephan was zo druk zich te con-
centreren dat hij stukverlies miste, 
maar hij ging toch door tot het bit-
tere einde.

Uitslagen ronde 10.
Bart Auee-Stefan Meijer 1-0
Corné Selser-Olivier Veenemans 1-0
Elham Wasei-J.P.Brookes  rem
Nicky Jonkers-Sander Kirillova 0-1
Nick Vrolijk-Joey van der Velde 1-0
Casper Kuijpers-Marielle Hooijman  
 1-0
Daphne Meijer-Pepijn Kuijpers 0-1
Arlette Maarse-Reinier Hooijman
 1-0
Tim Man-Rick Veenemans 0-1

Kookcursus Binding Zolder succesvol
Kookdiploma voor kids

Kudelstaart - Dinsdag 27 novem-
ber was alweer de laatste les van de 
kookcursus voor beginners op De 
Binding Zolder. 
Twaalf cursisten begonnen in okto-
ber met deze cursus, die uit zeven 
lessen bestaat. Elke dinsdagavond 
kwamen zij lekker koken op De Bin-
ding Zolder. Elke les stond in het te-
ken van een ander land, zo begon-
nen de koks in spé met Nederland, 
met een lekkere stampot waarbij er 
veel aardappels geschild moesten 
worden, en eindigde de groep bij 
Mexico met lekker tortilla’s en sal-
sa saus. 
In zes lessen leerde ze allerlei lek-
ker gerechten maken en ook werd 
er geleerd hoe je moet afwassen, de 
tafel moet dekken en hoe je goed 
serveert. Bij de laatste les kwamen 

er gasten langs om lekker te komen 
eten. Door de cursisten was er een 
menu samen gesteld dat bestond 
uit heerlijke Marokaanse soep voor-
af, als hoofdgerecht Tortilla con Car-
ne met een heerlijke Salsa. Het toe-
tje was Smoothie gemaakt van vers-
fruit. Aan het eind van de avond 
ging iedereen naar huis met een 
kookdiploma en  hebben de gasten 
kunnen genieten van een heerlijke 
en gezellige avond! 
Wil jij ook leren koken? Dat kan, 
in voorjaar van 2008 start er op de 
Binding Zolder weer een kookcur-
sus voor beginners en voor gevor-
derden. 
Voor meer informatie over de activi-
teiten die er worden georganiseerd 
door Stichting de Binding kunt u een 
kijkje nemen op www.debinding.nl 

Geen last van de kou
Aalsmeer - Sommige beesten heb-
ben toch geen last van de kou, maar 
juist van lentekriebels. 
Op kinderboerderij Boerenvreugd 
in de Hornmeer kwam men vorige 
week deze kip met jongen tegen. 

De kuikens hielden zich lekker 
warm onder het verendek van hun 
moeder. 
Gelukkig heeft de kinderboerde-
rij stallen waar best een plaatsje is 
voor moeder kip.

Pieten bezoeken Sam-Sam
Aalsmeer - Afgelopen week had-
den de peuters van Sam-Sam al wat 
lekkers gekregen in hun geknutsel-
de klompjes.
Maar donderdag 29 november 
mochten de kinderen van alle drie 
de groepen om 14.00 uur komen 
voor het grote sinterklaasfeest. 
De meeste peuters waren verkleed 
als hulppiet en de lokalen waren 
versierd met sint en pietenslingers 
en knutselwerkjes. 
Terwijl de kinderen allemaal enthou-
siast “Sinterklaas Kapoentje” en “Zie 
ginds komt de stoomboot” zongen, 

kwamen er ook nog vier echte pie-
ten langs met zakken vol kadootjes 
en pepernoten. 
Nadat alle pepernoten en snoepjes 
op waren en de cadeautjes uitge-
pakt, deelden de pieten nog lekkere 
limonade uit, zodat de peuters kon-
den bijkomen van al het dansen en 
jumpen op de sinterklaasliedjes. 

Het was een gezellige middag en 
de peuters gingen vrolijk weer naar 
huis, terwijl de pieten weer verder 
gingen om nog meer kinderen te 
verrassen.”
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Zwarte pieten en sint bij 
Judoschool Blaauw
Uithoorn - Het afgelopen weekend 
stond voor Judoschool Blaauw in 
het teken van sinterklaas. Vrijdag-
avond 30 november en zaterdag 1 
december  werden de jonge judo-
ka’s van Judoschool Blaauw tijdens 
de les verrast door een bezoek van 5 
zwarte Ppeten en zondag 2 decem-
ber werd er met het Sinterklaastoer-
nooi meegedaan in Beverwijk.
De kinderen in de leeftijd van 4 tot 
en met 10 jaar hebben aan de zwar-
te pieten hun judokunsten laten 
zien. Bij de jongste judoka’s van de 
zaterdag kwamen de ouders zelfs 
de mat op om samen met hun kin-
deren te judoën. Tussendoor werden 
er samen met de zwarte pieten sin-
terklaasliedjes gezongen. Nadat de 
groepsfoto was genomen kregen 
alle kinderen van de zwarte pieten 
een zakje snoep. Met een luid af-
scheidslied gingen de zwarte pieten 
weer weg en kwam er een eind aan 
de onverwachte maar heel gezellig 
bezoek van de zwarte pieten. Nadat 
de zwarte pieten weg waren konden 
de lessen weer verder gaan met het-
geen ze aan het oefenen waren toen 
de zwarte Pieten binnenkwamen.
Op zondag 2 december werd door 
de jeugdcommissie van de Judo 
Bond Nederland, district Noord-Hol-
land, in samenwerking met de Wed-
strijd Organisatorische Commis-
sie, weer het jaarlijkse Sinterklaas-
toernooi georganiseerd voor kinde-
ren van 5 tot en met 7 jaar. Voordat 
de wedstrijden begonnen zongen 
de kinderen samen met Sinterklaas 
en de zwarte Pieten Sinterklaas-
liedjes. Voor deze wedstrijd, waar 
het judoplezier voorop stond, had-
den ongeveer 200 judoka’s uit ge-
heel Noord-Holland zich ingeschre-
ven en waren naar de grote sporthal 
te Beverwijk gekomen. De kinderen 
werden zoveel mogelijk naar leeftijd 
en gewichtsklasse onderverdeeld in 
poules van vier en vijf kinderen.
Judoschool Blaauw had met zeven 
judoka’s ingeschreven. ’s Morgens 
vroeg om kwart voor negen moes-
ten de lichtste gewichtsklassen zich 
bij de weging melden. 
Nadat de poules waren ingedeeld 
werden de judoka’s verdeeld over 

acht matten en konden de wedstrij-
den onder toeziend oog van sinter-
klaas en de zwarte pieten begin-
nen. 
Bij de lichtgewichten deed de 6 ja-
rige Stefan Pijpers mee. In zijn eer-
ste partij kwam de 19 kg. wegende 
Stefan op achterstand maar hij wist 
goed terug te komen en de wedstrijd 
op een ippon te winnen. Ook in zijn 
tweede wedstrijd ging het goed en 
in deze wedstrijd wist Stefan een 
wazari te scoren met een beenworp. 
Deze voorsprong wist Stefan te be-
houden zodat ook deze wedstrijd 
door hem werd gewonnen. Ook zijn 
derde wedstrijd wist Stefan met een 
ippon te winnen waardoor Stefan 
eerste werd. De bijbehorende beker 
kreeg Stefan uitgereikt door sinter-
klaas.
Britt Koolmoes wist in haar poule 
haar eerste drie wedstrijden over-
tuigend te winnen. Alle drie de wed-
strijden werden voortijdig beslist via 
een heupworp, of een armworp ge-
volgd met een houdgreep. In haar 
laatste wedstrijd liet Britt zich ver-
rassen en werd hierdoor tweede in 
haar poule. In de eerste wedstrijd 
die Vincent Pijpers moest doen liet 
hij zich verrassen door zijn tegen-
stander. Helaas verloor Vincent deze 
wedstrijd. De volgende twee wed-
strijden liet Vincent zich niet ver-
rassen en wist deze in winst om te 
zetten. Vincent werd hierdoor twee-
de in zijn poule. Ook Vincent kreeg 
hiervoor een medaille uit handen 
van sinterklaas. Daan Brokken, Hein 
Lek, Mila van Coevorden en Pas-
cal Blok deden erg goed hun best 
mochten glunderend uit handen van 
de goedeheiligman hun medaille in 
ontvangst nemen. Zo kwam er een 
einde aan een heerlijke judodag. Al-
le kinderen kregen na afloop naast 
hun prijs ook nog een zak snoep 
mee zodat allen vermoeid maar te-
vreden huiswaarts konden keren.
Voor meer Informatie over jeugd-
judo, vanaf 4 jaar, en seniorenjudo 
kunt u contact opnemen met Judo-
school Blaauw onder telefoonnum-
mer 0297–569865, e-mail info@ju-
doschoolblaauw.nl of via www.judo-
schoolblaauw.nl.

Kinderen De Wegwijzer 
bakken zelf pepernoten
Aalsmeer - Woensdag 28  novem-
ber hebben de kinderen van basis-
school de Wegwijzer een uitstapje 
gemaakt naar bakkerij Vooges in 
de Zijdstraat. De jongens en meis-
jes gingen samen met een zwarte 
piet en een bakker pepernoten leren 
maken! Het ‘werken’ maakte dorstig, 

maar gelukkig was er limonade voor 
de kinderen. Na het glaasje limo-
nade waren de pepernoten gebak-
ken en kon ieder kind een zakje mee 
naar huis nemen. “Het was heel ge-
zellig en de pepernoten waren goed 
gelukt”, aldus de trotse bakkers in 
spé na afloop.

Pupil Tjeerd Stoker met zijn man van de wedstrijd: Dion Bogaard van VVA.

Jeugdspeler Tjeerd Stoker 
VVA-pupil van de week
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd 
van v.v. Aalsmeer is een E-junior van 
de voetbalvereniging te gast bij de 
selectie. Deze pupil maakt dan een 
hele dag mee en krijgt zodoende 
een beetje inzicht wat er zoal rond 
de wedstrijd van het hoogste elf-
tal gebeurt. Deze week speelde v.v. 
Aalsmeer thuis. Bij deze thuiswed-
strijd van v.v. Aalsmeer was jeugd 
speler Tjeerd Stoker pupil van de 
week. Voor Aalsmeer een belang-
rijke wedstrijd, want Vlug en Vaar-
dig komt op bezoek. Als VVA wint is 
er aansluiting met de bovenste ver-
enigingen. Eerst even kennis ma-
ken met Tjeerd Stoker. Zijn broer-
tje heet Douwe en hij eet graag 
patat en pannenkoeken. Zijn fa-

voriete club is Ajax en zijn favorie-
te spelers zijn Huntelaar en Ronal-
dinho. Tjeerd gaat naar school op 
de Hoeksteen waar hij les krijgt van 
juffrouw Astrid en vindt rekenen het 
leukste vak. Buiten schooltijd voet-
balt Tjeerd graag en dat doet hij bij 
v.v.Aalsmeer, in de E4 als centrale 
verdediger. 
In de wat een spannende wed-
strijd had moeten worden, verloor 
Aalsmeer helaas van Vlug en Vaar-
dig. Tjeerd mocht natuurlijk de man 
van de wedstrijd kiezen en dat werd 
linksback Dion Bogaard. De pupil 
werd beloond met de door sponsor 
Aannemersbedrijf W. van der Laarse 
& zn te Aalsmeer beschikbaar ge-
stelde trofeeën.

Wijkraad Hornmeer organiseert
Knutselmiddag voor kids 
in de kinderboerderij
Aalsmeer - De wijkraad Hornmeer 
organiseert een knutselmiddag voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar op de zol-
der van kinderboerderij Boeren-

vreugd in de Beethovenlaan. Rens-
ke en Trudy hopen de kinderen op 
woensdagmiddag 12 december te 
mogen begroeten. Het knutselen is 

Jeugdfilms in Amstelveen
Amstelveen - Cinema Amstelveen 
presenteert ook deze week weer 
een aantal leuke en nieuwe kinder-
films. Zo kan op zondag 9 en woens-
dag 12 december naar ‘De scheeps-
jongens van Bontekoe’ van regis-
seur Steven de Jong gekeken wor-
den. Zondag begint de 135 minuten 
durende film om 14.00 uur, woens-
dag om 15.30 uur. De film gaat over 
de vrienden Hajo en Padde en die 
zee allerlei avonturen beleven. Ge-
schikt voor kinderen vanaf zes jaar. 
Voor iedereen leuk is de nieuwe film 
uit België, ‘Plop en de pinquïn’. Pin-
ki de pinquïn is ontvoerd, kabou-
ter Plop en zijn vrienden schieten te 
hulp. Deze film draait op zondag 9 

december om 12.00 uur en duurt 73 
minuten. Nieuw ook is ‘Bee movie’ 
van de regisseurs Steve Hickner en 
Simon J. Smith. De afgestuurde bij 
Barry B. Benson trekt de wijde we-
reld in en komt er achter dat mensen 
massaconsumenten van honing zijn. 
Hij gaat aan het werk om de mens-
heid van het stelen van bijenhoning 
aan te klagen. Gaat het lukken? In 
cinema Amstelveen draait de Ne-
derlandse versie voor het eerst op 
woensdag 12 december om 13.30 
uur. De film duurt 90 minuten en 
is geschikt voor kinderen vanaf zes 
jaar. Meer weten, entreebewijzen 
bestellen? Kijk op www.cinemaam-
stelveen.nl of bel 020-5475175.

Piet-zonder-veer haalt 
diploma op De Wegwijzer
Aalsmeer - Wie de afgelopen we-
ken het Sinterklaasjournaal heeft 
gevolgd weet al dat sinterklaas dit 
jaar een heleboel pieten-zonder-
veer meegenomen heeft naar Ne-
derland. Pieten-zonder-veer zijn 
nog geen hele pieten, ze moeten 
nog leren kadootjes inpakken, over 
het dak lopen, pepernoten strooien 
enzovoort.
Deze pieten-zonder-veer dreigden 
het hele sinterklaasfeest in de war 
te gooien. Maar gelukkig was sin-
terklaas zo slim om deze pieten naar 
verschillende basisscholen in heel 
Nederland te sturen om daar, onder 
leiding van de kleuters en hun juf-
fen en meesters, hun pietendiploma 
te laten halen en daarmee een veer 
te verdienen.

Zo werd er ook een piet-zonder-
veer naar basisschool De Wegwij-
zer gestuurd. Deze piet was eigen-
lijk al bijna een hele piet, het laatste 
wat hij nog moest leren was peper-
noten bakken. Juf Mariëlle, juf Trudy 
en juf Annelies van de groepen 1 en 
2  namen geen enkel risico en zijn 
met de kleuters en de piet naar bak-
kerij Vooges gegaan waar ze met de 
bakker samen pepernoten hebben 
gebakken. De kindertjes waren voor 
deze gelegenheid ook als pietje ver-
kleed. Zodat het een drukke pieten-
boel was in de bakkerij.
Het was een hele gezellige ochtend, 
de piet is geslaagd voor zijn diploma 
en verliet met een veer op zijn muts 
de school. En de pepernoten, die 
waren heerlijk, aldus de peuters.

Pieten blussen brand bij 
All-Out in Sportlaan
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
hebben de pieten van Sinterklaas 
een kleine brand geblust bij ten-
nisvereniging All-Out aan de Sport-
laan. Met behulp van de plaatse-
lijke brandweer en de 68 kleine 
Aalsmeerse tennissertjes werd de 
brand professioneel geblust. De Sint 
en zijn vier pieten zouden bij de kin-
deren komen kijken hoe deze be-
dreven zijn in het tennisspel toen er 
buiten een rookgordijn werd gezien. 
Niemand raakte gewond. De kinde-
ren waren die middag in de hal be-
zig met allerlei behendigheidsspel-
letjes toen de Sint aankwam met de 
brandweerauto. 
Op baan 1 werd een parcours uitge-
zet, op baan twee lieten de kinde-
ren zien hoe een bal hoog over het 
net wordt gespeeld, op  baan drie 

pakjes mikken met de bal en racket, 
op baan vier was het mikken op de 
jute zak van Sinterklaas. Ter afslui-
ting werd het favoriete spel ´rond de 
baan´ gespeeld. Hierbij moet, nadat 
de bal is geslagen heel hard gerend 
worden naar de andere kant van de 
baan om daar de bal weer terug te 
slaan. Sint en zijn pieten waren erg 
onder de indruk van de inzet van de 
kinderen waarvan de oudste negen 
jaar was. 
In de kantine werd er door de kinde-
ren hard gezongen en nam de Sint 
de tijd om van de kinderen te horen 
hoe het is om te tennissen. Sinter-
klaas heeft nog wel onderzoek ge-
daan naar de oorzaak van de brand. 
De kinderen wisten niet hoe het is 
ontstaan en de tennisleraren bleken 
onschuldig...

Handbalcompetitie jeugd
C1 FIQAS live on Tour 4
Aalsmeer -Er waren geen filemel-
dingen, dus Shot’73 zou toch op 
tijd moeten kunnen komen. Ook de 
Bloemhof is moeilijk te missen als 
je eenmaal Aalsmeer hebt bereikt. 
Toch zou Shot’73 op zondag 2 de-
cember, ondanks de gemaakte af-
spraak, niet in zaal 2 verschijnen. 
Laten we het er op houden dat de 
moed ze bij voorbaat reeds in de 
schoenen was gezakt en de telefoon 
door het angstzweet uit hun handen 
was gegleden. Gelukkig was de ei-
gen B2 bereid om als sparringpart-
ner voor de jongens van de C1 op 
te treden. Dat heeft de C1 van FI-
QAS Aalsmeer geweten! Zelfs na 
een volledige competitiewedstrijd 
had de B2 van FIQAS Aalsmeer er 
nog zin in. Bij de jongens van de C1 
leek het niet komen opdagen van de 
geplande tegenstander en het daar-

door spelen tegen een ploeg van de 
eigen club verlammend te werken. 
Weinig acties lukten en de inspira-
tie om er een echte wedstrijd van te 
maken leek te ontbreken. Dat had 
allemaal niets te maken met het fy-
sieke verschil of handbalvaardig-
heid. Motivatie leek het toverwoord 
te zijn. Laat dat dan de les zijn van 
de wedstrijd voor de C1 tegen de ei-
gen B2! De uitslag van 11 voor de 
C1 en 32 voor de B2 zegt genoeg. 
Ieder nadeel heeft echter z’n voor-
deel! Een slechte generale is meest-
al een voorbode van een uitsteken-
de première! Vanzelfsprekend zit de 
tribune aanstaande zaterdag 8 de-
cember om 13.20 uur vol met en-
thousiaste fans om de jongens van 
de C1 van FIQAS Aalsmeer luidkeels 
aan te moedigen. U bent er dan toch 
ook?! 

Groot Licht Circus in Poppentheater!
Amstelveen - Op zaterdag 8 de-
cember om 14.30 uur en zondag 9 
december om 10.30 uur brengt Mu-
siscoop in het Amstelveens Pop-
pentheater de toverlantaarn-voor-
stelling Groot Licht Circus met live 
muziek. Zeer speciale circusdie-
ren vertonen hun kunsten op een 
theaterbreed projectiescherm. Een 
schildpad kan verkleuren als een 
toverbal. De bulten van een kameel 
kunnen heel hoog groeien. Uit een 

tuba zwemmen plotseling koraalvis-
jes naar buiten. De toverlantaarns 
zijn zichtbaar voor het publiek. . Het 
Groot Licht Circus is een intiem cir-
cus, een feest van licht en kleur, en 
geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Toegangsprijs is 7 euro. Telefonisch 
reserveren kan op donderdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of tot 
de dag voor de voorstelling via www.
amstelveenspoppentheater.nl.
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Aalsmeer - Op woensdag 12 de-
cember organiseert Bloemenvei-
ling Aalsmeer de jaarlijkse Relatie-
dag Tulp. Dit keer staat de dag ge-
heel in het thema van retail. Een lo-
gische keuze, want dit typische oer-
Hollandse product wordt merendeel 
via retailers verkocht. Maar wat zijn 
nu de trends en de ontwikkelingen 
in de retailketen? Kan de consu-
ment tot aankoop worden verleid 
door middel van aantrekkelijke pro-
ductpresentaties? En is het tulpen-
seizoen te verlengen? Tijd voor een 
grondige verkenning, voor aanvang 
van het nieuwe tulpenseizoen!

Ontdek de weg naar het schap
De Relatiedag wordt geopend door 
Mark-Jan Terwindt, manager van 
de nieuwe, gefuseerde bemidde-
lingsorganisatie. Hij gaat in op de 
structuur en de werkwijze van de 
toekomstige organisatie. Jos Duin 
(productmanager Tulp Bloemen-
veiling Aalsmeer) volgt met een 
overzicht van de markt, marktpo-
sitie en landelijke promotie van de 
tulp. Björn Bierman (marketeer new 
business development Bloemenvei-
ling Aalsmeer) bespreekt verschil-
lende supermarktformules en gaat 
in op de ‘do’s en dont’s in retailland’. 
In Engeland heeft de positionering 
van bloemen in het winkelschap 
een grote vlucht genomen. De ver-
nieuwende manier van productbe-

nadering en presentatie heeft tot 
een grote consumentenvraag ge-
leid. Wat betekent dit voor de En-
gelse supermarkten? Hoe kiezen 
zij hun leveranciers? Waaraan moet 
een product voldoen om het schap 
te veroveren? Of ligt het geheim in 
de promotie van de aanvoerders? 
Jacky Stephen geeft antwoord op 
deze vragen. Zij was jarenlang ver-
antwoordelijk voor de inkoop van 
bloemen en planten bij een van de 
grootste retailers in Engeland. Il-
ja Gort, componist van reclame-
tunes en bekend van de introduc-
tie van zijn eigen wijnmerk ‘La Tu-
lipe’, trekt parallellen tussen tulpen 
en wijn. Beide agrarische producten 
begeven zich in een markt met veel 
concurrentie, groeiende import, va-
riërende kwaliteitsniveaus en een 
veelzijdigheid aan retailformules. Il-
ja begrijpt de problematiek rondom 
het verwerven van een schappositie 
en deelt zijn ervaring graag. Kortom, 
een interessant programma waar-
in de verkoop van de tulp centraal 
staat! 
Bloemenveiling Aalsmeer organi-
seert de Relatiedag Tulp voor kwe-
kers en klanten. Het programma be-
gint om 13.45 uur. Het formele deel 
eindigt om 16.30 uur met een borrel 
en een proeverij van de wijnen van 
Ilja Gort. De Relatiedag vindt plaats 
in de ontvangstruimte van Tribune 
E/F van Bloemenveiling Aalsmeer. 

‘De weg naar het schap’
Relatiedag Tulp bij 
Bloemenveiling Aalsmeer

V.l.n.r. de fractieleden Harteveld, De Bijl, Kraak, Driessen, Kirch en Gor.
Tweede van links is manager Vastgoed Alex Limburg van Bloemenveiling 
Aalsmeer.

VVD-fractie Provinciale 
Staten op veilingbezoek
Aalsmeer - Een delegatie van de 
VVD-fractie in Provinciale Staten 
Noord-Holland kwam vorige week  
op werkbezoek bij Bloemenveiling 
Aalsmeer. 
Deze (hernieuwde) kennismaking 
met de veiling werd georganiseerd 
omdat de fractie intussen gedeelte-
lijk vernieuwd is. Met vertegenwoor-
digers van het veilingmanagement 
bekeken de fractieleden het veiling-
proces. Er werd gesproken over een 
aantal trends en ontwikkelingen in 
de sierteeltsector. Daarbij kwamen 
onder meer de (inter)nationale con-
currentiepositie,  nationale produc-

tiegebieden, duurzaamheid en inno-
vatie in de sector en de visie daarop 
binnen de nieuwe fusiecombinatie 
FloraHolland aan bod. 
Bereikbaarheid en de ruimtebehoef-
te binnen Greenport Aalsmeer ston-
den uiteraard ook centraal op de 
agenda. De ontwikkelingen rond-
om de N201, Werkstad A4, interre-
gionale zaken, werkgelegenheid en 
de arbeidsmarkt passeerden daarbij 
de revue. 
De VVD-fractieleden sloten hun 
werkbezoek aan Aalsmeer af met 
een bezoek aan OZ Export en Vrie-
sea-kweker Siegfried Bunnik. 

Gratis inspectiebeurt voor 
rollatoren in Kloosterhof
Aalsmeer - In zorgcentrum ’t Kloos-
terhof organiseerde zorgverzekeraar 
Zorg en Zekerheid in samenwer-
king met Welzorg, leverancier van 
hulpmiddelen, een gratis service-
dag voor verzekerden die beschik-
ken over een rollator. Een monteur 
controleerde de rollator en voerde 
eventuele reparaties direct uit. De-
ze service is gratis en vrijblijvend 
voor verzekerden van Zorg en Ze-
kerheid. Steeds meer ouderen ma-
ken gebruik van een rollator. Door 
dagelijks gebruik slijt de rollator, 
waardoor na verloop van tijd proble-
men kunnen ontstaan. Daarom or-
ganiseerden Zorg en Zekerheid en 
Welzorg op donderdag 29 novem-
ber jl. de inspectie- en onderhouds-
dag voor verzekerden die een rol-
lator gebruiken én woonachtig zijn 
in zorgcentrum ’t Kloosterhof in de 

Clematisstraat. Tijdens deze specia-
le inspectie- en onderhoudsdag ke-
ken de monteurs van Welzorg on-
der andere de remmen, de wielen 
en het frame van de rollator na. Te-
vens konden vragen worden gesteld 
over het gebruik van de rollator in 
moeilijke situaties, zoals stoepen 
etc. De reparaties werden direct uit-
gevoerd, zodat de rollator weer per-
fect functioneert. In sommige geval-
len werd de rollator afgekeurd en 
konden de verzekerden ter plaatse 
een nieuwe rollator in ontvangst ne-
men. Zo ook mevrouw Bol, zij was 
erg blij met haar nieuwe rollator en 
nam deze gelijk in gebruik. Veel be-
woners van ’t Kloosterhof lieten hun 
rollator controleren en konden tij-
dens de inspectie genieten van een 
stukje taart aangeboden door Zorg 
en Zekerheid.

Links de onderhoudsmonteur van Welzorg, rechts mevrouw Bol met haar 
nieuwe rollator.

Doe mee en win waardecheques
Eindejaars prijzen festival 
in Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum en de Bloemen-
zegelwinkeliers organiseren in de 
maand december het eindejaars 
prijzen festival. Tijdens dit festival 
kunnen consumenten bij aankoop 
van minimaal vijf euro mooie waar-
decheques winnen. Tijdens het ein-
dejaars prijzen festival kunnen alle 
consumenten die een aankoop doen 
bij één van de veertig deelnemen-
de winkeliers, meedoen aan de ac-
tie. De deelnemende winkels zijn te 
herkennen aan een poster in de eta-
lage. De actie is inmiddels gestart 
en duurt tot en met 31 december 
2007. De opzet van het eindejaars 
prijzen festival is eenvoudig, zodat 
iedereen kan meedoen zonder dat 
het veel tijd kost. Bij een aankoop 
van minimaal 5 euro krijgen klanten 
een deelnamekaartje. Op dit kaart-
je kunnen zij hun naam en adres-
gegevens invullen. Vervolgens is het 

zaak om het kaartje voor 31 decem-
ber 2007 weer in te leveren bij één 
van de deelnemende winkeliers. Be-
gin januari worden alle deelname-
kaartjes verzameld en uit de stapel 
worden de prijswinnaars getrokken. 
De prijzen liegen er niet om: ve-
le waardecheques van 50 euro die 
naar eigen keuze te besteden zijn 
bij de deelnemende winkels. U be-
paalt dus zelf in welke winkel u de 
waardecheque wilt besteden! Dat is 
nog niet alles, want met het einde-
jaars prijzen festival is nog meer te 
‘verdienen’. De bloemenzegels vor-
men een extra element. Op de ach-
terkant van elk deelnamekaartje 
kunt u twintig kleine bloemenzegels 
plakken (20 van 1 of 4 van 5). Met 
een volgeplakt vel maakt u kans op 
extra waardecheques van 10 euro. 
Ook deze prijzen worden tijdens de 
trekking begin januari verdeeld. Alle 
prijswinnaars ontvangen bericht.

Vrijdag 14 december in ‘t centrum

Decembermarkt belooft 
winterse sfeer en gezelligheid
Aalsmeer - Op vrijdag 14 decem-
ber wordt het centrum van Aalsmeer 
omgetoverd in een winterse decem-
bermarkt. Winkeliers uit Aalsmeer 
Centrum en kraamhouders van bui-
tenaf stallen hun koopwaar uit in 
sfeervol verlichte kramen. Naast de 
ideale plek om cadeautjes te kopen 
is de decembermarkt ook een prima 
gelegenheid voor een gezellig mid-
dagje of avondje uit. Met een optre-
den van het vrouwenensemble Da-
vanti, warme chocolademelk, glüh-
wein en een bezoekje aan de Koren-
molen die deze dag geopend is, be-
looft het een sfeervolle december-

markt te worden. Tijdens de decem-
bermarkt zijn vrijwel alle winkels in 
het centrum geopend. Veel winke-
liers zijn ook buiten te vinden met 
een kraam, maar ook verenigingen, 
goede doelen en standhouders van 
buitenaf zijn aanwezig. De markt 
vindt plaats van 14.00 tot 21.00 uur. 
Er zijn nog een paar kramen be-
schikbaar. Inschrijven voor de kra-
men op de decembermarkt kan via 
www.naturalsolutions.nu. Een plaats 
inclusief een kraam op de decem-
bermarkt kost 50 euro exclusief 
btw. Voor meer informatie: www.
aalsmeercentrum.nl.

Aalsmeer - Op maandag 26 no-
vember was de bekende vormgever 
Piet Boon te gast bij Rabobank Re-
gio Schiphol. Hiermee sluit de bank 
aan bij de campagne Wonen Najaar 
waarvoor de Rabobank een samen-
werking is aangegaan met de ont-
werper Piet Boon. 
De avond stond in het teken van in-
spiratie. Lex Vonk, manager Private 
Banking & Beleggingen, hete ieder-
een van harte welkom. Hij vertelde 
dat de Rabobank en haar dochter-
maatschappij Schretlen & Co on-
langs uitgeroepen zijn tot de twee 
beste Private Banks in Nederland. 
“Dit resultaat is een bekroning op 
ons werk en biedt ons grote inspi-
ratie om dit niveau vast te houden 
en uit te breiden”. Piet Boon behoeft 
nauwelijks nog introductie, met 
trots werd hij dan ook aangekon-
digd. Want ondanks zijn overvolle 
agenda wist hij voor Rabobank Re-
gio Schiphol tijd vrij te maken. Aan 
de hand van het interview door Ber-
tine Schröder konden de gasten na-
der kennismaken met deze bijzon-

dere ondernemer uit Oostzaan. Dat 
zijn werk veelzijdig is, blijkt wel uit 
de diverse projecten waar zijn naam 
onderstaat. Met prachtige beelden 
illustreerde hij zijn verhaal.
Piet Boon ontwerpt niet alleen in 
Nederland maar heeft ook ontwer-
pen gemaakt in New York en Bonai-
re. Voor het Engelse automerk Ran-
ge Rover heeft hij zelfs een ‘special 
editon’ ontworpen.  Alle ontwerpen 
staan wel voor een heldere lijn: on-
verwoestbaar, minimalistisch, stoer 
en robuust. Of het nu gaat om hui-
zen, meubels of totaalconcepten. 
Duurzaam bouwen is voor Piet Boon 
erg belangrijk, daarom ging hij ook 
graag een samenwerking aan met 
de Rabobank. De gasten van Rabo-
bank Regio Schiphol ontvingen het 
prachtige boek Piet Boon ‘Beach’.
De gasten werden deze avond ge-
trakteerd op heerlijke bonbons van 
Kees Raat. Deze befaamde chocola-
tier van Unlimited Delicious in Am-
sterdam, geniet landelijke bekend-
heid vanwege zijn aparte combina-
ties met chocolade.

Piet Boon inspireert bij 
Rabobank Regio Schiphol

Aanstaande zondag open
Bloemenwinkel Stokman 
omgetoverd tot kerstshop

Aalsmeer - De sfeermakers van 
Bloemsierkunst Stokman hebben 
de altijd al gezellige bloemenwin-
kel aan de Hornweg omgebouwd 
tot een echte kerstwinkel. Het zijn 
vooral de kerstdecoraties die de di-
verse sfeerhoeken aankleden. Als 
u komt aanlopen ruikt het heer-
lijk naar  kerstbomen, stuk voor 
stuk mooie bomen, de medewer-
kers helpen graag met uitzoeken. 
Binnen  staat een groot aantal, al-
tijd weer aparte, kerststukken. Ook 
kunnen er geheel naar eigen wen-
sen, of samen met de ideeën van 
het ‘sfeerteam’, de mooiste kerst ar-
rangementen  ontstaan. Heel be-
langrijk hierbij is dat het team kan 
werken met heel veel mooie mate-
rialen. Een groot sortiment smaak-
volle vazen, schalen, glaswerk, man-

den, als ondergronden, samen met 
het decoratiemateriaal,  en heel veel 
soorten groen en bloemen. Zondag 
9 december willen de ‘sfeermakers 
van Stokman bezoekers laten genie-
ten van een feestelijke kerstwinkel, 
onder het genot van een lekker een 
kopje koffie of een wijntje. U kunt 
dan op uw gemak rondkijken en zal 
vast en zeker geïnspireerd worden, 
door allerlei leuke ideeën, die ook in 
uw huis zeker niet zullen misstaan! 
Dit is ook een geschikte dag om de 
mogelijkheden te bekijken op het 
gebied van relatiegeschenken en 
kerstpakketten. Iedereen is welkom 
tussen 11.00 en 16.00 uur. Komt het 
zondag niet uit, vanaf nu bent u na-
tuurlijk elke dag welkom in de kerst-
winkel van Bloemsierkunst Stokman 
aan de Hornweg 87.

Aalsmeer - Het parkeerterrein 
rond de Hoogvliet supermarkt aan 
de Aalsmeerderweg is sinds 1 de-
cember fors uitgebreid. Het huidige 
parkeer-terrein is met maar liefst 91 
nieuwe plaatsen vergroot en telt nu 
177 parkeerplaatsen. Hieronder zijn 
twee invalidenplaatsen en twee par-
keerplaatsen voor moeders met kin-
derwagens. De extra parkeerplaat-
sen bevinden zich aan de achter-
zijde van de winkel en zijn bereik-
baar via het huidige terrein. Daar-
naast komt er een extra uitrit om de 
doorstroom te versoepelen. Vanaf 1 
december kan gebruik worden ge-
maakt van de extra parkeerruimte. 
Op zondag 23 december wordt de 

uitbreiding van het parkeerterrein 
feestelijk gevierd met verschillen-
de activiteiten. De scoutingvereni-
ging verzorgt spelletjes, er is gratis 
warme chocolademelk en er vindt 
een wedstrijd kerstbomen werpen 
plaats. Geïnteresseerde kerstboom-
gooiers kunnen zich voor 3 euro 
aanmelden om mee te doen. Het 
verzamelde inschrijfgeld zal over-
handigd worden aan de stichting 
Jeugd- en Jongerenwerk Aalsmeer. 
De prijs wordt aan het eind van de 
dag uitgereikt door de kerstman. De 
supermarkt is op 23 december ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur. Ook 
is er die dag voor alle kleine klantjes 
een verrassing van de kerstman.

Parkeren aan achterzijde
Terrein Hoogvliet groter

Aalsmeer - Vanaf 9 december rij-
den de bussen van Connexxion 
in de regio Aalsmeer volgens een 
nieuwe dienstregeling. De reiziger 
krijgt met de nieuwe dienstregeling 
circa 60 procent meer busvervoer 
aangeboden dan volgens de huidi-
ge, aflopende dienstregeling. Dit ex-
tra vervoer wordt vooral ingezet op 
trajecten waar de bereikbaarheid 
onder druk staat. Op drukke woon- 
en werkroutes, zoals Uithoorn, 
Aalsmeer, Amstelveen en Amster-
dam wordt extra vervoer geboden.  
Naast de uitbreiding van de dienst-
regeling zijn er een aantal verande-
ringen in onder andere de route en 
frequentie van de buslijnen. Con-
nexxion raadt haar reizigers aan om 
de nieuwe bustijden en routes na te 
gaan op www.connexxion.nl of om 
een lijnfolder te vragen bij de chauf-
feur. Connexxion zet nieuwe, volle-
dig toegankelijke lagevloerbussen 
in welke allemaal zijn voorzien van 
camera’s. De reizigers worden in de 
bus geïnformeerd via automatische 
halte-afroep en displays. Door scho-
nere motoren produceren de bussen 
minder uitstoot van stikstof en fijn-
stof. In de loop van 2008 wordt de 
OV-chipkaart in gebruik genomen 
en daarom zijn de bussen al uitge-
rust  met OV-chipkaart apparatuur.  
Om alle verbeteringen met de reizi-
ger te vieren verkoopt Connexxion 
van 1 tot  en met 31 december op 
de bus Meerrittenkaarten voor 1 eu-
ro per rit. Zo kan het nieuwe busver-
voer door reizigers voordelig worden 
uitgeprobeerd. 

Lijn 140: Uithoorn-Haarlem: Lijn 
140 gaat vaker rijden, op werkda-
gen overdag gaat lijn 140 zelfs elke 
10 minuten rijden tussen Haarlem 
en Uithoorn. Alle ritten rijden de ge-
hele route. In Hoofddorp is de route 
gewijzigd. De lijn rijdt in Hoofddorp, 
tussen het station en het Burge-
meester van Stamplein, niet langer 
via bedrijventerrein Beukenhorst 
West maar via Graan voor Visch. 

Lijn 171: Aalsmeer-Amsterdam 
Zuid: Lijn 171 rijdt met name op 
werkdagen vaker. In de spitsuren 
zelfs vier keer per uur. Alle ritten rij-
den vanaf Amstelveen Busstation 
door naar station Amsterdam Zuid 
via het VU Medisch Centrum. 

Lijn 172: Kudelstaart-Aalsmeer–
Amsterdam Centraal Station: Van 
maandag tot en met vrijdag rijdt lijn 
172 voortaan ook vier keer per uur 
tussen Kudelstaart en Aalsmeer. 
Ook krijgt lijn 172 meer ritten in de 
avond. De vertrek- en aankomsttij-
den van alle ritten zijn gewijzigd. Al-
le ritten beginnen of eindigen in Ku-
delstaart. 

Lijn 178: Hoofddorp Spaarne Zie-
kenhuis-Aalsmeer: Lijn 178 is een 
nieuwe lijn tussen Hoofddorp 
Spaarne Ziekenhuis en Aalsmeer via 
Hoofddorp Station en Rijsenhout. 
Lijn 178 rijdt altijd tussen Hoofddorp 
Station en Rijsenhout. De ritten tus-
sen Hoofddorp Spaarne Ziekenhuis 
en Hoofddorp station en tussen Rij-
senhout en Aalsmeer rijden alleen 
op werkdagen en zaterdag overdag. 

Lijn 198 Sternet: Uithoorn-Schip-
hol: Lijn 198 rijdt alleen nog tussen 
Schiphol en Aalsmeer Hortensia-
plein. Lijn 198 rijdt niet meer tussen 
Aalsmeer en Uithoorn. 

Lijn N72: Amsterdam-Schiphol: 
Lijn N72 rijdt alle nachten van de 
week tussen Amsterdam Centraal 
en Schiphol via Amstelveen, Uit-
hoorn en Aalsmeer, in beide richtin-
gen. In de nacht van donderdag op 
vrijdag wordt de verbinding Amster-
dam - Schiphol geboden met een 
overstap vanaf lijn N70 te Uithoorn 
Busstation. 

Kijk voor meer informatie op www.
connexxion.nl of bel Connexxion 
Klantenservice 0900–266 6399.Voor 
een persoonlijk reisadvies belt u met 
OV reisinformatie 0900-9292.

Vanaf 9 december
Nieuwe dienstregeling van 
Connexxion voor Aalsmeer
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Voetbalwedstrijd tegen V en V
Aalsmeer hard onderuit
Aalsmeer - Als de wedstrijd te-
gen V en V afgelopen zaterdag de 
graadmeter is voor Aalsmeer wat de 
mogelijkheden zijn voor het verdere 
verloop van de competitie dan weet 
men nu waar men staat. Met liefst 5-
1 is Aalsmeer onderuit gehaald door 
Vlug en Vaardig. De eerste helft was 
het aankijken waard. Aalsmeer en 
V en V knokten voor elke bal, maar 
de beide laatste linies hielden het 
hoofd koel en het doel schoon. Mil-
ton Cooman stond weer in de basis. 
De creativiteit van de geblesseerde 
Robert Batenburg werd wel gemist. 
De eerste kans was voor Aalsmeer 
in de vierde minuut toen de door-
gebroken Milton Cooman net naast 
schoot. 
Aalsmeer was iets meer aan de bal, 
maar moest attent zijn op de tegen-
stoten van Ven V. Een goede aan-
val in de twaalfde minuut opge-
zet door Robert Tates werd in een 
uitstekende positie door Pieter v.d. 
Dussen slecht voorgegeven, zodat 
deze doelrijpe kans om zeep werd 
geholpen. Een minuut later kreeg 
VenV door slecht uitverdedigen van 
Aalsmeer zijn eerste echte kans. Het 
schot van Mark Brouwer ging net 
naast. Doordat het tempo hoog lag 
in de eerste helft grossierde men 
aan beide kanten met foutieve pas-
ses. Omdat alles zich minutenlang 
op het middenveld afspeelde de-
den zich weinig kansen voor. De 
1–0 kwam dan ook uit de lucht val-
len. De ijverige Karel Koolhaas be-
diende Dennis Maarssen in de ne-
genentwintigste minuut. Zijn voor-
zet werd door Robert Tates binnen 
geschoven. 
Het was knokken om elke bal en 
het waren John Keur en Robert Ta-
tes die de hoofdrollen opeisten. In 
de vierendertigste minuut kwam 
Aalsmeer goed weg toen Mark 

Brouwer oog in oog met Ray Smidt 
kwam te staan. De goalie voorkwam 
erger. Dit was het laatste wapen feit 
van de eerste helft. 
De eerste minuten in de twee-
de helft waren nog voor Aalsmeer. 
Met kansjes voor Milton Coom-
an en Dennis Maarssen. Aalsmeer 
zakte langzaam door het ijs. Men 
kreeg geen grip op de wedstrijd en 
vooral op het middenveld werd men 
overlopen. De wissel in de eenen-
vijftigste minuut van Rolf Maars-
sen voor Pieter v.d. Dussen sorteer-
de ook geen effect op de wedstrijd. 
Het was wachten op het onheil. De 
spelers Boerma en Brouwer maak-
ten Aalsmeer vooral het leven zuur. 
In de zesenvijftigste minuut knal-
de Brouwer van 25 meter de bal 
snoeihard over de verbouwereerde 
Ray Smidt, 1–1. Nog een minuut la-
ter kon Boerema vrij opkomen en 
vanaf de zelfde plaats liet hij weer 
Ray Smidt kansloos, 1–2. Toen in de 
drieënzestigste minuut Sergio Pree-
gers zich liet aftroeven kon Brou-
wer de bal simpel binnentikken, 1-3. 
In zeven minuten tijd was de wed-
strijd over en uit. Aalsmeer snakte 
naar het einde maar de beker moest 
nog leeg. In de zesenzestigste mi-
nuut tilde Boerema de stand naar 
1–4. Dennis Maarssen werd nog ge-
wisseld voor Frank Ebenharter. Het 
mocht niet meer baten. Ven V kon 
de wedstrijd rustig uitspelen en gaf 
Aalsmeer een pak slaag in efficien-
cy. 
Het werd in de negenentachtigste 
minuut nog 1–5 door Brouwer en 
Aalsmeer kon zijn wonden gaan lik-
ken in de kleedkamer. Aanstaande 
zaterdag speelt Aalsmeer in Hoofd-
dorp tegen Overbos. Aanvang 14.30 
uur. 

Jack van Muijden

Prijswinnaars BS Haarlem: Dominique Maas, Myrthe Brommer en Menno  
Kramer.

Schaatsen junioren 
Menno Kramer snelst bij Gewestelijk 
kampioenschap supersprint
Haarlem - Tijdens de Gewestelijk 
kampioenschap Supersprint van 
het gewest Noord-Holland/Utrecht 
welke afgelopen zondag in Haarlem 
werden gehouden is Myrthe Brom-
mer op haar thuisbaan kampioen 
geworden bij de B-junioren. 
Tijdens beide omlopen van de 300 
meter is Myrthe onder het oude 
baanrecord van  27.65 gebleven en 
heeft dit aangescherpt tot 27.35. 
Ook Nadine v.d. Hoek en Manouk 
van Tol verbeterden zich op de 300 
meter en eindigden op vierde en 
vijfde plaats. 
Bij de junioren-C meisjes was Em-
ma van Rijn (Ankeveen) de snel-
ste, Mareen de Kroon werd met een 
persoonlijk record vijfde, en met 
drie persoonlijke records legde Ma-
non Aprahamian beslag op de zes-

de plaats. Ook bij de junioren-B jon-
gens sneuvelde het baanrecord en 
ging de winst naar Wesley Janmaat 
(Nieuwkoop) en werd Dominique 
Maas met drie persoonlijke records 
tweede. 
Hylke Oosterhof en Gino vd Voort 
eindigden respectievelijk op de zes-
de en zevende plaats met beiden 
een persoonlijk record op de 300 
meter. 
Bij de jongens junioren-C was de 
eind overwinning voor Jeffrey van 
Noorden (Loosdecht) en werd Men-
no Kramer (Aalsmeer), eerste op de 
100 meter en derde in het algemeen 
klassement. 
Jelle Spierings, Marc van der Niet, 
Coen Poot en Frans Maas legden 
respectievelijk beslag op de plaat-
sen vijf, zeven, acht en negen.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 8 december

AALSMEER
Overbos 1-Aalsmeer 1 14.30 u.
Swift 3-Aalsmeer 2 13.00 u.
Aalsmeer 3-DVVA 6 14.30 u.
Vlug en Vaardig 5-Aalsmeer 4 12.00 u.
Aalsmeer 5-Ouderkerk 4 12.00 u.
Aalsmeer Vet.1-THB Vet.2 14.30 u.

Junioren
Aalsmeer A1-Vlug en Vaardig A1 11.30 u.
Huizen B2-Aalsmeer B1 10.15 u.
Hoofddorp B7-Aalsmeer B2 14.30 u.
Aalsmeer C1-HBC C1 12.00 u.
Vogelenzang C2-Aalsmeer C2 14.00 u.

Pupillen
Concordia D1-Aalsmeer D1 11.30 u.
Aalsmeer D2-Hoofddorp D6 10.00 u.
Aalsmeer D3-Kadoelen MD 3 12.00 u.
Aalsmeer E1-AFC E2 10.00 u.
Buitenveldert E4-Aalsmeer E2 10.45 u.
Aalsmeer E3-Nw. Sloten E3 9.00 u.
OSV ME 1-Aalsmeer E4 13.00 u.
Aalsmeer E5-Legmeervogels E 14 9.00 u.
Aalsmeer F1-Roda’23 F4 9.00 u.
SCW F2-Aalsmeer F2 9.00 u.
Aalsmeer F3-DCG F5 9.00 u.
Aalsmeer F4-Kickers F4 9.00 u.

R.K.A.V.
RKAV 2-Hoofddorp 2 14.00 u.
Sp. Maroc Vet.1-RKAV Vet.1 14.30 u.
Muiderberg Vet.1-RKAV Vet.2 14.30 u.

Junioren
VVC C1-RKAV C1 14.30 u.
Concordia C2-RKAV C2 13.00 u.

Pupillen
KDO D1-RKAV D1 11.15 u.
Amstelveen D2-RKAV D2 9.15 u.
RKAV D3-SCW D1 10.00 u.
RKAV E1-Legmeervogels E1 11.30 u.
RKAV E2-Sp. Martinus E4 11.30 u.
Swift E5-RKAV E3 9.00 u.
AFC E10-RKAV E4 10.30 u.
Geuzen/Midmeer E8-RKAV E5 11.00 u.
RKAV E6-Roda’23 E12 10.00 u.
RKAV F1-RKDES F1 9.00 u.
Nw. Soten F3-RKAV F2 9.00 u.
Sloterdijk F1-RKAV F3 9.30 u.
Bl.Wit A’dam F6-RKAV F4 9.00 u.
RKAV F5-Zeeburgia F8 10.00 u.

Meisjes
RKAV MC 1-VSV MC 1 11.30 u.
RKAV MD 1-Buitenveldert MD 6 10.00 u.
SDZ E8-RKAV ME 1 10.45 u.
RKAV ME 2-Legmeervogels E 11 10.00 u.

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1-Overbos D1 11.15 u.
Swift D3-RKDES D2 11.30 u.
RKDES E3-KDO D2 10.00 u.
VVC E1-RKDES E1 11.15 u.
RKDES E2-Hertha E1 11.15 u.
Legmeervogels E8-RKDES E3 12.30 u.
RKDES E4-AFC E9 10.00 u.
AFC E 11-RKDES E5 10.30 u.
Legmeervogels E 15-RKDES E6 11.00 u.
RKAV F1-RKDES F1 9.00 u.
Sp. Maroc F1-RKDES F2 10.00 u.
RKDES F3-Chabab F2 11.15 u.
RKDES F4-Sp. Martinus F 14 10.00 u.
Alkmania MP 5-RKDES F5 10.00 u.
SVOW F1-RKDES F6 10.00 u.
RKDES F7-VVC F 11 10.00 u.
ROAC F4-RKDES F8 8.45 u.

Dames en meisjes
KDO DA 1-RKDES DA 1 14.30 u.
RKDES DA 2-Dindua DA 2 11.15 u.
RKDES MA 1-SCW MA 1 13.00 u.

RKDES MB 1-DSS MB 1 13.00 u.
CSW MC 1-RKDES MC 1 11.00 u.
RKDES MD 1-Roda’23 D 10 11.15 u.
RKDES ME 1-IVV E6 10.00 u.

S.C.W.
Altius 1-SCW 1 14.30 u.
Desto 2-SCW 2 12.00 u.
SCW 3-Hillegom 2 14.30 u.
Geuzen/Mid.meer 4-SCW 4 15.00 u.
SCW Vet. 1-HYS Vet. 1 14.30 u.
SCW Vet. 2-Tos Actief Vet. 2 12.30 u.
SCW Vet. 3-SIZO Vet. 3 14.30 u.

Junioren
AMVJ A1-SCW A1 11.30 u.
Terrasvogels B1-SCW B1 11.00 u.
Zwanenburg C1-SCW C1 12.00 u.
Vlug en Vaardig C2-SCW C2 11.00 u.

Pupillen
RKAV D3-SCW D1 10.00 u.
SCW D2-Nw. Sloten D5 9.00 u.
United/DAVO E1-SCW E1 10.00 u.
Amstelveen E4-SCW E2 10.15 u.
RKAVIC E3-SCW E3 11.15 u.
RCH F1-SCW F1 9.00 u.
SCW F2-Aalsmeer F2 9.00 u.
VVC F12-SCW F3 9.00 u.
SCW F4-Alkmania F6 9.00 u.
SCW F5-ROAC F5 9.00 u.

Meisjes
RKDES MA 1-SCW MA 1 13.00 u.
Concordia MC 1-SCW MC 1 11.30 u.
SCW ME 1-Geuzen/Mid.meer ME 1 9.00 u.

Zondag 9 december

R.K.A.V.
VVA/Spartaan 1-RKAV 1 14.00 u.
Pancratius 3-RKAV 2 11.30 u.
Pancratius 4-RKAV 3 14.00 u.
RKAV 4-Abcoude 5 14.00 u.
RKAV 4-Arsenal 6 14.00 u.
RKAV 6-Bloemendaal 9 11.30 u.
Ouderkerk 3-RKAV 7 14.00 u.

Junioren
RKAV A1-HBC A2 11.30 u.
Pancratius A4-RKAV A2 14.00 u.
RKAV B2-Legmeervogels B3 11.30 u.

Dames
RKAV DA1-DSS DA 1 14.00 u.

R.K.D.E.S.
RKDES 1-Hillegom 1 14.00 U.
RKDES 2-Abcoude 2 11.00 u.
Brederodes 4-RKDES 3 11.00 u.
RKDES 4-Zwanenburg 3 12.00
RKDES 5-Chabab 3 14.00 u.
KDO 5-RKDES 6 14.00 u.
Velsen 9-RKDES 8 14.30 u.

Junioren
Pancratius A2-RKDES A1 14.00 u.
Legm.vogels B2-RKDES B1 10.00 u.
Diemen B3-RKDES B2 10.00 u.
RKDES B3-B’veldert B3 10.00 u.
RKDES C1-Pancratius C3 10.00 u.

Sjoelcompetitie 
in Middelpunt
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
6 december, houdt buurtvereniging 
Oostend de volgende sjoelavond. 
Vanaf 20.00 uur staan de bakken 
klaar in buurthuis ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. 
Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee 
klaar. u/jij bent van harte welkom.

Spanning in ranglijst bij 
ZABO zaalvoetbal
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 1 
december is de zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO Aalsmeer voort-
gezet met de zevende speelronde 
van het seizoen. Er werd gespeeld 
in sporhal de Bloemhof en de vijf 
wedstrijden stonden onder des-
kundige arbitrage van de scheids-
rechters Natasja van Loon en Peter 
Meyer. Koploper SuperFly kwam in 
de zevende speelronde niet in actie 
want zij waren vrij. Wie de ranglijst 
bestudeert kan concluderen dat de 
bovenste vier ploegen wel erg dicht 
op elkaar zitten. “De ZABO-compe-
titie is in de breedte sterker gewor-
den” volgens de mening van een 
bestuurslid. 
Easy Beveiliging – LEMO 
De openingswedstrijd van het 
avondje ZABO ging tussen Easy Be-
veiliging en het team van LEMO. 
Het publiek zag dat Easy Beveili-
ging geen grote moeite had om de-
ze wedstrijd te winnen.
LEMO begon al gehavend aan de 
wedstrijd en dan moest er tijdens 
het duel ook nog een belangrijke 
speler geblesseerd het speelveld 
verlaten. Vijf minuten voor het ein-
de toonde het scorebord 8-2 in het 
voordeel van Easy Beveiliging. Ab-
dul Hammouti maakte in de slotfa-
se de stand nog wat draaglijker voor 
LEMO. Hij bepaalde de eindstand 
op 8-3 door met een fraaie stiftbal 
doelman Kees-Jan Jongkind te ver-
rassen. 
Mantel Makelaars – Jet Set
De tweede wedstrijd van afgelopen 
zaterdag was de ontmoeting tussen 
Mantel Makelaars en De Jet Set BV. 
Dit was op papier het meest interes-
sante duel van de ZABO speelronde 

7. Bij de rust stonden beide ploegen 
nog in evenwicht: 2-2. In de tweede 
helft liep Mantel Makelaars eerst uit 
naar 4-2 en later naar 7-4 wat ook 
de eindstand zou worden. Door de 
overwinning én de drie punten is 
Mantel Makelaars in de ranglijst op 
gelijke hoogte gekomen met koplo-
per SuperFly. Beide teams treffen el-
kaar overigens pas in de tiende ZA-
BO-ronde op 26 januari 2008. 
Piller Sport – The Underdog
De derde wedstrijd in sporthal de 
Bloemhof was het duel tussen Pil-
ler Sport en The Underdog. The Un-
derdog speelde vooral in de eerste 
helft goed zaalvoetbal en kwam hal-
verwege het eerste bedrijf verras-
send op een 1-2 voorsprong. Niet-
temin leidde Piller Sport bij de rust 
met 3-2 door drie uitstekende doel-
punten van Mishon Bucuklar. In de 
tweede helft liep Piler Sport uit naar 
een ruime 6-2 voorsprong door on-
dermeer doelpunten van Paul den 
Haan en Martijn van Berkel. The Un-
derdog scoorde in de slotfase nog 
tweemaal waardoor de eindstand 
6-4 werd in het voordeel van Piller 
Sport. De vierde wedstrijd ging tus-
sen Sportcafé de MiDi’s en het team 
van Könst en deze werd gewonnen 
door het team van Sportcafé de Mi-
Dis’dat door de zege op de derde 
plaats blijft staan. 
Het slotduel van ronde 7 was het du-
el tussen DGL en het team van Ac-
con waarbij DGL als winnaar uit de 
strijd kwam. De achtste speelron-
de van de ZABO zaalvoetbalcom-
petitie wordt gespeeld op zaterdag 
15 december aanstande, wederom 
in sporthal de Bloemhof. Aanvang 
18.30 uur.

Eredivisie zaalvoetbal
Volendam uit wordt cruciaal 
voor Roda’23
Aalsmeer - De Eredivisie zaalvoet-
ballers van Roda’23 hebben afgelo-
pen vrijdag 30 november hun twee-
de seizoensoverwinning geboekt. 
Thuis in sporthal de Bloemhof werd 
LZV/Marku Bouw aan de zegekar 
gebonden. Einduitslag: 6-3. 
Door de overwinning én de drie 
punten is Roda’23 gestegen van de 
laatste plaats naar de elfde plaats in 
de competitie van de landelijke Ere-
divsie A. 
De overwinning in de wedstrijd te-
gen de ploeg uit Lichtenvoorde was 
noodzakelijk. 
Wil Roda’23 zich handhaven op het 
hoogste niveau van Nederland dan 
zal het team van het coachenduo 
Robert Essed/Herman Koehler mi-
nimaal bij de eerste acht moeten 
eindigen. 
De bovenste vier clubs van de Ere-
divisie A en B plaatsen zich automa-
tisch voor de nieuw te vormen Ere-
divisie. 
De nummers vijf tot en met acht 
gaan play-off wedstrijden spelen te-
gen de nummers vijf tot en met acht 
van de Eredivisie B voor de overige 
vier plaatsen. 
Men kan dus concluderen dat Ro-
da’23 in dit seizoen tenminste vier 
andere verenigingen onder zich 
dient te houden. 
Het bereiken van de play-offs be-
hoort zeker tot de mogelijkheden 
want met dertien wedstrijden op de 
speelkalender kan er uiteraard nog 
van alles veranderen. 
LZV/Marku Bouw, Dynamo Lely-
stad en WMC/Mik hebben slechts 
drie punten meer dan Roda’23 ter-
wijl ZVV Volendam momenteel hek-
kensluiter is van de Eredivisie A. 
Kortom de ploegen zitten dicht op 
elkaar en het verschil tussen winnen 

of verliezen is bijzonder klein. 
De eerstvolgende wedstrijd voor Ro-
da’23 is de uitwedstrijd in en bij  Vo-
lendam op vrijdag 7 december aan-
staande. 
De zaalvoetbalpartij wordt gespeeld 
in sporthal De Opperdam in Volen-
dam. 
De arbitrage is in handen van de 
heer V.P. van Helvoirt en het duel 
begint om 21.15 uur. In het Roda’23-
kamp rekent iedereen er op, zeker 
na de 6-3 overwinning op LZV/Mar-
ku Bouw, dat ook Volendam versla-
gen gaat worden. 
Zo eenvoudig zal het wellicht niet 
verlopen. 
De Volendammers hebben na een 
slechte start van nul punten uit zes 
duels juist vier punten behaald in de 
laatste twee wedstrijden. 
De sfeer en de stijgende lijn zit er 
dus goed in in het Palingdorp en 
Roda’23 moet vooral gaan oppassen 
voor de acties van Johan Mühren en 
René Jonk die dit seizoen veelvuldig 
hebben gescoord. 

Overige uitslagen:
FC Blok Carillon Boys – Hilversum 6-
3. Leekster Eagles – FCM/Kras
1-2. Ter Beek – ZSW/Orient Plaza 5-
3. ZVV Veerhuys – ZVV Volendam
4-4. WMC/Mik – Dynamo Lelystad 
7-4.

Stand Eredivisie
FC Blok/Carillon Boys 9-22, Hilver-
sum 9-19, ZSW/Orient Plaza 9-19,
FCM/Kras 9-18, ZVV Veerhuys 9-14, 
Leekster Eagles 9-13, Ter Beek
8-10, LZV/Marku Bouw 9-9, Dy-
namo Lelystad 9-9, WMC/MIK 9-9, 
Roda’23
9-6, ZVV Volendam 8-4 (zie ook 
NOS-teletekst pagina 849).

Eredivisie handbal
Dames FIQAS Aalsmeer 
missen teveel kansen
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer zijn er niet in geslaagd 
punten te behalen in de belangrij-
ke  thuiswedstrijd tegen één van de 
naaste concurrenten, Venus/Nieu-
wegein. Aan inzet en werklust lag 
het niet, er werden eenvoudig te 
veel fouten gemaakt en teveel kan-
sen gemist. 
De eerste helft ging van het begin 
af aan enigszins gelijk op, hoewel 
de bezoeksters uit Nieuwegein wel 
steeds een lichte voorsprong na-
men. FIQAS Aalsmeer was te slordig 
in de aanval en miste schotkracht uit 
de tweede lijn. Sarah Bartling was in 
deze fase de enige opbouwspeel-
ster die wel uit durfde te halen en 
dat leverde haar, alleen in de eer-
ste helft al, vier doelpunten op. In 
de verdediging werd regelmatig een 
persoonlijke dekking gespeeld op 
één van de gevaarlijke schutters van 
Nieuwegein en dat deed Dinja Wit-
braad prima. 
Bianca Schijf stond goed te kee-
pen, maar ook zij kon niet voorko-
men dat Nieuwegein vlak voor rust 
op een 13-10 voorsprong kwam: de 
dekking sloot niet goed en slordig-
heden werden afgestraft. 
Toch wisten de Aalsmeerse dames 
weer gelijk te komen: een feilloos 
benutte penalty van Sonja van We-
chem en opnieuw sterk doorzetten 
van Sarak Bartling leverde een 13-
13 ruststand op. 
In de tweede helft verzuimde FI-
QAS Aalsmeer in de beginfase om 
meteen afstand te nemen: de kan-
sen waren er wel, maar werden niet 
benut, zelfs niet in overtal en van-
uit de hoeken. Na een kwartier was 
de stand dan ook nog steeds gelijk: 
17-17. 
In de tien minuten die volgden ga-
ven de Aalsmeerse dames de wed-
strijd echter zelf uit handen. In on-
dertal situatie konden ze niet voor-
komen dat Nieuwegein twee maal 
vanaf de cirkel wist te scoren en op-
nieuw een paar technische fouten 
op rij gaven de bezoeksters de kans 
om uit te lopen. 
Dat deden ze ook: 19-25. In de laat-

ste vijf minuten werd er weliswaar 
nog wel geknokt: eindelijk werd Ni-
cole van Schie een keer bereikt op 
de cirkel en werd er gescoord van-
uit de hoeken. 
Het offensief was echter te laat in-
gezet en dichterbij dan de uiteinde-
lijke 25-27 kon FIQAS Aalsmeer niet 
meer komen. 

Teleurgesteld
De speelsters zelf waren na afloop 
het meest teleurgesteld, maar ook 
trainer/coach Menno de Klerk was 
niet gelukkig met de onnodige ne-
derlaag: ‘Dit was onze eigen schuld: 
we hebben zoveel fouten gemaakt 
en veel te veel kansen gemist. Ook 
uit de hoeken, terwijl we daar nog 
speciaal op getraind hadden. En 
schotkracht hebben we best, maar 
de meiden die het kunnen deden 
dat vandaag niet.” 
Komende zaterdag 8 december 
speelt FIQAS Aalsmeer een uit-
wedstrijd bij regerend landskampi-
oen v.d.Voort/Quintus in Kwintsheul, 
waarna op zaterdag 15 december 
de laatste thuiswedstrijd van 2007 
volgt.  
Deze is tegen Drando keukens uit 
Dalfsen en begint om 19.00 uur. 
Doelpunten: Sarah Bartling en Son-
ja van Wechem 7, Dinja Witbraad 
4, Michelle Enthoven 3, Cindy Hof-
man 2, Nicole van Schie en Dahpne 
Breuker 1.   

Bekerloting
Onlangs heeft de loting plaatsge-
vonden voor de tweede ronde van 
het NHV bekertoernooi. 
De heren van FIQAS Aalsmeer 3 
lootten het Havas uit Almere van 
Theo van den Berg, dat uitkomt in 
de eerste klasse van de afdeling 
Midden Nederland, terwijl FIQAS 
Aalsmeer 2 het moet opnemen te-
gen UDSV, een ploeg die - net als zij 
zelf - speelt in de eerste divisie. FI-
QAS Aalsmeer 3 speelt op dinsdag 
18 december uit in Almere, FIQAS 
Aalsmeer 2 speelt op donderdag 20 
december om 20.00 uur thuis in de 
Bloemhof.   

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
brigeclub Strijd en Vriendschap op 
woensdagavond in gebouw Irene in 
de Kanaalstraat. 

A-lijn:
  1. Krijnie en Jan Joore 61,73
  2. Rita en Wim Ritzen 55,36
  3. Gerard Vermeer-Hero Janzing  
 54,59
  4. Ko van Es-Theo Blom 54,34
  5. An v.d. Bijl-Rita v. Leeuwen  
 54,08
  6. Ger Lubbers-Wil Stokman 53,83
  7. Joris v.d.Zwaard-André Lanser  
 53,57
  8. Herma Raggers-M. Joore 52,81
  9. Martha en Theo Teunen 51,02
10. Matje en Juul Wentzel 50,77

B-lijn:
  1. Til Eveleens-Françoise Daudel 
 61,73
  2. Coby Blom-Jasper Blom 60,97
  3. Oege de Jong-Ally Maarse 55,87
  4. Mary Jongkind-Maarten 
     Jongkind 52,81
  5. Annie Visser-Geleijn-Sima 
      Visser 52,36 
  6. Lia en Hans Vreeswijk 49,49
     Bea v. Diemen-Tiny Bartels 49,49
  8. Henny en Jan Jooren 49,23
  9. Jan Doeve-Rietjev.d. Zwaard 47,7
     Agatha Blom-Gré Aartse 47,7

C-lijn:
  1. Gladys Maarse-Tiny v. Zijverden  
 62,2
  2. Coby v.Leeuwen-
     Gerrit v. Leeuwen 59,23
  3. Matje Tulp-Wil Oor 56,55
  4. Nelly Mul-Marry Tulp 55,06
  5. Anny v. Buyten-To v.d. Maarl  
 53,87
  6. Corry Kuin-Carla Verwoerd 52,38
  7. Else de Haan-Joke v. Daal 52,08
  8. Adri Otto-Agnethe v.d. Goot 50
  9. Els Vermeer-Henny v.d. Laarse  
 47,32
10.  Leny Lubbers-Corry Voortman 
 46,13

Sport- en spel-
instuif ouderen
Aalsmeer - Elke dinsdag is er van 
13.30 tot 15.30 uur een sport- en 
spelinstuif voor ouderen in sporthal 
De Bloemhof aan de Hornweg. De 
kosten zijn 2,50 euro per keer. Niets 
moet, alles mag, is het motto van 
de drie begeleidsters Joke Winkler, 
Joke Dekker en Mieke Regelink. In 
ieder geval kunnen de sporten bad-
minton, jeu de boules, tafeltennis, 
koersballen, sjoelen, fit-gymnastiek 
en lijnbal beoefend worden. Ook u 
bent welkom. Voor meer informatie 
kan gebeld worden naar de SWOA, 
telefoon 0297-344094.
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Laatste ronde tafeltenniscompetitie
Geen kampioensteams dit 
seizoen bij Bloemenlust
Aalsmeer - Bloemenlust 1 is de 
competitie geëindigd op een ver-
dienstelijke derde plaats in de vier-
de klasse. In de laatste ronde stond 
de zware uitwedstrijd tegen kampi-
oenskandidaat Patrios 1 op het pro-
gramma. Ondanks een 8-2 overwin-
ning miste tegenstander Patrios het 
kampioenschap op twee punten. 
HTC 5 schreef met een 8-2 overwin-
ning op degradant Spaarne 2 het 
kampioenschap op zijn naam.
Bloemenlust kwam in de nieuwe Ca-
landhal met 6-0 achter, maar daar-
van gingen drie wedstrijden pas in 
de beslissende vijfde game verloren. 
Vooral de wedstrijd van Ed Couwen-
berg tegen de sterke chinees Ché 
was ongekend spannend en close. 
Ed kwam terug na een 2-0 achter-
stand in games door de volgen-
de twee games verrassend te win-
nen en dwong zo een vijfde game 
af. Hierin leek hij op weg naar een 
sensatie met een 3-7 voorsprong. 
De onverstoorbare met penhouder-
greep spelende chinees zette ech-
ter een tandje bij en versloeg Ed als-
nog met 11-8. Het duurde tot de ze-
vende wedstrijd voordat Bart Spaar-
garen met een mooie overwinning 
in vier games als eerste iets terug 
kon doen. Ed gooide al zijn agres-
sie in de strijd om in zijn laatste par-
tij zijn tegenstandster helemaal weg 
te slaan (5-11, 7-11, 4-11) en bracht 
daarmee de stand op 6-2. Johan 
Berk kwam in de buurt om het goe-
de voorbeeld van zijn ploeggenoten 
te volgen, maar bleef steken met 11-
9 in de vierde game.

Houten plankje
Bloemenlust 2 had nog een theo-
retische kans om kampioen te wor-
den in de zesde klasse door in de 
laatste wedstrijd directe concurrent 
Amstelveen 7 met minstens 9-1 te 
verslaan. Na de eerste enkelspelen 
en het dubbelspel bleek dit met een 
2-2 tussenstand al niet meer haal-
baar. Na het feliciteren van de te-
genstanders met hun kampioen-
schap bleven Ton de Hollander, Wim 
v.d. Aardweg en Tineke Nap toch 
goed doorknokken, want ook de 
tweede plek moest nog zeker ge-
steld worden. De knappe 6-4 over-
winning op de kampioen bleek ach-
teraf net voldoende om AGT 3, dat 
Diemen 5 versloeg met liefst 10-0, 
nog één punt achter zich te houden. 
Bloemenlust 3 moest in de laatste 
competitieronde aantreden tegen 
Deneba 1, dat met een derde plaats 

één plek hoger stond. Bloemenlust 
heeft zich op de vierde plaats ge-
handhaafd met een 6-4 nederlaag, 
maar qua uitslag had er meer inge-
zeten. Zjimmy Kustykiewicz won ou-
derwets alle drie zijn wedstrijden en 
Mees v.d. Broeck scoorde het vier-
de punt. Normaal gesproken had 
ook Willem Visser zeker één of twee 
partijen op zijn naam geschreven, 
maar hij had te kampen met materi-
aalpech. Omdat zijn batje tijdens het 
(verloren) dubbelspel finaal afbrak, 
moest hij verder met een ‘houten 
plankje’ uit de speelgoedafdeling. 
Dat niet alleen hijzelf daar moeite 
mee had, maar ook zijn tegenstan-
ders, bleek uit het feit dat de sterk-
ste Deneba-speler slechts ternau-
wernood wist te winnen, nadat Wil-
lem nog met 2-9 had voorgestaan in 
de beslissende vijfde game.

Stevige middenmoter
Tilly Faber, Philippe Monnier en 
Hans Webbers speelden de laatste 
wedstrijd van het seizoen tegen Am-
sterdam ’78 11. Naar verwachting 
kon het wel weer eens een over-
winning voor Bloemenlust 4 wor-
den. De tegenstanders, een dames-
team, hadden een wijziging in hun 
opstelling aangebracht. Dat kwam 
Bloemenlust alleen maar ten goede, 
want dat bleek de zwakste speelster 
te zijn. Philippe en Hans wisten de 
eerste twee partijen van de avond 
overtuigend te winnen, waarna Tilly 
haar partij helaas na vijf games ver-
loor. Philippe en Hans maakten het 
dubbel snel in hun voordeel af in 
drie games. Hans speelde een zeer 
spannende tweede wedstrijd; hij 
verloor de eerste twee games met 8-
11, maar kwam sterk terug met 11-4 
en 11-6. Vervolgens spande het er-
om in de vijfde game, maar gelukkig 
won Hans deze met 12-10. Tilly won 
haar tweede partij van de avond na 
vier games wel, maar verloor later 
op de avond haar derde wedstrijd. 
Hans verloor zijn derde partij in drie 
games, maar kon toch tevreden zijn 
met twee mooie overwinningen en 
zijn aandeel in het dubbel. Met de 
drie ruime zeges van Philippe, al-
len in drie games, kwam de over-
winning uit op 7-3. Bloemenlust 4 
kan terug kijken op een goed sei-
zoen, want ze hebben toch aardig 
wat punten bij elkaar weten te spe-
len en eindigen als zodanig als een 
stevige middenmoter op de vierde 
plaats (op slechts twee punten van 
de derde plaats).

Waterpolocompetitie
Veel doelpunten voor Oceanus
Aalsmeer - Het eerste weekend 
van december is voor veel water-
poloteams van vereniging Oceanus 
goed verlopen. Vooral bij de jeugd 
werden een aantal wedstrijden met 
grote cijfers gewonnen. Voor de He-
ren 1 was er na een gelijkspel het 
eerste puntverlies van de competi-
tie.
De Heren1 ontving thuis in zwem-
bad De waterlelie UZSC. In het eer-
ste partje kwam de ploeg op een 3-
4 achterstand, via 4-5 en 6-6 werd 
het in het afsluitende vierde partje 
8-8. De Oceanus doelpunten kwa-
men van Pim Cluistra, Erik Bras, Arj-
en Loef en Tim Mandjes. Aanstaan-
de zaterdag moet dit Oceanus team 
in de kwartfinale van de bekercom-
petitie aantreden tegen Neptunia. 
De wedstrijd in deze zogenaamde 
‘Man meer competitie’ wordt om 
19.15 uur gespeeld in De Waterlelie. 
Supporters zijn uiteraard van harte 
welkom. 
Het team van Heren 2 wist, nadat ze 
in het eerste partje al met 4-0 voor-
stonden, uiteindelijk met 9–6 van 
De Amer te winnen. De doelpun-
ten kwamen van Menno Spaarga-
ren, Maickel Rietveld, Arjan van de 
Burgt, Richard van de Burgt, Jos 
Vergeer en Dennis Reijnders. He-
ren 3 verloor met 6-7 van De Wa-
terwolf. Ook Dames1 kon dit week-
end helaas niet winnen. Met 1-2 
bleek De Aalscholver te sterk. Da-
mes 2 bleef haar tegenstanders wel 
de baas. Met 9-5 werd er gewonnen 
van ZPCH. Doelpunten kwamen van 
Joyce Schouten, Maartje Bunscho-
ten, Mariska Wegbrands en Carina 
Wegman.  

Meeste treffers
De meeste doelpunten werden dit 
weekend gescoord door het team 
van onder 13. Deze ploeg won met 
maar liefst 37–0 van DJK-ZAR. Een 
weinig spannende wedstrijd waar-

bij Ricardo Oldenhof met tien tref-
fers topscoorder was. De andere 
doelpunten kwamen van Fernando 
Moolhuijsen,  Daphne Meyer, My-
lan Olk, Lawny Hermans, Ray Kou-
dijs, Jozsef Zsiros, Niels de Jong en 
Remy Pieterse. Keeper Bart Hen-
drix had zich vooraf voorgenomen 
zijn doel helemaal schoon te hou-
den. Een mooie prestatie want hij 
moest daarvoor ook een vijf meter 
bal stoppen.. Ook de Jongens on-
der 15 deden het heel goed. Met 1–
20 wonnen zij van De Aalscholver. 
Topscoorder werd Istvan Spaarga-
ren met acht treffers. Jeffrey Eick-
hoff, Max Galjaart, Zatchel Her-
mans, Kevin Melman, Jeffrey Reijn-
ders en Carlo de Beer maakten de 
andere doelpunten. Het team ge-
mengd onder 15 was uit tegen De 
Dolfijn met 2-17 ook oppermachtig. 
De doelpunten kwamen van Edwin 
Ouwenhand (met acht treffers ver-
uit topscoorder), Ferry de Graaff, Ja-
my de Hon, Sander Oomen, Daan 
Strampel, Sander Aarsman, Ylke van 
Spankeren, Eveline van der Noort en 
Rinze Winters.  
Met een eindstand van 11-1 lieten 
de Jongens onder 17 ook niets aan 
het toeval over. In de eerste twee 
partjes kon tegenstander De Dol-
fijn nog een beetje bij blijven maar 
in het tweede gedeelte van de wed-
strijd was de Oceanus overmacht 
enorm. De doelpunten kwamen van 
Arthur Tebbens, Menno de Boer, 
Klaas Joore, Lars Houdijk, Dennis 
Pike en Jente Piet. Voor de Jongens 
onder 19 was er een fraaie 12-4 ze-
ge op BZC Brandenburg. Hier kwa-
men de Oceanus treffers van Dennis 
Reijnders, Quinthus Spruyt, Jeffrey 
v.h. Schip, Davy Nab, Rik van Weer-
denburg, Sander Hoogenboom, 
Erik-Jan van Zijverden en Jos Ver-
geer. 
Voor meer informatie kijk op: www.
zsc-oceanus.nl.

De winnaars in de categorieën tot 10 jaar.

Onderlinge wedstrijden trampolinespringen
Ilse Vergoossen en Perry Alderden 
clubkampioenen Omnia
Aalsmeer - Zo’n vijftig trampoline-
springers stonden afgelopen maan-
dag in de Proosdijhal paraat, om uit 
te maken wie zich weer de clubkam-
pioen van het jaar 2007 mag noe-
men, tijdens de finale van de onder-
linge wedstrijden. Er waren verschil-
lende prijzen te verdienen. Zo waren 
er een bekers voor de eerste drie in 
iedere leeftijdscategorie, een beker 
voor de beste dame en beste heer 
en dan nog een netheidsbeker.  Re-
sultaat van twee voorwedstrijden en 
de finalewedstrijd leverden de vol-
gende uitslagen op.
Dames:   
1. Ilse Vergoossen. 2.Mirjam van de 
Leeuw. 3.Maaike Kaslander.
Heren:    
1. Perry Alderden. 2. Marthijs Velt-
man.
Jeugdturnsters:  
1. Iris Jongerius. 2. Naomi de Rijk. 3.  
Marinka Maarse.
Jeugdturners:     
1. Chris Moerman. 2. Marco Vink. 3.  
Jeffrey Ramp.
Meisjes 10+:     
1. Yanaika Holst. 2. Martina van der 
Linden. 3. Daphne Hulsker.
Jongens 10+:     
1. Marvin Arendzen. 2. Melvin Dok-
ter. 3. Max de Vries.
Alle wedstrijden bij elkaar opgeteld 
leverde de beste heer en beste da-
me op.
Clubkampioenen 2007 zijn dit keer 
Ilse Vergoossen en Perry Alderden. 
Er is ook nog een wisselbeker voor 
de netheidscore. Deze beker werd 
uitgereikt aan die persoon die over 
alle voorwedstrijden en de finale de 
meeste punten had gehaald voor 

de uitvoering. Bij trampolinesprin-
gen, krijgt een springer/ster punten 
voor de uitvoering, hoe netjes wordt 
er gesprongen, en voor de moeilijk-
heid. Hoe moeilijker de sprongen 
hoe hoger deze punten. Voor de titel 
clubkampioen worden zowel de uit-
voeringspunten en de moeilijks pun-
ten meegeteld, voor de netheidsbe-
ker worden alleen de uitvoerings-
punten bij elkaar opgesteld. Dit jaar 
ging deze beker naar Martina van 
der Linden.

Jongste springers
In de J.P. Thijsselaan waren veel ou-
ders, opa’s oma’s broertjes en zus-
jes aanwezig om te kijken naar de 
sprongen van de jongste trampo-
linespringers bij SV Omnia. Ieder-
een was zeer onder de indruk van 
de kunsten die de 40 springers en 
springertjes lieten zien. Iedereen 
deed zijn/haar best en na elke sprin-
ger/ster werd er luid geklapt voor de 
geleverde prestaties. 
Meisjes 10-   
1. Robin van As. 2. Carmen Onder-
water. 3. Marlou de Vries. 
Jongens 10-  
1. Quinten van Senten. 2. Reinier 
Vos. 3. Fabian van Stijn.
Nadat de nieuwe clubkampioenen  
hun bekers en bloemetje hadden 
gekregen, was er voor iedereen ook 
nog een diploma en wat lekkers van 
sint en piet. De juryleden werden 
weer bedankt en de kinderen kun-
nen zich gaan voorbereiden op het 
Kerstsynchroontoernooi op 17 de-
cember in de Proosdijhal. Dit belooft 
net als vorig jaar weer een groot 
spektakel te worden.

Omnia-teams naar NK 
Trampoline springen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 1 
december zijn de vijf teams van SV 
Omnia 2000 die zich geplaatst had-
den voor de halve finale NK tram-
poline springen naar Ermelo afge-
reisd.
Op vier trampolines werden de klas-
se E en D tegelijk gesprongen waar-
door Rien de Ruiter het bijzonder 
druk had en hulp heeft gekregen 
van Linda Veenvliet. 
In de klasse E hadden drie teams 
zich geplaatst,  Omnia 7, 8 en 9. Om-
nia 9 met Sanne Appelboom, Mori-
na Versteeg, Max de Vries en Esther 
van Kerkhoven zijn in deze klasse 
tiende geworden. Het team Omnia 
7 met  Bonita de Goede, Marlou de 
Vries, Carmen Onderwater en Daph-
ne Hulsker is derde geworden met 
een totaal aantal punten van 202,40. 
Omnia 8 met Danischa de Goede, 
Bente Geleijn, Marvin Arendzen en 
Mikky Jansen hadden een goede 
dag en veroverde de tweede plaats 
met 203,20 punten. Beide teams 
hebben zich voor het NK geplaatst.
In de klasse D hadden door de voor-
wedstrijden twee teams zich ge-
plaatst voor de halve finale, Om-
nia 4 en 6. Deze teams waren in de 
voorwedstrijden al aan het stuiver-
tje wisselen om de tweede en der-
de plaats. Ook in de halve finale 
was dit het geval, na twee ronden 
stonden ze exact gelijk en moest de 
laatste ronde uitsluitsel geven. De-
ze keer was het Omnia 6 met Robin 
van As, Rowana Moenis, Martina 

van der Linden en Fabienne Ho-
gers die er met de tweede plaats 
vandoor gingen. Omnia 6 met Ya-
naika Holst, Naomi de Rijk, Sharona 
de Rijk en Iris Jongerius behaalde 
de derde plaats. Deze twee teams 
hebben zich geplaatst voor de NK 
die op 15 december in Spakenburg 
wordt gesprongen. De trainers, ou-
ders en fans zijn uiteraard super-
trots op deze teams en wensen ze 
heel veel succes op het Nederlands 
Kampioenschap. 

Jongkind wint 
op ANBO-soos
Aalsmeer - Op woensdag 28 no-
vember vond de wekelijkse speel-
middag van de ANBO weer in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 
plaats. Het klaverjassen is deze keer 
gewonnen door mevrouw E. Jong-
kind met 5668 punten. Op twee is 
de heer H. Könst geëindigd met 
5527 punten en de plaatsen drie en 
vier waren voor de dames C. van 
de Meer met 5370 en G. Hulsegge 
met 5263 punten. Het pandoeren is 
gewonnen door de heer K. van de 
Meer met 695 punten. Plaats twee 
was voor mevrouw D. Wittebol met 
595 punten, op drie en vier zijn de 
heren W. Buskermolen met 585 en 
Hollander met 525 punten geëin-
digd. 

Tweede team schaakclub 
AAS scoort wederom
Aalsmeer - Het tweede team van 
schaakclub AAS heeft ook de derde 
wedstrijd van het seizoen gewonnen. 
De thuiswedstrijd tegen Philidor Lei-
den 2 eindigde in 5,5 – 2,5. Het was 
een wedstrijd waar de zwartspelers 
erg vaak aan het langste eind trok-
ken. De wedstrijd begon met twee 
remises, van Ben de Leur (die met 
wit ietsjes minder stond) en Jan Bos-
man (in een partij waarin zwart snel 
gelijkspel had). Willem Hensbergen 
zette de Azen op voorsprong. In een 
dubbeltoreneindspel speelde hij het 
handiger dan zijn tegenstander, zo-
dat hij een aantal pionnetjes meer 
meesnoepte. Fred van der Klashorst 
had wat moeite om een ingang in de 
witte stelling te vinden, maar in de 
tijdnoodfase wist hij handig het wit-
te paard op te sluiten. Philidor kwam 
terug in de wedstrijd doordat Mar-
co de Groot een geofferde pion niet 
meer terugzag en eigelijk ook niet 
veel compensatie had. Van de drie 
pluspionnen die de Philidor-spe-
ler uiteindelijk had promoveerde er 
eentje wat genoeg voor de overwin-
ning was. Henk Noordhoek had de 
hele avond onder druk gestaan en 
was ook een pion achtergeraakt. De 
tijdnood van de zwartspeler gooide 
echter wat roet in het eten, Henk 

pakte precies op de 35e zet de pion 
terug en was uit de problemen. Drie 
seconden bleek echter net te kort 
voor zwart om zijn 35e zet te doen, 
zodat Henk de enige witspeler was 
die deze avond een vol punt binnen-
haalde. Met deze 4-2 stand was de 
wedstrijd vrijwel in de tas, Redmar 
Damsma stond aanmerkelijk beter 
en ook Rene Jungen had een stel-
ling waarin alleen hij op winst mocht 
hopen. Redmar won her en der een 
pion, wat met enige techniek ge-
noeg was voor de matchwinst. Re-
ne kwam uiteindelijk niet door de 
stevige verdediging heen, de remi-
se was derhalve terecht. Met drie 
overwinningen gaat AAS2 aan kop 
in de promotieklasse van de Leid-
se schaakbond met 6 matchpunten 
en 18,5 bordpunt, dat is 2,5 bord-
punt meer dan LSG. Schaakclub 
AAS schaakt van begin september 
tot eind mei op de vrijdagavond in 
De Binding in de Zijdstraat. Training 
en les wordt gegeven van 19:00 tot 
20:00 uur, vanaf 20.00 uur begint de 
competitie. 
Voor meer informatie: AJ Keessen, 
competitieleider, tel. 0297-324459 
of Henk Noordhoek, secretaris, tel. 
0297-326143. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Zwemsportclub Oceanus
NK Limieten voor Tessa, 
Vincent en Tamara
Aalsmeer - Deelnemers van zo’n 
25 verschillende verenigingen uit 
Gelderland, Utrecht, Noord- en 
Zuid-Holland waren afgekomen op 
de limietwedstrijd die Oceanus or-
ganiseerde in De Waterlelie. Het 
was een sterk deelnemersveld op 
hoog niveau, wat al mag blijken uit 
het minieme aantal diskwalificaties. 
Voor velen was dit een van de laat-
ste mogelijkheden om een limiet 
voor de Nationale of Kringkampi-
oenschappen te halen. 
Voor Oceanus leverde het in ieder 
geval vijf nieuwe NK limieten op. 
Tessa van der Zwaard was er tijdens 
de clubkampioenschappen al heel 
dicht bij, maar nu haalde ze echt 
een limiet. Op de 100 vrij was ze met 
1.07.12 snel genoeg, waarna ze het 
nog even dunnetjes overdeed op de 
dubbele afstand en ook daar de li-
miet haalde. Ook voor Vincent Mool-
huijsen waren er twee NK startbe-
wijzen: op de 200 vrij (2.13.53) en de 
200 wissel (2.30.54), beide tijden te-
vens goed voor nieuwe clubrecords 
bij de 13-jarigen. Tamara Grove 
pakte de NK limiet op de 100 me-
ter rugslag met 1.18.68. Op de 200 
meter kwam ze met 2.51.80 net 0.3 
sec tekort, maar het leverde wel 

weer een clubrecord op. Zus Chan-
tal kwam op deze afstand 0.18 sec 
tekort voor een NK limiet en op de 
halve afstand (1.14.07) was de mar-
ge met de limiet 0.27 seconde. Een 
dag eerder vestigde zij een nieuw 
clubrecord door op de 1500 meter 
vrijeslag zowel haar eigen pr (21.41) 
als het clubrecord (21.17) te verpul-
veren tot 20.26.38. Ook voor Wyke 
Nieuwenhuizen is de NK limiet heel 
dicht bij. Op de 50 rug zwom ze 0.40 
sec van haar tijd af en ze moet nu 
nog 0.19 naar de limiet van 32.50.
Wessel de Jong is nog te jong om 
een NK limiet te zwemmen, maar 
een clubrecord kan natuurlijk wel. 
Dus staat nu zijn naam in de boe-
ken op de 200 meter rugslag bij de 
jongens 11 jaar met een tijd van 
2.52.40.
Het grootste pr kwam deze wed-
strijd op naam van Max Galjaart, die 
zijn 200 vrij tijd met 15 seconden 
aanscherpte. Blije gezichten ook bij 
Marieke Spitteler, die op de vrijes-
lag onder de 1.10 dook en ook op de 
100 vlinder een pr noteerde, Jeffrey 
van ’t Schip, die op zowel de 100 als 
de 200 rug pr-tijden zwom en Alissa 
Bus, die op de 100 school een pr en 
kringlimiet haalde. 

Weer sjoelen in 
‘t Dorpshuis
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 6 december, houdt Sjoelclub 
Aalsmeer weer een speelavond. 
Vanaf 20.00 uur staan de bak-
ken klaar in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Zowel leden als niet-le-
den zijn welkom. 
De uitslagen van het sjoelen op 29 
november zijn.
Hoofdklasse:
1.Cock Tukker    2890
2.Albert Geleijn   2812
A-klasse:
1.Tiny Amsing               2748
2.Hans v Leeuwen          2690
3.Marja Springintveld    2685

B-klasse:
1.Walter Siebeling    2585
2.Henk Brozius         2574
3.Wim v Leeuwen     2522
C-klasse:
1.Mijnie v Leeuwen     2513
2.Jaap v Wees              2470
3.Hans Buijs                 2409
D-klasse:
1.Pleun v Verseveld       2413
2.Jan Alderden               2407
3.Pim vd Meer               2388
E-klasse:
1.Willem Joren         2244
2.Adje de Leede        2241
3.Co Eveleens           2225
F-klasse:
1.Coby vd Meer         2100
2.Marry Bax               1908
3.Elbert de Hartog      1867

Voor wandelaars en hardlopers
Haarlemmermeerse bosloop 
voor zevende maal
Hoofddorp - Op zondag 16 decem-
ber is het feest. De Bosloop viert het 
7 jarig bestaan en u bent van har-
te welkom om daarbij aanwezig te 
zijn. De loop begint om 10.00 uur en 
de lokatie is het Haarlemmermeerse 
Bos. Verschillende disciplines, zo-
als hardlopers, wandelaars of nordic 
walkers kunnen meedoen. Er kan 
een afstand van 5 of 10 kilometer 
worden gelopen. 
De tijdslimiet is 2 uur. Voor de wan-
delaars betekent dit bij deelname 
aan de 10 kilometer een stevige pas. 
Het is een afwisselend parcours met 
verschillende ondergronden. De 

start en finish zijn achter Claus Ho-
tel & Event Center en uw fiets of au-
to kunt u daar parkeren. Er is geen 
mogelijkheid tot omkleden. De kos-
ten voor deelname zijn 2 euro per 
persoon onafhankelijk van de af-
stand en de discipline. De inschrij-
ving is vanaf 9.15 uur tot 10 minuten 
voor de start. 
Noteer deze datum in de agenda en 
kom het beleven.
Voor meer informatie kunt u mai-
len of telefonisch contact opnemen 
met Sandra Bezuijen, www.gzengb.
nl, gzengb@bezuijen.demon.nl, 06-
55363510.
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Atletiek: AV Aalsmeer crosscompetitie 
Overwinningen voor 
Jordi, Eva en Merel
Aalsmeer - De allereerste wedstrijd 
voor de crosscompetitie is voor de 
jeugd van AV Aalsmeer een groot 
succes geworden. Deze op de gras-
baan van AV Monnickendam ge-
houden cross leverde maar liefst 
vier podiumplaatsen en nog eens 
een aantal zeer goede klasserin-
gen op.
Bij de meisjes pupillen C miste Julia 
van Ee op een seconde na het po-
dium, maar met een vierde plaats 
mocht zij zeker tevreden zijn. Bij de 
meisjes pupillen B was er een mooie 
overwinning te noteren voor Merel 
van Zanten. Merel, die sinds kort lid 
is van AVA, liep een prima wedstrijd 
en klopte haar concurrenten op de 
meet. In dezelfde wedstrijd kwam 
Kim Nanninga tot een keurige ne-
gentiende plaats. Ook Nick Ramd-
janamsingh deed het erg goed bij 
de jongens pupillen B. hij eindigde 
met een tijd van 4.40 min. op een 
vijftiende plaats niet ver achter de 
koplopers.
Bij de meisjes pupillen A1 was er 
een zeer snelle start van Kim Okker-
se. Nadat ze door een paar meisjes 
was ingehaald wist ze toch nog tot 

een prima zesde plaats te komen.
Ook Derk van Ee deed het weer bij-
zonder goed. In een groot veld van 
ruim vijftig A-pupillen scoorde hij 
met een mooie achtste plaats.
Bij de meisjes junioren D2 liep Eva 
van Ee weer eens ouderwets naar 
een overwinning. Sterk en krach-
tig lopend versloeg zij in de laatste 
ronde met een sterk eindschot haar 
naaste concurrente. Bij de jongens 
junioren D1 liep Dirk Kaas zonder 
enige vorm van warming-up naar 
een keurige eenentwintigste plaats. 
Bij de jongens junioren C deed To-
mas Baars het prima. Hij liet zien 
dat zijn extra looptrainingen vruch-
ten beginnen af te werpen en liep in 
een sterk veld naar een mooie veer-
tiende plaats.
Na een afwezigheid van  twee jaar 
bij de regionale crosscompetitie was 
Jordi Baars ook weer eens van de 
partij en hij deed dat prima. Bij de 
junioren B liep hij met ruime voor-
sprong naar de overwinning. In de-
zelfde wedstrijd was er nog een 
podiumplaats te noteren. Yannick 
Boerop knokte zich in deze race 
naar een mooie derde plaats.

Bridgevereniging De Kwakel
Deelname 42 stellen aan 
tweede serie parenbridge
De Kwakel - Bij de BVK zijn er mo-
menteel nogal wat leden korte of 
langere tijd afwezig en wedstrijd-
leider Cor begon de avond dan ook 
met de opsomming van een rijtje 
namen met bijbehorende kleine of 
helaas ook wat grotere kwalen en 
gebreken. 

Terugkeer Irene Egberts
Tegenover die lijst van afwezigen 
stond gelukkig wel de terugkeer van 
Irene Egberts aan de bridgetafel. 42 
Paren stonden aan de aftrap van de 
tweede serie van zes avonden pa-
renbridge. 16 daarvan vormden de 
nieuwe A poule en daarin vielen op 
de eerste avond al direct een aantal 
verrassingen te noteren. 
De eerste en de tweede plaats wa-
ren namelijk voor twee paren die 
gepromoveerd waren uit de B lijn. 
Echtpaar van  Nieuwkerk was met 
60,42% de sterkste en paar Karlas-
Verhoef zat daar met 59,8% niet ver 
achter.  
Paar Verhoef- de Jong legde beslag 
op de derde plaats met 59,2%. On-
derin twee damesparen op een ge-
deelde laatste plaats met toch nog 
41,4%.  Dit betrof de paren Heems-
kerk- de Kuyer en Backers-Kamp.
In de B lijn was de toppositie de-
ze keer voor echtpaar Kniep met 
59,8%. 
Zal de langverwachte overgang naar 
de A lijn dan toch eindelijk gestalte 
gaan krijgen?  

De heren Backers-Kamp lieten zien 
dat zij zo snel mogelijk weer naar de 
A lijn terug willen keren, want met 
58,3% werden zij tweede. Echtpaar 
van Beek speelde vorige week nog 
in de C lijn, maar met hun derde 
plaats in de B lijn deze week bewe-
zen zij, dat hun verblijf in die C lijn 
op een vergissing berustte.
Mayke Dekker en Ellen de Jong wa-
ren er twee weken geleden ten on-
rechte van ‘beschuldigd’ dat zij toen 
laatste waren geworden, waarvoor 
natuurlijk alsnog excuses, maar de-
ze keer waren zij met 37,2% toch 
echt op die minst begeerde vermel-
denswaardige positie beland. En 
dan de C lijn. 
Echtpaar van der Knaap liet de 
hoogste score van de avond lnote-
ren met 62,1%. 
Paar Koot-Voorn kwam ook sterk 
voor de dag met 61% en gastspe-
lers echtpaar Berk werd een goede 
derde met 60,5%. 
Op de speelavonden verschijnt Henk 
Poll steevast als eerste in de zaal 
(na degenen die de tafels klaar zet-
ten wel te verstaan) en partner Wim 
Maarschalk komt meestal veel later, 
maar deze week kwamen zij gelijk-
tijdig vrij vroeg binnen en dat schiep 
uiteraard hoge verwachtingen. 
Die konden zij echter helaas niet 
waar maken, want zij kaartten 
slechts 39,9% bijeen en daarmee 
konden zij geen enkel ander paar 
onder zich houden.

Handbalcompetitie
RKDES laat punten liggen 
tegen koploper US
Kudelstaart - De dames van RK-
DES speelden zondag in de Proos-
dijhal een toppertje tegen de num-
mer één van de poule, de dames 
van US. Omdat DES plaats twee 
bezet kon er een boeiend gevecht 
ontstaan, zo was de voorspelling. 
Maar dat viel een beetje tegen van 
de kant van DES kant. Door het ont-
breken van Jolanda Verwoert waren 
de automatismen in de aanval van 
RKDES verdwenen en werd er ze-
ker in de eerste helft veel balver-
lies geleden. Hierdoor kon de te-
genstander steeds weer een aanval 
opzetten. US is een snel combine-
rende ploeg die de nodige lengte in 
de aanval heeft, met pittige scho-
ten en een keihard ingrijpende ver-
dediging, waarbij niet geschroomd 
wordt om alles vast te pakken wat er 
maar voorbij komt en dus ook veel 
penalty’s tegen krijgt, maar ook een 
goede keeper heeft.
Lang kon DES het in de eerste helft 
nog wel volhouden. Tot 5-5 mede 
door goed keeperswerk van Vale-
rie Ottenvanger en Esther Brouwer, 
maar al snel werd duidelijk dat de 
nodige inzet en bezieling ontbrak. 

De rust gingen de Kudelstaartse da-
mes in met een 6-9 achterstand.
Wat coach Jan van der Schouw in de 
pauze heeft gezegd blijft onder het 
team, maar tevreden kon hij zeker 
niet zijn en dus zou er met een beet-
je meer pit nog van alles van te ma-
ken zijn. RKDES ging in traag tempo 
spelen en alleen uit penalty’s wer-
den doelpunten gescoord door Britt 
Versteeg. Verder werd er geen goed 
veldspel afgeleverd. Bij de stand 
9-15 wist Rose Goemaat nog wel 
te scoren en later Naomi Spijer uit 
een break-out 11-16, de eindstand 
werd 12-18 voor de dames van US 
uit Amsterdam. DES had haar eerste 
verlies te pakken
Met deze instelling en slecht spel 
kan er zelfs op routine geen goe-
de wedstrijden gespeeld worden te-
meer omdat men weet dat de da-
mes juist heel goed kunnen spelen. 
“We houden het maar op een total 
offday”, aldus coach Jan van der Ja-
gt. Aanstaande zondag treedt DES 
aan tegen het nu op nummer twee 
geplaatste Houten.              

 Arjo

Heren slaan toe tijdens 
kaartavond in Hornmeer
Aalsmeer - Er is al de nodige span-
ning deze dagen, maar hij wordt 
nog opgevoerd door de deelnemers 
bij het klaverjassen in de Hornmeer. 
De dames waren de laatste weken 
behoorlijk bezig aan het front en dat 
konden de heren natuurlijk niet over 
zich heen laten gaan. Afgelopen vrij-
dag sloeg Leo Ton toe. Hij had zich 
al een paar dagen in alle stilte te-
rug getrokken om zich voor de vol-
le honderd procent voor te bereiden 
op de kaartavond. Het is gelukt, hij 
heeft toegeslagen en hoe! Met 5463 
was hij iedereen te slim af. Op plaats 

twee is George Lemmerzaal geëin-
digd met 5273 punten, op drie Miep 
Bloemen met 5246 punten, op vier 
Kees Joore met 5104 punten en de 
poedelprijs was voor Plony de Lan-
gen met 3563 punten. Het jokeren 
is gewonnen door Nel Schouten met 
236 punten. En de poedelprijs was 
voor Trudy Knol met 623 punten.
Morgen, vrijdag 7 december, or-
ganiseert de buurtvereniging een 
Koppelkaartavond. Vanaf 20.00 uur 
worden de kaarten geschud in het 
buurthuis in de Roerdomplaan 3. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Sterke prestatie Goos de Vries.

Gezellig Alternatief bij 
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Het is weer eens wat 
anders: afgelopen vrijdag speelden 
22 schakers chess 960. Hierdoor 
werd er niet met de standaard be-
ginopstelling gespeeld, maar be-
paalde het lot waar elk stuk kwam 
te staan. De creativiteit werd hier-
door extra gestimuleerd en sommi-
ge partij hadden dan ook een op-
vallend verloop. Met name het roke-
ren was soms verrassend. De dap-
pere strijders lieten zich echter niet 
zomaar uit het veld slaan en naar-
mate de avond vorderde zagen de 
partijen er steeds beter uit. De toer-
nooivorm zorgde er voor dat er tus-
sendoor lekker veel tijd was voor het 
uitwisselen van ideeen, tips en trucs, 
maar ook gewone borrelpraat.  Met 
z’n verrassende avond waren ook de 
partijen doorgaans verrassend. Zo 
stond de latere toernooiwinnaar hal-
verwege de eerste partij tegen Hans 
Pot  een stuk achter.  In de tweede 
partij tegen Goos de Vries stond hij 
nog net niet verloren en in de derde 
partij tegen Clemens Koster moest 
hij zelfs een stuk lossen. Het was ei-
genlijk nog verrassender dat hij al-
ledrie de partijen toch nog wist te 
winnen! Grote kanshebber Erik Ko-
renwinder werd al vroeg dwars ge-
zeten door Peter Buis en moest 
ook Christopher Brookes de over-
winning laten. Chris maakte hierbij 
handig gebruik van de bedenktijd, 
welke Erik niet meer had. De bes-

te prestatie van de avond was ei-
genlijk van Goos de Vries die zich 
in de top van het klassement wist te 
handhaven met 3 punten. Ook Ger 
Lubbers was goed in het husselen, 
maar liet zich in de beslissende par-
tij in het ootje nemen. Tegen Goos 
leek hij van zijn laatste kans gebruik 
te maken door getruct de dame te 
winnen. Het was echter Goos die de 
laatste truc had en pardoes de da-
me terug veroverde. De prijs voor de 
beste broers was voor Jean Paul en 
Christopher Brookes.
Na vier ronden stonden vier man-
nen aan kop met 3,5 punten: Arie 
Spaargaren, Peter Buis, Koen Been-
tjes en Vincent Jongkind. In de laat-
ste ronde delfde zowel Arie als Koen 
het onderspit, waarbij Koen de der-
de prijs kreeg toegekend omdat hij 
meer weerstandspunten had verza-
meld. Op onvoorstelbare wijze ein-
digden Peter en Vincent echter vol-
komen gelijk: 4,5 punt, evenveel 
weerstandspunten en zelfs de Son-
neborn-Berger punten waren gelijk! 
Omdat ze ook nog eens remise te-
gen elkaar hadden gespeeld kwam 
het aan op een beslissingstwee-
kamp. Gelukkig spaart Peter twee-
de prijzen, want ook dit keer greep 
hij net naast de felbegeerde hoofd-
prijs.
Aan het eind was één ding duide-
lijk: dit creatieve uitstapje was zeker 
voor herhaling vatbaar.  

Na een spannende wedstrijd, toch gewonnen: De Kannieballen Boys.

Kannieballen Boys winnen 
2x2 toernooi in The Beach!
Aalsmeer - Op zondag 2 december 
vond het  maandelijkse beachvol-
leybal toernooi plaats in The Beach. 
Tijdens de maandtoernooien ligt de 
nadruk op samen gezellig en recre-
atief sporten. 
Het toernooi was verdeeld in een 
2x2 hoog, een 4x4 en een 2x2 laag 
competitie. Decathlon Arena ver-
zorgde voor de uiteindelijke poule 
winnaars leuke prijzen. Om 10.00 
uur werd gestart met het 2x2 hoog 
toernooi. In totaal hadden twintig 
teams zich opgegeven. Er werd een 
apart heren- en damestoernooi ge-
speeld. De Pro-finale van het 2x2 
hoog herentoernooi ging tussen 
Kannieballen Boys en het team Da-
niël en Mick. In een spannende fi-
nale won uiteindelijk het team Kan-
nieballen Boys met 21-18 en gingen 
naar huis als overall winnaars van 
het 2x2 hoog herentoernooi. In het 
2x2 hoog damestoernooi (vijf teams) 
speelden alle teams tegen elkaar en 
streden Ilya en Marjolein en Lies en 
Lein in een spannende finale om de 
winst. Ilya en Marjolein wonnen en 
gingen als winnaressen naar huis.
Om 12.00 uur startte het 4x4 toer-
nooi, waarvoor elf teams zich had-
den ingeschreven. Twee poules 
werden uitgespeeld, waarna alle 
teams nog één wedstrijd speelden 

voor de vijfde tot en met de elfde 
plaats en de beste vier teams kruis-
ten elkaar en speelden daarna nog 
een laatste wedstrijd voor de derde 
en de vierde plaats en natuurlijk de 
finale. De finale ging tussen John T 
en de Prutsers en De Opa’s, waar 
De Opa’s uiteindelijk aan het lang-
ste eind trokken en met 20-14 het 
4x4 toernooi op hun naam zette. Om 
14.00 uur was het de beurt aan de 
2x2 laag deelnemers. 
Met in totaal zeventien teams werd 
er één groot toernooi gespeeld. 
Eerst werden er voorronde pou-
les uitgespeeld, waarna de teams 
weer werden herverdeeld in de zo-
geheten Pro, Future en Fun poules. 
De Pro-finale van het 2x2 laag toer-
nooi werd gespeeld tussen Ilya en 
Rob en het team Rossi. Met 22-20 
won het mixteam Ilya en Rob het 
2x2 laag toernooi en gingen als win-
naars naar huis. 
Mensen die zin hebben gekregen 
om een keer mee te doen met de 
open beachvolleybal toernooien krij-
gen de kans op zondag 6 januari tij-
dens het Nieuwjaarsmaandtoernooi. 
Teams die zich willen opgeven kun-
nen dit doen via sportief@beach.nl 
of bellen met 0297-347444. 
Voor meer informatie surf naar www.
beach.nl. 

Korfbalcompetitie
Stunt VZOD ‘op het ijs’
tegen Asonia 1 in Andijk
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
moest VZOD Victory aantreden aan 
de dijk in Andijk tegen Asonia 1. Op 
het veld buiten was het al een moei-
lijke pot geworden, dus VZOD Vic-
tory was gewaarschuwd. Asonia is 
goed in het temporiseren en we-
derom had VZOD Victory hier geen 
antwoord op. Weer gingen ze mee 
in het tempo van Asonia speelden 
ze niet hun eigen spel, wat er in re-
sulteerde dat VZOD Victory binnen 
tien minuten tegen een 2-0 stand 
aan stond te kijken en dat was niet 
de bedoeling. Vlogen ze er de week 
ervoor nog als rijpe appels in tegen 
SEV in een goed gevulde en fees-
telijke sporthal, hier was het de 
vraag of er wel iemand op de tribu-
ne zat. Je kon een speld horen val-
len, iets wat VZOD Victory ook niet 
gewend was. Tegen dit Asonia, die 
niet wisten hoe te verdedigen voor 
of achter, dus er maar tussen in, wist 
VZOD Victory dit niet op te lossen 
in de eerste helft. Na het wisselen 
van de vakken was het de tweede 
aanval die wel tot scoren kwam en 
binnen vier minuten de stand weer 
gelijk hadden getrokken, maar het 
bleef moeizaam gaan, veel glijpar-
tijen op de spekgladde vloer wat 
ook al niet bevorderlijk was voor het 
spel. Soms leek het wel alsof men 
vergeten was de schaatsen onder 
te binden. De ruststand was in het 
voordeel van VZOD Victory, 2-6.

Coach tevreden
In de rust had coach Wim Schaap 
de juiste snaar weten te raken, want 
er stond een heel ander VZOD Vic-
tory op het veld. Een team dat er de 
vorige week ook stond, want binnen 

tien seconden in de tweede helft 
werd er al gescoord en liep VZOD 
Victory binnen twintig minuten uit 
naar een riante voorsprong van 4-
16, in een hoog tempo en met meer 
positieve agressie werd Asonia zoek 
gespeeld. Na een lange blessure-
periode mocht Bertus Buijs de laat-
ste tien minuten meedoen om weer 
wat wedstrijdritme op te bouwen. En 
even leek het er weer op alsof heel 
VZOD Victory weer wedstrijdritme 
moest opbouwen want er werd min-
der geconcentreerd aangevallen en 
verdedigd, wat erin resulteerde dat 
Asonia nog vier maal kon scoren. In 
de laatste minuten zette VZOD Vic-
tory weer even aan en werd er een 
eindstand van 8-18 behaald. Een te-
vreden coach sprak na de wedstrijd 
over een moeilijk en een ongecon-
centreerde eerste helft, maar was 
duidelijk over de tweede helft. “Ook 
in deze wedstrijd heeft VZOD Vic-
tory laten zien dat ze voor de hoog-
ste plek gaan”. Doelpuntenmakers 
deze wedstrijd, Marcel van Soest 5, 
Kris Passies en Maaike Heil ieder 4, 
Martijn Vervark 2, Dorien van Leeu-
wen, Bertus Buijs en Bart Verheul 
ieder 1 maal.
Aanstaande zaterdag speelt VZOD 
Victory thuis tegen Vlug en Vaar-
dig uit Amsterdam, aanvang van 
deze wedstrijd 15.40 uur. De uitsla-
gen van de overige VZOD teams dit 
weekend: Asonia 1 - VZOD 1: 8-18, 
OVVO 3 - VZOD 2: 23-14, VZOD 3 - 
DSO 3: 11- 6, Blauw Wit A2 - VZOD 
A1: 13- 8, OKV C2 - VZOD C1: 3-
12, De Vinken D1 - VZOD D1: 7- 2, 
VZOD D2 - SDO D1: 4- 1, Helios E2 
- VZOD E1: 3- 4, VZOD F2 - Luno F1: 
1- 0, VZOD F3 - Haarlem F1: 0- 3.

De finalisten Sjoerd van de Veen en Chiel Brunsting.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Sjoerd van de Veen wint 
finale bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Trek een denkbeeldi-
ge lijn langs plaatsten als Hillegom, 
Leimuiden en Nieuwveen. Het ge-
bied direct ten zuidwesten van de-
ze plaatsen noemt men in dartland; 
de Bollenstreek. Alles ten noorden 
zich uitstrekkende tot Amsterdam 
Noord, Landsmeer en zelfs Purme-
rend en Monnickendam is het zoge-
naamde gebied waar leden van de 
Dora hun pijltje gooien. Dit alles in 
competitie verband wel te verstaan. 
Darten bij Poel’s Eye staat namelijk 
los van elk lidmaatschap of andere 
verplichtingen! Poel’s Eye staat be-
kend om haar hoge niveau gecom-
bineerd met sportiviteit en gezellig-
heid. Dit trekt vele regionale toppers 
naar Kudelstaart. 

Toppers
Één van die toppers is Sjoerd van de 
Veen. Sjoerd gooit qua competitie in 
de Bollenstreek en was vandaag in 
grootse vorm. De werpstijl van Sjoe-
rd laat zich omschrijven door ter-
men als; nonchalant (ogenschijn-
lijk) rustig en steady. Als u Sjoerd 
ziet gooien denkt u direct, dat kan ik 
ook. Maar als u dit probeert zal blij-
ken dat u bedrogen uit komt. Zelf-
verzekerd baande Sjoerd zich een 
weg naar de finale. 
Ondanks het tijdstip van het jaar, 
met 5 december voor de deur, was 
Sjoerd niet voornemens om cadeau-
tjes uit te delen. Na winst op Jan van 
Zanten stuitte Sjoerd direct al op Re-
né Kruit. Sjoerd wist knap te winnen 
en rekende vervolgens koelbloedig 
af met Tim Maas. In de halve finale 
trof Sjoerd Dennis Meijer. 
Dennis speelde weer een sterke 
avond en deed door de afwezigheid 
van Ben Blokhuizen en John Buis 
goede zaken voor de ranglijst. Maar 
van Sjoerd kon hij vandaag niet win-
nen. Hierdoor plaatste Sjoerd zich 
voor de finale. Daar wachtte Chiel 
Brunsting. Chiel is een jongen die al 
een tijdje dart en altijd een redelijk 
niveau haalt. 
Wisselvalligheid speelde hem he-
laas vaak parten waardoor hij zeer 
goede wedstrijden met mindere af-
wisselde en zodoende nooit écht 
ver in het winnaars toernooi kwam. 
Vandaag stond Chiel de hele avond 
te vlammen. 

Gedreven als hij is liet hij zien wel 
degelijk serieus te moeten worden 
genomen. Na de poule stuitte Chiel 
op Willem Monsees, niet de eerste 
de beste! Hierna moest Frits Collé 
het veld ruimen en in de kwartfina-
le was ook Jan Schild niet in staat 
Chiel af te stoppen. Jan deed dus 
deze week zijn bijnaam; ‘in de Fina-
le’ maar voor 25% eer aan. 
In de halve finale was Mimoun Ha-
ouli de gewezen man om Chiel een 
halt toe te roepen. Mimoun is de 
laatste weken goed bezig en heeft 
zich hiermee voorlopig van een goe-
de positie binnen de top 10 verze-
kerd. In de halve finale echter was 
het Chiel die de laatste dubbel gooi-
de. 
De finale was voor Sjoerd. De koek 
was op bij Chiel die ondanks het 
verlies in de finale een groot com-
pliment verdiend. Tevens nam hij, 
net als Sjoerd een mooie bos rozen 
van EZ Flower mee naar huis. Sjoerd 
werd door zijn winst de 27e winnaar 
van de winaars ronde bij Poel’s Eye. 
Zijn foto zal derhalve worden toe-
gevoegd aan de prestigieuze ‘Board 
of Fame’ te aanschouwen op www.
poelseye.nl

Standen
De huidige stand bij de heren is als 
volgt:
1. John Buis 2. Ben Blokhuizen 3. 
Dennis Meijer 4. Danny Zorn, Floor-
tje van Zanten, Jan Schild 7. Tim 
Maas 8. Mimoun Haouli 9. Gerard 
Bak 10. Lex Nijp.

Bij de dames: 1. Marieke van Zanten 
en Margreet Nijp 3. Petra Olijerhoek 
4. Ireen van Graas, Corina Monsees 
en Louise Jurka 7. Jolanda Heysteeg 
8. Daisy den Hollander 9. Angelique 
Maarse 10. Henny Taal.

Zoals u in de stand ziet is het bij de 
dames zeer spannend. Volgende 
week een verslag van het dames-
toernooi en de heren verliezers ron-
de. De volgende speelavond is pre-
cies tussen alle feestelijkheden de-
ze maand op vrijdag 14 december. 
De inschrijving sluit om 19.45 uur en 
deelname kost 3 euro. 
Voor meer informatie zie www.poel-
seye.nl
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Qui Vive hockey
Heren 1 verliest van HIC 
Uithoorn - Afgelopen zondag stond 
de wedstrijd tussen HIC Heren 1 uit 
Amstelveen en Qui Vive Heren 1 op 
het programma. Het was de eer-
ste wedstrijd van de nieuwe speel-
ronde van de overgangsklasse A 
en beloofde net als de vorige ont-
moeting een boeiende wedstrijd te 
worden. HIC kende een droomstart. 
Al na 3 minuten kwam het op voor-
sprong: door een fout in de verdedi-
ging kon de spits van HIC goed an-
ticiperen en kon gemakkelijk de 0-1 
naar binnen tikken. Na deze snelle 
treffer ging Qui Vive aan de slag om 
snel de schade te herstellen en ging 
dan ook op zoek naar de gelijkma-
ker. Een paar goede kansen van Qui 
Vive hadden ook moeten leiden tot 
deze gelijkmaker maar zoals zo vaak 
dit jaar kwam deze er niet maar viel 
het doelpunt wederom aan de an-
dere kant: en strafcorner van HIC 
werd niet goed verwerkt door de 
verdediging van Qui Vive waardoor 
een speler van HIC in de rebound 
makkelijk kon afronden (0-2). En 
vlak voor rust leek HIC zelfs nog de-
finitief afstand te nemen van Qui Vi-
ve. Een paar fouten achterin bij Qui 

Vive zorgde ervoor dat de spits van 
HIC fraai kon afronden een de rust-
stand op 3-0 kon brengen. 
Na de rust was er een heel ander 
Qui Vive te zien. Er werd goed strijd 
geleverd en er werd goed gehoc-
keyd. Dit harde werken werd na 
20 minuten in de tweede helft dan 
ook beloond: twee fraaie treffers 
van Joost van Eijk (3-2) zorgde er-
voor dat Qui Vive zich nog kon op-
maken voor een slotoffensief en dit 
kwam er dan ook. Qui Vive zette HIC 
goed onder druk en kreeg een paar 
goede kansen en strafcorners, maar 
stuitte steeds op de goede keeper 
van HIC die met een paar fantasti-
sche reddingen zijn ploeg er door 
heen sleepte. Vijf minuten voor tijd 
kreeg Qui Vive nog de mogelijkheid 
om de verdiende gelijkmaker te ma-
ken uit een strafcorner, maar ook 
toen was wederom de keeper van 
HIC die goed in de weg lag. Na ze-
ventig minuten stond Qui Vive weer 
met lege handen waar een gelijkspel 
verdiend was geweest. Deze week 
speelt Qui Vive zijn laatste wedstrijd 
voor de winterstop thuis tegen Rood 
Wit om 14.45 uur. 

Hockeycompetitie 
Overwinning Qui Vive Ma1 
eerbetoon Tom Schmidt
Uithoorn - Zaterdag 1 december jl. 
moest Qui Vive Ma1 uit tegen HBS 
Ma1. Qui Vive heeft deze ploeg al 
eerder getroffen dit jaar, ze kenden 
de tegenstander dus al. De dames 
van Qui Vive speelden met rouw-
banden om en voorafgaand aan de 
wedstrijd was er één minuut stil-
te, dit vanwege het overlijden van 
Tom Schmidt, de broer van één 
van de speelsters van dit team, Li-
sa Schmidt. Qui Vive ging in het be-
gin niet sterk van start: er werd wei-
nig druk op de bal gezet en ze liet 
HBS hockeyen. Dit spel werd echter 
na een kwartiertje omgezet in over-
wicht voor Qui Vive. De dames had-
den meer balbezit en waren over-
duidelijk de baas. Het overwicht re-
sulteerde in kansen en strafcorners 
voor Qui Vive. Al snel dachten ze de 
score geopend te hebben door een 
backhand schot van Morrin O’Shea 
maar dit doelpunt werd helaas af-

gekeurd. Uiteindelijk gingen de da-
mes met een 0-0 stand de rust in. 
Na rust was het wederom Qui Vive 
dat het spel bepaalde. Er werd rede-
lijk goed gehockeyd en wederom le-
verde dit kansen en strafcorners op. 
Af en toe kwam HBS er ook goed 
uit en waren ze gevaarlijk. Toch was 
het Willemijn de Bruin die 5 minu-
ten voor tijd de eindstand kon bepa-
len: ze kwam alleen op de keepster 
af en kon op snelheid om de keep-
ster heen. Eenmaal om de keepster 
heen schoot ze op doel, wat het be-
slissende doelpunt werd. Opmerke-
lijk en bijzonder: Willemijn droeg dit 
doelpunt onmiddellijk op aan Tom, 
een handkus naar de hemel ma-
kend. 1-0 Bleef dus de eindstand en 
de dames van Qui Vive hebben, ook 
met niet altijd even goed hockey, 
toch weer de 3 punten mee naar 
huis genomen en Tom Schmidt op 
hun eigen wijze geëerd.

Handbalcompetitie jeugd
Jongens B2 FIQAS 
Aalsmeer bij rust al klaar
Aalsmeer - Zondag 3 december 
speelden de jongens B2 van FI-
QAS Aalsmeer thuis tegen Smee-
ing/B.D.C. B2. Ivar deed deze week 
mee vanwege de blessure van Nils 
em Jeremy stond de hele wedstrijd 
onder de lat aangezien Ruben een 
tijdje niet kan handballen. Jeremy 
deed dit heel goed, want aan het 
begin stopte hij al een aantal scho-
ten achter elkaar. 
De B2 speelde deze week opnieuw 
tegen een team dat nog zonder 
punten in de competitie staat, en 
met de wedstrijd van vorige week - 
toen dit ook het geval was - nog in 
het achterhoofd wilden de jongens 
nu vanaf het begin laten zien dat ze 
ook meteen al over de tegenstander 
heen kunnen lopen. 
Zo nam FIQAS Aalsmeer al snel een 
5-0 voorsprong, die nog werd uitge-
breid tot 9-1. 
De eerste helft was eigenlijk al ge-
noeg. En bij een ruime voorsprong 
gingen ze soms ook nog wat syste-

men spelen, zoals het overgaan van 
hoeken en een wissel van Jan op 
Thomas die werd afgerond. Rust-
stand: 17-4. 
De tweede helft gaf weer hetzelfde 
beeld te zien: opnieuw kon Smeeing 
moeilijk tot scoren komen vanwege 
de sterke verdediging met daarach-
ter nog de goed keepende Jeremy.
Zo wist Aalsmeer weer dik te win-
nen en pakte het opnieuw twee 
punten in de competitie waar ze 
nog altijd samen met Najaden op de 
eerste plaats staan. De aankomen-
de twee weken zal FIQAS Aalsmeer 
met goed en sterk spel moeten la-
ten zien dat ze op de eerste plaats 
horen. 
Eerst spelen ze uit bij Zaanstreek, 
een ploeg die de achtervolging op 
de koppositie zal inzetten, en de 
week daarna thuis tegen Najaden. 

Doelpunten: Michael 8, Menno 7, 
Charles en Jan 5, Thomas en Axel 
3, Raymond 2.

Veel persoonlijke records bij 
IJsclub De Blauwe Beugel
Aalsmeer - Afgelopen week is er 
door de jeugd van IJsclub De Blau-
we Beugel uit Rijsenhout weer een 
aantal wedstrijden op de Kenner-
merijsbaan te Haarlem. Op zondag 
25 november  hebben Bart van de 
Vlugt en Mats Stoltenborg voor het 
eerst een 5000 meter gereden, de 
tijden die de twee toppers neerzet-
ten waren natuurlijk persoonlijke re-
cords  Bart zijn tijd was 8.25.45pr, en 
Mats zette een 8.45.49pr. op de klok-
ken. Op donderdag 29 november 
werd er op bovenstaande ijsbaan 
een pupillen wedstrijd gereden. De 
afstand die de jeugd af moest leg-
gen waren 300 en 500 meter. En ook 
hier sneuvelde weer een aantal per-
soonlijke records. Nicky van Leeu-
wen reed op de 300 een 32.85  en 
op de 500 meter reed zij een 50.90. 
Annet van de Stelt uit Nieuw Ven-
nep reed een 35.58 op de 300 meter 
en op de 500 meter reed zei een pr 
van 54.89. Haat tweelingzus Debo-
rah reed op de 300 meter een 38.22 
en ook voor haar op de 500 meter 
een persoonlijk record in een tijd 
van 1.02.73. Lizzy Koese wist twee 
persoonlijke records neer te zet-
ten haar tijden waren 46.47 en een 
1.13.45. Ook Joska van Tilborg reed 

heel knap twee persoonlijke re-
cords haar tijdens waren een 46.52  
op de 300 en op de 500 meter zette 
zij een tijd van1.17.88pr op de klok-
ken. Samantha Meyer uit Hoofd-
dorp reed een  45.31 en een1.12.60, 
maar  deze race gelukkig overeind. 
Joey Milatz wist ook zijn tijden te 
verbeteren en twee persoonlijke re-
cords neer te zetten, zijn tijden wa-
ren 43.00 en 1.11.76. Milan van de 
Vlugt, de jongere broer van Bart wist 
ook twee persoonlijke records neer 
te zetten zijn tijden waren 46.19 en 
een 1.16.46. En tot slot Erik Kramer, 
de jongste telg uit de schaatsfamilie 
van de Uiterweg kwam helaas ten 
val op de 500 meter, zijn tijden wa-
ren een 44.53 en een 01.21.54 met 
val. Op zaterdag 1 december waren 
er op de ijsbaan in Haarlem lange-
baanwedstrijden de afstand die hier 
afgelegd moeste worden waren een 
500 en /of een 1000-1500 meter. 
Crissie de Jeu reed op de 500 meter 
een 54.24 en op de 100 meter reed 
zij een 1.49.57. Mats Stoltenborg 
ging voor de 500 en 1000 meter, zijn 
tijden waren        47.47  en 2.23.06. 
En Sara Colijn reed ook een 500 en 
een 1000 meter, haar tijden waren 
een 53.17 en een 1.44.41.

Bridgevereniging De Kwakel
Deelname 42 stellen aan 
tweede serie parenbridge
De Kwakel - Bij de BVK zijn er mo-
menteel nogal wat leden korte of 
langere tijd afwezig en wedstrijd-
leider Cor begon de avond dan ook 
met de opsomming van een rijtje 
namen met bijbehorende kleine of 
helaas ook wat grotere kwalen en 
gebreken. Tegenover die lijst van af-
wezigen stond gelukkig wel de te-
rugkeer van Irene Egberts aan de 
bridgetafel. 42 Paren stonden aan 
de aftrap van de tweede serie van 
zes avonden parenbridge. 16 daar-
van vormden de nieuwe A poule en 
daarin vielen op de eerste avond al 
direct een aantal verrassingen te 
noteren. 
De eerste en de tweede plaats wa-
ren namelijk voor twee paren die 
gepromoveerd waren uit de B lijn. 
Echtpaar van  Nieuwkerk was met 
60,42% de sterkste en paar Karlas-
Verhoef zat daar met 59,8% niet ver 
achter.  Paar Verhoef- de Jong leg-
de beslag op de derde plaats met 
59,2%. Onderin twee damesparen 
op een gedeelde laatste plaats met 
toch nog 41,4%.  Dit betrof de pa-
ren Heemskerk- de Kuyer en Bac-
kers-Kamp.
In de B lijn was de toppositie de-
ze keer voor echtpaar Kniep met 
59,8%. Zal de langverwachte over-
gang naar de A lijn dan toch einde-
lijk gestalte gaan krijgen?  De he-
ren Backers-Kamp lieten zien dat zij 

zo snel mogelijk weer naar de A lijn 
terug willen keren, want met 58,3% 
werden zij tweede. Echtpaar van 
Beek speelde vorige week nog in de 
C lijn, maar met hun derde plaats in 
de B lijn deze week bewezen zij, dat 
hun verblijf in die C lijn op een ver-
gissing berustte.
Mayke Dekker en Ellen de Jong wa-
ren er twee weken geleden ten on-
rechte van ‘beschuldigd’ dat zij toen 
laatste waren geworden, waarvoor 
natuurlijk alsnog excuses, maar de-
ze keer waren zij met 37,2% toch 
echt op die minst begeerde vermel-
denswaardige positie beland. En 
dan de C lijn. 
Echtpaar van der Knaap liet de 
hoogste score van de avond lnote-
ren met 62,1%. 
Paar Koot-Voorn kwam ook sterk 
voor de dag met 61% en gastspe-
lers echtpaar Berk werd een goede 
derde met 60,5%. Op de speelavon-
den verschijnt Henk Poll steevast als 
eerste in de zaal (na degenen die de 
tafels klaar zetten wel te verstaan) 
en partner Wim Maarschalk komt 
meestal veel later, maar deze week 
kwamen zij gelijktijdig vrij vroeg 
binnen en dat schiep uiteraard hoge 
verwachtingen. Die konden zij ech-
ter helaas niet waar maken, want 
zij kaartten slechts 39,9% bijeen en 
daarmee konden zij geen enkel an-
der paar onder zich houden.

Eredivisie handbal
FIQAS Aalsmeer en Bevo 
delen de punten
Aalsmeer - Eerder dit seizoen had-
den de mannen van FIQAS Aalsmeer 
thuis tegen Eurotech/Bevo een fikse 
nederlaag geleden: het werd des-
tijds 23-32. De verwachting was dan 
ook dat de Aalsmeerders het uit in 
Panningen opnieuw moeilijk zouden 
krijgen. 
Dat was ook zo, al verliep de wed-
strijd nu wel heel anders. In de eer-
ste helft – waarin Ruud Neeft al na 
1 minuut moest uitvallen met een 
pijnlijke enkel - konden de Limbur-
gers weliswaar een voorsprong ne-
men, maar die werd nooit groter dan 
drie doelpunten. Het tempo lag erg 
hoog en bij vlagen werd zeer fysiek 
gespeeld. 
De rust werd bereikt bij een 15-
13 stand. Na de pauze leek Bevo 
in eerste instantie alsnog over de 
Aalsmeerders heen te walsen: de 
ploeg van Robert Nijdam kon zelfs 
uitlopen naar een voorsprong van 
zeven doelpunten: 21-14. Daarna 
leek het hoge tempo de Limbur-
gers op te breken en begon FIQAS 
Aalsmeer aan een geweldige in-
haalrace: via fraaie doelpunten van 
Robin en Jeffrey Boomhouwer en 
een paar harde afstandsschoten van 
Mark Roest en de teruggekeerde 
Neeft wisten ze de stand weer gelijk 
te trekken: 23-23, met nog een mi-
nuut of twaalf op de klok. 
Hierna nam FIQAS Aalsmeer voor 
het eerst in de wedstrijd ook een 
voorsprong: Humphry van Asdonck 
en opnieuw Neeft zorgden voor 25-
27 en keeper Micha Hoogewoud 
hield zijn ploeg in deze fase ook 
goed in de race door een paar fraaie 
reddingen te verrichten. 
Bevo kwam terug tot 26-27 en van 

Marry wint 
ouderensoos 
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  Klaverjassen, jokeren 
en ook biljarten staan op het pro-
gramma.
Afgelopen donderdag is het klaver-
jassen gewonnen door Marry Ak-
se met 5435 punten, gevolgd door  
Gemma van As met 5221 punten. 
Derde werd  Cobie van der Meer 
met 5156 punten en vierde  An Ui-
terwaal met 4891 punten.
Bij het jokeren werd  Gerard de Wit 
winnaar met 46 punten, op de twee-
de plaats eindigde Annie Spring in ’t 
Veld met 86 punten.

Asdonck had het karwei af kun-
nen maken, maar zijn schot in de 
break out belandde op de lat. In een 
bloestollende en spectaculaire slot-
fase maakte Mark Roest er eerst 
nog 26-28 van, waarna Bevo vanuit 
de hoek 27-28 kon maken. Met nog 
ruim een minuut op de klok en bal-
bezit voor FIQAS Aalsmeer leek de 
winst behaald, maar in de allerlaats-
te seconde wist Bevo alsnog gelijk 
te maken: 28-28. 
Een verdiend punt voor de Aalsmeer-
ders, die toch niet helemaal tevre-
den konden zijn, want eigenlijk... 
had er meer in gezeten. 
Komende zondag 9 december wacht 
FIQAS Aalsmeer opnieuw een zware 
klus: dan komt in de Bloemhof kop-
loper Hellas op bezoek. Deze wed-
strijd begint om 14.30 uur.       

Face-lift hal en horeca in 
zwembad De Waterlelie
Aalsmeer -  Vele bezoekers aan het 
zwembad de Waterlelie zullen het 
ongetwijfeld gemerkt hebben, dat 
er nogal fors onderhoud werd ge-
pleegd in de ontvangsthal en de ho-
reca. 
Dit deel van het zwembad staat er 
alweer vanaf 1974 en was aan een 
grondige opknapbeurt toe. Wanden, 
plafonds, vloeren, kolommen: kort-
om alles is goed onder handen ge-
nomen of vervangen. Met de aan-
wezigheid van nieuw meubilair en 
gordijnen is er een ware face-lift 
ontstaan binnen de horeca van het 
zwembad. 
De komende jaren kunnen hier weer 
vele bezoekers verwelkomd worden! 
Het grote onderhoud binnen het 
zwembad zal de komende periode 
gewoon doorgaan, maar daar zullen 
de bezoekers niet al teveel van gaan 

merken. Men pakt telkenmale een 
ruimte aan, die dan grondig wordt 
gerenoveerd. Binnenkort staan de 
toiletgroepen van het banenbad op 
het programma en de minder-vali-
denruimte. In de zomervakantie van 
2008 worden de binnenbaden voor 
een paar weken gesloten om het te-
gelwerk van de perrons rond het re-
creatiebad en het instructiebad te 
kunnen vervangen. 
Bovendien zal dan ook de luchtbe-
handeling van het banenbad wor-
den vervangen en nog wat andere 
onderhoudszaken worden aange-
pakt. 
Maar in deze periode zullen de bui-
tenbaden in gebruik zijn, dus hoeft 
het geen beletsel te zijn voor de 
trouwe zwemmers en zwemsters 
om hun favoriete bezigheid te kun-
nen uitvoeren.

Tijdens Beursvloer
Donatie voor The Bus van 
Rotary Club
Aalsmeer - Tijdens de Beursvloer 
Aalsmeer-Uithoorn heeft de Rota-
ry Club een schenking gedaan aan 
Stichting Cardanus voor hun ont-
moetingsbus van Kudelstaart. 
The Bus is een mobiele ontmoe-
tingsbus voor jongeren uit Ku-
delstaart en omstreken.  
Hier kunnen jongeren elkaar gezel-
lig ontmoeten en bijkletsen. 
Er is ook een mogelijkheid om naar 

muziek te luisteren, naar films te kij-
ken, een potje te kaarten, te playsta-
tionen en informatie te lezen over 
onderwerpen die voor jongeren in-
teressant zijn. 
De omgebouwde srv-wagen is toe 
aan een flinke opknapbeurt. 

En mede dankzij de donatie van de 
Rotary Club krijgt de elf meter lange 
bus weer een nieuw uiterlijk. 

Afdeling Amstelland en Meerlanden
Nieuw bestuur Alzheimer 
Nederland zoekt secretaris
Aalsmeer - Het enthousiaste en 
deels nieuwe bestuur van Alzhei-
mer Nederland, afdeling Amstelland 
en Meerlanden, is op zoek naar een 
nieuwe secretaris m/v. 
Het bestuur bestaat geheel uit vrij-
willigers. 
De secretaris houdt zich onder an-
dere bezig met: het organiseren 
van bestuursvergaderingen (voor-
bespreken met voorzitter, beleggen 
- maken agenda, uitnodigen en no-
tuleren), behandeling van in- en uit-
gaande post, contact met het lan-
delijk bureau en bijhouden vrijwil-
ligersgegevens. Het tijdsbeslag van 
een bestuurstaak ligt gemiddeld op 
circa 4 uur per week. 

Introductiecursus
Alzheimer Nederland biedt aan vrij-
willigers een introductiecursus aan 
en regelmatig worden er studieda-

gen voor vrijwilligers georganiseerd 
over actuele onderwerpen. Alzhei-
mer Nederland werkt met 49 regio-
nale afdelingen en een landelijk bu-
reau in Bunnik aan een betere kwa-
liteit van leven voor mensen met de-
mentie en hun familie. 
Dit bereiken we door: voorlichting, 
ondersteuning, belangenbeharti-
ging en wetenschappelijk onder-
zoek. 
Zo zijn er in de regio ook twee Alz-
heimer Cafés waar dementerende 
en direct betrokkenen informeel bij 
elkaar komen om ervaringen uit te 
wisselen en waar iedere maand een 
thema besproken wordt. 

Belangstelling?
Belangstellenden kunnen voor infor-
matie en/of aanmelding terecht bij 
mevrouw E. Fieseler, alzheimeram-
stel-meerlanden@hotmail.nl.

3000 Euro van Rode Kruis 
Aalsmeer voor ramp Bangladesh  
Aalsmeer - De afdeling Aalsmeer 
van het Rode Kruis heeft een be-
drag van 3000 euro beschikbaar ge-
steld voor slachtoffers van de ramp 
in Bangladesh die twee weken gele-
den aan duizenden mensen het le-
ven kostte. 
Een mega-cycloon met de naam 
Sidr heeft twee weken geleden 
enorme schade aangericht aan hui-
zen en eigendommen van de toch 
al van een minimum levende be-
volking van Bangladesh. Duizenden 
mensen zijn dakloos geworden en 
er zijn grote aantallen doden en ver-
misten te betreuren. 
Enorme golven hebben hele dor-
pen weggevaagd en het Interna-
tionale Rode Kruis is direct begon-
nen met het verlenen van de eer-
ste noodhulp door het verstrekken 
van voedsel, medicamenten, onder-
dak en schoon water. Het drinkwa-
ter is zo vervuild door het zoute wa-
ter en de ronddrijvende lijken en ka-
davers van dieren dat ernstige ziek-
ten uitgebroken zijn en dat zal, naar 
verwachting, leiden tot nog meer 

slachtoffers. Om een steentje bij te 
dragen en ter ondersteuning van de 
noodhulp ter plaatse heeft de afde-
ling Aalsmeer van het Rode Kruis 
een bedrag van 3000 euro overge-
maakt naar het noodhulpfonds van 
het Internationale Rode Kruis. Het 
Rode Kruis Aalsmeer kan deze bij-
dragen leveren uit de jaarlijkse in-
komsten aan giften en donaties,  
waarvan het grootste deel besteed 
wordt aan plaatselijke projecten en 
activiteiten, maar ook aan nood-
hulp voor rampen waar dan ook in 
de wereld. 
Uiteraard kunnen ook niet leden – 
en niet donateurs geld overmaken 
op giro 262578 ten name van het 
Rode Kruis afdeling Aalsmeer, die 
het geld, als altijd, direct beschik-
baar zal stellen aan het Internatio-
nale Rode Kruis. 
Geld dat aan het Rode Kruis wordt 
gegeven komt gegarandeerd te-
recht bij de Rode Kruisafdeling in 
het land waar de ramp heeft plaats-
gevonden. Direct doneren kan ook 
via de website www.rodekruis.nl.


