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REEKER WONEN
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VAN DER WAL B.V.
AALSMEER, WITTEWEG 6, TEL. 0297 - 32 52 30
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Aanbieding geldt in de maand december 2008 bij aanschaf van een gere-
gistreerde Grande Punto uit voorraad. Vraag naar de exacte voorwaarden.

Spectaculaire 
december-
aanbieding bij 
Van der Wal.

Belanghebbenden onverrichter zaken naar huis!

Politieke agenda door de 
fracties drastisch ingekort
Aalsmeer - De bijeenkomst van het 
Beraad en de Raad kende donder-
dag 27 november een op zijn zachtst 
gezegd nogal vreemd verloop. Dat 
bleek al vrij snel na de opening van 
het Beraad door voorzitter Joop 
Vuijk. De vaststelling van de agen-
da stuitte op grote bezwaren bij de 
fracties. De behandelstukken: In-
tentieovereenkomst zorgwoningen 
Kudelstaart en het voornemen ver-
lenen vrijstelling art.19 lid 1 WRO 
FloraHolland Aalsmeer locatie Oost/
Waterdrinker werden op verzoek van 
de fracties van de agenda gehaald. 
Dit omdat toegezegde stukken (ver-
keerskundig onderzoek, onvolledige 
bouwaanvraag) pas heel laat, op de 
dag van de vergadering werden nog 
mails ontvangen, of in het geheel 
niet ontvangen waren, waardoor 
een zorgvuldige afweging onmoge-
lijk was. Het voorstel van voorzitter 
Joop Vuijk om een leespauze in te 
lassen kreeg geen bijval en dat be-
tekende dat beide behandelstukken 
van de agenda werden afgevoerd, 
hoe spijtig dit ook was voor de be-

langhebbenden op de publieke tri-
bune die ongewild deelgenoot wa-
ren van een voorstelling uit de cate-
gorie absurdistisch toneel. 

Alleen vragen
Weinig beter liep het af met het 
behandelstuk toestemming aan-
gaan Gemeenschappelijke Regeling 
Aalsmeer-Uithoorn. Op aandringen 
van portefeuillehouder burgemees-
ter Pieter Litjens, in de eerste ter-
mijn wordt niets besloten, beperk-
ten de politieke fracties zich tot het 
stellen van een aantal vragen. Ook 
bij dit agendapunt waren de achter-
liggende stukken te laat ontvangen. 
Dat gold onder andere voor de reac-
tie van de ondernemingsraad en het 
ambtelijk advies van de gemeen-
tesecretaris. De behandelstukken 
zullen op 11 december wederom 
op de agenda staan en zullen dan 
de nodige aandacht krijgen. Hele-
maal onverwacht kwam deze beslis-
sing van de fracties overigens niet 
uit de lucht vallen, tijdens de begro-
tingsraad eerder dit jaar zijn door de 

fracties al diverse opmerkingen ge-
maakt over de late levering van de 
stukken en dus de onmogelijkheid 
om goed voorbereid te kunnen ver-
gaderen. Zij hebben donderdag 27 
november de daad bij het woord ge-
voegd. Dit tot teleurstelling van de 
belanghebbenden, maar een be-
sluit nemen gebaseerd op onvol-
ledige informatie doet de zaak ook 
geen goed, daar zal vriend en vijand 
het over eens zijn. De hamerstuk-
ken Jaarplan Rekenkamer Aalsmeer 
2009 en vaststellen Archiefveror-
dening van Aalsmeer 2009 werden 
door alle fracties goedgekeurd. Ver-
der vond de benoeming van twee 
waarnemend voorzitters van de ge-
meenteraad plaats. Joop van der 
Jagt (AB) werd benoemd tot eer-
ste waarnemend voorzitter en Mar-
tien Maarse (CDA) werd benoemd 
tot tweede waarnemend voorzit-
ter. Van het vragenhalfuur raadsle-
den en de rondvraag werd geen ge-
bruik gemaakt en dat betekende dat 
om 20.53 uur de laatste hamerslag 
klonk. 

In zaal met 1.800 zitplaatsen!
6-Jarige Faas uit Aalsmeer 
geeft concert met NBE
Aalsmeer - Faas Kaaijk, nog maar 
6 jaar oud, blijkt over een bijzonder 
talent te beschikken. De jeugdige 
inwoner speelt piano en is inmid-
dels ook met componeren begon-
nen. Voor de vijfde keer alweer or-
ganiseren de VARA en het Neder-
lands Blazers Ensemble (NBE) de 
compositiewedstrijd ‘Op weg naar 
Het Nieuwjaarsconcert’, met regio-
nale voorrondes en finales. Jonge-
ren tot en met 18 jaar konden in het 
kader van deze wedstrijd hun eigen 
muziek bedenken met als thema 
‘Mijn god’. Faas heeft een composi-
tie gemaakt met in de hoofdrol een 
draak. Niets vermoedend loop je op 
straat, je hoort je eigen voetstappen 
en dan opeens, ah, daar springt een 
draak te voorschijn en je roept: ’Oh, 
mijn god!’ Je rent hard weg, steeds 
sneller en sneller! Faas heeft een 
opname gemaakt van zijn compo-
sitie en deze opgestuurd naar het 
Nederlands Blazers Ensemble. Al-
le ingezonden composities zijn be-
oordeeld door een vakkundige jury 
en ja hoor, de compositie van Faas 
is uitgekozen. Hij blijkt de jong-
ste componist te zijn die ooit heeft 

meegedaan. Faas mocht zijn stuk la-
ten horen tijdens één van de voor-
rondes in de korenzaal in Den Haag 
waaruit zes winnaars zijn gekozen. 
Ook dit keer behoorde Faas bij de 
winnaars! 
Met componist en arrangeur Fons 
Merkies is Faas aan de slag gegaan 
om zijn stuk te (leren) arrangeren 
voor het Nederlands Blazers Ensem-
ble. Afgelopen zaterdag heeft hij zijn 
eerste repetitie gehad met het en-
semble en zondag 14 december zal 
hij het stuk met de blazers uitvoeren 
tijdens het NBE familieconcert in 
de Anton Philipszaal te Den Haag. 
Het is natuurlijk heel spannend om 
in zo’n grote concertzaal met wel 
1.800 zitplaatsen te staan en wie 
weet staat Faas uiteindelijk met het 
Nederlands Blazers Ensemble op 1 
januari 2009 op het podium van het 
Amsterdamse Concertgebouw tij-
dens het nieuwjaarsconcert. 
Kaarten reserveren voor het familie-
concert op 14 december met Faas 
Kaaijk en het Nederlands Blazers 
Ensemble kan via www.ldt.nl. Faas 
zijn compositie is te beluisteren op 
www.jongnbe.nl.

Trots toonden Bram en Jos afgelopen zomer hun 600 opgehaalde handteke-
ningen voor de komst van een skatebaan. Helaas, die komt er niet. 

Geen skatebaan voor Jos 
en Bram in de Hornmeer
Aalsmeer - Omdat ze dolgraag een 
skatebaan in hun buurt willen, wa-
ren de 9-jarige Bram Welling en Jos 
Koningen van 11 jaar afgelopen zo-
mer een handtekeningen-actie ge-
start. In de Hornmeer was het twee-
tal in augustus huis-aan-huis op 
pad gegaan en wisten liefst 600 
handtekeningen in te zamelen. Het 
was duidelijk. Bram en Jos zijn niet 
de enige inwoners die graag wil-
len skaten. De jongens hebben de 
handtekeningen afgeleverd bij de 
gemeente met de vraag hun verzoek 
in overweging te nemen. Over de lo-
catie hadden Bram en Jos ook al na-
gedacht. Het terrein bij RKAV en de 
kinderboerderij in de Beethovenlaan 
is een prima stek. Het heeft enke-
le maanden geduurd, maar het ant-
woord van de gemeente is binnen. 
Helaas, er komt geen skatebaan in 
Aalsmeer. De bestuurders stellen 
dat binnen de gemeentegrenzen al 
een mooie, uitgebreide voorziening 

is voor skaters. En inderdaad, in Ku-
delstaart ligt bij de diverse sport-
locaties een prachtige skatebaan, 
waar overigens veel gebruik van 
wordt gemaakt. Vanuit Aalsmeer is 
dit een behoorlijk eindje op de fiets. 
Bram mag hier van z’n moeder be-
grijpelijk niet alleen heen fietsen. 
Een volmondig nee is nog niet ge-
geven, er is nog een sprankje hoop 
voor Bram en Jos. De gemeente 
heeft te kennen gegeven misschien 
een skate-voorziening te realiseren 
als een speeltuintje in de Hornmeer 
opgeknapt gaat worden. Maar een 
tijdsbestek wordt in het midden ge-
laten. Jammer, voor de twee jeugdi-
ge skate-liefhebbers. “Voorlopig zal 
ik ze nog heen en weer moeten rij-
den naar Kudelstaart”, laat moeder 
Leonie in een reactie weten. Toch 
fijn dat Bram en Jos zulke lieve ou-
ders hebben, waardoor ze toch nog 
regelmatig hun skate-kunsten kun-
nen blijven oefenen!

Foto’s Ronald van Doorn.

Omstanders helpen bij te 
water geraakte auto!
Kudelstaart - Attente inwoners 
hebben donderdag 27 november 
aan het einde van de middag kor-
daat opgetreden nadat langs de 
Hoofdweg in Kudelstaart een au-
to te water was geraakt. Rond 17.30 
uur belandde door onbekende oor-
zaak een automobilist met zijn voer-
tuig in het water. De auto kwam op 
de zijkant in het water terecht. De 
automobilist, een man in een rol-
stoel, kon niet op eigen kracht uit 

het voertuig komen. Omstanders 
zijn direct te water gegaan en heb-
ben het hoofd van het slachtoffer 
boven water gehouden, in afwach-
ting van de brandweer. 
Brandweerlieden konden de man uit 
zijn voertuig bevrijden. Met behulp 
van een laddervoertuig is de man op 
het droge gebracht. Ambulanceper-
soneel ontfermde zich daar over het 
slachtoffer. De man is overgebracht 
naar een ziekenhuis. 

Aalsmeerders ook ‘vast’ in Thailand
Aalsmeer - Vorige week namen demonstranten tegen de Thaise re-
gering bezit van de belangrijkste luchthaven op Thailand. Daardoor 
strandden duizenden toeristen die het land niet konden verlaten. Tus-
sen hen ook de uit Aalsmeer afkomstige Hans Kooij en in Kudelstaart 
wonende Rein van der Zee. Elders in deze krant het verhaal van hen. 

Nominatie voor zwemster Mirjam
Aalsmeer - De nominaties voor de 
titels sportman, sportvrouw. sport-
ploeg, coach en gehandicapte Spor-
ter 2008 zijn dinsdag 2 december 
bekendgemaakt en het zal weini-
gen verbazen dat ook de succesvol-
le zwemster Mirjam de Koning, die 
tweemaal goud en tweemaal zilver 
bij de Paralympics behaalde, is ge-
nomineerd. Samen met speerwerp-

atleet Pieter Gruijters, goed voor een 
gouden plak bij de Paralympics, en 
rolstoeltennisster Esther Vergeer, zij 
won eveneens een keer goud bij de 
Paralympics, zal de Aalsmeerse op 
dinsdag 16 december in de Amster-
dam RAI de uitslag van de jury af-
wachten. De NOS zal het sportga-
la rechtstreeks via de televisie uit-
zenden.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

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

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

www.meerbode.nl

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

Vermist:
- Baanvak, of in de Zijdtstraat bij  het Molenplein, in Aalsmeer, 

een cyperse kater met donkere rug, hij is 10 jaar.
- Stommeerweg in Aalsmeer, een schildpadpoes met vier kleu-

ren op haar neus, ze is 1/2 jaar en luistert goed naar haar 
naam Mickey,

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

je bruin- witte pootjes en witte bef.
- Helling 38 in Aalsmeer, een kleine rode kat met witte bef. 
- Rietwijkeroordweg in Aalsmeer, een jonge rode kater met een 

witte buik.
- Rietwijkeroordweg t.h.v. de Noodpoelweg, een lapjespoes met 

veel wit en een bonte rug.
- Begoniastraat t.h.v. 68, een zwarte kat met een klein wit streep-

je onder de kin. Hij draagt een geel bandje met een klavertje 
vier met steentjes.

- Rijnlandse Oord in Kudelstaart, een grote rood/ witte kat.

Goed tehuis gezocht:
- Een tien jaar oude zwarte kater met een wit puntje aan z’n 

staart zoekt  wegens droevige omstandigheden een goed te-
huis. Hij is niet gewend aan drukte en andere huisdieren.

Genezingsavond 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Heeft u, net zoals zo-
veel mensen, alles al geprobeerd 
om genezen te worden van ziekte, 
depressie, onrust of welk lichamelijk 
of geestelijk ongemak dan ook? En 
heeft het allemaal niet geholpen? 
“God helpt wel. God geneest, ook 
vandaag nog. 
Genezing is niet iets van verha-
len uit de bijbel toen Jezus Chris-
tus op aarde was. God geneest nog 
steeds”, aldus de organisatoren van 
de regelmatig plaatsvindende gene-
zingsavonden. 
De eerstvolgende is donderdag 11 
december vanaf 20.00 uur in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. De toe-
gang is gratis. U/jij bent welkom. 
Voor informatie kan gebeld worden 
naar 020-6472903.

Informatie-avond op 15 december 
Alpha-cursus in De Spil
Kudelstaart - Op maandag 5 janu-
ari start de SOW-gemeente in Ku-
delstaart weer met een Alpha-cur-
sus. Miljoenen mensen in meer dan 
160 landen hebben deze cursus, die 
is begonnen in Engeland, al gevolgd. 
Wil je meer weten over het christelijk 
geloof, dan is deze cursus misschien 
ook iets voor jou. Ook als je al chris-
ten bent en je het geloof nog eens 
vanaf het begin wil doordenken, 
ben je van harte welkom. De cur-
sus bestaat uit tien maandagavon-
den en een weekend (vrijdagavond 
t/m zaterdag). Iedere avond begint 
met een gezamenlijke maaltijd om 
19.00 uur, gevolgd door een inlei-
ding van circa 20 minuten. In deze 
inleidingen wordt ingegaan op di-
verse kernpunten van het christelijk 
geloof, zoals: Wie is Jezus en waar-
om stierf Hij aan het kruis? Bijbelle-

zen, waarom en hoe? Wat is bidden 
en hoe doe ik dat? Wie is de Heili-
ge Geest en wat doet Hij? en nog 
vele andere onderwerpen. In klei-
ne groepjes wordt hierover doorge-
praat en kun je met al je vragen te-
recht. De avonden worden in ont-
spannen sfeer afgesloten door met 
elkaar nog iets te drinken. Om ui-
terlijk 22.00 uur kan iedereen weer 
richting huis. De cursus wordt ge-
geven in De Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat Bilderdammerweg. Vooraf-
gaande aan de cursus is er een in-
formatie-avond op maandag 15 de-
cember vanaf 19.30 uur in De Spil. 
Interesse? Je bent welkom. Ben je 
deze avond verhinderd, bel dan voor 
meer informatie en/of opgave naar 
Carla van Oostveen, tel. 320465. De 
Alpha-cursus is niet aan leeftijd ge-
bonden.

Dominee Arie Verduijn met mevrouw Ellen Johnson Sirleaf, president van Liberia.

Zending in dienst ACG
Aalsmeer - Zondag 7 december 
zal bij de ACG de dienst in het te-
ken staan van zending. Gastspre-
ker is dominee Arie Verduijn. Hij is 
sinds 2004 president van de AWF, 
de vereniging van de CAMA-ker-
ken wereldwijd. Daarvoor was Ver-
duijn 12 jaar werkzaam als directeur 
CAMA-zending.Van 1982 tot 1992 
was hij docent in Congo-Kinsha-
sa waar CAMA-zending is al van-
af 1884 actief is. Kortgeleden werd 
er door de CAMA in samenwerking 
met de stichting L’Amour du Pro-
chain (naastenliefde) een school 
gebouwd voor kansarme kinderen. 

Samen willen zij de levensomstan-
digheden verbeteren door financiële 
en materiële ondersteuning van me-
dische, educatieve en sociale pro-
jecten. De internationale organisa-
tie werkt nu in meer dan vijftig lan-
den en heeft meer dan 1.100 wer-
kers uitgezonden naar onder ande-
re  Burkina Faso, Ivoorkust,Congo 
,Cambodja, Suriname, Papua en 
Thailand. 
De dienst in de ACG begint om 
10.00 uur en is in Wellantcollege De 
Groenstrook aan de J.P. Thijsselaan 
18.  Zondagsschool en crèche zijn 
aanwezig.

Oecumenisch Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 10 de-
cember wordt van 19.15 tot 19.45 
uur een Oecumenisch Avondgebed 
gehouden in de kapel van ’t Kloos-
terhof in de Clematisstraat 16. Do-
minee H. van Popering zal een kor-
te overdenking houden naar aanlei-
ding van het jaarthema ‘De zeven 
werken van barmhartigheid’. Elke 
maand wordt één van de zeven wer-
ken in de overdenking uitgelicht. Op 
10 december is dat ‘De vreemde-
ling herbergen’. Werken van barm-
hartigheid zijn daden van christe-
lijke naastenliefde; het zijn werken 

die uit liefde tot de naaste en uit lief-
de tot God verricht worden, en daar-
om ook wel ‘liefdewerken’ worden 
genoemd. Om welke hulp het gaat? 
Jezus is heel concreet: “Want Ik had 
honger en jullie hebben me te eten 
gegeven, Ik had dorst en jullie heb-
ben me te drinken gegeven, Ik was 
vreemdeling en jullie hebben me 
opgenomen. Ik was naakt en jullie 
hebben me gekleed, Ik was ziek en 
jullie hebben naar me omgezien, Ik 
zat in de gevangenis en jullie kwa-
men naar me toe.’’ Iedereen is van 
harte uitgenodigd.

     

Papagaaien komen eten...
Aalsmeer - Regelmatig worden pa-
pagaaien gesignaleerd in zowel het 
Seringenpark als in het Hornmeer-
park. Afgelopen weekend zaten er 
wel zeven in de tuin van Elles Com-
bee en Nathalie van der Klugt in het 
Vivaldihof. “Een geweldig stel! Ze 
zaten lekker te knabbelen aan de 
vetbollen en nootjes die we net op-

gehangen hadden.” Ook kwam een 
specht langs, evenals een vlaamse 
gaai. En mussen, koolmeesjes en 
kauwtjes weten deze tuin met lek-
kers in de Hornmeer eveneens vlek-
keloos te vinden. “Een waar spekta-
kel, wij hebben er van genoten in ie-
der geval”, besluiten Elles en Nat-
halie. 

21 December in Oud Katholieke Kerk
NonStop geeft kerstconcert
Aalsmeer - NonStop, het koor van 
de voormalige zangers en zangeres-
sen van 25 jaar Kinderen voor Kin-
deren, geeft op zondag 21 decem-
ber een sfeervol kerstconcert voor 
de hele familie. 
Het concert vindt plaats in de  Oud 
Katholieke Kerk aan de Oosteinder-
weg en begint om 14.00 uur. Het 
concert biedt een programma met 
Nederlands- en Engelstalige liedjes 
uit diverse genres (van pop tot klas-
siek), enkele Kinderen voor Kinde-
ren hits en uiteraard een keur aan 
kerstklassiekers. Het kerstconcert 
van NonStop is een initiatief van de 
Baarnse dirigent Majel Lustenhou-
wer, samen met de kinderen die de 
afgelopen 25 jaar deel hebben uitge-
maakt van de Kinderen voor Kinde-

ren koren. Inmiddels zijn de mees-
te van deze kinderen volwassen en 
zingen ze nog steeds. Het koor kent 
een basisbezetting van dertig leden. 
In 2006 en 2007 hield het koor zeer 
succesvolle benefiet kerstconcer-
ten voor WarChild in Hilversum en 
in Bussum. 
Dit jaar is de aanpak iets kleinscha-
liger, waarbij een collecte na afloop 
is bedoeld voor een project waar-
bij  pastoor Spaans van de Oud Ka-
tholieke Kerk Aalsmeer is betrokken 
en dat als doel heeft om een school 
in Oekraine te voorzien van enke-
le zeer noodzakelijke aanpassingen. 
Toegangskaarten à 5 euro zijn te be-
stellen via  info@nonstopzingen.nl 
en, indien voorradig, verkrijgbaar 
aan de zaal.

Oud papier een 
weekje later!
Kudelstaart - In verband met pak-
jesavond haalt de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart niet op 5 de-
cember, maar op vrijdagavond 
12 december het oude papier 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 sportverenigin-
gen. 

 

Zondag 
7 december

 
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. themadienst 
met Arie Verduijn, Veenendaal. 
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Om 10u. 
Spreker: Henk Vink. Crèche voor de 
kleinsten en speciaal programma 
voor oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. (H.A.) 
ds. A. Jansen. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Jeltje 
de Jong. Tweede adventszondag, 
avondmaal. Extra collecte: kinderte-
huis in Congo.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Rode Kruisgebouw a/d 
Spoorlaan. Zondag 19u. br. E. van ‘t 
Wout, Zeewolde. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelia-
laan. 10u. 2e Advent. ds. J. van Po-
pering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Wester-
man, Aalsmeer. Zangdienst. 10u. 
dienst in Zorgcentrum met vg. 
Oost: 10u. dienst ds. C. Vermeulen. 
Valkenburg. Z-H.  

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10u. (HA) ds. A. van Vuuren.  
18.30u. (DHA). ds. A. van Vuuren.

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

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

KERKDIENSTEN
ds. W. Dijksterhuis, Barneveld.

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
 
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. Om 17u. in 
Kloosterhof viering met dominee. 
Zaterdag 17u. Kloosterhof woord-
communieviering met N. Kuiper. 
Zondag om 10.30u. gezinsviering in 
Karmelkerk met L. Seeboldt. Mmv 
De Mirakeltjes. Om 14.30u. Poolse 
dienst in Karmelkerk.
Rijsenhout: geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. dienst met ds. G. den Hee-
ten, Hoofddorp. 

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst, ds. R. Poesiat. 2e Ad-
ventszondag.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19u. euch. viering met H. 
Post. Mmv Fiore. 2e Advent.
Zondag geen dienst. 

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst met Tim Vreug-
denhil.

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

Bijbelstudie
Stichting Begra Aalsmeer: maandag 
8 december. 20u. gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. ds. Ab Agtereek.

Klaverjasclub 
De Oude Veiling
Aalsmeer - Wil ter Horst was af-
gelopen zaterdag 29 november de 
grote winnaar van de klaverjasmid-
dag in De Oude Veiling. 
Met een totaal score van 5151 pun-
ten was hij veruit de meerdere van 
al zijn kaartvrienden. Inmiddels 
heeft hij al heel wat diner-bonnen 
verdiend. Ria van Beelen kreeg deze 
middag niet de beste kaarten toe-
bedeeld en moest het doen met de 
poedelprijs, een fles heerlijke wijn. 
Elke zaterdagmiddag wordt er in De 
Oude Veiling in de Marktstraat van-
af 14.00 uur volop gekaart. 
Wilt u mee kaarten dan bent u van 
harte welkom! Voor inlichtingen 
0297-368378.
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AGENDA
Muziek/Theater
Vrijdag 5 december:
* Night Fever Party voor 25+ers in 
Bon Ami, Dreef vanaf 21.30u.
* Dance Foundation live in De Oude 
Veiling, Marktstraat vanaf 22u.
Zaterdag 6 december:
* Zanger Ed Nieman en dj Martijn in 
de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Band Fluxury live in Bacchus, Ger-
berastraat vanaf 21.30u.
Zondag 7 december:
* Kerstconcert Bindingkoor in de 
Doopsgez.kerk, Zijdstraat, 15.30u.
* Wildcat live in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 19u.
Vrijdag 12 december:
* Meezingavond met sopraan Carine 
v/d Brule in Karmelkerk, Stommeer-
weg vanaf 20u.
12 en 13 december:
* Kerstshow Amstel River Singers in 
kerk, oude dorp Amstelveen. Vrijdag 
en zaterdag vanaf 20.15u.
Zaterdag 13 december:
* Cd-presentatie Aalsmeerse band 
Social Animal in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 21u.
* Theater De Poolvogel in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 14 december:
* Kerstcarrousel met Cum Eccle-
sia, Fiore, Kudelkwetters en Flora in/
rond St.Jankerk Kudelstaart, 15u.
* Luisterconcerten CCC Inc. in De 
Oude Veiling, Marktstraat om 15.30 
en 20.00u.
* Kerstconcert koor Song of Joy in 
De Spil, Kudelstaart v/a 19.30u.

Exposities
Tot en met 4 januari:
* Expositie over (oud)-Aalsmeer in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. KCA 
i.s.m. stichting Oud Aalsmeer. Zater-
dag opening om 16u. Gratis te be-
zichtigen iedere donderdag tot en 
met zondag 14-17u. 
* Op kinderkunstzolder in Oude 
Raadhuis expositie ‘Liefde voor de 
letter’.
Tot en met 25 januari:
* Expositie t.g.v. 1-jarig bestaan met 
werken van Wendy Limburg, Beb 
Mulder, Pieter Vermeulen en Julia 
Woning in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open elke vrijdag, 
zaterdag en zondag 13-17u. 
Zaterdag 6 december:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Iedere zaterdag 
van 11.00 tot 16u.

Diversen
Donderdag 4 december:
* Iedere donderdag inloop voor tie-
ners op zolder Binding in Zijdstraat 
van 15.30 tot 17u.
* Bon Ami aan Dreef open voor 
jeugd vanaf 12jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Schoen zetten bij poolbiljart The 
Fifties, Marktstraat vanaf 14.30u.
* Sinterklaas kienen bij Supporters-

vereniging in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20.30u.
Vrijdag 5 december:
* Iedere vrijdag en dinsdag inloop 
voor tieners op Bindingzolder, Haya 
van Somerenstraat in Kudelstaart 
van 14 tot 18u.
* AAS Snelschaaktoernooi in De 
Binding, Zijdstraat v/a 20u.
* Vluchtheuvel, Aalsmeerderweg 
753 in Rijsenhout open, 17-01u. Ook 
iedere woensdag open 19-23u.
Zaterdag 6 september:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
Zondag 7 december:
* Sint Pakjesdobbelspel voor jonge-
ren in The Beach, Oosteinderweg 
van 15.30 tot 17.30u.
* Vlooienmarkt in De Bloemhof, 
Hornweg van 10 to 17u.
* Diner-dansant met Fascinating 
Rhythm Orchestra in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 18u.
Maandag 8 december:
* Veiling en spel bij Postzegelver. in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Dinsdag 9 december:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Iedere dinsdag koffie-ochtend in ‘t 
Baken, Sportlaan v/a 10u.
 Woensdag 10 december:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
beratraat vanaf 14u.
* Zolder4Kids, jeugd groep 5 en 6 
welkom in SJOK-gebouw, ingang 
Haya van Somerenstraat, 14-16u.
* Kerstviering PCOB in grote zaal 
zorgcetrum, Molenpad v/a 15u.
* Florimex baanloop bij Atletiekver. 
op baan in Sportlaan v/a 20u.
Donderdag 11 december:
* Klaverjassen, jokeren en biljar-
ten voor ouderen in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Koppelkaarten bij buurtvereniging 
Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
* Sjoelavond in Rijsenhout, De Ree-
de, Schouwstraat vanaf 20u.
* Klaverjasavond buurtver. De Oude 
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinder-
weg vanaf 19.30u.
* Kerstkienen bij Vogelver. in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Dia-lezing Groei en Bloei over flora 
in Kenia en Ethiopië in Wellantcolle-
ge, Thijsselaan vanaf 20u.
* Kerstmarkt in SJOK-gebouw, in-
gang Haya van Somerenstraat in 
Kudelstaart, 17-20u.
Vrijdag 12 december:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven 19.45u.
Zaterdag 13 december:
* Kerstmarkt in zorgcentrum Aels-
meer, Molenpad, 10-17u.
* Kerstmarkt in De Spil, Spilstraat, 
Kudelstaart 10-15u.
* Kerstmarkt in Ontmoetingskerk, 
Werf, Rijsenhout, 10-15u.
* Money darttoernooi in sportcafé 
Proosdijhal, Kudelstaart v/a 20u.

Vergaderingen
Donderdag 11 december:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.

Dancefoundation en diner-
dansant in De Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 5 
december is het weer tijd voor een 
nieuwe editie van dancefoundation 
live. De maandelijkse clubavond vol 
dance en house-muziek vindt plaats 
in de bovenzaal ‘grand ballroom’ van 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Dancefoundation is de radioshow 
van Lennart Bader. Het programma 
wordt iedere vrijdagavond uitgezon-
den op Radio Aalsmeer vanaf 20.00 
uur. Lennart neemt vrijdag afwisse-
lend met Di Livius (Dennis Beunder) 
en Jay Matthias (Jurriaan van Nim-
wegen) plaats achter de draaitafels. 
Het optreden van de dj’s wordt live 
uitgezonden op Radio Aalsmeer en 
verschijnt een dag later ook als Pod-
cast op dancefoundation.nl. Dance-
foundation live in De Oude Veiling 
begint vrijdag om 20.00 uur, de zaal 
is open vanaf 21.30 uur, en de toe-
gang is gratis.

Fascinating Rhythm Orchestra
Zondag 7 december presenteert De 
Oude Veiling een diner-dansant met 
muzikale begeleiding door The Fas-
cinating Rhythm Orchestra. Tijdens 
het diner-dansant is het mogelijk 
om tussen de gangen door livemu-
ziek te beluisteren en uiteraard te 
dansen. The Fascinating Rhythm Or-
chestra is een jazzorkest dat de bes-
te klanken de Amerikaanse swing- 
en dansmuziek combineert met de 
Europese variétémuziek uit de woe-
lige jaren twintig tot veertig. De gas-
ten krijgen een voor-, een hoofd- en 
een nagerecht. De gerechten wor-
den op tafel geserveerd, zodat ie-
dereen kan proeven van alle gerech-
ten. Deelnemen aan het diner-dan-
sant kost 29,50 per persoon exclu-
sief drankjes. Reserveren is noodza-
kelijk en dit kan aan de bar van De 
Oude Veiling in de Marktstraat, door 
te bellen naar 0297-368378 of een 
email te sturen naar info@deoude-
veiling.nl. Aanvang is 18.00 uur, zaal 
open vanaf 17.30 uur.

Cd-presentatie Social Animal 
Volgende week Zaterdag 13 de-
cember trakteert De Oude Veiling 
op een optreden met cd-presentatie 
van de Aalsmeerse band Social Ani-
mal. Het vijftal timmert al een aan-
tal jaren flink aan de weg met eigen 

werk. Eerder, nog onder de naam 
M99, stond de band in de finale van 
Noord Hollands Glorie. Tijdens het 
schrijven van de nummers voor hun 
nieuwste cd werd besloten om een 
bandnaam met meer diepgang te 
nemen. M99 werd Social Animal. De 
nieuwe cd heet ‘Sarcasm is killing 
me’ en de vijf bandleden zijn ape-
trots op het resultaat. Zanger Bas 
Bouwense, de gitaristen Herman 
van Zon en Nico Prent, bassist Hans 
Prent en drummer Ron Schalkwijk 
hopen voor een volle zaal te mogen 
optreden. De bovenzaal van De Ou-
de Veiling is open vanaf 20.30 uur. 
Rond 22.00 uur betreedt Social Ani-
mal het podium. De toegang is gra-
tis.

2 Luisterconcerten CCC Inc.
De dag daarna, zondag 14 decem-
ber, worden twee luisterconcerten 
gegeven in De Oude Veiling door de 
legendarische Americana-formatie 
CCC Inc. In de jaren zeventig heeft 
deze inmiddels 42 jaar bestaande 
folk-bluesgras groep zeer succesvol 
diverse malen in Aalsmeer opgetre-
den, onder andere op het Hemelpop 
festival in 1972. Net als toen brengt 
de groep een prachtige mengeling 
van Amerikaanse folk, bluegrass en 
blues. De formatie bestaat uit Huib 
Schreurs, Jaap van Beusekom, Ernst 
Jansz, Joost Belinfante en Jan Hen-
driks. Laatstgenoemde drie stonden 
recentelijk nog twee in een uitver-
kochte Kuip in Rotterdam met hun 
formatie Doe Maar. Kaarten voor 
het middagconcert zijn al uitver-
kocht, maar gelukkig is CCC Inc. 
bereid gevonden om na een diner 
nog een optreden te geven. Dit con-
cert begint om 20.00 uur en de toe-
gang bedraagt 15 euro. Wacht niet 
te lang, de kaarten vliegen weg.

Straatband op kerstavond
Op kerstavond, woensdag 24 de-
cember, is er een optreden van 
de Aalsmeerse Als je maar van 
de Straatband in De Oude Veiling. 
Kaarten voor dit gezellige en muzi-
kale treffen kosten 5 euro en zijn nu 
reeds te koop bij de Oude Veiling in 
de Marktstraat, kapsalon Tom Me-
ijer in de Dorpsstraat en Ridder & 
Co. in de Ophelialaan.

Sintparty met zanger Ed 
Nieman in de Praam
Aalsmeer - Natuurlijk staat sinter-
klaas aanstaande zaterdag 6 de-
cember zelf achter de draaitafels in 
danscafé de Praam in de Zijdstraat 
tijdens de sint-party. Hij wordt bij-
gestaan door dj Piet en de bekende 
huisdj Martijn. Een speciaal optre-
den krijgen de bezoekers van nie-
mand minder dan Ed Nieman. De 
zanger timmert al vele jaren aan de 
weg in muziekland. Hij heeft mee-
gezongen in de show van cabaretiè-
re Tineke Schouten, heeft een radio-
programma gehad Gaston Starre-
veld van de Postcode loterij en heeft 
al diverse singles opgenomen. Met 
Gaston nam hij onder de naam Die 
Knapen twee après-ski cd’s op. De 

single ‘Leve de lol’ is door Ed Nie-
man zelf geschreven. Tegenwoordig 
brengt de zanger, die in 2007 zijn 25 
jarig artiesten jubileum vierde, voor-
al Nederlandstalige hits. Bekende 
hits zijn ‘Want als je lacht’, ‘Ga met 
me mee’, ‘Want de accordeon’  en de 
in juni dit jaar gepresenteerde num-
mer ‘Jij bent mijn señorita’. Behal-
ve Nederlandstalig zingt Ed Nieman 
ook in het Italiaans en brengt Engel-
se hits ten gehore. Hij maakt er tij-
dens zijn live-optreden al weer een 
groot feest van en meezingen mag! 
Kaarten voor de sintparty kosten 5 
euro en zijn, indien nog voorradig, te 
koop bij de Praam. De aanvang za-
terdag is 22.00 uur.

De heer Achterstraat (rechts) overhandigt de tekening uit 1760 van Johannes 
Janson. Annefie van Itterzon vraagt  burgemeester Litjens om dit werk als laat-
ste stuk van de tentoonstelling aan de wand te plaatsen.

Wie heeft nog werken van Aalsmeerse plekjes

Burgemeester opent ‘Een 
schilderachtig dorp’
Aalsmeer - Met gepaste trots 
opende burgemeester Pieter Litjens 
afgelopen zaterdag de tentoonstel-
ling ‘Een schilderachtig dorp’. Een 
indrukwekkende opstelling onbe-
kende tekeningen, aquarellen en 
schilderijen over Aalsmeer en Ku-
delstaart. Er werden die middag in 
het Oude Raadhuis vier wapenfeiten 
vastgesteld: Nooit eerder zijn er 150 
werken door 100 kunstenaars in een 
expositie geëxposeerd. Nooit eerder 
was de tekening ‘Bij Aalsmeer’ uit 
1760 van Johannes Janson te zien, 
dit is de vroegste tekening over 
Aalsmeer tot aan nu. Nooit eerder 
was een boek van Oud Aalsmeer in 
een week uitverkocht en verworden 
tot collectoritem. En niet eerder wa-
ren zoveel Aalsmeerse kunstenaars 
bijeen, vereerd door het prachtige 
boek en content met de wijze waar-
op hun werk tot en met 4 januari ge-
presenteerd wordt.
Met het boek en de tentoonstelling 
leveren Stichting Oud Aalsmeer en 
Stichting KCA een belangrijke bij-
drage aan het vergroten van de we-
tenswaardigheden over de geschie-
denis van Aalsmeer, maar ook aan 
het uitdiepen van de kennis over 
de plaatselijke kunstenaars. Het 
is uniek om te zien hoe de identi-
teit van het bloemendorp met we-
reldfaam is vastgelegd in een veel-
heid aan kunststijlen en opvattingen 
van 1760 tot aan nu. Omdat de ten-
toonstelling mensen uit een winter-
slaap haalt – dagelijks worden  ver-
borgen kunstwerken en de daar-
bij behorende verhalen ingebracht 
– bedacht Annefie van Itterzon van 
KCA een vervolg in de vorm van een 
kaartenbak waarin men de tentoon-
stelling kan updaten! Heeft u thuis 
ook nog werken van Aalsmeerse of 

Kudelstaartse plekjes? Of portretten 
van Aalsmeerders of Kudelstaarters? 
Of kent u een afbeelding in verf, krijt 
of inkt van een typisch Aalsmeers 
voorwerp?  Maak van uw gevonden 
schat dan een foto op A4 formaat 
en voeg daar een handgeschreven 
verhaaltje bij. Lever dit bij de sup-
poost in voor in de kaartenbak. Zo 
krijgen KCA en Oud Aalsmeer een 
bak vol met nieuwe vondsten, die op 
de KCA website zullen verschijnen 
en uiteindelijk door Oud-Aalsmeer 
zullen worden gearchiveerd .Zo blijft  
‘Een schilderachtig dorp’, het boek 
en de tentoonstelling geen statisch 
gebeuren, maar groeit dit evene-
ment verder, met behulp van u, de 
bezoekers. KCA en oud Aalsmeer 
hopen  op een grote oogst van beel-
den en verhalen. Zegt het voort! 
Voor vragen: mail naar kcainfo@
kpnplanet.nl. De expositie ‘Een 
schilderachtig dorp’ is tot en met 4 
januari gratis te bezoeken van don-
derdag tot en met zondag tussen 
14.00 en 17.00 uur. Het Oude Raad-
huis is te vinden in de Dorpsstraat in 
het centrum. Tijdens de feestdagen 
blijft de deur gesloten.

Workshop voor kinderen
Het is een mooie wintergedachte 
van Stichting KCA om gedurende de 
expositie een workshop te organise-
ren waar kinderen van 6 tot 12 jaar 
een schilderij kunnen maken van 
het mooiste plekje van Aalsmeer. 
De resultaten daarvan worden ge-
toond op de kinderkunstzolder van 
het Oude Raadhuis! De workshop 
is op zaterdagmiddag 3 januari van 
14.00 tot 15.30 uur. Kosten zijn 7,50 
euro per deelnemer en opgeven kan 
via kcainfo@kpnplanet.nl .
Door Annefie van Itterzon

Aalsmeer - Zondag 7 december treedt de Kudelstaartse band Wildcat op in 
café Joppe. Zanger/gitarist Rein, basgitarist Rob en drummer Jan hebben er 
weer zin in om hun onvervalste rockrepertoire ten gehore te gaan brengen. 
Van Brian Ferry naar Normaal, door naar The Rolling Stones en CCR. De sner-
pende gitaren, coole bass en straffe drums zorgen zeker voor een avondje ge-
nieten. Vanaf circa 19.00 uur start het optreden in Joppe in de Wetereingstraat 
en zoals altijd is de toegang gratis.

Wildcat zondag in Joppe

Koffie, een koek 
en een boek!
Aalsmeer - Op zaterdag 6 en zon-
dag 7 december kan iedereen gratis 
op de koffie komen bij Coq Schel-
tens in haar galerie in de Chrysan-

tenstraat 44 in het centrum. Dat wil 
zeggen: De mensen die nog een 
boek ‘Grote verhalen’ willen aan-
schaffen.
Voor de koffie, koek en boek bent u 
beide dagen welkom tussen 11.00 
en 17.00 uur. Voor informatie kan ge-
beld worden naar 0297-343246.

Kerstmarkt in ‘Aelsmeer’
Aalsmeer - Op zaterdag 13 decem-
ber wordt weer een gezellige kerst-
markt georganiseerd in zorgcentrum 
Aelsmeer aan het Molenpad. Het 
doel van de markt is om bewoners 
van het zorgcentrum in kerstsfe-
ren te brengen en hen gelegenheid 
te geven tot kerst inkopen te doen, 
maar uiteraard zijn bezoekers van 
‘buitenaf’ ook van harte welkom. Er 
zijn altijd leuke cadeautjes en koop-
jes, zoals kerststukjes, kerstkaar-
ten, prachtige quilten, windlichten, 
kaarsen, wijn en nog veel meer. Ook 
wordt weer heerlijke erwtensoep, 
koffie, thee en wat zoets verkocht. 
De opbrengst komt ten goede aan 
de activiteiten die voor de bewo-

ners worden georganiseerd. Vorig 
jaar werd het geld aan een daicys-
peler besteed. Dit is een apparaat 
voor slechtziende die daarmee een 
cd met gesproken tekst ( zowel boe-
ken als krant) kunnen afluisteren. 
Voor dit jaar gaat de opbrengst be-
steed worden aan een camera om 
foto’s te nemen van gebeurtenissen 
in huis en van de vakantie, die elk 
jaar georganiseerd wordt. 

De kerstmarkt volgende week za-
terdag is van 10.00 tot 17.00 uur 
in de grote zaal van zorgcentrum 
Aelsmeer aan het Molenpad 2. Voor 
de muzikale omlijsting draagt A. 
Maarsen op de piano zorg.

60 Jaar rechten 
van de mens!
Aalsmeer - Op woensdag 10 de-
cember wordt door Amnesty Inter-
national een bijzonder jubileum ge-
vierd. Het is namelijk 60 jaar gele-
den dat de universele verklaring van 
de rechten van de mens is vastge-
legd. Vlammen voor de vrijheid is het 
thema van de jubileumdag. Ga naar 
vlammenvoordevrijheid.nl en vlam 

mee. Amnesty zal alle ontstoken 
vlammen aanbieden aan drie voor-
vechters van de mensenrechtenbe-
weging. In de bibliotheek in het cen-
trum wordt ter gelegenheid van het 
jubileum een fototentoonstelling in-
gericht. Deze wordt op woensdag 
10 december om 14.15 uur geopend 
door oud-burgemeester Joost Hof-
fscholte. Belangstellenden zijn wel-
kom. De expositie is te bewonderen 
tijdens de openingsuren van de bieb 
in de Marktstraat.

Band Fluxury in Bacchus
Aalsmeer - Het podium van cul-
tureel café Bacchus is aanstaande 
zaterdag 6 december gereserveerd 
voor de band Fluxury. Na zijn stu-
die compositie en muziekregistra-
tie aan het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag ontmoette Jan 
Kuipers in 1987 bassist Jos Witsen-
burg. Samen ontdekten zij een nieu-
we mix van gecomponeerde muziek 
en rock and roll. Fluxury groeide uit 
tot een ware rockband en brengt 
een variatie aan barokke melodie-
en, klassieke ontwikkelingen, intie-
me folk en pure pop. De huidige li-
ne-up bestaat uit zangeres Susan 
Heijen, toetsenist Jan Kuipers, gita-
rist Jetse van der Moolen, drummer 
Stelios Kalis en Jos Witsenburg op 

basgitaar. Het optreden zaterdag in 
Bacchus in de Gerberastraat begint 
rond 21.30 uur, de zaal is open vanaf 
21.00 uur. De entree is: uw gift. 

Theater De Poolvogel
Volgende week zaterdag 13 decem-
ber trakteert Bacchus op een avond 
theater met De Poolvogel. Korte si-
tuaties worden gespeeld waar-
in verschillende personages voor-
bij komen. Verschillende persona-
ges, met één overeenkomst: ze pro-
beren de held uit te hangen, maar 
zijn meestal meer met zichzelf be-
zig. Poolvogel is de theater-caba-
retgroep van de drie Amsterdamse 
studenten Matthijs de Wit, Marius 
van Duijn en Joppe van Driel. 

Sintkienen in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dag 4 december, organiseert de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
een Sinterklaaskienavond in het 
Dorpshuis te Kudelstaart. Op deze 
speciale avond worden bezoekers 
verwelkomd met een gratis kopje 
koffie met dikke brokken. Natuurlijk 
heeft het inkoop zwartepietenteam 
rekening gehouden met het feit dat 
sinterklaas een kindervriend is. Dus 
veel speelgoed prijzen deze avond 

en op alle tafels sinterklaassnoep-
goed. En, zoals gewoonlijk, zijn al-
le prijzen verpakt in schitterend sin-
terklaaspapier. Na vier ronden volgt 
een pauze om even op adem te ko-
men en de kelen te smeren. Daar-
na wordt gestart met ronde vier tot 
en met acht. Aan het einde van de 
avond is er de extra kienronde met 
een prijs van ongeveer 125 euro. Het 
kienen begint om 20.30 uur en na-
tuurlijk bent u/jij welkom!

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HEEL  VEEL  SINTERKLAASCADEAUTJES  VOOR   MU-

SINT-TIP : RODE BLAUWE EN GROENE 
BLOKFLUITEN (MERK AURA)  35,50

GITAARSTATIEVEN V/A  8,75
ELKE ZATERDAG GITAARSNAREN IN AANBIEDING
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DefinitieVe Beschikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken 
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of 
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursor-
gaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat 
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam, 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:
• Uiterweg 291 ws 1, 1 berk;
• Nabij het surfeiland, 4x Canadese populier, 36x gewone els, 
 23x gewone es, 28x veldesdoorn, 1x gewone haagbeuk, 
 2x ratelpopulier, 8x schietwilg, 3x populier en 1x meidoorn.
Datum verzending vergunningen: 2 december 2008. 
• Mijnsherenweg 40 Kudelstaart: 1 taxodium distichum;
• Oosteinderweg 40: 1 kerstboom.
Datum verzending vergunningen 4 december 2008

Verkeersbesluit
Het college heeft besloten om op de Argusvlinderstraat een auto-
date parkeerplaats aan te wijzen door middel van het plaatsen van 
een bord E8 (alleen voor autodate) met onderbord uit bijlage 1 van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990).
 
Verkeersbesluit   
Het college heeft besloten het eerder genomen verkeersbesluit 
2008/14113 zodanig te wijzigen dat het aanwijzen van de locatie 
Kanaalstraat wordt ingetrokken en een parkeerplaats in de Wetering-
straat thv huisnr. 2 a-d wordt aangewezen als autodateparkeerplaats 
door middel van het plaatsen van een bord E8 (alleen voor auto-
date) met onderbord uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 (RW 1990) 
 
Toekennen 12 namen openbare ruimte (straatnamen)
en 5 namen van gebieden in Greenpark.
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 nieuwbouwplannen en zogenaamde 
inbreiplannen. Voor het overzicht van de straatnamen kunt u de 
raadplegen onder het kopje ‘nieuwsberichten’ op www.aalsmeer.nl. 
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken na verzending, 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W 
van de gemeente Aalsmeer. 
 
koopzondagen 2009 vastgesteld
Het college maakt bekend dat de volgende dagen als koopzondagen 
voor 2009 zijn vastgesteld:
• 5 april, 13 april (2e paasdag), 26 april, 3 mei, 17 mei, 21 mei 

(Hemelvaartsdag), 1 juni (2e pinksterdag), 7 juni, 29 november, 
13 december, 20 december, 26 december (2e kerstdag).

Vaststelling Van De nieuwe gemeentelijke 
BelastingVerorDeningen Voor 2009

De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 6 november 2008 de nieuwe 
belastingverordeningen voor het jaar 2009 vastgesteld. Deze veror-
deningen zijn gebaseerd op de begroting voor 2009 die eveneens is 
vastgesteld in de raadsvergadering van 6 november 2008. De veror-
deningen zijn in hoofdlijnen gelijk aan de verordeningen van 2008. 
De belangrijkste wijzigingen voor 2009 zijn hieronder aangegeven.
Eind februari 2009 krijgt u de gecombineerde beschikking toege-
stuurd. Op de gecombineerde beschikking staan de aanslagen ge-
meentelijke belastingen vermeld. Ook kunt u op deze beschikking, 
als u eigenaar bent van een woning, de opnieuw vastgestelde waar-
de van uw woning terugvinden. Bij de gecombineerde beschikking 
is een toelichting gevoegd. Hierin treft u de belangrijkste informatie 
aan. Bewaart u deze gecombineerde beschikking goed. Als eigenaar 
van een woning heeft u deze beschikking ook nodig voor onder 
andere uw aangifte inkomstenbelasting.

Automatische incasso
Veel burgers van de gemeente Aalsmeer maken inmiddels gebruik 
van de mogelijkheid de aanslag gemeentelijke belastingen te beta-
len via automatische incasso. Bij automatische incasso wordt, als 
het totaal te betalen bedrag tussen de E 50 en E 3.500 ligt, het 
bedrag in acht termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Als u 
geen gebruik maakt van automatische incasso mag u het te betalen 
bedrag in maximaal twee termijnen voldoen. Het totale bedrag moet 
wel binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet 
door de gemeente zijn ontvangen. Maakt u nog geen gebruik van 
automatische incasso, maar wilt u dit wel voor 2009, dan kunt u dit 
nu al aangeven door een machtigingskaartje in te vullen. Dit kaartje 
is op het gemeentehuis te verkrijgen. Op verzoek wordt het kaartje 
toegestuurd. Heeft u in 2008 wel gebruik gemaakt van automati-
sche incasso, dan loopt dit vanzelf door en hoeft u voor 2009 geen 
nieuw verzoek in te dienen. Voor meer informatie over automatische 
incasso kunt u bellen met de afdeling administratie, tel. 0297-387 
533 of 0297- 387 527. 

Onroerende zaak belastingen
Met ingang van 2009 wordt het tarief voor de onroerende zaak belas-
ting berekend aan de hand van een percentage van de vastgestelde 
waarde. Het percentage voor het gebruik van een niet-woning wordt 
0,1264%. Het percentage voor het eigendom van een woning wordt 
0,0948% en voor het eigendom van een niet-woning 0,158%;

rioolrechten
de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 6 november 1008, 
verhoogd van E 148,00 naar E 156,50;

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning 
met toepassing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om ontheffing en 
bouwvergunning te verlenen voor:
• Werven 41, het plaatsen van een tuinhuisje.

wet op De ruimtelijke orDening (wro)

Verleende vrijstellingen

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na toe-
zending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amster-
dam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Indien 
de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, dient u 
bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit kan binnen 
zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouwvergunning. 
Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen bij 
de afdeling vergunningen en handhaving, 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 207, het bouwen van een woning;
Lid 2
• Aalsmeerderweg 13, het bouwen van een opslagruimte.
Deze besluiten worden op 9 december 2008 verzonden.

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, week 49

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

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

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

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

Hornweg 166, 1 berk en 1 carpinus; Vuurdoornstraat 
1, 1 berk; Anjerhof 31, 1 eikenboom; Sportlaan 86, 
1 esdoorn; Berkenlaan 26, 2 balsempopulieren en 1 
acer;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t/m 14 jan. Kapvergunningen: nabij Surfeiland: 4x Canadese po-
pulier, 36x gewone els, 23x gewone es, 28x veld-
esdoorn, 1x gewone haagbeuk, 2x ratelpopulier, 8x 
schietwilg, 3x populier en 1x meidoorn; Uiterweg 291 
ws 1, 1 berk;

t/m 15 jan. Toekennen 12 namen openbare ruimte (straatnamen) 
en 5 namen van gebieden in Greenpark;

t/m 15 jan. Kapvergunningen: Mijnsherenweg 40 Kudelstaart: 
1 taxodium distichum; Oosteinderweg 40: 1 kerst-
boom;

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, Balie 6

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

ter inzagetermijn tot vrijdag 12 december 2008
• Hornweg 293, het plaatsen van een garage met carport;
• Werven 21, het plaatsen van een schuur.
ter inzagetermijn tot vrijdag 19 december 2008
• Fonteinkruidhof 40, het plaatsen van een veranda;
• Rozenhof 10, het plaatsen van een dakkapel;
ter inzagetermijn tot vrijdag 26 december 2008
• Machineweg 12, het tijdelijk gebruiken van een pand voor 
 vestiging van een buitenschoolse opvang/kinderdagverblijf;
• Sportlaan 17, het vergroten van de woning.
ter inzagetermijn tot vrijdag 2 januari 2009
• Dotterbloemweg 3, het plaatsen van een dakkapel;
• Stommeerweg 91, het plaatsen van zonwering;
• Koningsstraat 66, het plaatsen van een carport;
• Vuurdoornstraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 67, het plaatsen van een tuinhuisje.
ter inzagetermijn tot vrijdag 9 januari 2009
• Hornweg 130, gebruik pand als projectbureau 
 Green Park Aalsmeer.

afvalstoffenheffing
de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 6 november 2008, 
vastgesteld op E 192 voor een 80-liter container, E 237 voor een 
120-liter container en E 315 voor een 240-liter container en zijn 
dus onveranderd ten opzichte van 2008;

forensenbelasting
de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 6 november 2008, 
verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,75%;

grafrechten
de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 6 november 2008, 
ongewijzigd gebleven. 

hondenbelasting
de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 6 november 2008, 
verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,75%;

leges
de tarieven zijn, behoudens deze die wettelijk zijn voorgeschreven 
dan wel aan een wettelijk maximum zijn gebonden, conform de be-
grotingsraad van 6 november 2008, verhoogd met het prijsindexa-
tiecijfer van 2,75%;

marktgelden
de tarieven zijn conform de begrotingsraad van 6 november 2008 
verhoogd met 3,75%, zijnde 2,75% inflatiecorrectie en een extra 
verhoging van 1% in verband met de te verwachten hogere kosten 
in 2009;

precariobelasting
de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 6 november 2008, 
verhoogd met de inflatiecorrectie;

roerende zaak belastingen
de tarieven zijn aangepast zoals aangegeven bij de onroerende zaak 
belastingen;

toeristenbelasting
het tarief is, conform de begrotingsraad van 6 november 2008, ver-
hoogd met de inflatiecorrectie van 2,75% en komt voor 2009 uit op 
E 0,72 per verblijf;

watertoeristenbelasting
het tarief is, conform de begrotingsraad van 6 november 2008, ver-
hoogd met de inflatiecorrectie van 2,75% en komt voor 2009 uit op 
E 0,92 per verblijf;

kadegeld
het tarief is, conform de begrotingsraad van 6 november 2008, ver-
hoogd met de inflatiecorrectie van 2,75% en komt voor 2009 uit op 
E 1,03 per dag per strekkende meter;

U kunt de verordeningen vanaf 1 januari 2009 raadplegen op de 
website van de gemeente Aalsmeer, www.aalsmeer.nl. De verorde-
ningen liggen, tijdens de openingstijden, ook ter inzage bij de afde-
ling financiën, kamer 160. Afschriften van deze verordeningen zijn 
daar verkrijgbaar.

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 vergunningen en hand-
having, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 9, het plaatsen van een blokhut;
• Bachlaan 6, het vernieuwen van een schuur;
• Dorpsstraat 16, het wijzigen van een gevel;
• Legmeerdijk 209, het vergroten van kweekkassen;
• Werven 41, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Westeinderplassen H 294, het vernieuwen van schoeiing.

Bouwaanvraag 2e fase:
• Achter de Wilgen 5, het vergroten van een woning.

Verleende bouwvergunning

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:

Bouwvergunning 1e fase
• Machineweg 207, het bouwen van een woning;
Verzenddatum bouwvergunning: 9 december 2008.

wet ruimtelijke orDening (wro)

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

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

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

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

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

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

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

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma  9.00-11.00 uur
wo  13.30-15.30 uur
vr  9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297– 38 76 17
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn: 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

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

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

schiphol
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven 
van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met 
de Commissie Regionaal Overleg Schip-
hol (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 uitVoe-
ring proVincie 
noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@noord-
holland.nl
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Star Trek First ContactTo boldly go where no one’s gone before?  Dan durf jij  je vast wel te verdiepen in het dagelijks leven van Carla (45, kanker)?!
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Van boer 
tot vreugdtot vreugdtot vreugd

Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in 2008 
vijftien jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar elke twee 
weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerderij. Moni-
que van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en vrijwilli-
ger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de activiteiten, 
de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Dierengedrag is onvoorspelbaar
Aalsmeer - Op de kinderboerde-
rij kom je op diverse plekken vrolijk 
beschilderde bordjes tegen met de 
tekst: Dierengedrag is onvoorspel-
baar. Ze zijn zo opgehangen, dat 
je er in principe niet omheen kunt, 
maar als je er niet op let, loop je er 
makkelijk voorbij. Daarom deze keer 
dus een verhaal over dierengedrag. 
Het meeste gedrag van de dieren op 
de kinderboerderij is aangeboren, 
zeg maar natuurlijk gedrag. Als je 
achter ze aan rent, rennen de scha-
pen, geiten en het pluimvee nog 
harder voor je uit.
Voor eventjes is dat niet erg, maar 
net als mensen vinden de dieren het 
niet prettig opgejaagd te worden. In 
sommige gevallen kan de stress die 
dat veroorzaakt er zelfs voor zorgen 
dat een dier in shock raakt en soms 
zelfs kan overlijden. Dat overkwam 
de oude kalkoen op Boerenvreugd 
een paar jaar geleden. Ze was niet 
de jongste meer, en na een sprint-
je door de speeltuin, achtervolgd 
door wat enthousiaste jongelingen, 
zeeg zij neer in het stro in de hooi-
berg en toen was haar batterij leeg, 
ze gaf de pijp aan Maarten, het licht 
ging uit. Konijnen zijn nieuwsgie-
rige dieren, en als je ze rustig be-
nadert kan er eigenlijk niet zo veel 
gebeuren. Echter, een vinger door 
het gaas wordt vaak even getest 
op eetbaarheid: een klein knabbel-
tje en dan meestal net in het randje 
van je nagel. Grote schrik, vinger te-
rugtrekken en het konijn houdt nog 
eventjes vast. En natuurlijk heb je 
konijnen, en dan met name dames, 
die erg fanatiek zijn in het verdedi-
gen van hun hok, ook al is het al-
leen maar een vinger die door het 
gaas gestoken wordt. Ezel Roos is 
jong en onstuimig. In principe kun je 
haar vergelijken met een klein kind: 
Hollen, springen, gek doen, en voor-
al veel uitdagen. Dat laatste is om 
te kijken hoe ver ze kan gaan, ze is 
echt de grenzen aan het verleggen. 
Roos doet haar oren in de nek, hapt 
naar je als ze de kans krijgt en loopt 
te draaien met haar achterhand als-
of ze je een por wil geven. Bij haar 

Feestelijke lancering van 
stichting Peuterfonds
Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
de Haarlemmerringvaart voor de 
vijfde maal het toneel voor de jaar-
lijkse Peuter roofvisdag. Initiatiefne-
mer en organisator Rolf Bouman uit 
Amsterdam, beter bekend als Rolo 
de Peuteraar van het gelijknamige 
sportvislog www.peuteraar.nl, en 
Ruud Schwegler van Schwegler Bo-
tenverhuur, hebben dit jaar iets extra 
bijzonders te melden. Met een tota-
le vangst van 23 snoeken, 8 snoek-
baarzen en 3 forse baarzen, waren 
de vangsten niet gigantisch. Maar 
wanneer de weersomstandigheden 
in ogenschouw worden genomen 
(natte sneeuw, hagel en regen), 
hebben de deelnemers het overall 
zeker niet slecht gedaan. En nadat 
de prijzen verdeeld waren onder de 
veertig deelnemers, werd voor deze 
selecte groep hengelaars de stich-
ting Peuterfonds gelanceerd. 
Voor wie het nog niet weet, peute-
ren is vissen of beter gezegd, rom-
melen met een hengeltje aan de 
waterkant.De stichting Peuterfonds 
is een officiële stichting die zich 
gaat inzetten om kinderen van 5 tot 
15 jaar een onvergetelijke dag op of 
aan het water te geven. 
De hoofddoelgroep bestaat uit kin-
deren die te kampen hebben met 
een ziekte of een handicap. Voor 
deze kinderen organiseert stich-
ting Peuterfonds op landelijk niveau 
evenementen met als centraal the-
ma de hengelsport. 
De stichting zal met  vrijwilligers de-
ze evenementen gaan begeleiden 
en de sponsors en donateurs moe-
ten ervoor gaan zorgen dat de kos-

ten voor deze evenementen gedekt 
kunnen worden.

Razendsnel vorm gekregen
Het initiatief is enkele maanden ge-
leden bedacht door Rolf en Ruud 
en heeft razendsnel vorm gekregen. 
Met Tom Gerrets in de gelederen 
als secretaris is het bestuur com-
pleet. Hoewel de stichting pas sinds 
10 november erkend is, hebben zich 
al meerdere donateurs, ruim 20 vrij-
willigers en 15 sponsors aangemeld 
die mee willen helpen deze evene-

menten voor de kinderen een groot 
succes te gaan maken. 
“We beseften dat lekker hengelen 
voor ons zo gewoon is, maar dat dit 
dus helemaal niet voor iedereen is 
weggelegd. En dat er kinderen zijn 
die de beleving van het vangen van 
een visje nooit zullen meemaken is 
reden genoeg voor actie”, antwoordt 
Ruud Schwegler wanneer hem ge-
vraagd wordt waarom hij actief deel 
neemt in de Stichting. “Juist.”, be-
aamt Rolf Bouman, “Wij willen dat 
deze kinderen, al is het maar voor 

één dag, even alle ellende kunnen 
vergeten en heerlijk kunnen genie-
ten aan de waterkant en in de na-
tuur. Ze moeten vaak al dag in, dag 
uit keihard knokken tegen een ziek-
te of een handicap en dat je deze 
kanjers dan gelukkig kan maken, 
is toch het mooiste wat er is?” De 
stichting Peuterfonds is van plan om 
het eerste evenement in het voor-
jaar van 2009 te organiseren. Maar 
om van dit initiatief een echt succes 
te maken, is nog meer hulp nodig. 
“Dus: donateur, sponsor of vrijwil-
liger, schroom niet en meld je aan. 
Je gaat hiermee echt iets beteke-
nen voor kinderen in Nederland die 
het veel minder getroffen hebben!”, 
aldus Rolf Bouman tot slot. Wilt u 
meer weten over dit prachtige initia-
tief, of heeft u al besloten om een rol 
te willen spelen voor deze kinderen? 
Surf dan naar www.peuterfonds.nl 

(Jonge) Vrijwilligers voor het voetlicht 
Mark Meijhuis en Salomé Pouw:
“Collecteren is gewoon leuk!”
Aalsmeer - Eigenlijk begrijpen ze 
niet waarom er zo een ophef wordt 
gemaakt van hun collectantenbaan-
tje. “Het was gewoon leuk om te 
doen”, vinden de twaalf jarige in Ku-
delstaart wonende Mark Meijhuis 
en de 14 jarige  Salomé Pouw die in 
het Nieuw Oosteinde woont. “Mijn 
vader werd gebeld door mevrouw 
van Oorde, zij vroeg hem of hij wilde 
collecteren voor het diabetesfonds. 
Hij moest er nog een nachtje over 
slapen. Ik heb toen de volgende dag 
naar mevrouw van Oorde gebeld dat 
ik wel wilde collecteren”, vertelt Sa-
lomé. “Het is echt geen moeite en je 
doet het voor een goed doel.”
Ook Mark heeft zichzelf aange-
meld. Gezien zijn leeftijd (om te mo-
gen collecteren moet je tenminste 

14 jaar zijn) was hij eigenlijk te jong 
maar zijn gemotiveerdheid gaf de 
doorslag. Mark heeft sinds septem-
ber Diabetes Mellitus. 
“Ik had er nog nooit over nage-
dacht hoe erg diabetes is. En met 
de opbrengst van de collecte kun-
nen er onderzoeken worden ge-
daan waardoor men diabetes kan 
helpen genezen en voorkomen. Ik 
vind het heel belangrijk dat het geld 
er komt om die onderzoeken te kun-
nen doen.” 
Nee, met klasgenoten (Mark zit in 
de eerste klas van het Alkwin Kol-
lege afdeling gymnasium) heeft hij 
vooraf niet over zijn collectanten-
baantje gesproken. De leerlingen 
zijn wel op de hoogte van zijn ziek-
te. “Ik moet nu nog vier keer per dag 

spuiten, dus ook onder schooltijd. Ik 
zoek dan altijd een rustig plekje in 
de klas uit. Dat weet iedereen nu zo 
langzamerhand wel.” 
Mark hoopt dat hij binnenkort ge-
bruik kan gaan maken van een in-
sulinepomp. Na het collecteren 
schreef hij echter wel een leer-
zaam verhaal over zijn belevenissen 
als collectant en zijn motivatie. “Het 
geeft mij een goed gevoel om een 
goede daad zoals het collecteren te 
doen.” Hij kreeg er een acht en een 
half voor. Mark heeft min of meer 
zelf ontdekt dat hij diabetes heeft. 
“Afgelopen jaar kreeg ik steeds 
meer dorst, moest veel plassen, 
werd zienderogen magerder en ook 
heel moe. Van de dokter moest ik 
maar niet meer zoveel drinken en 

wat meer eten, dan zou het wel 
overgaan.” Maar Mark, slim als hij 
is, ging zelf via internet op onder-
zoek uit en zag dat zijn klachten 
wel heel erg overeen kwamen met 
de klachten die horen bij diabetes. 
Na zijn ontdekking volgde snel de 
bevestiging. Natuurlijk is hij er erg 
van geschrokken en is er ook nog 
steeds dagelijks mee bezig. “Ik denk 
er zo een kwart van de tijd aan.” Op 
dit moment kan hij nog niet spor-
ten, maar hij hoopt later toch weer 
te kunnen gaan basketballen.

Heel gezellig
Evenals Mark heeft ook Salomé niet 
aan haar klasgenoten (leerlingen 
derde klas Havo van het Keizer Ka-
rel College) verteld dat zij ging col-
lecteren voor het Diabetes Fonds  
“Ik heb daar helemaal niet over na-
gedacht.” Wel liepen er tijdens het 
collecteren een paar vriendinnetjes 
mee.  “Ik vond het collecteren ei-
genlijk heel gezellig en rond etens-
tijd was iedereen thuis. Wat ik heel 
leuk vond was,  wanneer de men-
sen iets in de bus hadden gedaan ik 
de bus zwaarder voelde worden. Je 
weet dan dat je het niet voor niets 
doet.” Mark had weliswaar geen 
vriendje meegenomen, maar toch 
was hij niet alleen. Met hem liep de 
vriend van zijn moeder mee. “Ik had 
gedacht dat de mensen argwanen-
der zouden zijn, maar iedereen was 
juist erg aardig. Slechts één me-
vrouw heeft om mijn legitimatiebe-
wijs gevraagd.” Dat had overigens 
niets met Mark te maken doch met 
een vorige vervelende ervaring.
Of zij volgend jaar gaan collecteren? 
Beiden denken van wel. “Ik had ge-
lukkig niet zoveel huiswerk, dus kon 
ik het goed combineren”, zegt Mark 
en ook Salomé had na de collecte 
nog genoeg tijd over om haar huis-
werk te maken.

Supertrots
Regiocoördinator Nancy van Oor-
de is supertrots op haar jonge col-
lectanten. “Mark en Salomé laten 
zien dat er ook jongeren zijn die een 
deel van hun tijd beschikbaar willen 
stellen voor een goed doel en hun 
medemens. Natuurlijk hoop ik dat 
in de toekomst heel veel jongeren 
hun voorbeeld volgen, want wij kun-
nen nog heel veel collectanten ge-
bruiken.” Wie ook zijn of haar steen-
tje wil bijdragen voor het Diabetes 
Fonds kan contact opnemen met 
Nancy van Oorde, telefoon 0297-
364414 of 0653442022.

Janna van Zon. 

Amnesty International schrijft 
naar Saudie-Arabië en Nigeria
Aalsmeer - Zeven Saudi-Arabi-
sche mannen lopen het risico ge-
executeerd of gegeseld te worden. 
Ze werden in 2004 gearresteerd 
en veroordeeld voor diefstal, bero-
ving en geweldpleging. De man-
nen werden vermoedelijk geslagen 
om ze te laten ‘bekennen’. Afgelo-
pen februari werden vijf van de ze-
ven mannen ter dood veroordeeld. 
Twee daarvan, Sultan Bin Sulay-
man en ‘Issa bin Muhammad wa-
ren 17 jaar toen ze veroordeeld wer-
den. De overige twee, Bilal Bin Mus-
lih en Ahmad Hamid zijn respectie-

velijk veroordeeld tot 1500 en 1250 
zweepslagen. Ze waren vijftien en 
dertien jaar toen de misdaad werd 
gepleegd. Saudi-Arabië heeft het 
Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind ondertekend, dat uitdrukkelijk 
de doodstraf bij minderjarige da-
ders verbiedt. Amnesty International 
uit haar zorgen bij de Saudi-Arabi-
sche autoriteiten over de dreigen-
de executie en geseling van de ze-
ven mannen en dringt aan op om-
zetting van hun straf. Patrick Okoro-
afor uit Nigeria was veertien jaar 
toen hij in mei 1995 samen met zes 

anderen werd gearresteerd wegens 
diefstal en ontvoering, wat hij altijd 
heeft ontkend. Naar verluidt is hij 
gemarteld. Zijn moeder heeft in de 
rechtbank verklaard dat hij op het 
moment van de misdaad thuis was. 
Twee jaar later werd Okoroafor ter 
dood veroordeeld, wat later omge-
zet werd tot levenslang. De zes an-
deren werden publiekelijk geëxe-
cuteerd in juli 1997. Internationale 
standaarden verbieden het toepas-
sen van de doodstraf bij minderjari-
gen. Hij is inmiddels 28 jaar en heeft 
zijn halve leven in de gevangenis 
doorgebracht voor een misdaad die 
hij nooit heeft bekend. Volgens de 
gevangenisleiding lijdt hij daarnaast 
aan frequente en levensbedreigen-
de astma-aanvallen en wordt zijn 
conditie met de dag slechter. Am-

nesty International vraagt de Nige-
riaanse autoriteiten om de onmid-
dellijke en onvoorwaardelijke vrij-
lating van Patrick Okoroafor.Boven-
dien uit zij haar ernstige zorgen over 
zijn gezondheid. Wilt u ook schrijven 
? Amnesty Aalsmeer stuurt iedere 
maand twee voorbeeldbrieven en 
twee luchtpostvellen naar de schrijf-
abonnees. Dit kost 18 euro per jaar 
voor porti- en kopiekosten. Het is 
ongeveer een half uurtje werk, en 
het helpt écht! De werkgroep krijgt 
regelmatig berichten van mensen 
die gesterkt zijn door de bemoei-
enissen van Amnesty. Wie wat wil 
doen voor Amnesty, zoals brieven 
schrijven, kan contact opnemen met 
voor Rijsenhout: Jannet Gercama, 
tel. 320199 en voor Aalsmeer: An-
nelies Kramer, tel. 327775.

is het meestal genoeg even de stem 
te verheffen en een vinger op te ste-
ken. Slaan is absoluut geen optie: 
ezels hebben een heel goed geheu-
gen en een pak slaag blijft ze hun 
hele leven bij. Het kan ze zelfs he-
lemaal verpesten en dan is een ezel 
niet meer te vertrouwen. Roos loopt 
daarom ook altijd achter een hek. In 
een gekke bui zou ze een kind zo 
omver kunnen rennen en dat is al-
lerminst de bedoeling.
Aangeleerd gedrag kan heel ver-
velend zijn, en dan met name het 
gedrag dat de dieren vertonen zo 
gauw ze maar het idee hebben dat 
er iets te eten valt. Vooral geiten zijn 
er sterren in. Zij hebben een neus 
voor een boterham, koekje of rijst-
wafel. Voor je het weet hangt er 
een dwerggeit met de kop onder-
in de buggy of steekt de Nubische 
geit haar neus in de kinderwagen. 
Plastic zakjes worden vanaf een af-
stand herkend en zorgen voor een 
run op degene die het zakje vast 
heeft, of dat nu een volwassene is 
of een kind.
Ook een aantal van de kippen weet 
de bezoekers te vinden, en dan toch 
vooral kleine kinderen met koekjes 
of een boterham. Het advies is dan 
ook: Pak een stoel en ga lekker even 
zitten, houd etenswaren zoveel mo-
gelijk op de tafel, want voor je het 
weet gaat een kip er met je brood-
je of koekje vandoor, en ze zijn niet 
van plan hun buit weer af te staan. 
Dit gedrag is ook de reden van het 
voerverbod op de kinderboerderij. 
Een bezoekje aan de dieren moet 
voor iedereen leuk zijn en niet ein-
digen in een desillusie doordat men, 
klein of groot, letterlijk wordt over-
vallen door de dieren die het voor-
zien hebben op etenswaar. Houd 
daarom uw tassen gesloten en geef 
de dieren niets van wat u mee-
brengt. Het werkt niet alleen dat 
vervelende gedrag in de hand, maar 
is ook erg slecht voor de gezond-
heid van de dieren.
Op de kinderboerderij wordt op vas-
te tijden gevoerd waarbij geholpen 
kan worden, maar u kunt ook altijd 
even bij de beheerders vragen of 
er een handje graan af kan voor de 
kippen. Dus voor de zekerheid nog 
een keertje: Dierengedrag is on-
voorspelbaar! Wees op alles voor-
bereid, dan kan u weinig gebeuren.

Monique van der Linden

Pakjesdobbelspel in The 
Beach voor jongeren 
Aalsmeer - De gemeente, wijk-
raad Oost, stichting Cardanus en 
The Beach nodigt alle jeugd uit 
Aalsmeer-Oost uit voor twee spet-
terende activiteiten in december. Op 
zondagmiddag 7 december wordt 
het sinterklaas pakjesdobbelspel 
gespeeld. 
Schuif aan bij dit spannende pak-
jesdobbelspel! Voor de pakjes wordt 
gezorgd, dus die hoef je niet zelf 
mee te nemen.
 Voor diegenen die dit nog niet ken-
nen: alle pakjes liggen op een sta-
pel en door met een dobbelsteen 
te gooien, wordt bepaald wanneer 
je een pakje mag pakken, doorge-
ven, ruilen, enz. Met een beetje ge-
luk, gooi je de goede cijfers met de 

dobbelsteen en kun je proberen 
het leukste of grootste pakje te be-
machtigen! Iedereen gaat in ieder 
geval met één pakje naar huis. De 
middag is van 15.30 tot 17.30 uur in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
Je bent welkom!

Kerstbrunch
Op zondagmiddag 21 december 
staat van 15.30 tot 17.30 uur een 
uitgebreide kerstbrunch klaar voor 
jongeren in The Beach. De brunch 
wordt gecombineerd met een inter-
actieve quiz, dus kom en laat je her-
sens kraken! 
Omdat dit de laatste activiteiten-
middagen zijn, hoeft er in december 
geen entree te betalen. 

Kerstmarkt in de Spil 
Kudelstaart - Op zaterdag 13 de-
cember organiseert de Samen op 
Weg gemeente haar jaarlijkse kerst-
markt in De Spil aan de Spilmarkt. 
De markt is van 10.00 tot 15.00 uur 
en biedt mooie creatieve kerststuk-
ken in alle soorten en maten en leu-
ke originele vogelstukken aan.
Daarnaast worden er zelfgemaak-
te kerst- en andere kaarten aange-
boden, evenals overheerlijke zelfge-
bakken tulbanden en koekjes. Er is 
een boekenhoek waarin een keu-

ze gemaakt kan worden uit boe-
ken, wenskaarten, kleine cadeau-
tjes, etc. En niet te vergeten de in-
middels overbekende SOW kerst-
wijn. Voor de inwendige mens is er 
erwtensoep met heerlijk belegde 
broodjes. En natuurlijk is er koffi e. 
Dit alles wordt gepresenteerd in een 
sfeervolle kerstsfeer.
Kortom, het is de moeite waard om 
te komen. Iedereen is van harte wel-
kom! De opbrengst van de kerst-
markt is voor de kerk.
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De boeken, 
het karakteristieke 

en zo
Aalsmeer - Werkelijk waar, ‘mijn’ 
nieuwe boek ‘Grote Verhalen’, vliegt 
de deur uit. Veel mensen willen, ken-
nelijk, genieten van de zestig verha-
len over Aalsmeer en Kudelstaart.
Dat is leuk voor de vijftig schrijvers 
die aan het boek ‘Grote Verhalen’  
meewerkten. Samen is er een uniek 
boek gemaakt. Deze maand zal het 
boek wel uitverkocht zijn, denk ik. 
Dat is de kroon op dit project. Voor 
mij is dit een kort, eenmalig, gebeu-
ren, zoiets van op=op. De klus is ge-
klaard. Ziezo. Hierna wil ik weer iets 
anders gaan doen. Wat, weet ik nu 
nog niet. Maar dat er voor het vol-
gend jaar iets op stapel staat, weet ik 
zeker. Eigenlijk is zo’n boek als ‘Gro-
te Verhalen’ maken en uitgeven een 
intensief en financieel riskant gebeu-
ren omdat je niet van te voren weet 
wat je doet en of men het net zo 
leuk zal vinden als ikzelf. Bovendien 
is de markt beperkt, het is een puur 
Aalsmeers gebeuren. Eigenlijk is 
‘mijn’ boek en zijn, net zo goed, mijn 
columns, een karakteristieke bijdrage 
aan dit dorp. Het gebeurt gewoon; er 
komt  een bijzonder boek tot stand 
waarvan je hoopt dat mijn mede-bur-
gers het ook waarderen.
En, zoals ik al zei, het boek ‘Gro-
te Verhalen’, vliegt de deur uit. Het 
is een goed gevoel om een plaatse-
lijke bestseller gemaakt te hebben. 
Ik weet ook dat dit tevreden gevoel 
geldt voor mijn collega-boekmakers: 
Constantijn Hoffscholte en Pieter van 
der Meer met hun boek over de 80-
jarige watertoren ‘Op eenzame hoog-
te’. En daarbij het boek ‘Een schilder-
achtig dorp’ van Jan Willem de Wijn 
en Jan Ran. Het zijn maar liefst drie 
schitterende uitgaven die alle hun ei-
gen verhaal vertellen over een karak-
teristiek Aalsmeer en dat is bijzon-
der. De boeken dragen bij aan het 
Aalsmeer-gevoel, aan een waarde-
volle terugblik. Voor onze nieuwe in-
woners die Aalsmeer en Kudelstaart 
beter willen leren kennen, zijn de 
boeken een aanrader.

Over een karakteristiek dorp gespro-
ken: Aalsmeer én Kudelstaart waren 
karakteristiek. Vrijwel overal verdwijnt 
dat. Natuurlijk kan je niet alles be-
houden wat er is. Ik ben ervan over-
tuigd dat er in het verleden te veel en 
te makkelijk gesloopt is, zonder eerst 
na te denken of het eigenlijk wel zou 
kunnen. Normen voor het behoud 
van karakteristiek zijn: behoud van 
bepaalde dorpsgezichten, zoals slo-
ten, bruggen, groen, beeldbepalen-
de dingen en gebouwen. Verrassen-
de doorkijkjes en aandacht voor cul-
tuur-historisch behoud. Er zijn hier 
en daar nog karakteristieke en ken-
merkende plekjes te vinden in on-
ze gemeente. Vooral door sommi-
ge nieuwbouw projecten is er veel 
veranderd. Het lijkt erop dat het vol-
gebouwd moet worden in Aalsmeer. 
Denk aan het project Lijnbaan ge-
bied. Daar was het best nog een ka-
rakteristiek plekje, straks niet meer. 
Rondom de dorpskerk, het eerste 
stukje van de Dorpsstraat, is nog ka-
rakteristiek. Elders in Aalsmeer en 
Kudelstaart zijn er ook nog plekjes 
te vinden, maar het wordt wel zoe-
ken. We moeten erg zuinig zijn om 
nog iets dorps en groens te behou-
den. Soms heb ik dat heimwee ge-
voel naar vroeger. Toen Aalsmeer en 
Kudelstaart nog echt een dorp wa-
ren. Iedereen kende elkaar. Zomers 
zaten de mensen op een bankje voor 
hun huis, nu zit men in de achtertuin 
of op het balkon. Als je een winkel 
binnenging, klonk er een belletje. De 
groentenboer, de bakker, de melk-
boer kwamen nog aan huis. 
Opeens pak ik een boek uit de boe-
kenkast dat ik vergeten was. Ik denk 
dat er weinig mensen zijn die het 
kennen. Het is van Remco Visser en 
is begin dit jaar uitgegeven. Er staan 
foto’s in die schitterend de karak-
teristieke plekjes in Aalsmeer-oost 
weergeven. Soms herken ik ze niet 
eens. Remco Visser heeft er beslist 
oog voor. Dit boek is te onbekend, 
dat is jammer. Als je het wilt inkijken: 
kom gewoon op de koffie...

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Aalsmeer - Op 26 november heb-
ben hoogheemraad Maria Rosendal 
van het hoogheemraadschap van 
Rijnland en wethouder Ronald Fran-
sen van de gemeente Aalsmeer een 
afvalwaterakkoord ondertekend. De 
organisaties gaan nauw samenwer-
ken bij het beheer en de afstem-
ming van riolering, een taak van de 
gemeente, en de zuivering van af-
valwater, een taak van het hoog-
heemraadschap. Doel is een effi-
ciënter beheer van de afvalwater-
keten: het geheel van inzamelen en 
zuiveren van afval- en hemelwater. 
Hiermee geven Aalsmeer en Rijn-
land invulling aan het bestuursak-
koord Waterketen Noord-Holland. 
Het hoogheemraadschap gaat met 
meer gemeenten in zijn gebied een 
afvalwaterakkoord sluiten. Door de 

komende jaren in de hele gemeen-
te verhard oppervlak (wegen, plei-
nen, daken) van de riolering af te 
koppelen gaat minder regenwater 
naar de afvalwaterzuiveringsinstal-
latie. Dit beperkt de benodigde uit-
breiding van de zuiveringsinstalla-
tie Aalsmeer, wat leidt tot een totale 
kostenbesparing van circa 1,4 mil-
joen. Door afspraken te maken over 
de financiering van de maatregelen 
op de zuiveringsinstallatie en in het 
rioolstelsel, zijn zowel de gemeente 
als het hoogheemraadschap voor-
deliger uit.
Onder meer de ontwikkeling van be-
drijventerrein Green Park Aalsmeer 
maakt uitbreiding van de zuive-
ringsinstallatie Aalsmeer noodzake-
lijk. Naar verwachting is deze uit-
breiding in 2013 klaar. Het afkoppe-

len van verhard oppervlak vindt in 
de zelfde periode plaats. Hierbij treft 
de gemeente op diverse plaatsen 
voorzieningen, waardoor schoon 
regenwater niet meer via het riool 
naar de zuiveringsinstallatie gaat, 
maar rechtstreeks naar het opper-
vlaktewater.
De besturen van de gemeente en 
Rijnland hebben ingestemd met 
de plannen. Niet alleen op het ge-
bied van afvalwater gaan gemeen-
te en hoogheemraadschap samen-
werken, maar ook op het gebied van 
grondwater, waterbeheer, waterre-
creatie en de communicatie daar-
over. Hiertoe is onlangs het water-
plan voor Aalsmeer vastgesteld, op 
basis waarvan tussen 2008 en 2015 
circa zeventig maatregelen worden 
uitgevoerd.

Samenwerking leidt tot lagere kosten

Rijnland en Aalsmeer werken 
samen aan droge voeten 

Hoogheemraad Maria Rosendal en wethouder Ronald Fransen ondertekenden het akkoord op de afvalwaterzuiverings-
installatie in Aalsmeer.

‘Drankbotsing’ 
op Rijksweg A4
Hoofddorp - Politieagenten heb-
ben zondag 30 november het rijbe-
wijs ingevorderd van een Amster-
dammer. De 48-jarige man bestuur-
de een bestelbus op de A4 en kwam 
net na middernacht in botsing met 
de vangrail. 
Hij kreeg eerste hulp en is met ver-
wondingen aan zijn hand naar een 
ziekenhuis gebracht. Politieagenten 
constateerden dat hij alcohol had 
gedronken en met zijn toestemming 
is een bloedproef afgenomen. 
Naast het innemen van het rijbe-
wijs, kreeg de ‘drankrijder’ tevens 
proces-verbaal. 

Riool ingezakt Uiterweg
Aalsmeer - Op de Uiterweg hoek 
Stationsweg tegenover de firma 
Sparnaay is woensdagvond 19 no-
vember geconstateerd dat het ri-
ool aldaar is ingestort. In het kader 
van de plannen rond Aalsmeer-cen-
trum zou de Uiterweg in het voor-
jaar 2009 worden aangepakt en te-
gelijkertijd het slechte riool wor-
den vervangen. Door het vele uit-
stel van allerlei plannen en besluit-
vorming heeft dit al enige jaren ge-
duurd voordat er duidelijkheid was 
hoe de Uiterweg aangepast moet 
worden. Als de Seringenstraat en 
Marktstraat klaar zijn gaat aan de 
Uiterweg worden gewerkt. Het inge-
zakte riool moet natuurlijk wel direct 
aangepakt worden. Het gaat hier 
om een zogenaamd diepriool waar 
ook diverse persriolen op worden 
geloosd, dit maakt het hier gecom-
pliceerd. Tijdelijk is het gat afgedekt 
en moet verkeer er via een wegver-
smalling om heen rijden. Maandag 
is een aannemer gestart met her-
stelwerkzaamheden aan de weg 
waarbij voor het rioolsysteem een 
aantal tijdelijke bypasses worden 
gemaakt. Vanwege de werkzaam-
heden moet een groter deel van de 
Uiterweg worden afgesloten. Omdat 
dit een onoverzichtelijke en onveili-

ge situatie oplevert is besloten om 
een verkeersmaatregel te nemen.  
Het is mogelijk om vanaf de Stati-
onsweg en de Van Cleeffkade de Ui-
terweg in te rijden richting Grundel-
weg en Praamplein. Komende van-
af de Uiterweg moet men linksaf de 
Grundelweg op en via het Praam-
plein en Dorpsstraat het dorp verla-
ten. Er is dus op het eerste deel van 
de Uiterweg eenrichtingsverkeer in-
gesteld. Uit veiligheidsoverwegin-
gen geldt dit ook voor bromfietsers 
en fietsers gelden. De tijdelijke ver-
keersmaatregel is met borden aan-
gegeven en gisteren, woensdag 3 
december, was zelfs politie ingezet 
om het verkeer te wijzen op de ver-
andering voor even. Op het Praam-
plein zijn ook borden geplaatst om 
te waarschuwen dat men niet via de 
Uiterweg naar de van Cleeffkade en 
Stationsweg kan. 
Gisteravond, woensdag 3 december, 
tussen 22.00 uur en 6.00 uur is de 
Uiterweg tussen Stationsweg Grun-
delweg noodgedwongen geheel af-
gesloten geweest.! Vanochtend om 
6.00 uur is het eenrichtingsverkeer 
weer hersteld. De aannemer hoopt 
dat maandagochtend 8 december 
de klus is geklaard en de Uiterweg 
geheel bruikbaar zal zijn.

Aalsmeer - Om zoveel mogelijk 
structureel armoede in Aalsmeer te 
bestrijden, stellen burgemeester en 
wethouders voor de reeds beschik-
baar gestelde gelden voor het pro-
gramma Zorgen voor elkaar te ver-
hogen met een bedrag van 3.178 
euro extra in 2008 en met 6.357 eu-
ro in 2009. In het bestuursakkoord 
tussen het rijk en de vereniging 
van Nederlandse gemeenten vo-
rig jaar is de ambitie uitgesproken 
om in de periode 2008 tot 2011 een 
extra impuls te geven aan het be-
strijden van de armoede en het te-
rugdringen van het aantal huishou-
dens met problematische schulden. 
Om de afspraken financieel te on-
dersteunen stelt het kabinet een be-
drag oplopend tot 80 miljoen euro in 
2011 structureel beschikbaar via het 
gemeentefonds. In december 2006 
heeft de gemeenteraad ingestemd 
met de notitie Minimabeleid van de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
met hierin een evaluatie en een plan 
van aanpak. In de raadsvergade-

ring is toen besloten om de gelden 
die door het Rijk beschikbaar wor-
den gesteld ook daadwerkelijk te 
gaan besteden aan het bestrijden 
van armoede en het voorkomen van 
schulden. Doelstellingen zijn het 
verstrekken van voorzieningen voor 
degenen die voldoen aan de vast-
gestelde criteria, het (re)activeren 
van mensen met als doel uit het so-
ciale en financiële isolement te ge-
raken, het gebruik van regelingen 
stimuleren en het bieden van bud-
getvoorlichting, budgetbegeleiding 
en schuldhulpverlening. Om er ze-
ker van te zijn dat de toegekende 
middelen van het Rijk ook daadwer-
kelijk voor bestrijding van armoe-
de wordt gebruikt, wordt een apart 
budget hiervoor in de begroting op-
genomen. Tijdens het vaststellen 
van de notitie Minimabeleid hebben 
burgemeester, wethouders en frac-
ties afgesproken dat in het laatste 
kwartaal van 2008 een tussentijdse 
evaluatie zal plaatsvinden over de 
voortgang van genoemde doelstel-

lingen en het uitvoeren van actie-
punten. Ook zal tijdens deze evalua-
tie verantwoording afgelegd worden 
over de besteding van de middelen 
en de inzet van middelen die al be-
schikbaar zijn gesteld. In het beraad 
en de raadsvergadering van volgen-
de week donderdag 11 december is 
‘extra gelden voor armoedebestrij-
ding’ een van de agendapunten en 
komt dus de evaluatie aan de orde, 
evenals gesproken wordt over de in-
zet van middelen die reeds beschik-
baar kunnen worden gesteld. Ook 
op de agenda: Eerste begrotingswij-
ziging 2009, intentieovereenkomst 
zorgwoningen Kudelstaart, voorne-
men om vrijstelling te verlenen voor 
ontwikkeling van Locatie Oost door 
Waterdrinker en veiling Flora, aan-
gaan gemeenschappelijke regeling 
Aalsmeer en Uithoorn en de voor-
genomen fusie tussen de SWOA en 
Vita wordt behandeld. Het beraad 
en de raad vinden plaats in het ge-
meentehuis, zijn openbaar, en de 
avond vangt aan om 20.00 uur.

Extra gelden gemeente 
voor armoedebestrijding!

Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft op 
dinsdag 25 november het besluit 
genomen om de heer Dick van Hui-
zen aan te stellen als algemeen di-
recteur en beoogd gemeente secre-
taris van de gemeente Aalsmeer. 
De huidige gemeentesecretaris, de 
heer E.J. Duinkerken, gaat in 2009 
met FPU uit dienst. 
Naar verwachting zal de heer Van 
Huizen op 1 februari 2009 in dienst 
treden bij de gemeente Aalsmeer. 
Op dit moment is de heer Van Hui-
zen werkzaam bij de gemeente De 
Bilt als loco-secretaris/directeur be-
drijfsvoering. Daarvoor is hij onder 
andere werkzaam geweest als sec-
torhoofd Sociale Zaken en Werkge-
legenheid bij de gemeente Zaan-

stad geweest, vakbondsbestuurder 
en wethouder.

Nieuwe algemeen 
directeur bij gemeente

Aalsmeer - Donderdag 27 no-
vember vond de feestelijke ope-
ning plaats van het nieuwe ge-
bouw van de buitenschoolse op-
vang De Dolfijn in de Bacca-
rastraat. 

Kinderhof directrice Miekje Hoff-
scholte heette alle aanwezigen wel-
kom, waaronder de kinderen, hun 
ouders en mensen van de gemeente 
en gemeenteraad.  Heel toepasse-
lijk voor deze tijd van het jaar had ze 
als presentje chocoladeletters ge-
kocht, waar ze leuke omschrijvingen 
bij verzon. 
Zo was er de O, die stond voor ‘Ope-
ning’, maar ook voor ‘Overbeek’ en 
‘Oh, wat mooi’. En ze had de A, die 
was onder andere van ‘Aalsmeer’ en 
‘Aanpakken’,  want dat hebben ze 
volgens Miekje zeker moeten doen. 
Maar de A was ook van ‘Ambtenaar 
Anja van Leeuwen’ van de afdeling 
onderwijs, want daar hebben ze veel 
mee  samengewerkt. Daarna was 
het tijd voor wethouder Jaap Over-

beek om samen met de kinderen de 
slinger, die voor de voordeur hing, 
door te knippen. Onder luid gejuich 
renden de kinderen het mooie pand 
binnen op weg naar de limonade en 
chips. Een aantal kinderen kreeg de 
wethouder zelfs zo ver om een potje 
tafelvoetbal met ze te spelen. 

Knutselen en tafeltennissen
De buitenschoolse opvang De Dol-
fijn staat in de Baccarastraat en 
heeft nu drie ruime lokalen,  waar 
voor- en naschoolse opvang en va-
kantieopvang geboden wordt voor 
zestig kinderen tussen de 4 en 12 
jaar. Het pand heeft ook een aparte 
knutsel- en tafeltennisruimte en lo-
catiehoofd Juliette Piet heeft er haar 
kantoor dat ze deelt met haar colle-
ga uit Kudelstaart. 
Tevens is er een grote hal, die ge-
deeld wordt met de Jozefschool en 
taalklas De Windroos. En uiteraard  
heeft De Dolfijn een grote buiten-
speelplaats. De nieuwe lokalen zijn 
gebouwd op een voormalig gras-

veldje dat tussen de gymzaal en de 
oude locatie lag. Bijna overbodig 
te zeggen is dat Miekje Hoffschol-
te erg blij is met de uitbreiding van 
deze buitenschoolse opvanglocatie. 
Het gebouw heeft, gelegen naast de 
Jozefschool, een zeer strategische 
plaats. Hierdoor hoeven de kinderen 
die gebruik maken van deze opvang 
niet ver te lopen na schooltijd. Ze 
kunnen ook gebruik maken van de 
naastgelegen gymzaal en regelma-
tig worden er leuke activiteiten on-
dernomen, zoals blokfluitles of zeil-
lessen. 

Regels
Momenteel zijn er erg lange wacht-
lijsten in de kinderopvang, voor-
al door een groot tekort aan perso-
neel. Maar Miekje benadrukte dat 
ook de  regels steeds strenger wor-
den, bijvoorbeeld op gebied van vei-
ligheid en hygiëne. Maar de Dolfijn-
kinderen kunnen spelen in veilige, 
mooie en nieuwe lokalen. 
Tekst en foto’s Ilse Zethof.

Wethouder Jaap Overbeek opent vestiging Kinderhof 

Nieuw gebouw BSO De 
Dolfijn feestelijk geopend
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Aalsmeer - De herinrichting van 
de Marktstraat kost meer tijd dan 
in eerste instantie was berekend. 
Als einddatum was 22 november 
gesteld, maar deze is overschre-
den. Dat de oplevering langer duurt, 
heeft te maken met de niet ingecal-
culeerde sanering. 
De grond bleek licht vervuild en af-
graven was vereist. Inmiddels krijgt 
de Marktstraat steeds meer ‘looks’  
en is al duidelijk te zien dat de straat 
een zelfde inrichting krijgt als de 
Seringen- en de Schoolstraat. Geen 
verhoogd trottoir meer, onderscheid 

tussen de weg en de stoep wordt 
gemaakt met verschillende kleuren 
steen. De Marktstraat krijgt, net als 
voorheen, parkeervakken aan bei-
de zijden en wie de eenrichtings-
straat inrijdt moet eerst een verho-
ging omringt door paaltjes trotse-
ren. Aan deze ‘markers’ lijken nog 
niet alle automobilisten gewend te 
zijn, het eerste paaltje is al omver 
gereden… 
Zoals de werkzaamheden nu vor-
deren, laat heropenen van de ver-
nieuwde straat niet lang meer op 
zich wachten!

Marktstraat bijna klaar

Aalsmeer - Op zaterdag 29 novem-
ber heeft de voltallige CDA fractie, 
dus inclusief wethouder en fractie 
assistenten, een bezoek gebracht 
aan CDA collega’s in ’s Hertogen-
bosch. 
De groep Aalsmeerders werd harte-
lijk ontvangen met koffie en de be-
roemde Bossche bollen. Vol trots 
werd medegedeeld, dat Den Bosch 
door Elzeviers weekblad dit jaar is 
uitgeroepen tot de beste (van de 50 
grotere) gemeente van Nederland. 
Uit de inleiding van fractievoorzitter 
mr. J.A.M. van Heijningen werd dui-
delijk dat ’s Hertogenbosch nogal 

CDA fractie op bezoek bij 
collega’s in ’s Hertogenbosch

De CDA fractie in de raadszaal van ’s Hertogenbosch.

Aalsmeer - Na de verhuizing van 
de basisschool De Brug aan de Ma-
chineweg naar De Mikado zijn en-
kele schoolborden en een klimrek 
via de stichting Werkgroep Oost Eu-
ropa geschonken aan een school in 
Gaiceana in Roemenië. Het klimrek 
van de basisschool Oosteinder, dat 
niet mee zou gaan naar De Mikado, 
werd eveneens geschonken. Vrijwil-
ligers van de stichting Werkgroep 

Oost Europa hebben de spullen ge-
demonteerd en in de vrachtwagens 
geladen voor de reis. De gemeen-
te Aalsmeer en de stichting zijn blij 
dat er met dit materiaal nog iets heel 
moois te maken is waar de school-
kinderen uit Roemenië dankbaar 
gebruik van kunnen maken. Er werd 
zelfs een speciaal openingsfeest ge-
organiseerd, waarop de speeltuin 
officieel in gebruik werd genomen.

Nieuw leven voor borden en 
speeltoestellen in Roemenië

Aalsmeerders gestrand in Thailand door demonstratie

“Niet echt fijn, opstandelingen 
met kapmessen en knuppels” 
Aalsmeer - Ze zijn weer thuis, 
Hans Kooij en Rein van der 
Zee. Een heerlijke relaxvakan-
tie op het Thaise vakantie-ei-
land Phuket liep uit op een ex-
tra lang, maar ongewild verblijf 
in het ‘land van de glimlach’. Op 
dinsdag 25 november zouden de 
twee Aalsmeerders het vlieg-
tuig nemen naar Nederland van-
af de luchthaven Suvarnabhumi. 
Het was een heerlijke zonvakan-
tie geweest, maar nu was het ge-
woon weer tijd om naar huis te 
gaan en binnen twaalf uur weer 
vaste voet op Hollandse bodem 
zetten. Dat pakte echter heel an-
ders uit...

Op het eiland Phuket nam het twee-
tal een binnenlandse vlucht naar  
Bangkok om vandaaruit het vlieg-
tuig naar Schiphol te nemen. “Toen 
we op dat kleine vliegveld wa-
ren en ik tv-beelden van opstan-
delingen zag, bekroop me al een 
raar gevoel”, vertelt Rein. Hij stoot-
te zijn reisgenoot aan: “Moet je kij-
ken joh, het hele vliegveld is bezet, 
dat is niet goed.” Ook Hans zag, net 
als duizenden andere toeristen die 
op dinsdagmorgen de terugreis wil-
den aanvaarden, dat het nog wel 
even kon gaan duren met al die de-
monstranten in de terminal. Het zag 
‘geel’ van de mensen, leden van de 
democratische partij die het vertrek 
van de regering van premier Som-
chai Wongsawat eisten. Om hun ei-
sen kracht bij te zetten namen ze 
bezit van het vliegveld en zorgden 
dat er geen vliegtuig meer in of uit 
kon. Aangezien toerisme voor Thai-
land een grote bron van inkomsten 
betekent, troffen de demonstran-
ten met hun actie wel een gevoeli-
ge ader. Rein: “De bevolking keurde 
deze acties ook helemaal niet goed, 
we merkten dat zij het voor ons toe-
risten ook erg vervelend vonden. 
Boden zelfs excuses aan met ‘sor-
ry for my people’. 

“Geluk dat we bij elkaar bleven”
Hoewel de actie redelijk vreedzaam 
leek te zijn, zagen Hans en Rein wel 
degelijk de ernst van de situatie in. 
“Op de luchthaven hadden alle me-
dewerkers de benen genomen. In-
checkbalies waren onbemand, we 
zagen alleen opstandelingen, waar-
van sommige met kapmessen en 
knuppels. Niet echt prettig. Geluk-
kig lieten ze ons met rust, gaven 
zelfs water of voedsel.” Het zag er 
niet uit dat er schot in de demon-
stratie kwam, oftewel het was een 

uitzichtloze zaak om te wachten op 
een vliegtuig dat kon vertrekken. 
Hans en Rein zochten meteen an-
dere gestrande Nederlanders op en 
dat blijkt in hun voordeel te hebben 
gewerkt. “Het is een geluk geweest 
dat we bij die groep zijn gebleven. 
Je moet nooit op eigen houtje gaan 
handelen.” Rein vertelt dat er van die 
groep drie jonge mensen waren die 
meteen het voortouw namen. “Zij 
konden goed coördineren, onder-
hielden contacten met de reisorga-
nisatie, ambassade en EVA Air. Ze 
hebben echt hun nek voor ons uit-
gestoken, echt top.” 

Opgevangen in de ambassade
Uiteindelijk bleef de groep waar 
Rein en Hans zich bij aangesloten 
hadden, anderhalve dag ‘rondhan-
gen’ op de onbemande luchthaven.
De demonstranten wisten niet van 
wijken; gooiden met hun verzet zelfs 
een tweede luchthaven dicht. 
Onmogelijke situatie. “Met een busje 
van EVA Air (waarmee de Aalsmeer-
ders ook de heenreis hadden gevlo-
gen) werd de groep woensdagmid-
dag naar de Nederlandse ambassa-
de gebracht. “Daar werden we pri-
ma opgevangen met eten en drin-
ken. De vice-ambassadeur en zijn 
assistent draaiden er echter niet om-
heen. Rein: “We kregen te horen dat 
het best een maand kon duren. Dat 
zag er natuurlijk niet erg rooskleurig 
uit...” Inmiddels was het thuisfront 
ingelicht via sms-jes en zowel voor 
familie als de toeristen zat er niets 
anders op dan af te wachten. “We 
hebben ons nooit een moment on-
veilig gevoeld, maar toch is het niet 
prettig om in zo’n miljoenenstad te 
zitten en je af te vragen wanneer die 
opstand nou eens eindigt en je naar 
huis kunt. Want de onzekerheid is 
het ergst. De politie deed helemaal 
niets, liet alle demonstranten ge-
woon begaan.” 

Het beste er maar van maken
Via de ambassade werd een hotel 
geregeld voor de hele groep die uit 
zo’n 30 personen bestond, zoals op-
lettende Telegraaflezers al hadden 
kunnen lezen. Nieuws reist snel en 
daags na de luchthavenblokkade 
werd een foto gepubliceerd in het 
bekende ochtendblad. Daarop ook 
de Aalsmeerders die lachend de 
lens in keken. De sfeer leek relaxed 
te zijn. “Was het ook op zich. Met de 
creditcard konden we het nog wel 
uitzingen en het hotel kostte weinig. 
We probeerden er maar het bes-
te van te maken.” Zelfs een excur-

sie naar de presidentiële paleizen 
werd ondernomen. ‘s Avonds ver-
kende de groep het uitgaansleven. 
Ach, en waarom zou je je hobby mu-
ziekmaken niet oppakken, zal Rein 
gedacht hebben toen hij in één van 
de café’s waar een bandje speelde 
het podium opklom en enkele num-
mers meezong. So far, so good. 

Grap
Intussen werden de toeristen goed 
op de hoogte gehouden. “Elke dag 
klokslag zes uur was er ‘vergade-
ring’. De drie aanspreekpunten Paul, 
Luuk en Marjolein vertelden dat een 
eerste groep van ongeveer 10 men-
sen het land kon verlaten. Dat wa-
ren oude mensen, zieken en zwan-
gere vrouwen.” Dat was afgelopen 
weekend. Rein en Hans zagen een 
spoedig vertrek somber in. Ze wis-
ten dat ze bij de ruim kwart mil-
joen toeristen hoorden (waaronder 
duizenden Nederlanders) die ook 
graag weg wilden. Rein: “Op een 
gegeven moment ben je het wel zat. 
Sommigen bleven er maar grappen 
over maken, maar wij zagen toch 
dat de situatie grimmiger begon te 
worden. We hoorden natuurlijk van 
de verschrikkelijke gebeurtenissen 
in Mumbai (India), maar in Bangkok 
had niemand het gelukkig op toe-
risten voorzien...” Na het weekend, 
maandag jl. kwam er dan toch ze-
kerheid. “De drie voortouwnemers 
lieten ons weten dat we met ‘PLM-
tours naar huis konden. Eerst rea-
geerden we een beetje argwanend.” 
“PLM?”, zei Hans, “daar heb ik nog 
nooit van gehoord!” Maar dat bleek  
om een grap te gaan. PLM zijn de 
letters van de drie aanspreekpun-
ten. 

Politie-escorte
Eenmaal bekend dat de groep huis-
waarts kon, ging alles vrij voorspoe-
dig. Hoewel, het geduld moest weer 
op de proef worden gesteld. “Met 
de bus reden we, onder politie-es-
corte en vergezeld van een camera-
ploeg van éénvandaag naar Pataya, 
zo’n anderhalf uur verderop. Daar 
ligt een militair vliegveld waarvan-
daan we met EVA Air zouden ver-
trekken. Het duurde echter uren en 
uren voordat het zover was. Niets 
is daar berekend op drommen toe-
risten. Het inchecken verliep als in 
de jaren 50.” Uiteindelijk konden de 
Aalsmeerders weg. Via tussenstops 
in Dubai en Wenen waren de twee 
dinsdagmiddag één uur weer in het 
land!
Door: Joke van der Zee

Personeel van de incheckbalies op de luchthaven had massaal de benen ge-
nomen. Voor Rein (foto) een betere slaapplaats dan de kale grond.

Ontvangst op de Nederlandse ambassade. Hans, helemaal rechts, luistert wat 
de vice-ambassadeur te vertellen heeft.

Er zit niks anders op dan wachten, 
wachten, wachten. Uiteindelijk zou 
de groep anderhalve dag op het 
vliegveld bivakkeren. Van de nood een deugd maken...

verschild van Aalsmeer met 130.000 
inwoners, 5 wethouders, een stad-
huis dat uit 3 gebouwen bestaat, 9 
partijen, waarvan het CDA de der-
de plaats inneemt met 5 zetels, 39 
(!)raadsleden, 4 vaste commissies, 
een griffie die bestaat uit een grif-
fier, twee raadsadviseurs die tevens 
secretaris zijn van een commissie 
en een secretariaatsmedewerker. 
Daarnaast beschikt Den Bosch over 
een rekenkamer met 9 werknemers. 
Het presidium bestaat in tegenstel-
ling tot Aalsmeer niet uit de fractie-
voorzitters, maar uit fractiespecia-
listen. De voorzitter is de heer van 

Heijningen van het CDA. Aan het 
einde van de behandeling van een 
onderwerp, wordt het advies aan 
de raad vastgesteld: positief of ne-
gatief. Deze adviezen maken duide-
lijk of voorstellen in de raad nog be-
sproken moeten worden. Na de be-
stuurlijke uiteenzetting, kregen de 
CDA’ers een film te zien over het 
nieuwe stadskantoor. Dit kantoor 
geeft huisvesting aan het ambte-
naren apparaat. Burgemeester en 
wethouders zijn met de directie ge-
vestigd in het oude stadhuis. In het 
zgn. bestuurscentrum bevinden zich 
de fractiekamers, de riante raads-
zaal, gedeeltelijk met een stuk muur 
uit de middeleeuwen, De gemeen-
te ’s Hertogenbosch heeft de afge-
lopen jaren geïnvesteerd in comfor-
tabele duurzame inrichting van de 
werkomgeving. De prettige werk-
omgeving blijkt van grote invloed 
te zijn op het plezier waarmee men-
sen werken. Dat heeft vervolgens 
een positieve invloed op de kwaliteit 
en de kwantiteit van het werk. 1100 
Van de 1450 medewerkers werkt in 
het stadskantoor. In de film viel te-
vens de zeer zorgvuldige begelei-
ding van het ingrijpende verande-
ringsproces op.
De rondleiding werd afgesloten met 
Aalsmeerse woorden van dank en 
fraaie Orchideeën voor de bestuur-
ders van Den Bosch. Daarna heb-
ben de Aalsmeerders vastgesteld 
dat Den Bosch ook na kantoor-
tijd, een stad is waar het goed toe-
ven is. 

Teveel afval voor 
een container
Aalsmeer - Op maandagochtend 
komt afvalbedrijf De Meerlanden 
om de week onder andere de vuil-
nisbakken legen op bedrijventerrein 
Hornmeer. Een groot aantal wonin-
gen boven de bedrijven hier worden 
bewoond door buitenlandse werk-
nemers. En deze mensen zijn, zo-
als bijgaande foto’s laten zien, niet 
op de hoogte van de afvalregels van 
De Meerlanden en weten ook niet 
dat de groene en de grijze container 
verschillende bestemmingen heb-
ben. Hier wacht een taak voor de 
medewerkers van De Meerlanden of 
de gemeente om deze bewoners in 
kennis te stellen van de afvalregels, 
hen te vertellen dat er in Aalsmeer 
aan scheiden van afval wordt ge-
daan en dat ze altijd extra vuilnis-

bakken kunnen huren! “Het afval 
zwerft nu regelmatig over straat en 
gaat waarschijnlijk ongedierte aan-
trekken”, aldus de maker van de fo-
to’s Wilfred van Heusden, zelf woon-
achtig in de Lakenblekerstraat.

Andere bustijden 
in Amstelland
Aalsmeer - Vanaf 14 december ver-
andert de dienstregeling van Con-
nexxion in regio Amstel en Meer-
landen. In de meeste gevallen gaat 
het om andere vertrektijden en van 
een aantal lijnen in Aalsmeer wordt 
ook de route aangepast. Voor meer 
informatie kijk op: www.connexxi-
on.nl.

Koopzondagen 
in Aalsmeer
Aalsmeer - Het college van Burge-
meester en Wethouders heeft twaalf 
zon- en/of feestdagen aangewezen 
waarop de winkels in Aalsmeer vol-
gend jaar geopend mogen zijn. De 
deuren mogen open op 5 april, 13 
april (2e paasdag), 26 april, 3 mei, 
17 mei, 21 mei (hemelvaartsdag), 1 
juni (2e pinksterdag), 7 juni, 29 no-
vember, 13 december, 20 december 
en 26 december (2e kerstdag).

Jachthavenbrand 
niet op Uiterweg
Kudelstaart - In de Meerbode van 
donderdag 27 november is per abuis 
gemeld dat de jachthavenbrand die 
vrijdag 21 november woedde, op de 
Uiterweg plaatsvond. Dit was niet 
het geval; het ging om een jacht-
haven aan de Kudelstaartseweg in 
Kudelstaart. De achterkant van een 
boot had rond half drie ‘s middags 
vlam gevat, waardoor zwarte rook-
wolken ontstonden. Door de enor-
me hitte is een brandblusser ont-
ploft. Aanvankelijk dacht men dat 
het ging om een aantal gasflessen 
aan boord, maar dat was niet het 
geval. 

Ouderendag op AT5
Aalsmeer - Tijdens de Ouderendag 
op 21 november maakte de Amster-
damse TV-zender opnamen. Deze 
zijn donderdag 4 december te zien, 
om 18.45 uur. Herhalingen op za-
terdag 6 december (19.55 uur) en 
maandag 8 december (19.25 uur).

Breuk sleutelbeen 
na aanrijding
Nieuw-Vennep - In Nieuw-Vennep, 
op de Operaweg, vond maandag 1 
december een aanrijding plaats 
waarbij een bus en een fiets betrok-
ken waren. Een 11-jarige jongen uit  
Nieuw-Vennep fietste over het fiets-
pad, komende uit de richting van de 
Operaweg. Op de kruising met de 
busbaan gekomen, ontstond een 
aanrijding met de bus, die bestuurd 
werd door een 28-jarige plaatsge-
noot. Het kind werd met vermoede-
lijk een gebroken sleutelbeen naar 
een ziekenhuis gebracht. De politie  
maakt proces-verbaal op.

Lijk in kofferbak
Nieuw-Vennep -  De politie trof 
maandag jl. in de kofferbak van een 
geparkeerde auto aan de Wielestein 
in Nieuw-Vennep een stoffelijk over-
schot aan. Oplettende buurtbewo-
ners hadden de politie ingelicht dat 
de onbekende auto daar al enige 
tijd stond. De auto bleek als gesto-
len gesignaleerd te staan en werd 
weggesleept. De agenten moeten 
raar op hun neus hebben gekeken 
toen ze bij het openmaken van de 
auto in de kofferbak het lijk aantrof-
fen. Het slachtoffer is een 49-jarige  
man uit Amsterdam.

Geen jas, wel 
een boete rijker 
Hoofddorp - De politie heeft in een 
winkel aan de Kruisweg omstreeks 
17.00 uur een man aangehouden die 
daar een jas wilde stelen. De 32-ja-
rige man, die geen vaste woon- of  
verblijfplaats heeft, was door per-
soneel op heterdaad betrapt toen 
hij in een geprepareerde tas de 200 
euro kostende jas wilde meenemen. 
Hij kreeg op het politiebureau een 
boete van 250 euro. Toen hij deze 
had betaald, mocht hij  gaan, zon-
der jas.
 

Duizenden harde 
schijven gestolen
Hoofddorp - Vanuit een bedrijf aan 
de Parellaan in Hoofddorp zijn het 
afgelopen weekend harde schijven, 
bestemd voor computers, gesto-
len. Het gaat in totaal om ruim 6.000 
exemplaren. De politie stelt een on-
derzoek in.

‘Drankbotsing’
Hoofddorp - Politieagenten heb-
ben zondag 30 november het rijbe-
wijs ingevorderd van een Amster-
dammer. De 48-jarige man bestuur-
de een bestelbus op de A4 en kwam 
net na middernacht in botsing met 
de vangrail. Hij kreeg eerste hulp en 
is met verwondingen aan zijn hand 
naar een ziekenhuis gebracht. Poli-
tieagenten constateerden dat hij al-
cohol had gedronken en met zijn 
toestemming is een bloedproef af-
genomen. Naast het innemen van 
het rijbewijs, kreeg de ‘drankrijder’ 
tevens proces-verbaal. 
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Dia-lezing over Kenia en 
Ethiopië bij Groei en Bloei
Aalsmeer - Donderdagavond 11 
december verzorgt Harry Jans uit 
Apeldoorn een dia-lezing bij Groei 
en bloei afdeling Aalsmeer over zijn 
reis die hij vorig jaar maakte in Ke-
nia en Ethiopië. Omdat er steeds 
meer bloemen uit die landen ge-
importeerd worden lijkt het bestuur 
het interessant om van hem te ho-
ren en zien hoe de flora  die daar 
van nature  groeit er uit ziet. Bij Ethi-
opië of Kenia denk je niet direct aan 
hoge besneeuwde bergen. Toch zijn 
die daar wel degelijk en is er een 
grote speciale bergflora die werke-
lijk uniek is. Iedereen kent de kleine 
blauwe lobelia voor de bloembak-
ken waarschijnlijk wel. Wist u dat 
er ook lobelia’s zijn van wel 6 me-
ter die op een hoogte van rond de 

4100 meter voorkomen? En dat er in 
Afrika prachtige gladiolen groeien?  
De bezoekers worden meegeno-
men tijdens de presentatie naar de 
Bale Mountains in Ethiopië en naar 
Mount Kenya. Een waar plantenpa-
radijs met extremen, alsof je op een 
andere planeet loopt. Naast de ve-
le bijzondere en zeldzame planten 
wordt ook een indruk van de cul-
tuur en de bevolking van beide lan-
den gegeven. Natuurlijk wordt ook 
een safari niet vergeten. U/jij wordt 
uitgenodigd om naar deze bijzonde-
re serie te komen kijken en luiste-
ren. De dia-lezing begint 11 decem-
ber om 20.00 uur en is in het Wel-
lant College aan de Linnaeuslaan. 
De toegang is voor zowel leden als 
belangstellenden gratis.

Oktober 2009: Begin jaren ’70 met links de Oosteinderweg en rechts de Ma-
chineweg. Aan de Pontweg links nog de oude veiling Bloemenlust.

Oud Aalsmeer en Rode Kruis
Weer historische kalender!
Aalsmeer - De tijd vliegt! Sinter-
klaas heeft nog een laatste surpri-
se in petto. Vanaf 4 december ligt de 
nieuwe historische kalender 2009 
van Oud Aalsmeer en Rode Kruis 
Aalsmeer weer in de winkels.  De 
kalender toont in dertien beelden 
hoe Aalsmeer is veranderd, met his-
torische foto’s van tussen 1900 en 
1970, maar ook met foto’s van die-
zelfde locaties anno nu. 
De kalender kost als cadeau voor 
sint of kerst slechts 8 euro. De ka-
lender kan misschien net nog in 
een schoen gestopt worden, maar 
past ook prima onder de kerst-
boom. En met de aanschaf steunt 
men de doelen van beide Aalsmeer-
se clubs! In Aalsmeer is de kalender 
in het dorp te verkrijgen bij boek-
handel De Plantage in de Zijdstraat 

en bij Eveleens/Kruit/Van Zant-
wijk Makelaars op de hoek Grun-
delstraat en Praamplein. Verder bij 
Annemieke’s Kramerie aan de Ma-
chineweg in Oost en in Zuid wordt 
de kalender verkocht bij bloemen-
boetiek Angelique aan de Ophelia-
laan. Tevens kan de kalender aan-
gekocht worden in het Rode Kruis-
gebouw aan de Spoorlaan wanneer 
dat wegens activiteiten geopend is. 
In Kudelstaart tot slot is de kalen-
der te koop bij Gall & Gall Van Lam-
meren in het winkelcentrum. Men-
sen die moeilijk ter been zijn, kun-
nen de kalender ook telefonisch be-
stellen bij Elly Tas: telefoon 326003 
(b.g.g. 325289) of via het nieuwe e-
mail adres: J.Tas2@kpnplanet.nl. De 
kalender wordt dan enige tijd later 
thuis bezorgd

ACOV bereidt zich voor op 
kerstconcert met studiedag 
Aalsmeer - Tijdens een studie-
dag is afgelopen zaterdag de laat-
ste hand gelegd aan het kerstcon-
cert van de Aalsmeerse Christelij-
ke Oratorium Vereniging. Op zater-
dag 20 december zal het koor het 
Weihnachts-oratorium van J.S. Bach 
uitvoeren. Vanwege de omvang van 
het werk zal cantate 1 tot en met 4 
en het slotkoraal van cantate 6 ten 
gehore worden gebracht. Ook de-
ze keer konden gastzangers zich in-

schrijven om mee te zingen. Ruim 
twintig zangers meldden zich aan. 
Er is met veel enthousiasme en toe-
wijding gestudeerd en niet zonder 
resultaat. De laatste keer dat het 
koor dit werk uitvoerde was in 2004. 
Nu, vier jaar later, blijkt dat het koor 
dankzij haar dirigent Herman Paar-
dekoper sterk in kwaliteit vooruit is 
gegaan. Info over de ACOV of het 
aankomende oncert: 0297-329443 
of secretaris@acov.nl.

Drumband Rijsenhout 40 jaar
Rijsenhout - Drumfanfare Me-
lomanie uit Rijsenhout (voorheen 
Drumband Rijsenhout, Drumfanfa-
re Meerland en Drumband Hoofd-
dorp) bestaat in 2009 veertig jaar. 
De fanfare wil dit jubileum graag 
vieren met oud-instructeurs en le-
den, uiteraard samen met de huidi-
ge instructeurs en spelers. Het doel 
is om samen met oud instructeurs/
leden nog één keer gezamenlijk met 
het bestaande korps ’s avonds een 
leuk stukje muziek ten gehore te 
brengen. Door middel van verschil-
lende workshops in de middag zul-
len de stukken ingestudeerd wor-
den om deze ’s avonds uit te voeren. 

Zaterdag 14 maart vindt deze fees-
telijke dag plaats. Van vele oud le-
den en instructeurs zijn inmiddels 
adressen achterhaald en zij hebben 
al een brief ontvangen. Helaas ont-
breken er nog adressen. Bent u of 
kent u iemand die van één van de 
verengingen lid is geweest? Geef dit 
dan door aan drumfanferemeloma-
nie@quicknet.nl. Graag voor 16 de-
cember in verband met de voorbe-
reidingen. Mocht u niet mee willen 
doen aan de workshops maar toch 
aanwezig zijn op de avond bent u 
natuurlijk als oud instructeur/lid ook 
van harte welkom. Geef dit ook even 
door via genoemd e-mail adres.

Veiling en pietenspel bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 8 de-
cember houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar bijeenkomst in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 
6. Deze ongebruikelijke avond ( 
tweede maandag van de maand) 
staat evenals voorgaande jaren in 
het teken van sinterklaas. Ook de 
postzegelverzamelaars zijn beducht 
voor sinterklaas en zijn leger zwar-
te pieten. Het is altijd maar afwach-
ten wat ervan het budget overblijft 
na die verjaardag. Kunnen ze nog 
meedoen met het al oude ‘zwarte 
pieten spel’? 
Om mee te kunnen doen moet u 
echter wel lid zijn of uitgenodigd 
worden door een lid van Postzegel-
vereniging Aalsmeer. 
Na de korte toespraak door de voor-
zitter en voorafgaand aan het zwar-
te pieten spel is er nog een kleine 
veiling met 167 kavels. Daarin vindt 
u naast Nederlandse zegels, ve-
le postzegelboekjes (voorloper van 

de hangmapjes), zegels uit Dene-
marken, Zwitserland en Duitsland. 
Voor de kenners onder de lezers de 
Legioenblokken zitten in de veiling, 
waarvan blok 402 met plaatfout en 
een gestempelde ‘internering’ zegel 
uit 1916. U bent van harte welkom 
na 19.00 uur om de kavels van de-
ze avond en die van de schriftelij-
ke veiling te bekijken. Weet u niet 
hoe een schriftelijke 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 veilingmeester deze avond is zo-
als altijd de heer J. Nieuwenhuijzen 
en het trekken van de zwarte pieten 
spelgetallen wordt door de heer Le-
nos verzorgd. Interesse in postze-
gels verzamelen? Kom dan maan-
dagavond 8 december naar het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Aan-
vang 20.00 uur.

Talk of the town: Een vrolijke 
culturele happening
Aalsmeer - Wat denkt u bij het ho-
ren en zien van een mandoline? 
Wordt u er weemoedig van of ko-
men bij u de herinneringen van dan-
sen om de meiboom naar boven? 
En hoe zit dat eigenlijk bij het zien 
van een nijlpaard, is dat voor u een 
soort monster of raakt u juist verte-
dert door zijn logge lichaam? Nota-
ris Geert Labordus en beeldhouw-
ster Miep Maarse vertelden afge-
lopen zondagmiddag in de boven-
zaal van de Oude Veiling tijdens the 
talk of town aan een geïnteresseerd 
publiek over hun hobby en vak. Talk 
of the town wordt op een speelse 
wijze aan elkaar gepraat door The-
odore van Houten. Al vanaf de eer-
ste vraag weet de luisteraar al: ‘dat 
gaat een leuke middag worden.’ No-
taris Geert Labordus lijkt in eerste 
instantie niet de meest ideale spre-
ker, maar door de juiste vraagstel-
ling rollen dan toch plotseling de 
woorden over de tong. Worden er 
geestige opmerkingen gemaakt en 
is men getuige van de vervoering 
als het over mandolines gaat. Geert 
heeft de verzamelwoede niet van 
een vreemde. Als zoon van de bio-
logieonderwijzer en klokkenverza-
melaar Joop Labordus kreeg hij de 
liefde voor de natuur, voor boten en 
de muziek met de paplepel ingego-
ten. “Als ik aan het hardlopen ben 
en ik zie een buizerd overvliegen, 
dan heb ik heerlijk gelopen.” Vroe-
ger kwam zijn vader ieder jaar wel 
weer met een jonge kauw thuis die 
hij kreeg van een van zijn leerlingen. 
Alle kauwen werden steevast Ger-
rit genoemd en liefdevol opgeno-
men in het gezin. “Er was er een die 
zo tam was, dat hij als hij de kans 
kreeg met mijn moeder mee vloog 
als zij boodschappen ging doen.” De 
jonge Geert had na het lezen van 

het boek ‘De jongens van de bon-
tekoe’  maar één wens en dat was 
gaan varen, het zeegat uit. Maar zijn 
wens kwam niet uit, de gevolgde 
opleiding voldeed niet aan de eisen. 
Men had kerels nodig die van wis-
kunde wisten en geen talenknob-
bels. Dan toch maar kiezen voor de 
muziek? Muziek was immers ook 
een van zijn passies. Doch daar stak 
vader Labordus, zelf een begena-
digd gitarist, een stokje voor. “Niet 
genoeg talent” was zijn ongezou-
ten mening. 
“Tja, als je vroeger niet wilde deu-
gen dan ging je naar zee en nu word 
je notaris”, grapt Geert die in de 
Schoolstraat een bloeiende praktijk 
opbouwt. Een notaris met een gro-
te liefde voor mandolines en schrijf-
machines. Zijn cliënten kunnen hun 
ogen uitkijken wanneer zij de prak-
tijkruimte binnenstappen. 

Warme mandolineklanken
“Ik zal jullie iets laten horen”, The-
odore van Houten staat op van zijn 
stoel, scharrelt iets achter het rode 
gordijn en even later komen uit de 
speakers warme mandoline klan-
ken. Geert Labordus wordt er wat 
onrustig van, hij draait op zijn stoel 
en zegt opeens: “Wat mij betreft 
is dit wel genoeg.” Zijn opmerking 
wordt enigszins genegeerd en het 
publiek wordt verteld over de ge-
schiedenis van de mandoline, die 
van oorsprong afkomstig is uit de 
Filippijnen en van het woord aman-
del. “Pak eens wat uit”, wordt er ge-
vraagd, als de muziek zwijgt. En dan 
raakt de notaris op drift. Het ene 
prachtige instrument na het ande-
re wordt uit de foedraal of kist ge-
haald, Liefdevol worden zij geaaid 
en wordt er gewezen op bijzonde-
re details. De mandoline blijkt toch 

over de gehele wereld een gewild 
instrument. Want er zijn er uit Ita-
lië, uit Amerika uit Frankrijk, alle-
maal anders van vorm en van klank.  
Aan het verzoek ook iets te spelen 
wordt voldaan. Bij het Orfeo Negro, 
gespeeld op een Italiaanse mando-
line, weet Geert alle romantische 
gedachtes naar boven te halen. En 
bij het ‘All of me’, gespeeld op een 
Amerikaanse mandoline, wordt de 
zin om te dansen groot. Op de slot-
vraag ‘Heeft de mandoline nog toe-
komst?’ volgt het antwoord zonder 
aarzeling. “Voor mij zeker.”

Grote aaibaarheidsfactor
Tijdens de pauze blijkt hoe het pu-
bliek heeft genoten van dit gesprek. 
Er worden vele vragen gesteld en ie-
dereen wil ook even de instrumen-
ten aanraken. Dat voelen en aan-
raken mag ook bij de beelden van 
Miep Maarse. Zij kennen een gro-
te aaibaarheidsfactor. Na de pau-
ze is het woord aan Miep Maarse 
zij wordt door Theodore van Hou-
ten onderhoudend toegespro-
ken. ‘Les krijgen van Mari Andries-
sen’, dat is niet niks vindt van Hou-
ten, Andriessen is immers een van 
de grootste Nederlandse beeldhou-
wers, wie kent niet zijn beroemde 
beeld ‘de dokwerkers.’ Miep Maarse 
is als kind altijd aan het knutselen 
en frutselen. Al heel jong weet zij 
wat zij wil worden. Vanaf haar vijf-
tiende krijgt zij op een zeer gede-
gen wijze les. Na een jaar koppen 
te hebben gekneed mag zij einde-
lijk werken naar levend model. Om-
dat zij toch verder wil kijken, gaat zij 
voor een half jaar naar het Sir John 
Cass College in Londen. ‘Wat vond 
je vader hiervan?’ wil van Houten 
weten. Die blijkt de eigenzinnigheid 
van zijn dochter te kunnen waarde-

ren. Er is in het gezin Maarse vol-
doende belangstelling voor kunst 
en Miep wordt dan ook door haar 
ouders gestimuleerd te doen waar 
zij goed in is.
Na Londen gaat de achttien jarige 
studente naar de Rietveld Acade-
mie waar zij het gevoel heeft in het 
diepe te worden gegooid. Na drie 
jaar experimenteren, met veel aan-
dacht voor geometrische beelden 
en drijvende plastieken, is het ver-
langen om in steen te gaan hakken 
wel heel groot geworden. Naar aan-
leiding van een foto ontstaat de be-
langstelling voor het nijlpaard. “Ik 
ontdekte dat hakken de mogelijk-
heden beperkt en dwingt tot de es-
sentie en vereenvoudiging. Pas toen 
mijn nijlpaarden in brons werden 
gegoten kwamen de speelse beel-
den. Zij staan niet alleen meer op 
vier poten, maar ik kon ze laten 
dansen, of schaatsenrijden en een 
handstand laten maken.” Zij krijgen 
een sjaaltje om, of een trui aan en 
ook in een zwempak zien zij er beel-
dig uit. ‘Jouw werk barst van de hu-
mor, jouw dieren gedragen zich als 
mensen het lijkt wel of zij zo van 
de balletacademie komen’, bewon-
dert van Houten. Hij staat opnieuw 
op en verdwijnt dit keer niet achter 
de rode maar de gordijnen worden 
open geschoven en een filmdoek 
verschijnt.’Ik ga jullie nu een film la-
ten zien van Jessica.’ Jessica blijkt 
een nijlpaard dat thuis bij mensen 
is grootgebracht en daar nog steeds 
woont ondanks haar forse formaat. 
Zij wandelt het huis in wanneer het 
haar zint en heeft haar eigen zwem-
bad. Slaapt en eet samen met de 
honden. De film is vermakelijk en 
zo typisch Amerikaans. Dit soort 
door van Houten gemaakte uitstap-
jes maken de talk of the town tot 
een vrolijke happening. Miep ver-
telt nog van haar moeder en kind 
serie. Moeder olifant met haar kind 
op schoot dat zij op zo een verte-
derende manier beschermt. En dan 
het laatste beeld Sweet dreams, het 
beeld dat nog niet af is, een slapen-
de ijsbeermoeder met haar even-
eens slapende kind op haar rug. 
Het is allemaal van een zo goed ge-
troffen ontroerende schoonheid. De 
leerlingen van de brede school de 
Mikado kunnen zich gelukkig prij-
zen. Zij hebben een beeld van Miep 
op hun schoolplein staan. 
En wat te denken van de bewoners 
van het verzorgingstehuis Vreug-
denhof. 
“Er is mij verteld dat iedereen zo 
vrolijk wordt van dit beeld.” En hoe 
genieten de inwoners van Bilder-
dam van hun schaatsende nijlpaar-
den. De bewoners van het Maarse 
en Kroonhof kunnen binnenkort de 
drinkende giraffe bewonderen.
Het 1.20 meter hoge beeld dat ooit 
besteld was door haar vader als ca-
deau voor zijn vrouw. Helaas heeft 
hij het beeld nooit in zijn tuin zien 
staan, omdat hij plotseling over-
leed. Maar het beeld dat opnieuw 
is gegoten, krijgt nu een ereplaats 
op het naar hem vernoemde Maar-
se en Kroonhof. Theodore van Hou-
ten genoot zichtbaar van zijn gasten 
en kondigde met veel plezier alvast 
de volgende talk of the town aan. 
Zondag 28 december om half vier 
in de bovenzaal van de Oude Vei-
ling. Popfotografe Isabel Buursma 
en verteller Jan Zekveld zijn dan zijn 
gasten. 

Janna van Zon

Snel uitverkocht in boekhandels!
‘Een schilderachtig dorp’ 
alleen nog bij Oud Aalsmeer
Aalsmeer - Binnen een week na 
verschijnen van het boek ‘Een schil-
derachtig dorp, oud Aalsmeer in on-
bekende werken’ zijn de Aalsmeer-
se boekhandels zo’n beetje door 
hun voorraden heen. 
Van de gedrukte duizend stuks van 
het boek resteren binnenkort nog 
slechts enkele tientallen exempla-
ren bij de stichting Oud Aalsmeer. 
Die zijn dan (voor 49.90 euro per 
stuk) uitsluitend verkrijgbaar via 
Oud Aalsmeer secretaris Karin Eve-
leens bij EKZ Makelaars op de hoek 
van het Praamplein en de Grun-
delstraat. Penningmeester Annigje 
Leighton-van Leeuwen van de stich-
ting Oud Aalsmeer is opgetogen 
over het snelle succes van het ook 
werkelijk schitterende boek. “Het 
loopt als een trein! En we krijgen zo 
ontzettend veel laaiend enthousias-
te reacties, het is werkelijk hartver-
warmend. Dit boek is echt een schot 
in de roos. Het wordt gegarandeerd 
een collectors item in Aalsmeer. Zo-

iets mag eigenlijk in geen enkele 
Aalsmeerse of Kudelstaartse boe-
kenkast ontbreken.”  
Tijdens vier speciale dagen was het 
bestuur van Oud Aalsmeer aanwe-
zig voor het afhalen van boeken 
door voorintekenaars. Tijdens die 
sessies signeerden de auteurs van 
‘Een schilderachtig dorp’, Jan Wil-
lem de Wijn en Jan Ran, de afge-
haalde boeken. 
Nog niet alle voorintekenaren heb-
ben daar hun boek(en) opgehaald. 
Oud Aalsmeer houdt ze vast tot ui-
terlijk 24 december, precies een 
maand na verschijning. Ze kunnen 
tijdens kantooruren bij EKZ wor-
den afgerekend tegen 45 euro per 
boek. Als de boekhandels zijn uit-
verkocht, zijn de laatste exempla-
ren voor mensen die het boek als-
nog willen aanschaffen voor 49,90 
euro, bij Oud Aalsmeer verkrijgbaar 
op het adres van EKZ Makelaars. 
Zolang de voorraad strekt uiteraard! 
Op is op.

Kerstcarrousel in en rond 
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Kudelstaart - Het jaarlijks kerst-
concert in de rk kerk St. Jan Geboor-
te wordt ook dit jaar weer verzorgd 
door dames- en herenkoor Cum Ec-
clesia, jongerenkoor Fiore, kinder-
koor De Kudelkwetters en muziek-
vereniging Flora. 
Zij zullen tezamen een gewel-
dig kerstconcert ten gehore bren-
gen dat plaats zal vinden op zon-
dag 14 december in en rond de kerk 
met als thema: Kerstcarrousel, een 
kerstconcert in beweging. Op vier 
verschillende plaatsen in en rond de 
kerk zullen de drie koren van St. Jan 
Geboorte en muziekvereniging Flo-
ra vier keer een miniconcert geven 
voor het publiek. 
Elk miniconcert zal ongeveer 15 mi-
nuten duren en geheel in stijl zal 
het publiek door kerstfiguren steeds 
naar een andere locatie gebracht 
worden. De repetities zijn in volle 
gang, de juiste kleding wordt uitge-
zocht en de tenten voor de diverse 
koren zijn geregeld. 

Alleen het weer blijft in Nederland 
een onzekere factor en daarom is 
het voor alle bezoekers van belang 
dat zij zich warm aan zullen kleden 
om de miniconcerten bij te wonen. 
Koud zal men het zeker niet krijgen, 
want zelfs voor heaters in de tenten 
is gezorgd en ook het kerstreper-
toire van de deelnemers zal de be-
zoekers zeker verwarmen. Bij zeer 
slecht weer zal het gehele concert 
verplaatst worden naar de kerk. Het 
kerstconcert begint om 15.00 uur 
en de kerk is vanaf 14.30 uur ge-
opend. De organisatie en alle ko-
ren hopen op heel veel bezoekers 
van jong tot oud! Het wordt zeker 
een geweldig evenement dat voor 
iedereen de moeite waard is om te 
komen luisteren en eventueel mee-
zingen. Na afloop van het concert 
trakteert ijsclub VZOD op het kerk-
plein de inwendige mens op heerlij-
ke glühwein, chocolademelk en een 
plak kerstbrood. De entree voor dit 
kerstevenement is gratis.
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Zwarte pieten op Wegwijzer
Aalsmeer - Toen de kinderen van 
de Wegwijzer afgelopen dinsdag op 
school kwamen, zagen ze dat alle 
rode ballonnen die ze voor de bal-
lonnenpiet hadden bewaard weg 
waren bij de open haard vandaan. 
Er is namelijk een heuse huiskamer 
gemaakt op het podium met een 
open haard in de zaal van de school. 
Er lag ook een grote brief van piet 
dat hij de ballonnen had meegeno-
men en de kinderen wilde bedan-
ken met een schoencadeautje, maar 
er stónden helemaal geen schoe-
nen. De volgende dag hadden alle 
kinderen hun schoen meegenomen 
en heeft piet alsnog in alle schoen-
tjes een verrassing gedaan. Maar 
wat bleek? 
Er was nóg een verrassing voor de 
juffen van de kleutergroepen. Sin-
terklaas vindt het zo fijn dat er zo-
veel goede en leuke dingen wor-
den gedaan op de Wegwijzer, dat 
hij de juffen wilde belonen met en-
kele leuke spelletjes voor de spelle-
tjeshoek. Nou, daar waren ook de 
kinderen natuurlijk erg blij mee! De 

kleuters hadden die woensdag ook 
een pietendag met vier pieten die 
heel goed hebben geholpen bij het 
oefenen om een echte piet te wor-
den. Alle kleuters waren in pie-
tenkledij naar school gekomen. In 
de gymzaal gingen ze oefenen om 
door de schoorsteen heen te krui-
pen, over de dakrand te lopen, pak-
jes vanuit de boot in de zak te gooi-
en, zonder de pakjes stuk te gooien, 
er moest gesprongen worden van 
dak naar dak en er moesten natuur-
lijk pakjes in de schoorsteen gemikt 
worden.  In de klas gingen de peu-
ters verder met cadeautjes inpakken 
(moeilijk werkje hoor), namen leren 
schrijven, pepernoten tellen (en op-
eten natuurlijk), en er werd een me-
mory-spel met schoenen gespeeld. 
Alle pieten zijn geslaagd en hebben 
hun pietendiploma gekregen. De 
peuters moeten nog wel wat groei-
en voordat ze écht Sinterklaashulp-
jes mogen zijn. Wie weet helpen ze 
sinterklaas over 15 jaar in Spanje of  
lopen ze in december op de daken 
om op pakjes te trakteren.

Zolder4Kids in teken knutselen
Kudelstaart - Zit jij in groep 5 of 
6 van het basisonderwijs? Dan or-
ganiseert de Binding Zolder in Ku-
delstaart nu ook iets leuks voor jou! 
Op woensdag 10 december wordt 
alweer de derde Zolder4Kids geor-
ganiseerd. Zolder4Kids is een speci-
ale middag voor kinderen uit groep 
5 en 6 van het basisonderwijs, om 
kennis te maken met de Binding 
Zolder. Elke maand wordt voor de-
ze groep een leuke activiteit geor-
ganiseerd en dat kan van alles zijn; 
koken, spelletjes middag, knutsel-
activiteit, film kijken, noem het maar 
op.  Deze Zolder4Kids middag staat 
in het teken van knutselen. 
De jongens en meiden gaan tijdens 
de middag, die van 14.00 tot 16.00 

uur duurt, iets leuks maken wat in 
het teken staat van kerst. Van te vo-
ren opgeven is een vereiste, want er 
kunnen maximaal 15 kinderen mee 
doen. 
De kosten zijn 2,50 euro inclusief 
knutselmateriaal.  Opgeven kan via 
kim@debinding.nl e-mail dan de 
naam, adres, leeftijd en telefoon-
nummer door. U ontvangt dan een 
bevestigings-email terug. Telefo-
nisch opgeven kan op 0297-892091 
op dinsdag- woensdag en vrijdag-
middag tussen 14.00 en 17.00 uur.  
Opgeven kan tot en met 9 decem-
ber 17.00 uur. De Binding Zolder kan 
je vinden in het SJOK gebouw aan 
de Hoofdweg 104, ingang  Haya van 
Somerenstraat. 

Gezellige pakjesavond voor 
jeugd op De Binding Zolder 
Kudelstaart - Op vrijdag 28 no-
vember werd er heel gezellig sinter-
klaas gevierd op de Binding Zolder 
in Kudelstaart.  Alle deelnemers wa-
ren gevraagd om een cadeautje ter 
waarde van 2,50 euro mee te nemen 
en daar werd het welbekende gro-
te sinterklaas spel mee gespeeld.  
Alle cadeautjes lagen op een gro-
te hoop op tafel, tussen de peper-
noten in, met een dobbelsteen in 
de hand werd het spel gestart. Bij 
zes mocht er door de gooier een ca-
deautje van de stapel worden ge-
kozen, maar nog niet worden uit-
gepakt, zodat de spanning er een 
beetje in bleef. De cadeautjes ging 
van links naar rechts, werden ge-
ruild of afgepakt van de mede spe-
lers. In de tweede ronde mocht de 
gooier bij zes ogen zijn of haar ca-
deau uitpakken waar het spel nog 

fanatieker van werd. Er werd veel-
vuldig cadeautjes van elkaar afge-
pakt. Het spel werd nog even afge-
broken door een bliksembezoek van 
sinterklaas en zijn pieten, die de pe-
pernoten in het rond deden vliegen.  
Aan het einde van de avond ging ie-
dereen met een goed gevulde buik 
en cadeau naar huis. Op vrijdag 5 
december is er een speciale sint-In-
loop op de Zolder in de Haya van 
Somerenstraat, die je zeker niet mag 
missen! Om 14.00 uur gaat de deur 
open en gaat de jeugd onder andere 
zelf pepernoten bakken, lekker film 
kijken en zijn er diverse leuke spel-
letjes. Voor meer informatie over de 
Stichting de Binding en de Binding 
Zolder neem je kijken op www.de-
binding.nl waar je onder andere de 
foto’s van de gezellige pakjesavond 
kan terugvinden. 

Foto Ronald van Doorn.

Sint al in wijk Polderland!
Aalsmeer - De eerste huizen zijn 
een jaar geleden pas opgeleverd, 
maar toch wist de sint met zijn pie-
ten afgelopen woensdag 26 novem-
ber de wijk Polderland al te vinden. 
In een miezerige motregen kwam hij 
met een speedboot aan in de Dui-
ker- en Gemaalstraat. Ruim 70 kin-
deren hadden zich bij een mooie 
tent, die feestelijk verlicht was, ver-
zameld. Natuurlijk was er ook sin-
terklaas muziek en werden liedjes 
gezongen. Er was zelfs een prach-
tige gouden stoel, waar de Sint heel 

comfortabel op kon zitten. Super-
markt Hoogvliet had voor chocola-
demelk voor de kinderen gezorgd 
en de ouders konden zich warm 
houden met glühwein. Via een bal-
kon van één van de huizen brachten 
de pieten cadeautjes naar beneden. 
Het waren allemaal knutselwerkjes 
en sinterklaas vroeg de kinderen om 
deze werkjes voor het raam te zet-
ten als ze af zijn. Een hele gezellige 
avond was het en de kinderen ho-
pen natuurlijk dat de sint volgend 
jaar weer langs komt!

Zwarte pietentraining bij VZOD
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
30 november was het groot feest 
bij de welpen van korfbalvereni-
ging VZOD. De training stond na-
melijk in het teken van sinterklaas 
en zwarte piet. Door verschillende 
oefeningen uit te voeren konden de 
kinderen een zwarte pietendiploma 
verdienen. Meerdere welpen wa-
ren voorbereid aangekomen, want 
zij waren zelfs verkleed als zwarte 
piet! De tien kinderen die aanwe-
zig waren deden hard hun best om 
de pakjes goed over te gooien en 
in de schoorsteen te gooien, voor-
zichtig over de daken te lopen en 
mooie koprollen te maken. Sinter-
klaas was duidelijk tevreden, want 

aan het einde van de training werd 
er, na hard bonzen op de deur, een 
mand vol met lekkers én de wel-
verdiende diploma’s achtergelaten. 
De welpen van VZOD zijn Manon 
Visser, Myrthe Buys, Joëlle Heil, Li-
sa Dol, Shannon Feenstra, Ruben 
Maat, Bart Viet, Justin Hirs, Jasper 
Spaargaren, Tijn Spaargaren en Iris 
Wessels Lijkt het jou ook leuk om 
al spelenderwijs korfbal te leren én 
ben je tussen de 4 en 6 jaar? Kom 
dan een keer meetrainen op zater-
dagochtend van 10.30 tot 11.30 uur 
in de kleine zaal van de Proosdijhal 
in Kudelstaart. Meer informatie: Do-
rien van Leeuwen, tel. 06-29225706 
of www.vzod.nl.

Pepernoten bakken op 
de Immanuëlschool
Rijsenhout - Traditioneel wordt ie-
der jaar op de Immanuëlschool te 
Rijsenhout door alle leerlingen pe-
pernoten gebakken. Ook dit jaar 
kregen alle kinderen deeg om zelf 
mooie pepernoten van te rollen. Na-
dat de pepernoten afgebakken wa-
ren, mochten alle kinderen het zelf-
gebakken snoepgoed in een zakje 
mee naar huis nemen om er thuis 

snel van te snoepen! De hele school 
rook weer dagen lang naar peper-
noten en begon goed in de sinter-
klaas-stemming te komen. Met de 
sinterklaas versiering erbij is het dus 
groot feest op school. Nu maar af-
wachten of de sint op donderdag 4 
december langs komt om de mooie 
school te bewonderen en de lieve 
kinderen te begroeten!

Jeugd voetbalcompetitie
C1 van VVA op derde plaats
Aalsmeer - Halverwege de com-
petitie in de eerste klasse E staat 
vvAalsmeer C1 op een knappe der-
de plaats. Na een voorbereiding met 
wat zoeken naar de juiste speelwij-
ze werd in de Bekercompetitie de 
tweede ronde bereikt. In een ge-
heel nieuw tenue gesponsord door 
transportbedrijf V.T.A. uit Aalsmeer 
begon de competitie met een uit-
wedstrijd tegen Zandvoort C1 ( 0-
2 winst ). Na een aantal wedstrij-
den bleek al snel dat het fysiek niet 
altijd even makkelijk zou worden, 
maar dat er met goed voetbal toch 
vaak een mooi resultaat gehaald 
kon worden. In de tweede ronde van 
de Beker werd vv Aalsmeer uitge-

schakeld door het in de eerste Di-
visie spelende HFC Haarlem C1 de-
ze BVO was met 0-8 een maatje te 
groot voor de Aalsmeerse jongens. 
Gelukkig waren er in deze wedstrijd 
ook weer een aantal leermomenten 
waar het team mee verder kan. De-
ze talentvolle groep spelers bestaat 
uit elf eerstejaars en vijf tweedejaars 
C junioren. De spelers en begelei-
ding hebben zich ten doel gesteld 
de tweede seizoenshelft met goed 
verzorgt voetbal de prestatie van 
de eerste competitiehelft minimaal 
te evenaren. Als u eens een wed-
strijd wilt bekijken dan bent u van 
harte welkom bij vv Aalsmeer aan 
de Dreef.

Robin VVA’s pupil van de week
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd 
van voetbalvereniging Aalsmeer is 
een E-junior 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 elftal gebeurd. De-
ze week speelde VVA thuis, was 
gastheer voor SCW uit Rijsenhout, 
en tot pupil van de week werd Robin 
Cardoso de Bastos gekozen. Robin 
heeft een broertje, Alex genaamd. 
Zijn favoriete club is Ajax en zijn fa-
voriete speler is Cristiano Ronaldo. 
Robin gaat naar school op Samen 
Een, waar hij les krijgt van de juf-
fen Marijke en Marjanne. Gym vindt 

hij het leukste vak. Later wil Robin 
graag profvoetballer worden en pit-
tige spareribs vindt hij het lekker-
ste eten. Buiten schooltijd speelt hij 
graag buiten met zijn vriendjes en 
vist hij graag. Voetballen doet Robin 
bij v.v.Aalsmeer in de E2 en hij speelt 
in het midden voor de verdediging. 
De wedstrijd Aalsmeer tegen SCW 
werd een gelijk spel, 1-1. Robin 
heeft natuurlijk de taak de man van 
de wedstrijd te kiezen en dat is ge-
worden spits Ilker Yildiz. Pupil Robin 
is beloond met de door sponssr 
aannemersbedrijf W. van der Laarse 
& zn te Aalsmeer beschikbaar ge-
stelde trofeeën.

Pupil Robin Cardoso de Bastos met zijn man van de wedstrijdIlker Yildiz van 
v.v. Aalsmeer.  

Sinterklaas bij mini’s en 
D-jeugd FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Woensdagmiddag had-
den de mini’s , D-meiden en D-jon-
gens van FIQAS Aalsmeer bezoek 
van sinterklaas en twee pieten. Ie-
dereen was verrast en na een kort 
praatje van de sint wilden de pieten 
het wel eens in het doel proberen. 
Iedereen mocht schieten en de pie-
ten probeerden de ballen te stop-
pen. Dat ging niet echt goed, dus 
alle kinderen moesten heel erg la-
chen om die gekke pieten, terwijl 
sinterklaas enthousiast stond te kij-
ken hoe iedereen geweldig op doel 
schoot. Toen werd de groep ge-

splitst: de mini’s en meiden D speel-
den samen een partijtje met de pie-
ten en dat was weer lachen. Want de 
pieten snapten niks van het hand-
balspelletje. Dus werd er druk uit-
gelegd hoe het wel moest. Intussen 
deden de jongens nog een schot-
oefening. Na dit alles was het weer 
tijd voor de sint en zijn pieten om 
verder te gaan. Maar eerst kreeg ie-
dereen nog een leuk cadeautje. Tot 
slot werd uit volle borst “Dag sinter-
klaasje” gezongen en daarna werd 
er fanatiek verder getraind. Het was 
een leuke en gezellige middag!
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Sint vrolijkt maandactie 
in de Ophelialaan op
Aalsmeer - Iedere maand houdt 
winkelcentrum Ophelialaan een 
maandaktie. Zo ook afgelopen 
weekend. En dit keer was het wel 
een heel bijzondere maandaktie. De 
maandaktie was extra vrolijk door 
de bijzonder leuke muziekpieten die 
uren lang door de straat heen lie-
pen. Overal stonden zij te spelen, 
liepen te dansen en spraken kin-
deren aan. Ze deelden zakjes pe-
pernoten uit, met een gulle lach. 
De maandaktie werd dit keer ver-
zorgd door de bijzondere cadeau-
winkel Espago. Alle uitgekozen win-
kelende mensen reageerden zeer 
verrast en waren blij met het ca-
deau. En één iemand was wel heel 
erg blij, want hij kreeg ook een ca-
deau! Want als je altijd zelf cadeau-
tjes uitdeelt, is het ook wel eens leuk 
om wat te ontvangen. U raadt het al, 
de goedheiligman zelf kreeg dit keer 
ook een blijk van waardering om-
dat hij in de Ophelialaan zijn inko-
pen kwam doen. De sint was zeer te 
spreken over winkelcentrum Ophe-
lialaan. “Werkelijk waar, het is hier 
fantastisch winkelen, mevrouw Es-
pago!” Mevrouw Espago vroeg nog 
eens door wat hij hiermee precies 
bedoelde. “Nou, precies zoals ik het 
zeg. Het is hier fantastisch winkelen. 
Weet u wat voor mij zo belangrijk 
is: kwaliteit, grote keuze en diversi-
teit en al deze elementen zijn in dit 
prachtige winkelcentrum Ophelia-
laan vertegenwoordigd. Ik kom hier 
zo graag winkelen, ieder jaar weer, 
want alles is er. Als ik honger heb 
koop ik geweldige pepernoten bij 
de bakker, een heerlijke biefstuk bij 
de slager, een borreltje bij de slijter, 
een sigaar voor na het diner bij de 
sigarenman, supergroenten bij de 
groenteboer en natuurlijk laarsjes 
en leuke schoentjes bij de schoe-
nenwinkel, want daar kunnen dan 
cadeautjes weer in, en ik  koop de 
allerleukste cadeaus bij de bijzon-
dere cadeauwinkel natuurlijk. Maar 
ook bij de boekenwinkel ga ik langs 
en ook bij de tabak-koffie-theewin-
kel liggen er vele leuke cadeaus 
en niet te vergeten de sportwinkel, 
want ook daar slaag je mooi voor 
een sportief cadeau! Verder hebben 
ze in de dierenwinkel hier  alles voor 
Amerigo en andere dieren. Ja, het 
assortiment hier in de straat is echt 
fantastisch te noemen. Bij de drogist 
kopen we verder altijd keeltabletjes, 
voor als we een kou hebben opgelo-
pen in dit soms gure land.” Sint haalt 
even adem. “Ja, mevrouw Espago, u 

kijkt ervan op hè, ik kom werkelijk 
in alle winkels hier! En als ik eens 
een deftig feestje heb, ga ik langs 
die dameskledingzaak. Daar laat ik 
een nieuwe onderjurk naaien met 
een brede strook wit kant, en mijn 
ring kan ik ook hier laten repare-
ren. En mooie kinderkleertjes, goed-
koop en ook van wat duurdere kwa-
liteit, dat geef ik ook nogal eens weg 
hoor!” Sint kijkt even om zich heen, 
en zegt dan tegen Piet: “Hé Piet, we 
hebben nog computerpapier no-
dig!” Sint legt uit dat dat van essen-
tieel belang is, voor alle gedichten 
en gedachten. Die moeten op pa-
pier. En wat Sint ook zo fijn vindt: “Je 
kunt hier altijd wel iets warms ha-
len. Dat is belangrijk voor als je van 
het dak afkomt of er nog op moet. Er 
is keuze zat: Een pizza, een patatje, 
warm gebakken vis of een heerlijke 
bak chinees.” En sint vervolgt: “Als 
ik ’s ochtends heel vroeg in de och-
tend klaar ben met werken, als ie-
dereen nog slaapt, ga ik altijd even-
tjes langs de supermarkt. Daar zijn 
dan al mensen en die geven mij su-
perpakjes met soep, om op te war-
men voor als ik weer thuis ben.”  Eén 
van de pieten trekt de sint aan z’n 
mouw. “Sint, nu heb ik het ook weer 
koud! Ik wil wel graag even een kop 
warme chocolademelk halen bij dat 
café daar op de hoek, waar ze zulke 
heerlijke spareribs serveren.” Sinter-
klaas vindt het goed, maar wil eerst 
aan mevrouw Espago een cadeau-
tje geven. Ze krijgt een heerlijk zak-
je pepernoten. Tot slot vertrouwt de 
sint mevrouw Espago nog toe dat 
hij aan het einde van zijn verblijf in 
Nederland ook altijd nog even een 
kerstboom koopt in de Ophelialaan, 
En een kerststukje bij de andere 
bloemenman. “Daarna laat ik al het 
werk overnemen door de kerstman. 
En ik zit dan bij mijn boom te genie-
ten van alle cadeaus die hij dan bij 
mij komt brengen, niet verder ver-
tellen hoor. Gordijnen dicht. Lekker 
zitten met een borrel en een sigaar. 
En dan laat ik mijn baard eens lek-
ker knippen door één van jullie kap-
pers. Ieder jaar weer komt er een-
tje mee naar Spanje! Weet u wat, ik 
zal de kerstman dit jaar de groeten 
doen met de tip erbij dat winkelcen-
trum Ophelialaan ook werkelijk een 
geweldig cadeautjesparadijs is voor 
de kerst, want het is echt geweldig 
wat ik hier allemaal aantref. Echt, Al-
les is er!” Alle foto’s zijn te bekijken 
op de televisie in de etalage van de 
televisiewinkel op de hoek.

Bij aankoop nieuwe auto
Cadeautje van Renault 
Aalsmeer - Wie in december een 
nieuwe Renault bestelt bij Nieu-
wendijk, mag bovenop alle lopen-
de acties ook nog voor 300 euro 
gaan shoppen bij de Bijenkorf. De 
cadeaucard van de Bijenkorf is zelfs 
500 euro waard wanneer de koper 
voor een auto uit de geselecteer-
de voorraad kiest. Met de gratis ca-
deaucard is het voordelig kerstin-
kopen doen! De samenwerking met 
de Bijenkorf is extra interessant om-
dat het profiel van de Renault-rij-
der goed aansluit op het koperspu-

bliek van de Bijenkorf. Renault-rij-
ders vinden comfort belangrijk, heb-
ben oog voor detail en genieten van 
het leven. De Bijenkorf verkoopt veel 
luxe artikelen en stijlvolle merkkle-
ding. Kopers ontvangen de cadeau-
card van de Bijenkorf ook wanneer 
zij gebruikmaken van andere aan-
biedingen van Renault Nieuwen-
dijk. Zij profiteren van aantrekkelij-
ke extra’s op nieuwe auto’s. Specta-
culair zijn vooral de hoge kortingen 
op voorraadauto’s, deze lopen op tot 
5000 euro.

Kerstproefavond bij C1000
Aalsmeer - Wegens het grote suc-
ces van vorig jaar herhaalt C1000 
Koster dit jaar de proefavond. Op 
dinsdag 9 december is de winkel 
open van 20.00 tot 22.00 uur voor 
iedereen die inspiratie wil opdoen 
voor het kerstdiner. 
Er zijn in totaal 41 proeftafels, een 
kok maakt ter plekke gerechten 
klaar en een echte wijnkenner ver-
telt van alles over de heerlijkste 
kerstwijnen. De winkel in de Opheli-
alaan sluit tussen 19.00 en 20.00 uur 
zodat de medewerkers alles kun-
nen opbouwen. Als om 20.00 uur de 
deuren weer opengaan is de winkel 
omgetoverd tot een winters proef-

paradijs. Bij de deur begint het al: 
Hier kunnen bezoekers oliebollen 
en warme chocomelk krijgen. In de 
winkel zijn 41 demonstraties van de 
artikelen die in het C1000-magazi-
ne staan. Alle aanwezigen kunnen 
natuurlijk volop proeven. De kassa’s 
zijn open, dus als het product bevalt, 
kan het direct gekocht worden. Na-
tuurlijk mag een muzikale opluiste-
ring niet ontbreken. De Flageolettes 
zingen en spelen hartverwarmen-
de kerstliederen. Kortom: een bij-
zonder sfeervolle avond die je niet 
mag missen. Vorig jaar was het heel 
druk, dus wees er op tijd bij op 9 de-
cember!

Een schoen moet passen, een zadel ook

Nooit meer last van pijnlijke 
billen met Waning

Prijswinnaars jubileumactie 
D.I.O. Drogist Kudelstaart
Kudelstaart - In de maand okto-
ber bestond FaCo-Bakker v.o.f. met 
D.I.O.-drogisterij vestigingen in Ku-
delstaart, Anna Paulowna en Harlin-
gen tien jaar. Dit jubileum is niet aan 
de consument voorbij gegaan. Eén 
van de activiteiten was een bon-in-
de-ton actie. Bijna alle bezoekers 
van de vestigingen hebben hieraan 
meegedaan. In de drogist in winkel-

centrum Kudelstaart zijn vijf prijs-
winnaars getrokken. Verblijd met 
een flat-screen televisie zijn de fa-
milies B.E. van Tuin en T. van Andel. 
Mevrouw M.S.E. Buis is getrakteerd 
op een Johnny Loco fiets en I.W.H. 
de Vries kan foto’s gaan maken met 
een nieuwe HP digitale camera. A.C. 
Klootwijk mocht een elektrische grill 
in ontvangst nemen.

Vanaf januari bij dansschool Pleunie 
Streetdance, jazzdance en 
conditietraining in Mikado
Aalsmeer - Pleunie Jansen breidt 
haar dansschool verder uit. Na drie 
jaar blijkt dat meer en meer kinde-
ren de lessen streetdance en jazz-
dance van haar dansschool willen 
volgen. De Aalsmeerse geeft al in 
wijkcentrum Westend in Amstel-
veen aan meer dan 110 enthousias-
te leerlingen les, maar gaat vanaf 5 
januari in Aalsmeer in brede school 
De Mikado uitbreiden! Pleunie is 
hiermee een belangrijke aanbie-
der van plezier en beweging en be-
kleedt dan ook een sociale functie 
voor Aalsmeer en omgeving! Overi-
gens zijn jongens in alle categorie-
en van harte welkom. 
Dat betekent dat iedereen van 4 tot 
40 jaar nu onder plezierige en pro-
fessionele leiding wekelijks heerlijk 
kan dansen. Pleunie biedt ook op 
veler verzoek conditietraining voor 
18plus aan. Aerobic, bbb-oefenin-
gen, steps, conditietraining, vetver-
branding, enz worden op leuke mu-
ziek van nu gegeven. De lessen zijn 
op maandag, woensdag en donder-
dag voor kinderen van 4 tot en met 
18 plus. De danslessen voor kinde-

ren van 4 en 5 jaar gaan gegeven 
worden op woensdag van 13.00 tot 
14.00 uur. kinderen van 6 en 7 jaar 
kunnen dansen op woensdag van 
14.00 tot 15.00 uur. voor kinderen 
van 8 tot 10 jaar zijn de lessen op 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur en 
kinderen van 11 tot 13 jaar worden 
uitgenodigd te komen dansen op 
donderdag van 19.30 tot 20.30 uur. 
De 18plus dansgroep is gepland 
op maandag van 19.00 tot 20.00 
uur en de 18plus conditietraining 
gaat plaatsvinden op donderdag 
van 20.30 tot 21.30 uur. De lessen 
beginnen in de week van 5 janua-
ri. Inschrijven kan nog, maar wees 
snel! De mogelijkheid is om middels 
een gratis les kennis te maken met 
dansschool Pleunie. De kinderen, 
het spelenderwijs leren, het plezier, 
de muziek van nu en uiteraard vei-
ligheid staan centraal. Voor meer in-
formatie en inschrijvingen kan ge-
beld worden naar Pleunie Jansen op 
telefoonnummer 06-13404484. In-
schrijven is nu gratis. Kijk voor meer 
informatie op www.dansschoolpleu-
nie.nl.

Aalsmeer - Er zijn veel verschillen-
de soorten zadels. Harde en zachte. 
Brede en smalle. Voor dames en he-
ren Maar welke is het beste? Voor-
dat iemand schoenen koopt worden 
eerst de voeten gemeten. Voor za-
dels kan dat nu ook. Met het Bike 
Totaal zadelmetingsysteem wordt 
snel het zadel gevonden dat het best 
bij het lichaam past. Het systeem is 
uniek in Nederland. Alleen bij een 
aantal Bike Totaal tweewielerspeci-
alisten  kan deze zadelmeting wor-
den uitgevoerd, zoals bij Bike Totaal 
Waning in de Zijdstraat.

Even gaan zitten
“Voor de meting gaat de klant op 
een speciale stoel met drukboard 
zitten. Daarmee wordt een afdruk 
van het zitvlak gemaakt. Met behulp 
van een lasermodule worden die af-
drukken gescand en de afstand tus-
sen de zitbeenderen gemeten. Ver-
der is het van belang om te weten of 
de klant rechtop of juist voorover zit 
en of hij of zij lange of korte toch-
ten maakt. Dit combineren we met 
de meetgegevens en dan zoeken 

we het meest geschikte zadel voor 
de klant op”, legt René van Waning 
uit. Maar met alleen een goed za-
del is de klant er nog niet. “Ook be-
langrijk is een goede afstelling van 
het zadel; op de juiste hoogte, wat 
meer naar voren of naar achteren en 
eventueel wat gekanteld. Daar zor-
gen we natuurlijk ook voor”, vervolgt 
de Bike Totaal-man. “Zo behoort za-
delpijn tot het verleden.” 
De zadelmeting is een uitbreiding 
van het bestaande Bike Totaal Body 
Scanning systeem. Hiermee wordt 
een klant opgemeten om zo de best 
passende fiets te vinden. Boven-
dien wordt ook de optimale zitpo-
sitie en de juiste ergonomische in-
stelling bepaald. “Want niet alleen 
het formaat van het frame, maar ook 
de hoogte van het zadel en het stuur 
en de afstand tussen het zadel en 
het stuur bepalen hoe iemand op de 
fiets zit,” vertelt René Waning ver-
der. “Een juiste zitpositie kan name-
lijk de druk op rug- en halswervels 
en hand- en kniegewrichten vermin-
deren. Zo kunnen weer comfortabe-
le fietstochten gemaakt worden.”

Sinterklaasfeest in  Sportzicht
Aalsmeer - Afgelopen zondag 30 
november gingen sinterklaas en 
zijn pieten niet stilletjes café Sport-
zicht voorbij. De sint kwam binnen 
om alle lieve kindjes tijdens het sin-
terklaasfeest te begroeten. Zij wer-
den door wel zestig kindjes samen 
met hun ouders, opa’s en oma’s 
luidkeels ontvangen. De zwarte pie-
ten strooiden pepernoten, terwijl de 
sint op de speciale stoel plaats nam. 
De zwarte pieten hadden rode bal-
lonen mee en deelden deze uit aan 
de jongens en meisjes. De kinderen 

konden allerlei vragen stellen aan 
de sint. Toen wilde de goedheilig-
man de cadeautjes uitdelen, maar 
zijn knechten waren de zakken 
kwijt. Gelukkig waren er onder de 
kinderen enkele goede speurneu-
zen en werden de cadeaus toch ge-
vonden. Eén voor één mochten de 
kinderen bij sinterklaas komen en 
kregen zij een cadeautje. Sommi-
ge kinderen zongen een liedje voor 
de sint. Nadat iedereen wat had ge-
kregen moest de sint weer gaan, op 
weg naar de volgende klus.

Stempelactie in december
Sinterklaas in Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdag was sinter-
klaas met zijn pieten in het winkel-
centrum van Kudelstaart. De kinde-
ren hadden hun mooiste kleurpla-
ten ingeleverd en aan sint de deur 
om de mooisten er uit te kiezen. Hij 
heeft hier echt moeite mee gehad, 
zo deelde hij mede, want alle in-
zenders hadden reuze hun best ge-
daan. Voor elke leeftijdsgroep waren 
er mooie cadeaus. Ieder jaar is het 
weer een feest voor alle kinderen, 
die met gespannen gezichtjes staan 

te wachten of de sint voor hen een 
prijs heeft. De volwassenen worden 
overigens ook niet vergeten. Win-
kelcentrum Kudelstaart heeft ook 
deze maand weer een actie. Met 
deze stempelkaart-actie zijn mooie 
prijzen te winnen. Iedere week wor-
den twintig fraaie prijzen verloot en 
maakt de winnaar kans op een vol-
le winkelwagen van AH. Doe mee 
en maak kans op iedere week een 
prijs. In de winkels is meer informa-
tie over de actie te verkrijgen.

Koolmonoxide: Sluipmoordenaar!
Aalsmeer - Geisers, schoorstenen 
en kachels zijn er iedere winter de 
oorzaak van dat mensen overlijden. 
Ook belanden tientallen slachtof-
fers in het ziekenhuis na een kool-
monoxidevergiftiging. De oor-
zaak van een koolmonoxidevergif-
tiging ligt vaak in slecht onderhou-
den kachels, geisers en schoorste-
nen, maar kan ook worden veroor-
zaakt door het dichtstoppen van 
ventilatieopeningen. Koolmonoxide 
wordt ook wel ‘de sluipmoordenaar’ 
genoemd, omdat het gas kleur-
, geur- en smaakloos is. Koolmo-
noxide wordt 250 maal sneller in het 
bloed opgenomen dan zuurstof. Als 
gevolg hiervan neemt het lichaam 
steeds minder zuurstof op. Bij ex-
treme blootstelling raakt men be-
wusteloos en falen de hart- en long-
functie. In het ergste geval met her-
senbeschadiging en/of overlijden 
als gevolg. Er is een aantal indica-
ties die op het gevaar van koolmo-
noxide wijzen. In een woning moet 
men vooral letten op de vlam in de 
geiser, kachel of cv-installatie. De-
ze hoort blauw van kleur te zijn. Is 
de vlam oranje, dan wijst dit op de 
aanwezigheid van koolmonoxide. 
Ook beslagen ramen zijn een indi-
cator van gevaar. Vrijgekomen wa-
terdamp die door een verkeerd of 
niet werkende afvoer niet verdwijnt, 
zorgt voor beslagen ramen. Er zijn 
ook lichamelijke verschijnselen die 
de aanwezigheid van koolmonoxide 
verraden. De symptomen van kool-
monoxidevergiftiging zijn te verge-
lijken met griepverschijnselen: lich-
te hoofdpijn, misselijkheid, overge-
ven en vermoeidheid. Des te groter 
de blootstelling, des te heviger de 
hoofdpijn wordt. Ook krijgt men last 
van verwarring, slaperigheid en een 
versnelde hartslag. 
Regelmatig onderhoud is cruciaal 
om het risico op koolmonoxide zo 
klein mogelijk te houden. De geiser 

en gaskachel moeten ieder jaar door 
een erkend installateur worden ge-
controleerd en schoongemaakt. Het 
is van belang om een schoorsteen 
regelmatig te laten vegen door een 
erkende schoorsteenveger. Als een 
schoorsteen verstopt raakt, kunnen 
gassen worden teruggekaatst de 
woning in, met alle schadelijke ge-
volgen van dien. 
Ook lucht toe- en afvoer is belang-
rijk in het voorkomen van koolmo-
noxide. Een groot risico schuilt in 
het dichtstoppen van de luchttoe-
voer. Veel huizen zijn tegenwoordig 
goed geïsoleerd waardoor er nau-
welijks zuurstof van buiten naar bin-
nen kan. Om toch aan voldoende 
zuurstof te kunnen komen hebben 
geisers en verwarmingstoestellen 
daar een aparte toevoer voor. Die 
toevoer mag niet afgesloten worden. 
Ook een goede afvoer is belang-
rijk. De afvoer van de geiser moet 
op het gasafvoerkanaal zijn aange-
sloten en niet op het ventilatieka-
naal. Als de geiser op het ventilatie-
kanaal is aangesloten worden gifti-
ge gassen door het hele huis ver-
spreid. Een goede afvoer zorgt er-
voor dat de gassen naar buiten wor-
den afgevoerd. 

Koolmonoxidemelder 
Er zijn koolmonoxidemelders op de 
markt die in alarm gaan bij een hoge 
concentratie koolmonoxide. Gezien 
de eigenschappen van het gevaar-
lijke gas (kleur-, geur-, en smaak-
loos) kan een koolmonoxidemelder 
een toegevoegde waarde hebben 
in het herkennen van koolmonoxi-
de. Brandweer Amsterdam-Amstel-
land benadrukt wel dat deze mel-
ders slechts als aanvullende waar-
schuwingsindicator gezien moeten 
worden. Degelijk onderhoud van 
geisers, kachels en schoorstenen is 
de eerste vereiste voor een koolmo-
noxidevrije woning. 



LET OP!! GEWIJZIGDE AANLEVERDATA!!
De laatste twee kranten van dit jaar verschijnen op een andere dag dan u van ons 
gewend bent. Daarom brengen wij u nu alvast op de hoogte van de gewijzigde 
aanleverdagen.
 

De kerstkrant komt uit op
dinsdag 23 december (i.p.v. 25 dec.) 

Voor deze krant moeten advertenties uiterlijk vrijdag 19 december 
om 12.00 uur binnen zijn. Advertenties mogen worden gestuurd naar 
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Redactionele teksten & foto’s moeten ook uiterlijk 19 december om 12.00 uur 
binnen zijn. Deze kunnen worden gestuurd naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl

De nieuwjaarskrant komt uit op
dinsdag 30 december (i.p.v. 1 jan.) 

Voor deze krant moeten advertenties uiterlijk maandag 29 december 
om 12.00 uur binnen zijn. Advertenties mogen worden gestuurd naar 
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Redactionele teksten & foto’s moeten ook uiterlijk 29 december om 12.00 uur 
binnen zijn. Deze kunnen worden gestuurd naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl

Wilt u een kerst- of nieuwjaarswens
in de krant opnemen?
Neemt u dan contact op met Brigitte Wels van de Nieuwe Meerbode.
Dit kunt u doen via e-mail: verkoopaalsmeer@meerbode.nl of mobiel 06-54216222.
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•
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Aalsmeer - Rond het middaguur op vrijdag 28 november heeft een klei-
ne brand gewoed in een bedrijf aan de Rietwijkeroordweg. Bij een kwekerij 
kwam veel zwarte rook uit de schoorsteen. De brandweer is ter plaatse ge-
weest en had het vuur snel onder controle. Er is roetschade. Er zijn geen ge-
wonden gevallen. Foto Ronald van Doorn.
 

Zwarte rook uit kwekerij

Beste jonge striptekenaars 
van Nederland gezocht!
Streek - Kinderen van 9 tot en met 
17 jaar maken weer kans om de 
beste jonge striptekenaar van Ne-
derland te worden. Na succesvolle 
eerdere edities, kunnen jonge strip-
tekentalenten weer meedoen aan 
het Nederlands Kampioenschap 
Striptekenen voor de Jeugd, waar-
van de finale plaatsvindt op zon-
dag 1 maart 2009. Jong stripteke-
nend Nederland komt niet zomaar 
in de fi nale. Zij dienen voor 31 janu-
ari een strip van maximaal 3 pagi-
na’s in te sturen. Een vakjury onder 
voorzitterschap van kinderstripteke-
naar Gerard Leever zal vervolgens 
per leeftijdscategorie, resp. 9, 10 en 
11 jaar, 12, 13 en 14 jaar en 15, 16 en 
17 jaar, de beste 5 inzendingen se-
lecteren voor de fi nale. De 15 fi na-
listen mogen vervolgens op 1 maart, 
tijdens de Stripboekenbeurs in het 

Racketcentrum in Breda, nog een-
maal hun kunsten vertonen in een 
laatste tekenopdracht tijdens de fi -
nale. Voor de winnaars zijn er be-
halve de titel beste jeugdige stripte-
kenaar van Nederland tal van leuke 
prijzen te winnen. 
Ook schoolklassen kunnen mee-
doen. De klas die in het algemeen 
het beste scoort, krijgt een work-
shop striptekenen voor de hele klas 
aangeboden. Tijdens de vorige edi-
tie werd Koen Ubels uit Ede voor het 
tweede jaar op rij tot de beste uit-
geroepen in de jongste categorie. 
Andere winnaars waren de toen 12-
jarige Femke Schaars uit Baarn en 
de 15-jarige Ming Ong uit Tilburg. 
Meer informatie over het Neder-
lands Kampioenschap Striptekenen 
voor de Jeugd is te vinden op www.
nkstriptekenen.nl.

Agenda 
De Meerse

Hoofddorp - Culturele agenda van 
schouwburg De Meerse en Het 
Oude Raadhuis. Kaartjes voor alle 
voorstellingen zijn te verkrijgen aan 
de kassa van De Meerse op Loca-
tie aan de Johan Enschedelaan 1. 
Reserveren kan door te bellen naar 
023-5563707 of door te mailen via 
www.demeerse.com.
Vrijdag 5 december
The Deep River Quartet met Oh Ho-
ly Night in De Meerse op Locatie. 
Aanvang: 20.15 uur. 
Zaterdag 6 december
Noord Nederlands Toneel met De 
Vrouw met de Baard in De Meerse 
op Locatie. Aanvang: 20.15 uur. Let 
op: met gratis theatersalon om 19.15 
uur in de foyer.
Zondag 7 december
Film: Caos Calmo in Het Oude Raad-
huis. Aanvang: 20.00 uur. 
Maandag 8 december
Daniël Arends met Geen Excuses in 
Het Oude Raadhuis (try-out). Aan-
vang: 20.30 uur. Laatste plaatsen!
Woensdag 10 december
Katinka Polderman met Polderman 

kachelt door in Het Oude Raadhuis 
(try-out). Aanvang: 20.30 uur. Laat-
ste plaatsen!
Evi de Jean e.a. met Floddertje in De 
Meerse op Locatie (vanaf 3 jaar). 
Aanvang: 14.00 (laatste plaatsen) 
en 16.00 uur. 
Donderdag 11 december 
Katinka Polderman met Polderman 
kachelt door in Het Oude Raadhuis 
(try-out). Aanvang: 20.30 uur. 
Aly N’diaye Rose Orchestra & 
Doudou N’diaye Rose met Thiossa-
ne in De Meerse op Locatie. Aan-
vang: 20.15 uur. 
Vrijdag 12 december
Hetty Heyting met Gewoon lekker in 
De Meerse op Locatie (première). 
Aanvang: 20.15 uur. 
Zaterdag 13 december
Carolien Borgers met Snars in Het 
Oude Raadhuis (reprise). Aanvang: 
20.30 uur. 
Johnny de Mol e.a. met Romeo over 
Julia in De Meerse op Locatie. Aan-
vang: 20.15 uur. 
Zondag 14 december
Film: Cordero de Dios in Het Oude 
Raadhuis. Aanvang: 20.00 uur. 
Jan Rot & Marjolein Meijers met 
Vrolijk Kerstfeest in De Meerse op 
Locatie. Aanvang: 20.15 uur. 

Hoofddorp - De kinderafdeling van 
het Spaarne Ziekenhuis heeft vorige 
week van de Landelijke Vereniging 
Kind en Ziekenhuis een kwaliteits-
keurmerk ontvangen dat wordt toe-
gekend aan ziekenhuizen die zich 
positief onderscheiden door hun 
voorzieningen voor kind en ouders.
De kinderafdeling heeft de Smiley, 
zoals dit keurmerk wordt genoemd, 
gekregen omdat de afdeling voldoet 
aan alle criteria die de Vereniging 
Kind en Ziekenhuis daaraan stelt. 
De Smiley is toegekend dankzij de 
grote inzet van de anesthesiologen 
en medewerkers van de kinderaf-
deling van het ziekenhuis in Hoofd-
dorp. Het Spaarne Ziekenhuis is 
hiermee het eerste ziekenhuis in de 
regio’s Amstelland en de Meerlan-
den, Kennemerland, Rijn Duin en 
Bollenstreek dat een Smiley voor de 
kinderafdeling heeft. Smileys wor-

den toegekend op basis van een 
onderzoek naar de faciliteiten voor 
kinderen en ouders in ziekenhuizen. 
Hierbij wordt op een aantal pun-
ten getoetst. Zoals de mogelijkheid 
voor ouders om zowel overdag als 
’s nachts bij hun kind in het zieken-
huis te blijven. In het geval van een 
(spoed)-operatie is het mogelijk dat 
ouders bij de inleiding van de nar-
cose en bij het ontwaken uit de nar-
cose bij hun kind zijn. Een ander cri-
terium dat de vereniging stelt is dat 
de ouders met hun kind vóór de op-
name in het ziekenhuis een bezoek 
brengen aan een anesthesioloog op 
de pre-operatieve screeningspolikli-
niek. Tijdens dit spreekuur krijgen 
ouders en hun kind informatie over 
de operatie, de rechten van het kind 
in geval van geneeskundige behan-
deling en advies over pijnstilling na 
de operatie.

Eerste in regio Amstelland
Smiley voor kinderafdeling 
van Spaarne ziekenhuis

Dutch Urban Diva’s met 
Karima en Hind in P60
Amstelveen - Op donderdag 11 
december verzorgt Karima met de 
Dutch Urban Diva’s voor een swin-
gende avond in P60 in het stadshart. 
De Dutch Urban Diva’s is een initia-
tief van zangeres Karima en onder-
deel van de Plan Nederland cam-
pagne Because I Am A Girl. Als am-
bassadrice van Plan Nederland is 
Karima het gezicht van deze cam-
pagne. Omdat veel getalenteerde, 
professionele Nederlandse zange-
ressen volgens Karima onvoldoende 
erkenning krijgen voor hun werk en 
achterblijven bij hun mannelijke col-
lega’s qua populariteit, is het tijd dat 
zij de handen ineen slaan. Het resul-
taat zijn de Dutch Urban Diva’s. De 
Dutch Urban Diva’s zijn karakter-
volle zangeressen die hun strepen 
in de muziekindustrie hebben ver-

diend. Zij staan voor kracht, vriend-
schap, vrouwelijkheid en kwaliteit. 
Elk optreden wordt Karima verge-
zeld worden door twee talentvol-
le zangeressen. In P60 gaat Karima 
onder andere zingen met Hind. De 
deur gaat donderdag open om 20.00 
uur. Kaarten kosten in de voorver-
koop 12,50, aan de deur 15 euro.

Because I Am A Girl
De Plan Nederland campagne Be-
cause I Am A Girl komt op voor meis-
jes in ontwikkelingslanden die vaak 
al bij hun geboorte veroordeeld zijn 
tot een leven van armoede en discri-
minatie, alleen omdat ze een meis-
je zijn. Plan Nederland komt op voor 
deze meisjes in ontwikkelingslan-
den en verbetert hun levensomstan-
digheden en toekomstkansen.

Night fever 25+ 
in Bon Ami
Aalsmeer - Steeds meer mensen 
boven de 25 jaar weten Bon Ami el-
ke vrijdagavond te vinden voor de 
wekelijkse jaren tachtig en negentig 
party genaamd Night Fever.
In de mooi aangeklede ambiance 
van de discotheek aan de Dreef kan 
genoten worden van de muziek van 

toen, natuurlijk kan er gedanst wor-
den en staat elkaar (her)ontmoeten 
en (bij)praten hoog in het vaandel 
bij de organisatie. 
Voor de rokers is er in discotheek 
club Bon Ami een inpandige rook-
ruimte aanwezig. De aanvang is 
21.30 uur en de entree bedraagt 5 
euro en dit bedrag is inclusief hap-
jes, garderobe en toiletgebruik. 
Voor meer informatie kan geke-
ken worden op www.nightfever-
aalsmeer.nl.

Overzichtstentoonstelling 
kunstenaar Henk Pen
Amstelveen - Op 18 mei dit jaar 
is onverwacht op 72-jarige leeftijd 
de Aalsmeerse kunstenaar Henk 
Pen overleden. Voor het grote pu-
bliek een onbekende, maar in kleine 
kring had hij een vaste schare grote 
bewonderaars. 
Zijn meesterlijke, razendsnelle te-
keningen en aquarellen, gemaakt in 
een trefzekere techniek, leverde in 
de loop der jaren een groot aantal 
prachtige kunstwerken op, waaron-
der veel direct getekende portretten 

en fraaie stadsimpressies. Door zijn 
grote zelfkritiek bleef helaas veel 
van zijn werk bij het publiek onbe-
kend. Als eerbetoon aan deze veel 
te onbekend gebleven kunstenaar 
is een overzichtstentoonstelling sa-
mengesteld. Aanstaande zondag 14 
december is van 11.00 tot 17.00 uur 
een selectie van ruim 100 werken 
uit zijn artistieke nalatenschap te 
zien in het gebouw van SAKB Ate-
liers aan de Ouderkerkerlaan 15 in 
Amstelveen.     
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Jongeren verzorgen Sint-
middag in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Op zondag 23 novem-
ber hebben Kevin, Robert, Remon, 
Lars, Jorn, Tomas, Paulina, Iris, San-
ne en Eline van de Karmelparochie 
een leuke middag verzorgd voor de 
bewoners van het Kloosterhof. Dit 
was in het kader van de actie Dia-
conAction; jongeren zetten zich in 
voor anderen in hun eigen omge-
ving. Allereerst hebben de jongeren 
geholpen met de cadeaus inpakken 
voor de ouderen en daarna zijn ze 
met zijn allen aan de slag gegaan 
om de ontmoetingsruimte en de hal 
van het Kloosterhof in Sinterklaas 

stemming te brengen. Toen de be-
woners om 3 uur naar de ontmoe-
tingsruimte kwamen waren ze echt 
verrast. Er werd koffie gedronken 
met wat lekkers erbij. Jorn speelde 
wat Sinterklaas liedjes op de piano  
en er werd gezongen. Na de koffie 
kwamen de spelletjes op tafel, zo-
als rummikub, domino, memorie en 
sjoelen. 
De sint had ook nog twee zwarte 
pieten gestuurd om alles extra ge-
zellig te maken. Het was zowel voor 
de jongeren als de ouderen een ge-
slaagde middag.

Actie Doopsgezinde Gemeente 
voor straatkinderen Kinshasa
Aalsmeer - - De Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer steunt door mid-
del van de opbrengst van de ba-
zaar en adventscollectes de straat-
kinderen van Kinshasa in Congo . 
Met het ingezamelde geld wil men 
vijftig straatkinderen uitzicht op een 
nieuw leven geven. Congo is voor-
al in het nieuws door de burgeroor-
log in het oosten van dat land. Meer 
dan 1000 kilometer daarvandaan ligt 
de hoofdstad Kinshasa. Daar wordt 
niet gevochten, maar de armoede is 
er onvoorstelbaar  groot.  Door de 
miljoenenstad zwerven ruim 25 000 
straatkinderen. Zo nu en dan wor-
den groepen van hen opgepakt en 
zonder enig proces gevangen ge-
zet. De toestand in de gevangenis-
sen is erbarmelijk. Het is er over-
vol, er zijn geen medische voorzie-
ningen en voor eten zijn de gevan-
genen grotendeels afhankelijk van 
hetgeen familieleden komen bren-
gen. De Congolese stichting  Frater-
nité Nationale des Prisons au Con-
go is de enige organisatie die zich 
al sinds 1993 om de straatkinderen 
bekommert. Deze stichting onder-
steunt de kinderen in de gevangenis 
en heeft een kinderhuis waar zij na 
hun vrijlating worden opgevangen, 
verzorgd en onderwijs krijgen.  
Het kinderhuis biedt in principe 
plaats aan 200 kinderen, maar door 
geldgebrek kunnen er nu maar 65 
kinderen geplaatst worden. Het is de 
bedoeling dat met het ingezamelde 
geld het in 2009 mogelijk zal zijn om 
50 extra kinderen op te vangen en 
scholing te geven. Dominee Placi-
de Tshisumpa Tshiakatumba is pre-
sident van de Congolese stichting 
en hij was 6 oktober  in Aalsmeer. 

Voor  leden van de Doopsgezinde 
Gemeente vertelde hij het boeien-
de en aangrijpende verhaal van de-
ze straatkinderen. Het werk in Con-
go is niet zonder gevaar. Meer dan 
eens is  dominee Tshisumpa Tshia-
katumba bedreigd en hij heeft zelf 
al eens in de gevangens gezeten. 
Zijn bevlogenheid en doorzettings-
vermogen om toch door te gaan met 
het werk, maakte veel indruk. De 
Doopsgezinde Gemeente besteedt 
een deel van de opbrengst van de in 
november gehouden bazaar aan het 
straatkinderenproject. Tevens zal er 
in de adventstijd tijdens de kerk-
diensten voor dit project gecollec-
teerd worden.  Bij de stichting Ont-
wikkelingssamenwerking Aalsmeer 
(OSA) is een verzoek ingediend om 
een aanvullende bijdrage.

Kerst bij PCOB
Aalsmeer - De laatste bijeenkomst 
van de PCOB dit jaar is traditiege-
trouw de kerstviering. Op woensdag 
10 december is grote zaal van Zorg-
centrum Aelsmeer aan het Molen-
pad het decor voor de overdenking 
bij het kerstevangelie, een bijzon-
der verhaal en mooie liederen. De 
meditatie wordt verzorgd door do-
minee André Jansen. Marianne van 
der Schilden-Poley neemt de vertel-
ling voor haar rekening en Jan Ter-
louw en Sonja van Limpt-Terlouw 
verlenen muzikale medewerking. 
De middag begint om 15.00 uur. De 
PCOB hoopt velen te kunnen be-
groeten.

Extra activiteiten met kerst 
door kerken Rijsenhout
Rijsenhout - De kerken in Rijsen-
hout organiseren juist met kerst ex-
tra activiteiten met als doel op deze 
manier kerst niet alleen met woor-
den maar ook met daden gestal-
te te geven. Een aantrekkelijk pro-
gramma wordt gepresenteerd en 
bovendien zijn de diensten de ko-
mende maand laagdrempelig en 
wordt eenieder uitgenodigd een of 
meerdere bij te komen wonen. Op 
de Zondagen 7, 14 en 21 decem-
ber wordt advent gevierd in de Ont-
moetingskerk. De diensten begin-
nen om 10.00 uur en voorgangers 
zijn achtereenvolgens de dominees 
G. den Heeten, J. Vrijhof en J. van 
Veen. Volgende week Zaterdag 13 
december houdt Amnesty de jaar-
lijkse kerstverkoop op de Werf van 
10.00 tot 14.00 uur, kunnen op de 
kerstmarkt in de Ontmoetingskerk 
mooie kerststukjes gekocht worden 
en wordt er warme erwtensoep ver-
kocht en het jeugdwerk houdt een 
oliebollen-actie. Oliebollen kunnen 

besteld worden door te bellen met 
345693 of door een mail te sturen 
naar marcbart@planet.nl. De kerst-
markt is van 10.00 tot 15.00 uur. De 
Zaterdag wordt afgesloten met van-
af 19.00 uur een adventsviering in de 
Ontmoetingskerk met diaken Joop 
Snoek en medewerking van het 
koor Soli Deo Gloria. Alvast notities 
waard zijn de ontmoetingsochtend 
met schrijfster Joke Verweerd in het 
Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg 
op dinsdag 16 december met als af-
sluiting een broodmaaltijd. De och-
tend is van 10.00 tot 13.30 uur en 
aanmelden kan bij Joke Dreschler, 
tel. 369815. Woensdag 17 decem-
ber vanaf 14.30 uur staat een ou-
derenmiddag op het programma en 
Vrijdag 19 december is er van 20.00 
tot 24.00 uur een kerstinstuif voor 
35plussers. Beide activiteiten vinden 
plaats in de Ontmoetingskerk. Op 
de beide kerstdagen en met oud en 
nieuw vinden hier ook diverse spe-
ciale diensten plaats.

Lezen met je oren en je vingers 
Rabobank schenkt scholen ‘De 
wereld van Winnie de Poeh’
Aalsmeer - Vereniging van Leesge-
handicapten (NLBB) en Uitgeverij 
Rubinstein presenteren ‘De wereld 
van Winnie de Poeh’. De tweede uit-
gave van een uniek doe- , voel- en 
luisterboek voor alle kinderen, met 
of zonder leeshandicap. 
De Rabobank Foundation, het maat-
schappelijk fonds van de Rabobank, 
schenkt alle 8.700 basisscholen (in-
clusief het speciaal onderwijs) in 
Nederland deze bijzondere uitgave 
met een speciaal ontwikkelde les-
brief om kinderen bewust te maken 
dat lezen niet voor iedereen vanzelf-
sprekend is. Door het gebruik van 
braille, grote letters, audio en voel-
bare tekeningen kunnen kinderen 

met een visuele handicap leren le-
zen met hun vingers en hun oren. 
Met deze reeks wil NLBB een brug 
vormen tussen blinde en ziende kin-
deren. Zo leest prinses Laurentien, 
beschermvrouwe van NLBB, de ver-
haaltjes voor. 
Als betrokken bank heeft de Rabo-
bank oog voor kwetsbare groepen 
in de maatschappij, zoals mensen 
met een geestelijke of lichamelijke 
handicap. Zo ondersteunt de bank 
onder meer tal van maatschappe-
lijke projecten, de gehandicapten-
sport, zorgboerderijen en helpt ze 
als grondlegger van de Stichting Le-
zen & Schrijven mee in de strijd te-
gen laaggeletterdheid.

Iedereen welkom tijdens 
kerstmarkt in SJOK 
Kudelstaart - Alle Jeugdclub ’t Gil-
de en de Binding Zolder nodigen 
kinderen, tieners, ouders en andere 
belangstellenden uit voor de Kerst-
markt op donderdag 11 decem-
ber tussen 17.00 en 20.00 uur. Tij-
dens de kerstmarkt worden er aller-
lei leuke, zelfgemaakte, cadeautjes 
en andere hebbedingetjes verkocht. 
Maar ook zijn er leuke activiteiten, 
zoals schminken, knutselen, kerst-
film kijken en een heuse kerst-me-
tamorfose. Ook is er heerlijke win-

terse kost en kan men genieten van 
warme chocolademelk of glühwein. 
Alle opbrengsten die voortkomen 
uit de kerstmarkt komen ten goe-
de aan jeugdclub ’t Gilde en de Bin-
ding Zolder.  Met deze opbrengs-
ten zullen er onder andere weer ge-
zellige disco- en filmavonden wor-
den georganiseerd voor de jeugd in 
Kudelstaart en Aalsmeer. Het SJOK 
gebouw is te vinden aan de Hoofd-
weg 104, ingang is in de Haya van 
Somerenstraat. 

Vogeltentoonstelling goed bezocht
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel heeft in het weekend 
van 28 tot 30 november de  jaarlijkse 
onderlinge tentoonstelling gehou-
den. De show, die alweer voor de 24 
ste keer gehouden werd, mag uniek 
genoemd worden in deze omge-
ving, omdat er heel veel zeer grote 
parkieten en papegaaien geshowd 
worden. Maar ook voor de kleine-
re vogels is voldoende ruimte be-
schikbaar. Op woensdag zijn de le-
den van de club begonnen met op-
bouwen van de vele kooien, zodat 
de leden ’s avonds hun eigen ge-
kweekte vogels in konden brengen. 
Hierdoor konden de keurmeesters 
op donderdag de ruim 500 vogels 
op hun waarde controleren. Na een 
dag van kijken en controleren van 
de vogels en soms hevige discus-
sies tussen de keurmeesters wa-
ren ’s avonds de prijswinnaars be-
kend. Op vrijdagavond om 20.00 
uur werd de show geopend en kon 
het publiek een kijkje nemen wat 
ze daar in Rijsenhout weer gepres-
teerd hadden. Vanaf het begin liep 
het meteen storm en dat is het hele 
weekend zo gebleven. Degenen die 
de show bezocht hebben kunnen 
beamen dat ze niet voor niets naar 
Rijsenhout waren gekomen. Het ge-
heel was zeer ruim opgezet. Som-
migen vinden het maar niets zo’n 
vogel(tje) in een kooitje. Maar, weet 
wel, door deze kwekers kan de vo-
gelstand in de wereld op peil wor-
den gehouden. Door de met veel 
zorg gekweekte vogels worden lief-
hebbers in staat gesteld om van de-
ze vaak bont gekleurde en zeldza-
me vogels te genieten. Na een gran-
dioos weekend was het zondag-
avond weer afbreken geblazen en 
konden de vele soorten vogels weer 
met hun eigenaar mee naar huis om 

het komende jaar weer voor nako-
melingen te zorgen. Wie weet zijn 
bezoekers geïnteresseerd geraakt 
om ook te starten met deze schit-
terende hobby. Vele leden hadden 
dan ook dit keer eigen gekweekte 
vogels in een aparte ruimte te koop 
staan en hier werd dankbaar ge-
bruik van gemaakt. Voor wie nu be-
sluit een vogel aan te schaffen: Ie-
dere tweede zondag van de maand 
organiseert de vereniging een vo-
gelbeurs in het gebouw van voet-
balvereniging S.C.W. in het Konnet-
laantje. Tijdens de tentoonstellings-
dagen is een grote tombola gehou-
den waar leuke prijzen mee te win-
nen waren. Ook was aan de show 
een grote loterij verbonden met 
eveneens vele mooie prijzen. De 
prijzen zijn gevallen op de nummers: 
247, 508, 512, 744, 791, 885, 1005, 
1595, 1754, 1811, 1930, 1940, 2015, 
2221, 2371 en 2448. De prijzen zijn 
af te halen aan het Rijshornplein 5 
na 18.00 uur of na  telefonische af-
spraak via 0297-323192.

Spetterende optredens tijdens 1e
Haarlemmermeers Artiesten Gala 
Hoofddorp - Zondagmiddag 30 no-
vember heeft Wethouder Michel Be-
zuijen het eerste Haarlemmermeers 
Artiesten Gala officieel geopend. 
Het gala, georganiseerd door Bok-
hof Evenementen, vond plaats in de 
ballroomzaal bij Claus Event Cen-
ter in Hoofddorp. Tussen 14.00 en 
18.00 uur traden tal van artiesten 
uit en rondom de Haarlemmermeer 
op. Het podium was achtereenvol-
gens voor Dennis Maarssen, Dani-
elle Bubberman, Edo, Tander Onclin, 
Vocal Power, Rolf Wienk, Michel On-
clin en special guest Nhelley dela 

Rosa. De presentatie was in handen 
van Wally McKey. De bezoekers ge-
noten van een afwisselend muziek-
programma. De artiesten hebben 
stuk voor stuk een spetterend op-
treden verzorgd en soms ging het 
dak van Claus er bijna af. De uit-
straling van het gala was informeel, 
met voldoende gelegenheid om bui-
ten het luisteren naar muziek, te ge-
nieten van een hapje en een drank-
je. Het eerste Haarlemmermeers Ar-
tiesten Gala kan een groot succes 
genoemd worden en zal zeker (een 
jaarlijks) vervolg krijgen.

Schrijfster Judith Koelemeijer 
in Amstelland Bibliotheken
Amstelveen - Op dinsdag 9 decem-
ber zal Judith Koelemeijer, schrijf-
ster van ‘Het zwijgen van Maria Za-
chea’ (2005) en de onlangs versche-
nen roman ‘Anna Boom’ (2008), in 
Amstelland Bibliotheken vertellen 
over haar werk en de totstandko-
ming hiervan. Judith Koelemeijer 
(1967) schreef als kind al graag ver-
halen. Maar het verlangen om jour-
nalist en schrijver te worden, bleef 
lang vaag en romantisch. Uiteinde-
lijk schreef ze zich alsnog in voor de 
opleidingen Nederlands en Culture-
le Studies. In 1994 kon Judith Koe-
lemeijer, na een cursus aan de post-
doctorale opleiding journalistiek, 
aan de slag bij de Volkskrant, waar 
ze al snel haar voorliefde ontdekte 

voor verhalen over ‘gewone’ mensen 
en hun bijzondere geschiedenis. In 
2000 nam ze ontslag bij de Volks-
krant om zich volledig aan het schrij-
ven van haar boek Het zwijgen van 
Maria Zachea (2005) te kunnen wij-
den. Het zwijgen van Maria Zachea 
werd in 2005 bekroond met de NS 
Publieksprijs. Judith Koelemeijer liet 
zien dat ook waargebeurde verhalen 
zich goed lenen voor de romanvorm. 
In Anna Boom (2008), haar tweede 
boek, verkent zij opnieuw de gren-
zen van de literaire non-fictie. De le-
zing dinsdag 9 december begint om 
20.15 uur in de bibliotheek Amstel-
land op het Stadsplein. Pashouders 
betalen 7,50 euro entree, niet-pas-
houders 10 euro.

Concertina’s houdt play-in
Amstelveen - De Amstelveense ac-
cordeonvereniging de Concertina’s 
organiseert op 17 januari weer een 
play-in in ontmoetingscentrum de 
Meent aan de Orion 3 te Amstel-
veen. De Play-In staat onder mu-
zikale leiding van Elly Meekel. Als 
gastdirigent is ook dit jaar Wim Va-
lenkamp weer aanwezig. De muzi-
kale dag begint met een eerste re-
petitie om 10.00 uur. De slotrepe-
titie zal een concertkarakter heb-
ben. Bespeel je een ander instru-
ment dan accordeon, ben je natuur-
lijk ook van harte welkom!
Dit jaar wordt ook een workshop 

door een Djembé-speler gege-
ven. Dit houdt in dat degenen, die 
dat willen, dan een Afrikaans in-
strument kunnen bespelen. Bezoe-
kers kunnen deze workshop, die om 
15.30 uur begint, bijwonen. Aanslui-
tend vindt de slotrepetitie plaats. Ie-
dereen kan vanaf 15.30 uur komen 
luisteren. De toegang is gratis. Een 
ieder die op die dag erbij wil zijn en 
mee wil spelen, wordt  aangeraden 
op de site van de Concertina’s te kij-
ken: www.concertinas.nl of een mail 
te sturen naar h.nieuwland@case-
ma.nl. Opgeven voor deze Play-In 
kan tot 15 december.

Familievoorstelling Floddertje 
in De Meerse op Locatie
Hoofddorp - “Er was eens een 
meisje dat Floddertje heette, om-
dat ze altijd vuil was en altijd vol met 
vlekken zat. Behalve als ze pas in 
bad was geweest. Maar nooit kon 
ze langer dan een half uur schoon 
blijven”. Annie M.G. Schmidt schreef 
een aantal komische, tegendraadse 
verhaaltjes waarin het meisje Flod-
dertje doldwaze avonturen beleeft 
met haar hondje Smeerkees. De 
verhaaltjes zijn nu omgewerkt tot 
een muzikale en ondeugende thea-
tervoorstelling voor iedereen vanaf 3 
jaar. Met veel enthousiasme brengt 
de jonge cast bestaande uit onder 
andere Lara Grünfeld, Evi de Jean, 
Karel Simons, Floor van Randwijk 
en Erwin Aarts het boek van Annie 
Schmidt tot leven. Woensdagmid-
dag 10 december staat ‘Floddertje’ 
om 14.00 en 16.00 uur in De Meer-
se op Locatie. De onhandige onder-
nemingen van Floddertje leven ve-
le amusante situaties op. In het be-
gin lijkt alles nog normaal, maar al 
snel loopt het uit de hand. Of Flod-
dertje nu in de keuken helpt, op be-
zoek gaat bij tante Toos of schoon 
wil maken, telkens gaat het mis. Er 
is geen houden aan. Ze wordt be-
dolven onder een grote pot blauwe 

verf, ze ziet de rode tomatensoep 
door het huis stromen, ze wordt ver-
rast door een reusachtige vloed van 
schuim, of ze zit onder de groene 
smurrie als ze de bakkersknecht uit 
de sloot wil redden. Het overkomt 
Floddertje allemaal, ze kan er echt 
niets aan doen!
Het meisje Floddertje wordt ge-
speeld door de jonge musicalster 
Lara Grünfeld. De rol is op het lijf 
geschreven van de springerige en 
enthousiaste actrice die de Fank 
Sanders Musicalakademie voltooi-
de. De rol van Aagje wordt gespeeld 
door Floor van Randwijk, die ook al 
in de Meerse te zien was met ‘Pluk 
redt de dieren’. Evi de Jean werd 
bekend met rollen in verschillende 
muziektheaterproducties, in de mu-
sical ‘Rembrandt’ en met haar ei-
gen voorstelling ‘Overleven’. Erwin 
Aarts is inmiddels landelijk bekend 
als finalist van de AVRO talenten-
jacht ‘Op zoek naar Joseph’. Karel 
Simons speelde onder andere in de 
musicals ‘Wat zien ik’ en ‘De brief 
voor de koning’. Kaarten voor ‘Flod-
dertje’ zijn verkrijgbaar via de kas-
sa van Schouwburg De Meerse, te-
lefoon 023-5563707 of via www.de-
meerse.com.

Mogelijk doortrekken Noord/
Zuidlijn naar Amstelveen
Amstelveen - Het doortrekken van 
de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen 
zal de bereikbaarheid van de me-
tropoolregio Amsterdam verbeteren, 
evenals de kwaliteit van het OV-net-
werk, de reistijd en het comfort. Dit 
blijkt uit de Verkenning Ombouw 
Amstelveenlijn van de Stadsregio 
Amsterdam, die op 27 november 
door het dagelijks bestuur is vast-
gesteld. De huidige Amstelveenlijn 
(lijn 51) is niet berekend op de toe-
komst. Zo heeft de sneltram te wei-
nig capaciteit om tot 2020 de groei-
ende vervoervraag aan te kunnen. 
Het aantal reizigers zal tot die tijd 
met zo’n 38% toenemen. Daarnaast 
kent lijn 51 vanwege de ligging op 
maaiveld (en daarmee de kruisin-
gen met het overige verkeer) en het 
onderhoudsgevoelige materieel veel 
verstoringen. Bovendien verdwijnt 
met de komst van de Noord/Zuidlijn 
en het nieuwe ondergrondse stati-
on Buitenveldert vanaf 2020 de aan-
sluiting van lijn 51 op de rest van het 
metronet.
 
Verschillende scenario’s
Om tot een oplossing te komen, 
heeft de Stadsregio de haalbaarheid 
onderzocht van het doortrekken van 
de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen. 
Daarbij is gekeken naar verschil-
lende scenario’s: verlengen tot Bui-
tenveldert, tot Amstelveen Centrum 
en tot en met Amstelveen Westwijk. 
Zaken als inpassing, vervoerwaarde, 
ruimtelijke ontwikkelingen, investe-
ring en planning zijn hierbij in beeld 
gebracht. De conclusie luidt dat een 
metrotracé bij alle varianten is in te 

passen. Voor het huidige tracé naar 
Amstelveen Westwijk moeten qua 
infrastructuur forse ingrepen wor-
den gedaan en om die reden is er 
nog een variant mogelijk via de Be-
neluxbaan. Een andere conclusie 
is dat vanwege de verbeterde be-
reikbaarheid het ombouwen van de 
Amstelveenlijn tot Noord/Zuidlijn 
ruimtelijke en economische ontwik-
kelingskansen creëert voor Amstel-
veen en Buitenveldert. Een metro-
verbinding kan zo’n 20% meer OV-
reizigers trekken. De ombouw van 
de Amstelveenlijn tot metroverbin-
ding vergt vier jaar en zou in 2018 
klaar kunnen zijn.
 
Planning en investeringen
De investeringen voor de ombouw 
van de Amstelveenlijn vergen, af-
hankelijk van een tunnel of een vi-
aduct, 180 tot 210 miljoen euro, tot 
Amstelveen centrum. Voor het tracé 
naar Westwijk bedragen de investe-
ringen, ook afhankelijk van tunnel of 
viaduct, 316 tot 393 miljoen euro. Er 
zijn verschillende mogelijkheden om 
het project te financieren, waaron-
der het BDU-budget van de Stads-
regio, bijdragen van het rijk, provin-
cie of gemeenten. 

De komende periode worden met de 
betrokken partijen de financierings-
mogelijkheden bepaald. Ook wordt 
een vervolgonderzoek gestart naar 
de mogelijkheden en kosten van het 
doortrekken van de Noord/Zuidlijn 
naar Amstelveen voor het geval dat 
de Zuidas niet in de voorgestelde 
periode tot ontwikkeling komt.

Amstelveen College in actie 
voor Laos en Amnesty 
Amstelveen - Elk jaar rond de kerst 
zetten veel leerlingen van het Am-
stelveen College zich in voor goe-
de doelen. Dit jaar kozen leerlingen 
zelf voor het sponsoren van water-
putten in het Khongdistrict in Laos 
en voor acties ten behoeve van Am-
nesty International. De eerste klas-
sen gaan geld inzamelen voor La-
os door op 19 december een uur 
lang, onder leiding van een dans-
instructeur, zonder stoppen te dan-
sen. De tweede klassen verdienen 
die dag geld door zoveel mogelijk 
rondjes te schaatsen. Een deel van 
de derde klassen zamelt de komen-
de weken statiegeldflessen in. Het 
sponsorgeld gaat naar de stichting 

‘Vrienden van het Khongdistrict’. De-
ze stichting is actief in het Khong-
district, de meest zuidelijke provin-
cie van Laos, onder andere op de 
terreinen gezondheidszorg en on-
derwijs. Het ingezamelde geld wordt 
besteed aan het slaan van water-
putten. Schoon drinkwater is in dit 
gebied namelijk van enorm groot 
belang voor de gezondheid  van de 
bevolking. De derde klassen van 
de havo van het Amstelveen Colle-
ge gaan zich inzetten voor Amnesty 
International. Deze organisatie pleit 
voor vrijlating van politieke gevan-
genen. Op 19 december krijgen de 
leerlingen over dit onderwerp voor-
lichting in de klas.

Truus wint op 
ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de wekelijkse ANBO-soos op 
26 november in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat is gewonnen 
door Truus Schiedam met 5322 pun-
ten. Een gedeelde tweede plaats is 
behaald door Cor Verhaar en Henk 
Könst met 5211 punten, op drie is 
Geeske Hulsegge geëindigd met 
5182 punten en op vier Wiebe Le-
nos met 5146 punten. Er was geen 
pandoeren.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 6 december

AALSMEER
Aalsmeer 1 – Overbos 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – VVA/Spartaan 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – Overbos 3 14.30 u
Aalsmeer 5 – WVHEDW 11 14.30 u
Amstelveen 4 - Aalsmeer 6 14.30 u
Amstelveen 5 - Aalsmeer 7 12.00 u
RCH Vet.1 - Aalsmeer Vet.1 14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Texel 94 A1 14.30 u
IJmuiden A1 - Aalsmeer A2 12.00 u
Aalsmeer C1 – Zandvoort C1 12.00 u
Hoofddorp C7 - Aalsmeer C2 12.30 u

Pupillen
Aalsmeer D2 – Roda’23 D6 10.00 u
DSS E1 - Aalsmeer E1   8.45 u
RKAV E2 - Aalsmeer E2 11.30 u
Aalsmeer E3 – Geinburgia E2  9.00 u
Aalsmeer E4 – Buitenveldert E6   9.00 u
Aalsmeer F1  - Abcoude F1 10.00 u
Amstelland United F6 - Aalsmeer F3   9.00 u
Legm.vogels F8 – Aalsmeer F4 11.15 u

Dames
P en T DA.1 - Aalsmeer DA.1 14.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – WV-HEDW 10 14.00 u
Zwanenburg Vet.1 - RKAV Vet.1 14.30 u
Breukelen Vet.1 - RKAV Vet.2 12.30 u

Junioren
CSW C1 - RKAV C1 10.00 u
RKAV C2 – Hoofddorp C4 14.30 u
Hoofddorp C8 - RKAV C3 12.30 u

Pupillen
Pancratius D5 - RKAV D2 11.30 u
RKAV E1 – DWS E2 10.15 u
RKAV E2 – Aalsmeer E2 11.30 u
AMVJ E3 - RKAV E5 10.00 u
Pancratius F3 - RKAV F2   9.00 u
RKAV F4 – Abcoude F6   9.00 u

Meisjes
Geuzen.M.meer MC.2 - RKAV MC.1 11.15 u
RKAV MD.1 – SCW MD.1 10.15 u
RKAV MD.2 – DSS MD.3 11.30 u
RKAV ME.1 – Overamstel E1 10.15 u
RKAV ME.2 – Legm.vogels E 11 10.15 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Breukelen D1 - RKDES D1 11.15 u
RKDES D2 – Weesp D3   9.30 u
RKDES D3 – Vitesse’22 MD.2 11.00 u
RKDES E1 – Zwanenburg E1 11.00 u
RKAVIC E3 - RKDES E3  9.00 u
Legm.vogels E5 - RKDES E4   9.30 u
RKDES E5 – Legm.vogels E8   9.30 u
Nw.Sloten E6 - RKDES E6 10.30.u
AMVJ F1 - RKDES F2 11.00 u
Roda’23 F6 - RKDES F4   9.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1  - CSW DA.2 13.00 u
RKDES MA.1 – KFC MA.1 11.00 u
VSV MB.2 - RKDES MB.1 14.30 u
Zwanenburg MC.1 - RKDES MC.1 10.30 u
RKDES MC.2 – TABA MC.2 13.00 u

S.C.W.
NFC/Brommer 1 - SCW 1 14.00 u
Amstelveen 2 - SCW 2 12.00 u
SCW 3 – CSW 3 14.30 u
SCW 4 – Ouderkerk 3 11.30 u
SCW Vet.1 – HBC Vet.1 14.30 u
Roda’23 Vet.2 - SCW Vet.2 14.30 u
Breukelen Vet.3 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
SCW A1 – Zaanlandia A2 14.30 u
Olympia Haarlem B2 - SCW B1 14.30 u
VVC C2 - SCW C1 14.30 u

Pupillen
HSV’69 D1 - SCW D1 10.00 u
SCW D2 – Diemen D7   9.00 u
Diemen E5 - SCW E2 12.45 u
SCW E3 – Pancratius E 12   9.00 u
SCW F1 – RAP F2 10.15 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Amstelveen DA.1 12.45 u
SCW MB.1 – Alliance’22 MB.1 10.00 u
RKAV MD.1 - SCW MD.1 10.15 u
SCW ME.1 – HBC ME.1   9.00 u

Zondag 7 december

R.K.A.V.
Bijlmer 1 - RKAV 1 14.30 u
Pancratius 4 - RKAV 2 14.00 u
VVA/Spartaan 3 - RKAV 3 12.00 u
AFC 6 - RKAV 4 11.45 u
DSOV 7 - RKAV 5 14.00 u

Junioren
RKAV A1 – NFC?Brommer A1 11.30 u
RKAV A2 – Abcoude A2   9.30 u
RKAV B1 – Castricum B2 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – HBC 1 14.00 u
RKDES 2 – RKAVIC 2 11.00 u
Muiderberg 2 - RKDES 3 11.30 u
RKDES 4 – RAP 3 12.00 u
Ouderkerk 3 - RKDES 5 14.00 u
ABN AMRO 4 - RKDES 6 11.30 u
Roda’23 6 - RKDES 7 14.30 u
RKDES 8 – Batavia’90  5 14.00 u

Junioren
Roda’23 A5 - RKDES A1 14.30 u
Sloterdijk B1 - RKDES B1 10.00 u
RKDES B2 – Pancratius B3 10.00 u
RKDES C1 – Pancratius C1 10.00 u
RKDES C2 – DSS C2 10.00 u
RKDES C3 – NFC ?Brommer C1 12.00 u

Beachvolleybaltoernooi in 
The Beach zondag
Aalsmeer - Op zondag 7 decem-
ber organiseert The Beach het der-
de beachvolleybal- maandtoernooi 
van het seizoen 2008-2009. 
Tijdens de maandtoernooien wordt 
er op het overdekte zand in The 
Beach aan de Oosteinderweg op 
verschillende niveaus gespeeld (2x2 
hoog, 2x2 laag en 4x4 allround). De 
toernooien zijn voor iedereen toe-

gankelijk en er kunnen leuke prijzen 
gewonnen worden. Het 2x2 hoog 
toernooi start om 10.00 uur in de 
ochtend. 
Het 4x4 allround toernooi begint 
om 12.00 uur, gevolgd door het 2x2 
laag toernooi vanaf 14.00 uur. In-
schrijven? Surf naar www.beach.nl 
op stuur een mail naar: sportief@
beach.nl.

Jeugdtrainer gezocht bij 
atletiekvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Het aantal jeugdle-
den bij atletiekvereniging Aalsmeer 
groeit gestaag. Om die reden zoekt 
de vereniging daarom een nieuwe 
trainer of trainster voor de C/D ju-
nioren. Deze trainer draagt de zorg 
voor de een of twee trainingen in 
de week. Deze vinden plaats op de 
dinsdag- en donderdagavond. In-
dien mogelijk coördineert hij/zij de 
competitieploegen en wedstrijden 
van C/D junioren. Een verwante 
sportopleiding (zoals ALO) met er-
varing in de atletieksport is een pré 
maar niet het belangrijkste. Enthou-
siasme en het kunnen motiveren van 
kinderen in de leeftijdsgroep van 12 
tot en met 15 jaar is belangrijker 
dan diploma’s. De nieuwe trainer zal 

worden ondersteund door de reeds 
aanwezige enthousiaste jeugdtrai-
ners. Indien men een trainersoplei-
ding wil volgen is dat altijd mogelijk. 
Ook krijgt men een vergoeding. At-
letiekvereniging Aalsmeer bestaat 
sinds 1963 en heeft momenteel on-
geveer 220 leden. Jeugdleden, re-
creanten, wedstrijdatleten en vrij-
willigers vormen een enthousiaste 
vereniging die in de Sportlaan be-
schikt over een kunststof atletiek-
baan en goede kantine- en kleed-
voorzieningen. 
Meer informatie is te verkrijgen bij 
trainerscoördinator Erik Witpeerd, 
tel. 0297-870864 of erik@witpeerd.
nl. Zie ook verder www.avaalsmeer.
nl.

Drie waterpoloteams van 
Oceanus aan kop
Aalsmeer - Het gaat goed met de 
waterpoloërs van Oceanus. Drie 
teams van de club staan op dit mo-
ment eerste in hun competitie. Twee 
van die drie teams, Dames 1 en Jon-
gens Onder19, wisten daarbij tot nu 
toe ook nog ongeslagen te blijven. 
Voor de Dames 1 was het een druk 
weekend, zij moesten zowel op za-
terdag als zondag het zwembad in 
maar deden dat met overtuiging. 
Zaterdag werd De Dolfijn aan de 
kant gezet. Via de tussenstanden 
(1-2), (0-1), (1-6) en (1-4) kwam 
de 3-13 op het scorebord. De 
Oceanus doelpunten kwamen van 
Maartje Bunschoten, Inge Nieu-
wenhuizen, Femmy Vergeer, Marie-
ke Weijers, Suzanne Weijers en Wy-
ke Nieuwenhuizen. Zondag waren 
de Aalsmeerse vrouwen de Hilver-
sumse Robben/Tomingroep met de 
duidelijke cijfers 5-14 de baas. Inge 
Nieuwenhuizen, Wyke Nieuwenhui-
zen en Maartje Bunschoten schoten 
allen vier keer raak. Suzanne We-
ijers en Femmy Vergeer maakten de 
andere twee treffers. Dames 2 ver-
loor dit weekend met 7-4 van  De 
Aalscholver. De Jongens Onder19 
zijn deze competitie nog ongesla-
gen. Zij haalden dit weekend met 
een 0-26 zege op ZC Zeist wel heel 
ongenadig uit. Tussenstanden wa-
ren (0-8), (0-6), (0-5), en (0-7). Met 
zes treffers werd Dennis Reijnders 
topscoorder. Quintus Spruyt, Jeffrey 
Eickhoff, Davy Nab, Rick van Weer-
denburg, Istvan Spaargaren, Youri 
Berk en Jeffrey Reijnders tekenden 
voor de andere doelpunten. Ook de 
twee hoogste Heren teams deden 
het weer goed afgelopen weekend. 
Heren1 won in thuisbad De Waterle-
lie met 13-5 van BZC Brandenburg 
2. De doelpunten kwamen daarbij 
van Tim Mandjes (5x), Pim Cluist-
ra (4x), Paul Roberti (3x) en Arjen 
Loef (1x). Het seizoen van Heren 2 
verloopt ook zeer sterk. Zij moes-
ten eerder dit jaar één maal een 
verlies incasseren maar ze staan in 

de competitie met vijf punten voor-
sprong op nummer twee wel over-
tuigend aan de leiding. Afgelopen 
weekend wonnen de mannen met 
5-6 uit bij Watervlo. Brinio Hond 
(3x), Arjan van de Burgt (2x) en Don 
Rietvelt (1x) tekenden voor de tref-
fers. Heren 4 kon het dit weekend 
niet redden tegen De Meeuwen, 
zij verloren met 9-2. Van de jeugd-
teams deden de spelers onder 15 
het ook zeer goed. De Jongens On-
der 15 wonnen met een overtuigen-
de 1-18 van SG Amersfoort. Tussen-
standen waren (0-4), (1-6), (0-4) en 
(0-4). Met zeven treffers was Jef-
frey Reijnders topscoorder. Ande-
re doelpunten kwamen van; Istvan 
Spaargaren (4x), Jeffrey Eickhoff 
(3x), Sander Aarsman, Uzay Bayin, 
Sander Oomen, Kevin Melman (ie-
der 1x). Na een moeizame start van 
het seizoen lijken de spelers van het 
Gemengde Onder 15 team nu ook 
hun draai gevonden te hebben. Zij 
boekten hun derde zege op rij. 
Onder leiding van coach Joszef Szi-
ros werd met 3-7 gewonnen van 
De Dolfijn. Ook de jongste spelers, 
jeugd onder 11 jaar, wisten weer 
te winnen. Met 6-21 verslonden zij 
De Dolfijn. De dame in het gezel-
schap, Annebel Hendrix, werd met 
vijf treffers topscoorder. Bart Som-
meling (4x), Rik ter Reehorst, Mike 
van Weedenburg (beide 3x), Yves.
Maurice Vork, Kay Houdijk (beide 
2x), Sam de Beij en Sybe Andringa 
(beide 1x) waren goed voor de an-
dere punten. Het gemengde team 
Onder 13 en de Jongens Onder 17 
wisten dit weekend niet te winnen. 
Voor de Jeugd zijn er bij Oceanus 
teams met spelers van onder 19, 17, 
15, 13 en 11 jaar. Voor de aller jong-
ste kinderen van tussen de 6 en 9 
jaar is er ook nog het minipolo. In 
alle genoemde leeftijdscategorieën 
heeft Oceanus teams spelen maar 
nieuwe leden zijn natuurlijk meer 
dan welkom. Kijk voor meer infor-
matie op www.zsc-oceanus.nl.

Schaakcompetitie
AAS 2 kruipt door oog van 
de naald in Leiderdorp
Aalsmeer - Het tweede team van 
schaakclub AAS heeft in de derde 
ronde in de promotieklasse van de 
regionale competitie een benauw-
de 4-4 behaald tegen Leiderdorp 
2. Naarmate de wedstrijd vorder-
de begon het er slechter en slechter 
uit te zien voor de Azen. De bezoe-
kers kwamen op voorsprong door-
dat Henk Noordhoek in zijn minde-
re stelling met een kwaliteit min-
der niet genoeg tegenspel kon ont-
wikkelen. Toen de witte dame en 
toren zijn stelling binnenkwamen 
zwaaide Henk de witte vlag. To-
bi Kooiman speelde een solide par-
tij waarbij hij wel steeds wat min-
der ruimte had. Middels enig ruil-
werk wist hij dit nadeel steeds ver-
der weg te werken zodat de witspe-
ler zijn remise aanbod accepteer-
de. Jan Bosman kwam prima uit de 
opening en had de zwarte stelling 
flink verzwakt. Zijn opponent ver-
dedigde zich stug waarna Jan he-
lAAS een stuk cadeau deed. Toen 
ook Boudewijn Eijsvogel een neder-
laag moest incasseren (zijn stelling 
stortte in toen wit op f7 en e6 bin-
nenkwam) stonden de Azen tegen 
een 3,5-0,5 achterstand aan te kij-
ken en waren er weinigen die nog 
geloofden in een positief resultaat. 
Echter was dat het moment dat de 
Azen terugkwamen. Rene Jungen 
leek niet voldoende compensatie 
te hebben voor een geofferde pi-
on, maar de open lijnen richting de 
witte koning zorgde toch voor eni-
ge verwarring, waar Rene in lichte 
tijdnood optimaal van profiteerde. 
Ben de Leur zorgde voor de aanslui-
tingstreffer. Zijn tegenstander be-
stormde de witte stelling waarbij de 
witte torens niet bij machte leken 
om het tij te keren. Echter het las-

tigste is het winnen van een gewon-
nen partij, zeker wanneer de klok 
een woordje begint mee te spe-
len. De Leiderdorper mistte de juis-
te voortzetting (hoe lastig de stelling 
nog was bleek in de analyse) enke-
le keren waardoor Ben de aanval 
kon overnemen en alsnog een ip-
pon kon scoren. Olaf Cliteur zorgde 
daarna voor de gelijkmaker door in 
een eindspel met twee pluspionnen 
een ontembare e-pion naar de over-
kant te loodsen. Bij Dirk Goes was 
daarna het materiaal dusdanig uit-
gedund dat de remise hier het ge-
lijkspel vastlegde. AAS 2 heeft met 3 
matchpunten aansluiting in de sub-
top van deze klasse.
Schaakclub Aalsmeer schaakt iede-
re vrijdag in De Binding in de Zijd-
straat. Training en les wordt gege-
ven van 19.00 tot 20.00 uur, daarna 
gaan de schakers vanaf 20.00 uur 
de onderlinge strijd aan. Voor meer 
informatie: AJ Keessen (competi-
tieleider), tel. 0297-324459 of Henk 
Noordhoek (secretaris), tel. 0297-
268954. Homepage is http://www.
aas.leisb.org.

Snelschaken en spelletjes
AAS organiseert op vrijdagavond 
5 december het derde vijf minuten 
snelschaaktoernooi van het seizoen. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met webmas-
ter@aas.leisb.org. En op vrijdag-
avond 2 januari houdt AAS  weer 
een (bord)spelletjesavond, waarop 
het de bedoeling is dat andere bord-
spellen de revue passeren in plaats 
van schaken. Hierbij moet gedacht 
worden aan spellen, als Kolonisten 
van Catan, Carcassonne, Machia-
velli, Britannia, enz. Meer informatie 
via bovengenoemd emailadres.

Laatste competitieronde tafeltennis

Gelijkspel niet genoeg 
voor Bloemenlust 1
Aalsmeer - Op zich was de 5-
5 puntendeling met de nummer 3 
DOKO(V) 2 geen slecht resultaat 
voor Bloemenlust 1, maar om zich te 
handhaven in de derde klasse was 
een (bijna onmogelijke) 10-0 over-
winning vereist. Hervé Pategnies 
voldeed zelfs nog aan de opdracht 
om alles te winnen met drie enkel-
spelzeges én winst in het dubbel-
spel samen met Johan Berk. Solo 
lukt het minder goed bij Johan met 
drie nederlagen. 
Bart Spaargaren boekte één over-
winning en was heel dicht bij zijn 
tweede, die hij na een zeer span-
nende partij op een haar na mis-
te (13-11, 7-11, 13-11, 11-13, 9-
11). Het behalen van het kampioen-
schap in de vierde klasse wordt het 
doel voor de voorjaarscompetitie.

Team 2 mist derde plaats
Zonder te spelen is Bloemenlust 2 in 
de laatste competitieronde door het 
onderlinge resultaat van de concur-
rentie met 37 punten op de vierde 
plaats geëindigd. 
Nummer drie Kombijsport 3 ver-
overde 38 punten en de tweede 
plaats was met 42 punten voor Tem-
po Team 9. Genoeg perspectief dus 
voor een betere klassering in de vijf-
de klasse in de volgende competi-
tiehelft.

Vlak achter Rijsenhout
Bloemenlust 3 heeft een keurige 
6-4 overwinning geboekt op AM-
VJ 4, maar dat waren helaas 2 pun-
ten te weinig om Rijsenhout 4 van 
de tweede plaats te verdringen (on-
danks twee overwinningen op dit 
team). Zjimmy Kusztykiewicz be-
wees met drie gemakkelijke zeges 
wederom dat hij eigenlijk te sterk is 
voor de zesde klasse.
Irene Gerritsma moest elke wedstrijd 
even op gang komen en wist vervol-

gens wel twee keer tot winst te ko-
men. Ook Mees v.d. Broeck had wat 
opstartproblemen, maar besloot de 
avond goed door zijn laatste partij in 
winst om te zetten. 
Het dubbelspel was zeer spannend, 
maar werd door Mees en Zjimmy 
uiteindelijk met gering verschil ver-
loren (13-11, 8-11, 11-9, 7-11, 9-
11). 

Derde plaats team 4
Tilly Faber, Rob Faber en Philippe 
Monnier moesten proberen MEO 
4 uit Amsterdam van de tweede 
plaats in de zevende klasse-poule 
te verdrijven. 
Dat het een lastige klus zou worden 
stond van tevoren vast. Met een 7-
3 nederlaag heeft Bloemenlust het 
dan ook niet gered en eindigt dus 
als derde. 
Tilly kon geen potten breken. On-
danks goed verweer kon zij niet 
voorkomen dat de drie tegenstan-
ders hun partijen konden winnen. 
Rob kwam er ook twee keer niet aan 
te pas, maar wist wel één partij op 
bizarre wijze te winnen. Het was een 
uitgesproken service-duel: beide 
spelers wisten zich geen raad met 
elkaars service. Rob’s opslag was 
toch net iets lastiger en dus won hij 
in drie games, maar de laatste pas 
na 15-17! 
Philippe had het ook lang niet mak-
kelijk. Hij won wel twee keer, maar 
begon in zijn eerste wedstrijd met 
een verliespunt in vier games (laat-
ste game 12-10 voor zijn tegenstan-
der). Zijn winstpartijen gingen in 
vier resp. vijf games, waarbij hij in 
zijn laatste partij een achterstand in 
games moest goedmaken. 
Het dubbel Tilly/Rob redde het ook 
niet en verloor in vier games. Aldus 
kwam de eindstand 7-3 tot stand, 
wat een goede afspiegeling was van 
de krachtsverhouding.   

Voetbalcompetitie
Aalsmeer-SCW: Bikkelharde 
partij met gelijke einduitslag
Aalsmeer - Het was een bikkel-
harde partij voetbal, de streekder-
by SCW tegen VVA. Het leek of SCW 
alleen naar de Dreef was gekomen 
om VV Aalsmeer het spelen met al-
le mogelijke middelen te beletten. 
SCW werd daarin bijgestaan door 
scheidsrechter van Beek die de klei-
ne overtredingen zag en bij echte 
zware overtredingen deed alsof zijn 
neus bloedde.  Met de blessure van 
Thomas Harte speelde Dirk Jan v.d. 
Meer als voorstopper en kwam Timo 
Rijsterborgh rechtsback te staan. 
SCW had zijn speltype al gauw klaar 
en tackelde dat het een lieve lust 
was. Aalsmeer begon te afwach-
tend aan de partij en probeerde 
met voetbal van achter uit langs de 
grond de spitsen te bereiken. Ach-
terin bij SCW kende men geen me-
dedogen met de gebroeders Yildiz 
en Milton Cooman. Aalsmeer kreeg 
veelvuldig vrije trappen mee, maar 
de lengte bij SCW wist daar wel 
raad mee. SCW kreeg in de eerste 
minuut met een vrije trap de eerste 
kans op een doelpunt, maar de bal 
ging rakelings over. 
Al in de zesde minuut sloeg de vlam 
in de pan toen Salih Yildiz  in kansrij-
ke positie onderuit werd gehaald en 
voor eigen rechter wilde spelen. De 
scheidsrechter van Beek wilde niets 
zien. Het was een open wedstrijd 
en het hoge tempo van Aalsmeer 
drukte SCW op eigen helft. Met ge-
vaarlijke counters, meestal opge-
zet door Vincent Ammerlaan moest 
Aalsmeer attent blijven.  Milton Coo-
man vroeg het uiterste van de kee-
per in de dertigste minuut. Een vrije 
trap , vlak daarna, op 28 meter van 
het doel werd op schitterende wijze 
door Vincent Ammerlaan over kee-
per René Jonker in de kruising ge-
schoten, 0 -1. Een vrije trap op slag 
van rust van Milton Cooman spet-
terde via de lat over. Aalsmeer be-
gon sterk aan de  tweede helft en 
SCW kon niet anders dan een muur 
oprichten voor keeper Jeroen Pat-
huis en met gevaarlijke slidings de 
Aalsmeer aanval ontwrichten. Ilker 
Yildiz schoot in de vijftigste minuut 

vrij voor de keeper op de paal. Het 
zat Aalsmeer niet mee. Goed kee-
perswerk, maar ook te gehaast spe-
len, stonden doelpunten in de weg. 
Het publiek kwam aan zijn trekken. 
Zeker 350 man had de weg naar 
dit duel aan de Dreef gevonden. Zij 
werden niet teleurgesteld. De beide 
elftallen gingen vooral in de twee-
de helft meer over de streep dan er-
voor. Scheidsrechter van Beek gaf 
alleen voor praten en kleine overtre-
dingen een gele kaart. Een voorzet 
in de vijfenzestigste minuut van Ali 
Keles kopte Ilker Yildiz naast. Een 
minuut later werd Sergio Preegers 
gewisseld voor Timo Rijsterborgh 
en tien minuten later kwam Quan-
tin Bosnie het veld op voor de ge-
blesseerde Furgel Cairo. Met snel-
le counters was SCW een paar keer 
gevaarlijk voor het doel van René 
Jonker. Vooral de laatste man Burak 
Sitil speelde een zeer goede wed-
strijd en klaarde elke klus voor zijn 
doelman. Kilometervreter Ruud den 
Hooglander bracht met zijn werklust 
keer op keer de SCW-ers tot wan-
hoop. In de tachtigste minuut mocht 
Wieger Visser het veld op voor Dirk 
Jan v.d. Meer. Een snelle counter 
van SCW bracht Jeroen Alderden 
op vrije doortocht naar René Jonker. 
Een tackle van Dion Bogaard, net 
buiten het strafschop gebied, lever-
de alleen een vrije trap op. Dion Bo-
gaard kon met rood de kleedkamer 
opzoeken. Toen niemand meer aan 
een doelpunt dacht, schoot Ali Ke-
les,  de stille kracht , in de drie mi-
nuten extra tijd van wel dertig meter 
langs iedereen toch nog de verdien-
de 1 – 1 in. 
Scheidsrechter van Beek vond het 
wel goed en was blij dat hij de partij 
kon affluiten. Aanstaande zaterdag 
6 december wacht Aalsmeer weer 
een krachtmeting. Dan speelt Aal-
meer tegen koploper Overbos aan 
de Dreef. Aanvang 14.30 uur. Wie 
van goed en aanvallend spel houdt 
dan zal deze middag zeker aan zijn 
trekken komen.  

Jack van Muijden

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 25  november
Lijn A
1. Rita en Wim Ritzen 60.71
2. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk 56.07
3. Ger Lubbers en Willy Stokman 55.00
4. An v.d. Bijl en Rita van Leeuwen 54.64 
5. Jan en Jaap Geleijn 53.93
6. Martin Lammers en Christien Blom 52.50
7. Theo Blom en Ko van Es 46.79
8. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 46.43
9. Matje en Juul Wentzel 45.36
10. Hero Janzing en partner 43.93
11. Joris v.d. Zwaard en Tiny Klootwijk 42.86
12. Jan en Henny Jooren 41.79
Lijn B
1. Tiny Bartels en Bea van Diemen 63.39
2. Jasper en Coby Blom 58.33
3. Nelly Mul en Marry Tulp 55.06
4. Klaas Maarse en Adri Otto 54.76
5. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 54.17

6. Pieter en Erna Jongkind 52.68
7. Gerrit en Coby van Leeuwen 50.60
8. Leny Delfos en Alex Pannekoek 49.40
9. Lucas Rombouts en Gert Wentzel 49.40
10. Fr. Daudel en Tilly Eveleens 48.21
11. Gré Aaartse en Lien Noordam 46.43
12. A. Korenromp en M. v.d. Laarse 46.13
13. H. Koperdraad en J. v. Zwieten 36.01
14. Sima Visser en Saskia v. Dongen 35.42
Lijn C
1. Bep Brockhoff en Ank Rodenburg 63.93
2. Maarten en Mary Jongkind 60.36
3. Leny Lubbers en Wil Oor 56.79
4. Ingrid Smit en Trudy Stokkel 56.07
5. Gladys Maarse en partner 55.71
6. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 53.93
7. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 53.21
8. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 52.14
9. Rina en Laurens Veldt 51.43
10. An Joore en Mien v.d. Laarse 35.36
11. Remmy Doornbos en T. Molenaar 33.93
12. Carla en Jan Verwoerd 27.14
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Voetbalvereniging Aalsmeer
A1 laat koploper ontsnappen
Aalsmeer - De laatste wedstrijd 
van de eerste periode in de 1e klas-
se A trad VV Aalsmeer A1 afgelopen 
zaterdag aan tegen de nog onge-
slagen koploper Blauw Wit Amster-
dam A1. In het eerste half uur maak-
ten de Aalsmeerder indruk tegen de 
Amsterdammers. Het balbezit was 
dan wel voor het grootste deel aan 
Amsterdamse zijde, de kansen wa-
ren echter voor VV Aalsmeer. Na-
dat Calvin Koster na 3 minuten spe-
len de 1-0 op het scorebord had ge-
bracht, verdubbelde Hans van der 
Schilden deze voorsprong op schit-
terende wijze met een diagonaal 
schot na 23 minuten. BWA creëerde 
wel druk, maar geen kansen en na 
een klein half uur spelen had Kos-
ter oog in oog met de doelman de 
3-0 op zijn schoen, maar hij mistte 
jammerlijk. Een tweede vrije door-
tocht werd even later onterecht te-
ruggevlagd en een kopbal van Step-

han van der Zwaard werd nog net 
op de lijn gered, waardoor de Am-
sterdammers in de wedstrijd bleven. 
Bij de enige twee kansen, die zij die 
eerste helft kregen, lieten ze des-
ondanks hun klasse zien en stond 
het nog voor rust weer gelijk, me-
de door slecht uitverdedigen van 
de Aalsmeerse ploeg. Direct na rust 
kreeg VV Aalsmeer de bal wederom 
niet snel genoeg weg uit de buurt 
van het eigen strafschopgebied en 
wist Blauw Wit op voorsprong te 
komen. Ondanks een groot aan-
tal kansen en mogelijkheden wist 
VV Aalsmeer niet meer tot scoren 
te komen en verloor het wederom 
een wedstrijd op zeer ongelukki-
ge wijze. Desondanks gaf het ver-
toonde spel hoop op een betere toe-
komst in de tweede periode, die ko-
mende zaterdag van start gaat te-
gen Texel ‘94 A1, thuis aan de Dreef 
om 14.30 uur.

Nieuwe vlag bij VVA in top
Aalsmeer - Voorafgaand aan de 
wedstrijd Aalsmeer tegen SCW op 
zaterdag 29 november werd onder 
toeziend oog van Fons Overwater, 
directielid van Flynth adviseurs en 
accountants BV hoofdsponsor van 
de VVAalsmeer, de oude LTB vlag 
gestreken en de nieuwe Flynth vlag 
gehesen. 
Flynth ook sponsor van eredivi-

sie club AZ uit Alkmaar, heeft ves-
tigingen in het gehele land. Voor-
heen onder LTB was men meer een 
agrarisch gerichte onderneming. 
Maar nu verzorgt Flynth een volle-
dig dienstverleningspakket. Op de 
foto hijst Fons Overwater de Flynth 
vlag. Voorzitter Klaas Engelvaart 
en penningmeester Jan Koster van 
VVAalsmeer kijken toe.

Ron Dominicus en Danny Zorn speelden de finale.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Ron Dominicus domineert
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was weer een dartavond in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Vaste 
klanten waren aanwezig, maar ook 
onregelmatig komende darters en 
nieuwkomers, elke keer is het weer 
een nieuwe mengelmoes van deel-
nemers. Dit keer waren gaven zestig 
heren en acht dames acte de pré-
sence. Vijftien gevulde dartborden 
in één ruimte, het blijft een prach-
tig gezicht. De grote vraag aan het 
begin van de avond is wie er aan 
het einde van de avond in de finales 
staan. Vele darters komen daarvoor 
in aanmerking. Een nieuweling of 
een oudgediende, alles is mogelijk. 
Zo ook op de zevende speelavond 
van het zevende seizoen van de 
Poel’s Eye. De finalisten van de vori-
ge speelavond bereikten de kwartfi-
nales. Waar Gerard echter met klein 
verschil ver(F)loor, bereikte Lex wel 
knap de halve finale. Christopher 
Brouwer, John Koster en Harm van 
Bezouw bereikten ook allen knap de 
laatste acht. De finale ging uitein-
delijk tussen de debuterende Ron 
Dominicus en ‘oudgediende’ Danny 
Zorn. Nu is Danny geenszins oud, 
maar alleen al dit seizoen stond hij 
drie keer in de finale. Het lukte Dan-
ny echter niet om voor de vijfde keer 
ooit een speelavond te winnen. Ron 
Dominicus debuteerde dus toepas-
selijk op dominante wijze met een 
speelavondoverwinning. Zowel Ron 
als Danny kregen prachtige planten 
van Baardse BV. Resultaten vanaf de 
kwartfinales: Floor van Zanten wint 
van Gerard Klijn,  Danny Zorn wint 
van Christopher Brouwer, Lex Nijp 
wint van John Koster, Ron Domini-
cus wint van Harm van Bezouw. 

Halve finales: Danny tegen Floor en 
Ron tegen Lex. De finale werd uit-
eindelijk gespeeld tussen Ron en 
Danny. Ron won deze partij. Wie 
op de avond een stroeve start in de 
poule maakte, belandde in de Sco-
neronde. In de Sconeronde wacht-
te de ‘scone’ taak om weer het goe-
de gevoel terug te vinden. Wijnand 
Kool is hier ondertussen een spe-
cialist in. Voor alweer de tweede 
keer dit seizoen won hij de Scon-
eronde. Hiermee overtreft hij nu al 
vorig seizoen. Toen bereikte hij ook 
twee keer de finale, maar verloor er 
hier één van. Resultaten Sconeron-
de vanaf de kwartfinales: Wijnand 
Kool wint van Bas Aupers,  Arnold 
Sluys wint van Robertino Zonne-
veld, Stefan Pouw wint van Jan van 
Zanten, John Kater wint van Den-
nis Meijer. Halve finale: Wijnand te-
gen Arnold en Stefan tegen John. 
Finale: Wijnand wint van Stefan. De 
hoogste finish van de avond was 
een mooie score van 146, die ge-
gooid werd door Richard Haaima. 
Ook werd de lijst van 180-gooiers 
weer uitgebreid. Gilbert van Eijck 
was dan ‘eindelijk’ één van de nieu-
we toetreders van de Club van 180. 
Winnaar Ron ‘natuurlijk’ ook. Ange-
lique Maarse gooide ook een 180-
er. Maar zij presteerde nog meer, 
volgende week volgt een uitgebreid 
verslag van de dames. De volgende 
speelavond is volgende week vrij-
dag12 december.  Men hoeft geen 
lid te zijn van Poel’s Eye, of van te-
voren zijn of haar komst aan te ge-
ven. Men hoeft zich enkel met drie 
pijlen vóór kwart voor acht bij het 
Dorpshuis in Kudelstaart te melden. 
De minimum leeftijd is 15 jaar.

Gerard Klijn aan kop in 
money darts-toernooi
Kudelstaart - Het een na laatste 
toernooi in het money darts-circuit 
is zaterdag 22 november gespeeld 
in sportcafe de Proosdijhal. Veer-
tien darters gingen de strijd aan. 
Er werd fel gestreden door de da-
mes en heren om de beste plaat-
sen. Beste darter bleek uiteindelijk 
Gerard Klijn. Hij staat momenteel 
fier aan kop met 27 punten. Plaats 
twee was voor Alex Adema, op drie 
is Rob Struiksma geëindigd en op 
vier Leonie Bodewus. Gerard Klijn 
had overigens ook de hoogste finish 
met 130 punten. Er zijn geen 180-
ers gegooid. De achtste en laatste 
toernooi-avond is op zaterdag 13 
december vanaf 20.00 uur.  Deelna-
me kost 3 euro per persoon. Het fi-

naletoernooi tot slot op 20 decem-
ber gaat gespeeld worden met de 
eerste zestien van de plaatsingslijst. 
Deze zestien darters moeten wel 
aan minimaal vier van de totaal acht 
toernooien deelgenomen te hebben. 
Er wordt altijd gestart met een pou-
lesysteem. Er zijn punten te verdie-
nen in elke gewonnen ronde, zelfs 
ook in de verliezersronde. De hoog-
ste finish van elk toernooi krijgt ver-
der een punt extra. De organisa-
tie van de money darts-toernooien 
is in handen van uitbater Joep van 
Gastel en toernooideskundige Pim 
Weberink. Voor informatie kan ge-
beld worden naar 0297-327823 of 
06-24504321. Meer weten? Kijk op 
www.w.hermanns2@kpnplanet.nl.

Bart Auee speelde een sterke pot en zorgde mede voor de ruime overwin-
ning.

Schaakcompetitie
Overtuigende winst SCA 2
Aalsmeer - Het tweede team van 
Schaakclub Aalsmeer heeft flink 
huisgehouden in de thuiswedstrijd 
tegen Santpoort 4. Met 6-2 werd 
er ruim gewonnen. Santpoort was 
met een zeer jeugdig team naar 
Aalsmeer gekomen en leek voort-
varend aan de wedstrijd te begin-
nen. Zo werd Peter Buis al vroeg 
in de tang genomen en verloor hij 
een stuk door een venijnige aanval. 
Ook Elham Wasei kreeg het danig te 
verduren tegen een oude bekende. 
Arie Spaargaren zorgde echter voor 
de eerste uitslag. 
Met een pionoffer had Arie de zwar-
te stelling geopend, waarna hij met 
enkele krachtige zetten een stuk en 
de partij won. Gerrit Harting gaf zijn 
jeugdige tegenstander niet eens 
de kans om fatsoenlijk zijn stuk-
ken te ontwikkelen, maar vloog hem 
spreekwoordelijk naar de keel. 2-0. 
Ondertussen kreeg Jan van Willigen 
een gevaarlijk uitziend initiatief op 
de damevleugel over zich heen. Jan 
had echter verder gekeken en zag 
dat zijn stukken opperbest kwamen 
te staan. Jan kreeg hierdoor een 
prachtige vrijpion, waarna met nog 
heel veel moeite de winst een feit 
was. Peter Verschueren en Bart Au-
ee hadden lange tijd sterke tegen-
stand, maar toen het om de punten 
ging waren de Aalsmeerders er als 
de kippen bij om hun tegenstanders 
te tackelen. Helaas kon Elham het 
net niet bolwerken, maar gelukkig 
zorgde Koen Beentjes alsnog voor 
de ruime overwinning. Terecht was 
Koen helemaal in zijn nopjes met 

een prachtig paard in zijn eentje de 
gehele witte strijdmacht in bedwang 
hield. De overige stukken van Koen 
hadden het vervolgens makke-
lijk om de boel op de ruimen. Eind-
stand: 6-2
tussenkop: Clubcompetitie
Ondanks verlies in de tiende ron-
de tegen Joran Donkers is Rik Konst 
winnaar geworden van de eerste 
periode. Samen met hem schaakten 
nog vier mannen 6 punten bij elkaar, 
maar Rik was degene die daar de 
minste partijen voor nodig had: 8. In 
de tiende ronde zorgde Hans Pot bij-
na voor een sensatie. Hans was nog 
ongeslagen dit jaar en mocht het nu 
opnemen tegen koploper Erik Ko-
renwinder, die al heel wat ervaring 
heeft op het hogere niveau. Hans 
was echter voor de duvel niet bang 
en stond gewoon goed te schuiven. 
Hans zette zijn stukken op de goede 
velden en kreeg een prima stelling. 
Sterker nog: hij kwam gewoon een 
pion voor. Op het moment suprème 
koste een klein overzicht hem ech-
ter de partij. Hans zette namelijk zijn 
paard op een prachtig sterk veld, 
maar helaas voor hem, kon Erik hem 
zo van het bord af graaien…
Uitslagen 10e ronde clubcompetitie
Hans Pot - Erik Korenwinder        0-1
Joran Donkers - Rik Könst              1-0
Abdul Wasei - Cees Verburg            0-1
Tom van der Zee - Vincent Jongkind      0-1
Ron Klinkhamer - Leo Buis               rem
Jos Bakker - Han Carpay             1-0
Ahmadshah Ebadi - Jan Holla              0-1
Willem Alderden - Jan v.d. Laarse          rem
Clemens Koster - Marco Hutters            1-0

Florimex-baanloop bij AVA
Aalsmeer - Aankomende woens-
dag 10 december is iedere hardlo-
per of jogger weer welkom op de at-
letiekbaan om 12 ½ rondjes op de 
baan af te leggen. 
Er wordt dan exact 5 kilometer ge-
lopen. Aan de finish staan ervaren 
juryleden die de exacte tijd opne-
men. Deze baanlopen worden el-
ke tweede woensdag van de maand 
georganiseerd. De aanvang is altijd 
exact 20.00 uur. Het is een uitste-
kende gelegenheid om voor zich-
zelf na te gaan hoe het met de con-
ditie gesteld is en welke vorderin-
gen men maakt indien men in trai-
ning is. Na afloop wordt er altijd een 

groot aantal prachtige planten ver-
loot. Deze worden geschonken door 
Florimex International. Tevens krij-
gen alle deelnemers die tien keer of 
meer in een jaar geweest zijn, ook 
van dezelfde firma een prachtig 
prijsje. Door de atletiekvereniging 
wordt na afloop van een seizoen een 
oorkonde met alle tijden verstrekt 
indien men drie keer of meer heeft 
meegedaan. 
Deelname aan de 5 kilometer baan-
loop kost 2 euro. Inlichtingen zijn te 
verkrijgen in de kantine van de at-
letiekvereniging in de Sportlaan op 
de avond zelf of bij Marja v.d. Sluis, 
tel. 322117.

Tomas, Sabine, Herman en Julitta één
Nat en kil tijdens jaarlijkse 
ING Ringvaartloop
Aalsmeer - Onder bijzonder zware 
weersomstandigheden heeft afgelo-
pen zondag de jaarlijkse ING Ring-
vaartloop plaatsgevonden. Hoewel 
bij de start  om 11.00 uur op de at-
letiekbaan van Aalsmeer een hon-
derdtal atleten zich in soms nog 
luchtige sportkleding zich meld-
de voor de 5 en 16 kilometer, bleek 
achteraf dat thermokleding beter op 
zijn plaats was.  De atleten voor de 
5 kilometer kwamen allen nog voor 
de grote buien binnen met de loka-
le jeugdatleet Tomas Baars als on-
betwiste winnaar in een mooie tijd 
van 19.28, op de voet gevolgd door 
Jan van Bruggen en Bert Heuzen in 
respectievelijk19.49 en 23.01. Bij de 
dames was er een knappe overwin-
ning te noteren voor Sabine Brock-
hoff in een tijd van 26.52
De atleten voor de 16 kilometer 
hadden het echter zwaarder te ver-
duren. Gedurende de loop langs de 
Ringvaart veranderde het parcours 
in een nat, kil en wit sneeuwland-
schap. De eerste kilometers had 
men ook nog te maken met stevige 
tegenwind. Halverwege de loop kre-
gen de vele lopers tevens inzage in 
de ontwikkeling van de nieuwe tun-
nel onder de Ringvaart.  Gelukkig 
voor de organisatie is er niemand 
per abuis de tunnelbuis ingelopen. 
Bij het 10 kilometerpunt nabij de 

Schipholbrug draaide men gelukkig 
weer richting Aalsmeer en kon men 
aangespoord door de rugwind weer 
aanzetten voor de laatste 6 kilome-
ter richting atletiekbaan. Na 57.04 
minuten lukte het  Herman Lee-
man als eerste over de finishstreep 
te komen. Gezien het barre weer 
een mooie tijd, maar niet voldoen-
de voor verbetering van het par-
coursrecord. Ook de nummers twee 
en drie wisten nog onder het uur te 
blijven, Randy Hendriks in 57.50 en 
de lokale held uit de Kwakel Corne 
Klein in 59.56. Bij de dames was er 
een knappe overwinning voor Julitta 
Boschman in 1.08.50. Ook hier weer 
geen verbetering van het parcours-
record. De echte bikkels en toppers 
kwamen veel later binnen, want hoe 
langer men in de sneeuw  over 16 
kilometer  loopt, hoe heldhaftiger 
het eigenlijk is.
Gelukkig wachtte er voor iedereen 
warme erwtensoep in de kantine, 
alsmede een leuke herinnering, ter 
beschikking gesteld door de spon-
sor ING. Naast de sportieve presta-
ties mag natuurlijk ook het geweldi-
ge werk van een veertigtal vrijwilli-
gers niet vergeten worden, die alles 
in goede banen geleid hebben. On-
danks het gure weer heeft iedereen 
weer kunnen genieten van een bij-
zonder sportieve dag. 

MiDi’s nieuwe ZABO-koploper
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie is op zaterdag 29 no-
vember voortgezet in sporthal de 
Bloemhof en op het programma 
stond ondermeer de ontmoeting 
tussen de nummers 1 en 2 van de 
ranglijst. Het betrof de zesde speel-
ronde van het huidige seizoen en 
de wedstrijden stonden onder des-
kundige leiding van de scheidsrech-
ters Klaas Boekel en Mike van Mil-
tenburg. De openingswedstijd ging 
tussen De Jet Set BV en LEMO Gaat 
Los. Het publiek zag vele doelpun-
ten en bij het eindsginaal gaf het 
scorebord een uitslag aan van 11-
3 in het voordeel van de Jet Set BV. 
De tweede wedstrijd van het avond-
je ZABO was een stuk spektaculair-
der. LEMO tegen Accon zou span-
nend blijven tot de laatste seconde 
van de partij. Accon kwam sterk uit 
de startblokken en liep in de eerst 
helft uit naar een 0-3 voorsprong. 
Die derde treffer viel vlak voor het 
rustsignaal. In de tweede helft wist 
LEMO zich te ravancheren. Hans 
Wessels zorgde met een geweldig 
doelpunt voor de aansluitingstref-
fer. Vanaf links stifte hij de bal over 
de doelman in de kruising van het 
doel: 1-3. Vervolgens trok LEMO de 
stand gelijk (3-3) en daaropvolgend 
scoorden beide ploegen nog één-
maal (4-4) ondermeer door treffers 
van Robert Wey (Accon) en Joey 
Resoort (LEMO). Uiteindelijk sloot 
LEMO het duel af als winnaar. Pe-
ter Könst scoorde vlak voor tijd met 
een gerichte schuiver en werd daar-
door matchwinanar. Einduitslag 5-4 
voor LEMO. Het derde zaalvoetbal-
duel van de zesde ZABO-speelron-
de, die tussen Piller Sport en DGL, 
kende eveneens een hoog span-

ningsgehalte. Beide ploegen toon-
den veel strijd en bleven gedurende 
de hele wedstrijd continue dicht bij 
elkaar. Even was er sprake van een 
marge van twee goals (5-3 voor Pil-
ler Sport) dat in de tweede helft snel 
werd gedicht  door DGL (5-5). Hier-
opvolgend scoorden beide ploe-
gen nog eens tweemaal en zagen 
de toeschouwers een tussenstand 
van 7-7. Tijdens de hectische slotmi-
nunten bleek Piller Sport het meest 
gelukkige team en won de wed-
strijd uiteindelijk met 8-7. De topper 
van de avond was het slotduel tus-
sen Sportcafé de MiDi’s en koplo-
per Mantel Makelaars. Ook bij de-
ze wedstrijd werd het publiek ge-
tracteerd op veel doelpunten. Bij de 
wissel leidde Sportcafé de MiDi’s 
met 5-3. In de tweede helft werd de-
ze voorsprong niet meer uit handen 
gegeven. De marge bleef continue 
in tact en via 9-6 eindigde de wed-
strijd tenslotte in een 11-7 overwin-
ning voor Sportcafé de MiDi’s. Door 
dit resultaat is Mantel Makelaars 
de koppositie kwijtgeraakt hoewel 
het team een wedstrijd minder heeft 
gespeeld dan de nieuwe koploper 
van de ZABO. Danzkij de zege van 
Sportcafé de MiDi’s staan er nu vijf 
ploegen dicht op elkaar in de kop 
van de ranglijst. Het team van Ea-
sy Beveiliging was vrij voor speel-
ronde 6.
Stand na speelronde 6: Sportcafé 
de MiDi’s 6-13; Mantel Makelaars 
5-12; De Jet Set BV 5-12; Easy Be-
veiliging 5-9; Piller Sport 5-9; LEMO 
5-6; DGL 6-5; Accon 6-4; LEMO 
Gaat Los 5-0. De zevende speelron-
de van de ZABO volgt op zaterdag 
13 december in de Proosdijhal Ku-
delstaart, aanvang 18.30 uur. 

Koppelkaarten bij Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 11 sep-
tember wordt weer een speelavond 
in buurthuis ’t Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat gehouden. Kop-
pelklaverjassen staat op het pro-
gramma. De zaal is open vanaf 19.30 
uur, om 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld onder de koppels. 
Het klaverjassen op 27 november 

is gewonnen door J. Alderden met 
5619 punten. Op twee  is J. de Nooij 
geëindigd met 5566 punten, op drie 
L. de Nooij met 5524 punten, op vier 
P. Villerius met 5461 punten en op 
vijf M. van der Vaart met 5357 pun-
ten. De marsenprijs was voor de 
heer Bleeker en de poedelprijs voor 
J. Buijs.

Diploma voor afzwemmers
Aalsmeer - Op zaterdag 29 no-
vember jl. was er een groots af-
zwemfeest in zwembad De Water-
lelie. Twee zwemdiploma’s van het 
zwem ABC werden afgenomen voor 
148 kinderen van de zwemlessen. Er 
werd met kleding gezwommen, door 
het gatenzeil gedoken, borst- en 
rugcrawl gedaan en tot slot natuur-
lijk een minuut gewatertrappeld. De 
kinderen voor het A-diploma waren 
als eerste aan de beurt. 
De groep was verdeeld over twee 
keer 45 minuten en alles verliep op 
rolletjes. Daarna werd er in twee 
groepen afgezwommen voor het B-
diploma. 
Gelukkig ging alles goed en dolblij 
ging iedereen huiswaarts met het 
felbegeerde diploma in de tas. Om-
dat een aantal kinderen er zaterdag 
niet bij konden zijn, werd er dinsdag 
2 december nog een klein afzwem-
feestje gehouden voor 14 kinderen 
voor hun A en B diploma. 
Het volgende afzwemfeest is op za-
terdag 17 januari voor de diploma’s 
A, B en C.

Voor het A-diploma zijn ge-
slaagd:
Ilse Bartels, Jet van Beek, Lars van 
Beek, Joey van den Berg, Kevin Böl-
te, Denice Bonte, Shannon Boom-
gaard, Teddy Boon, Floris Bor, Jor-
dy Bouwmeester, Liam Breebaart, 
Anne Mille Broekman, Minke van 
Dijk, Rico Dijkstra, Nyah Ferguson, 
Elishja van Gijzel, Madelief Groen, 
Naomi Groenendijk, Mika van Groe-
ningen, Sam van Grondelle, Britt de 
Groot, Bobby de Groot, Abel Vin-
cent de Groot, Koen de Haan, Brad 
van Halm, Melanie Haytsma, Rap-
haël Hilkman, Elise van Hilten, Gijs 
Hockx, Joren Hofmeester, Casper 
Hoogeveen, Iris Hoogland, Famke 
van der Hoorn, Romy Katjee, Cas-
per de Keijzer, Ilse Klarenbeek, Wil-
co Kool, Jeska de Kroon, Michel-
le Kuiper, Joep Litjens, Rosalie En-
de van Maanen, Isaya Mader, Tara 
Meekel, Britt Meeuwig, Jos Neerhof, 
Jordy Nieuwendijk, Dylan Nieuwen-
dijk, Jorrit van den Oetelaar, Isabelle 
Oost, Boas Overwater, Sadik Özcan, 

Tim Pappot, Zoë Parsons, Fleur Pau-
wels, Maik Pesch, Wibo Petersson, 
Suus Prent, Eline Iris Reitsma, Marta 
Rentenaar, Krijn van Rhee, Tim van 
Roozendaal, Mariam Sharba, Swen 
Siebeling, Julia Siemer, Julian Smis-
saert, Rick Steensma, Sarissa Steu-
ten, Eline Stokman, Floris van Til-
burg, Kik van Veen, Jade van Veen, 
Griffin van der Veldt, Martijn Ver-
woert, Isa Verzeilberg, Naomi Visser, 
Julian Vogel, Youri de Vries, Sander 
Wijfjes, Edward Zammit, Rick van 
Zonneveld, Hessel Timmerman, No-
ah Vos, Ramon Baas, Lily Haakman, 
Remco Bouwland, Joram van de Vel-
de, Tinus Grabijn, Kieran Carroll.

B-diploma’s zijn uitgereikt aan:
Lisa Sonia Engelina Wolterman, Luuk 
Zuijdendorp, Yael Sanderese, Noa 
Sanderse, Julie Rio Claire Eijpe, Thijs 
van der Loo, Niels Adelaar, Robin 
Baars, Elaine van Bakel, Junior Bak-
ker, Roger Bartels, Michelle Bezuij-
en, Meagan Ann van Binsbergen, 
Sander Boot, Leon Maxim Braacx, 
Kimberley Breuring, Tess van Bus-
sel, Sam Cardol, Cecilia Ana Chidi-
chimo, Jamie van Doorn, Charlot-
te van Egmond, Anna van der Fluit, 
Sem Geleijn, Tristan van Gilst, Jo-
chem Heins, Sil Heins, Lindsey Her-
togh, Vera Hessels, Jesse Hoekstra, 
Ian Hullegie, Melody van der Jagt, 
Koen de Jonge, Marit Koops, Saina 
de Kroon, Joy van Leeuwen, Pascal 
Millenaar, Cody Moelker, Jonas Mur, 
Milan Nanninga, Donna Nap, Ra-
fael van Os, Kirill Polovtsen, Annabel 
Pronk, Luuk Puplichuizen, Anouk 
Quakernaat, Jonas de Reus, Niels 
Rewijk, Fay de Rijk, Luke Robinson, 
Rick van de Rotten, Yannish Sagoe-
nie, Mayke Schrama, Iris Slootweg, 
Stevey Sollet, Laudine Spaargaren, 
Luuk Spring in ‘t Veld, Maico Stuart, 
Dionne van der Terp, Justin Vahrme-
ijer, Jeremy Verburg, Serge Viereck, 
Stan Vincken, Jelle Visser, Jochem 
Voorn, Debbie Voshart, Daan de 
Vries, Tessa de Vrind, Jasmijn War-
merdam, Fleur Warmerdam, Nadi-
ne van Westrenen, Marijn Zantingh, 
Julian de Leeuw, Lotte Zethof, Teun 
van der Zwan.
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Sinterklaasfeest met dj Piet 
bij SV Omnia 2000
Aalsmeer - Het was spannend op 
woensdag 26 november. Zou dj Piet 
wel komen? Maar liefst 160 kinde-
ren zaten te wachten en zongen en 
dansten omdat dj maar niet kwam 
opdagen. Totdat de telefoon ging 
bij de presentatrice, daarna wisten 
de kinderen eindelijk wat er aan de 
hand was: Dj Piet vond dat pj Piet 
van de televisie een grote oplichter 
was. Hij had het door dj geschreven 
liedje gestolen en nu had dj er totaal 
geen zin meer in! Hij was lekker bij 
sint thuis op de bank blijven zitten 
en was helemaal niet van plan om 
naar het Dorpshuis te komen. Mari-
elle en de kinderen moesten van al-
les uit de kast halen om hem ervan 
te overtuigen dat hij de allerliefste 
en allerleukste piet was. Uiteinde-
lijk was het gelukt toen dj Piet hoor-
de dat er wel 160 kinderen op hem 
zaten te wachten. Terwijl dj onder-
weg was, gingen de kinderen en de 
zaalpietjes nog flink door met zin-
gen. De danspietjes waren al opge-
warmd met een leuk dansje op het 
liedje van de club van sinterklaas ‘de 
grote onbekende’. Na hard geroep 
van de kinderen stak piet zijn neus 
om de hoek, maar hij wilde niet naar 
binnen komen. 
Na diverse pogingen om hem over 
te halen, gingen de kindertjes on-
der de stoelen zitten om dj Piet om 
de tuin te leiden. Piet trapte erin en 
kwam de zaal binnen. Toen hij door-
had dat hij in de maling was geno-
men, verdween hij weer achter de 
deur. Mariëlle zei hem dat hij zich 
niet meer moest aanstellen en dat 
hij nu gewoon binnen moest komen. 

Hierna kwam het helemaal goed: 
De kinderen gingen  zingen voor dj, 
want hij was tenslotte jarig en ver-
schillende kinderen mochten het 
podium op om voor dj te laten zien 
wat ze allemaal doen op de gymver-
eniging. Na de pauze met limona-
de en pepernoten werden de stoe-
len aan de kant gezet, zodat Mari-
elle met de kinderen een leuk dans-
je kon instuderen voor de sint. Dat 
ging best lekker, het dansje zat er zo 
in! Na wat roepen en zingen kwam 
eindelijk sinterklaas om dj Piet te fe-
liciteren met zijn verjaardag. Het ca-
deautje voor dj Piet was een prach-
tige medaille met daarop de tekst 
dat hij de allerliefste piet is. Toen 
was het tijd voor de disco: Dj ging 
de zaal in en met de kinderen liep hij 
de polonaise en deed hij aan jum-
pen. Daarna hebben de kinderen 
sint uitgezwaaid, want hij moest na-
tuurlijk weer verderop, druk, druk, 
druk. Omdat dj jarig was, ging hij de 
kinderen nog trakteren op wat lek-
kers en een klein cadeautje. 
Hij bedankte alle kinderen dat ze 
op zijn feestje waren gekomen en 
vroeg of hij volgend jaar weer zijn 
verjaardag mocht vieren bij Om-
nia. Een volmondig ja werd er ge-
schreeuwd! Aan alle vrolijke ge-
zichtjes te zien gingen alle kinderen 
voldaan naar huis. Het bestuur be-
dankt vooral Wil en Mariëlle voor de 
fantastische organisatie en hopen 
dat zij ook volgend weer zo’n knal-
feest voor de kinderen willen orga-
niseren. Alle gemaakte foto’s zijn te 
vinden op www.picasaweb.google.
nl/ronnieboy59.

Schaakclub Aalsmeer 
Verschuivingen in de top 
bij de Jeugdcompetitie
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag werd 
er weer druk geschaakt in het Stom-
meerkwartier. Stefan Meijer en de 
broers Rick en Olivier Veenemans 
zijn de laatste ronden aan een echte 
opmars bezig, waardoor de top van 
de ranglijst er nu anders uit begint 
te zien. Pepijn Kuijpers staat nog op 
de eerste plaats maar voelt de sub-
top dichterbij komen. Het blijft dus 
erg spannend. Meisjes en jongens 
vanaf 6 jaar die willen leren schaken 
of nog beter willen leren schaken 
zijn van harte welkom in ’t Stom-
meerkwartier in de Baccarastraat 
15. Iedere vrijdag wordt van 19.00 
uur tot 19.30 uur les gegeven door 

ervaren trainers, waarna om 19.30 
uur de Jeugdcompetitie begint. Let 
op: Aanstaande vrijdagavond 5 de-
cember is er in verband met pakjes-
avond geen Jeugdschaken.
Uitslagen van vrijdag 28 november:
Stefan Meijer - Pepijn Kuijpers  1-0
Arlette Maarse - Marielle Hooijman 1-0
Nicky Jonkers - Olivier Veenemans 0-1
Rick Veenemans - Alexander de Kok 1-0
Koen Korenwinder - Joris Roos  rem
Mathijs van deDrift - Tim Man  1-0
Fouad Nakad - Ruan Heeren  0-1
Daniel van Dijk - Florence de Kok 1-0
Gelled Hulsbos - Julia van der Drift  1-0
Alexander Mantel - Kamil Nakad  0-1
Arthur Mantel - Cariel Heeren  0-1

Cariel Heeren won na een spannende partij van Arthur Mantel. 
Foto J. Kuperov.

Nieuwe sponsor MC1 van RKAV
Aalsmeer - Bij de Aalsmeerse 
voetbalvereniging RKAV, die da-
mes- en meisjesteams heeft, wordt 
de MC1 weer gesponsord door een 
Aalsmeers bedrijf. Deze keer zijn de 
jongedames op een bouwkundige 
manier gesponsord met voetbaltas-
sen en broekjes met nummers, die 
bij hun al eerder gesponsorde shirts 
passen. 
Bouwbedrijf Bosman is al jaren aan 
RKAV verbonden en nu heeft het 

meisjesteam MC1 hier nog meer 
profijt van door prachtige nieuwe, 
functionele voetbaltassen en broek-
jes met nummer. Al eerder wer-
den de meiden in het nieuw gesto-
ken met nieuwe tenues gesponsord 
door de DIO drogist v.d. Zwaard en 
nieuwe trainingspakken gespon-
sord door Epifanes. Zo zorgen de-
ze drie sponsors ervoor dat de meis-
jesafdeling van RKAV er gelikt bij 
loopt!

Van links naar rechts bovenste rij: coach Carmen v.d. Hilst, Agnieszka Tra-
wicka, Sabine Lagendijk, Renske Jongkind, Daniëlle Ramp, Eveline Bosman, 
Marwa Sharif, Jitte Buchner en coach Caroline Ramp. Onderste rij van links 
naar rechts: coach Anneke v. Vliet, Chantal Molleman, Oona Mof, Dieuwertje 
Walch, Denise v. Vliet, Quirine Dols, Kaylee Vermeulen en Tamara Nes.

Sinterklaasfeest Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 30 novem-
ber is op manege The Funny Horse 
voor alle basisschool kinderen sin-
terklaasfeest gevierd. Bijna 60 kin-
deren hadden zich aangemeld. Eerst 
werd sint en zijn pieten binnen ge-
zongen en deze bleven de rest van 
het feest aanwezig om alle kinderen 
te spreken. Ook mochten de kinde-
ren van alles vragen. In een circuitje 
werd onder andere het spel memo-
rie gespeeld, speciaal gemaakt met 
foto’s van de manege. Verder een 
quiz over paarden, taai happen op 
een pony, een hindernisbaan, zak-
lopen met pony en een aardappel-
race in de stallen. Aan het einde van 
de middag werden alle kinderen in 
tweetallen verdeeld en ging het dak 
eraf met de pionnendans op sin-
terklaasmuziek. Daarna deelde sint 
en de pieten de cadeaus uit. Mede 
door de vele hulp van ouders, ou-
dere leden en de feestcommissie is 

ook deze activiteit van Funny Horse 
weer zeer succesvol afgesloten.

Afsluitborrel
Dit jaar is er nog één evenement, 
een jubileum  afsluitborrel op zon-
dag 14 december van 15.00 tot 17.00 
uur in de kantine van de manege. 
Foto’s van alle activiteiten kunnen 
op een groot scherm bekeken wor-
den en met een hapje en een drank-
je wordt er lekker nagepraat. Voor 
de kinderen is er een springkussen.  
Daarna is de viering van het 20 ja-
rige jubileumjaar van Funny Horse 
toch echt ten einde. Uiteraard blijft 
Funny Horse maandelijks evene-
menten organiseren. Voor informa-
tie kan gebeld worden met Ingrid v/
d Broek, tel. 06-53535314, zijn be-
langstellenden welkom op de ma-
nege aan de Oosteinderweg 555b 
en kan gekeken worden op www.
funnyhorse.nl.

Zaterdag dubbelprogramma 
handbal in De Bloemhof
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag, 
6 december spelen zowel de dames 
als de heren van FIQAS Aalsmeer 
een thuiswedstrijd in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. De da-
mes beginnen om 18.45 uur aan hun 
wedstrijd tegen DSS uit Heemskerk, 
de heren komen daarna in actie te-
gen de ploeg van v.d.Voort/Quintus 
uit Kwintsheul en die wedstrijd start 
om 20.30 uur. 
Een week later, op zaterdag 13 de-
cember, wacht de heren van FIQAS 
opnieuw een thuiswedstrijd. Dit 
maal komt Sittardia uit Limburg op 
bezoek. Ook deze wedstrijd vangt 
aan om 20.30 uur. Op donderdag 11 
december spelen de dames van FI-
QAS Aalsmeer een wedstrijd in de 
tweede ronde van het NHV beker-
toernooi. Ze treffen dan, uit in de 
Kinheimhal in Beverwijk, de dames 
van KIA/H.C.V.’90 uit Velsen. Aan-
vang: 20.20 uur.   

Goed begin niet genoeg
De dames van FIQAS Aalsmeer gin-
gen afgelopen zaterdag als een 
speer uit de startblokken in hun uit-
wedstrijd tegen Westlandia. Er werd 
zeer goed en geconcentreerd ge-
speeld, hoewel dat vaak lastig was 
op de gladde houten vloer daar in 
de hal, maar al snel leidde FIQAS 
Aalsmeer met 10-5. Wat er daarna 
precies mis ging, zal wel altijd een 
raadsel blijven, maar na één gemis-
te kans ging vervolgens werkelijk al-
les mis en zakte de ploeg als een 
spreekwoordelijke plumpudding in 
elkaar. 
Het zelfvertrouwen leek hele-
maal verdwenen, het scoren luk-
te niet meer, zelfs niet uit penalty’s 
en er vielen gaten in de verdedi-
ging. Westlandia profiteerde goed 
en draaide de wedstrijd om. Bij rust 
stonden de Aalsmeerse dames met 

10-14 achter. 
Nu kampt de ploeg wel met een 
aantal blessures (Jessica Wuthrich, 
Sarah Bartling, Michelle Attema) 
en was ook keepster Bianca Schijf 
niet helemaal fit, maar dat vond trai-
ner/coach Menno de Klerk uitein-
delijk geen excuus. “We zijn aan het 
bouwen en moeten soms met piep-
jonge speelsters aan de bak, maar 
dan nog is het zonde dat je dit soort 
wedstrijden weggeeft”. In de twee-
de helft probeerde FIQAS Aalsmeer 
het nog wel en wist een achterstand 
van zeven doelpunten terug te bren-
gen tot twee. 
Daarna zat het de ploeg niet mee: 
de dames kregen te maken met 
een paar tijdstraffen en opnieuw 
kon Westlandia profiteren. FIQAS 
Aalsmeer probeerde vervolgens nog 
een offensieve dekking en zelfs een 
‘man to man’ verdediging, maar kon 
toch niet meer dichterbij komen en 
zo werd er uiteindelijk verloren: 28-
23 voor Westlandia. 

Karter Kay van Kemenade 
fenomenaal in finale WK
Aalsmeer - De in Aalsmeer woon-
achtige 13-jarige karter Kay van Ke-
menade heeft in het Zuid Italiaan-
se Muro Lessece  een uitstekend vi-
site kaartje afgegeven aan de rest 
van de wereld. De afgelopen week 
is in het Zuid Italiaanse Muro Les-
sece  op het internationale circuit La 
Conca door 216 rijders uit 56 lan-
den gestreden om de felbegeerde 
wereld titel in de Rotax Max klasse. 
Van Kemenade kwam met drie an-
dere Nederlandse rijders uit in de 
junior klasse. Voor van Kemenade 
was dit het eerste echte grote inter-
nationale optreden. Hij had zich ge-
plaatst  middels de nationale com-
petitie. Woensdag en donderdag 
waren trainingsdagen, hier werd ge-
zocht naar afstellingen en de mo-
gelijkheden van de kart. Met wisse-
lend succes verlieten de Nederlan-
ders het circuit van La Conca. Hoe-
wel de trainingsresultaten in de ju-
nioren veelbelovend waren zat het 
er gewoon niet in. Kay van Keme-
nade was hier de snelste met een 
35ste tijd.  Op vrijdag en zaterdag 
werden de series gereden. De eer-
ste race verliep spectaculair. Hoewel 
het droog was en de zon zo nu en 
dan doorbrak, was het erg glad op 
het circuit, er werd daarom gestart 
op regenbanden. De start liep uit op 
een drama voor de Nederlanders. 
Een grote crash zorgde ervoor dat 
zowel van de Burgt als van Keme-
nade ver terug vielen. Kay van Ke-
menade reed een goede wedstrijd, 
vooral aan het einde van het rech-
te stuk vond hij een zeer snelle lijn 
en wist zo op te klimmen naar een 
17de positie. Van de Burgt kwam 
als 23ste over de streep.  De twee-
de race in de middag verliep on-
der betere weersomstandigheden, 
van Kemenade had met een mooie 
11e  plaats een goede uitgangspo-
sitie om zich rechtstreeks te kwalifi-
ceren voor de prefinale. Na de laat-
ste series op zaterdag  werd duide-
lijk wie zich direct hadden geplaatst 
voor de finales. De eerste 28 rijders 
gaan direct door, de rijders die tus-
sen de 29ste en 62ste positie zijn 
geëindigd, mogen nog via de her-
kansing proberen een van de laat-
ste zes plekken te bemachtigen. In 
deze laatste wedstrijd in de series 
wist van Kemenade zich met een 
derde plaats uitstekend te presen-
teren. Hierdoor ververoverde hij de 
15e plaats in het algemeen klas-
sement. Deze 15e  plaats gaf hem 

ook de 15e startplek in de prefina-
le. De pre finale verliep onrustig. Al 
op het rechte stuk remde een rijder 
te vroeg, waardoor er ruim tien rij-
ders bovenop klapte en dwars over 
het gras aan de binnenkant van de 
bocht schoven. Wonderbaarlijk kon 
iedereen verder. Dit gebeurde ge-
lukkig achter de Nederlanders Mi-
lan Dontje en Kay van Kemenade, 
waardoor zij hun weg prima rond 
de 15e positie konden vervolgen. 
Kay van Kemenade zat er goed bij 
in de eerste ronde, vanaf een 15e 
positie was de Kombi Kart coureur 
nog kansrijk. Bij het insturen van de 
eerste snelle rechterbocht in ronde 
twee ging het echter mis, Kay werd 
hard aangetikt kwam in het gras 
en zag ruim twintig rijders passe-
ren.  Van Kemenade wist zich toch 
nog op te werken naar een 14e plek 
en dit betekende een 14e startplek. 
Aan kop in de finale ontstond  een 
schitterend gevecht tussen Keishi 
Ishikawa, Rio Haryanto, Kevin Kor-
jus. Elke bocht wisselden de rijders 
weer van positie wat een geweldig 
schouwspel opleverden voor het in 
groten getale aanwezige publiek. 
Kay van Kemenade was ondertus-
sen bezig aan een opmars. Door de 
gevechten voorin werd de afstand 
niet groter, Kay noteerde snelle tij-
den en kwam steeds verder naar vo-
ren. Al in de vierde ronde begon Kay 
zich te bemoeien met de top 4. Na 
een prachtig gevecht en een schit-
terend staaltje sturen werkte Keme-
nade zich voorbij de regerend we-
reld kampioen Korjus en greep even 
later onder luid gejuich de leiding. 
De gevechten waren hevig en Kay 
viel terug tot een vierde positie. Het 
was echter overduidelijk dat Kay de 
snellere rijder was, aangezien hij tot 
twee tiende per rondje sneller was 
dan de kopgroep. De spanning, at-
mosfeer en het gejuich werd met de 
ronde groter toen Kay zich weer te-
rug werkte naar de kop. Kay lag in 
een leidende positie, verloor even 
de leiding en zag in de ‘Curva Prato’ 
zijn droom in één klap uiteen spat-
ten. Met nog slechts twee ronden 
op de klok kwam Kay en aanraking 
met de Spanjaard Toni Alacron die 
dwars ging. Kay reed nog een ronde 
door, maar verliet daarna met een 
aanlopend achterwiel en kapotte ra-
diateur het circuit. De Argentijn Fa-
cundo Chapur won de wereld titel 
voor de uit Estland afkomstige Ke-
vin Korjus.

Sjoelcompetitie in De Reede
Rijsenhout - Vanavond, donderdag 
4 december, is de volgende com-
petitie-avond van Sjoelclub Rijsen-
hout. Gespeeld wordt er in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat 
en de aanvang is 20.00 uur. Inschrij-
ven kan vanaf 19.30 uur. 
Het sjoelen op 20 november is in de 
hoofdklasse gewonnen door Dirk-
jan Baardse met 1964 punten. Op 
twee is Jan Willem Vermeer geëin-
digd met 1910 punten. In klasse A 
was Nel Fegel de beste sjoeler met 

1704 punten, op twee Elly Lanser 
met 1744 punten. In klasse B was de 
hoogste eer voor Thomas van Bra-
kel met 1748 punten. Hij werd ge-
volgd door Wil Schimmel met 1632 
punten. In de klasse C was Rinie Ra-
vensbergen met 1667 punten onver-
slaanbaar, op twee Ben Fegel met 
1615 punten. In de klasse D tot slot 
was plaats één voor Anja Koster met 
1512 punten en op twee is Ria van 
Oudheusden geëindigd met1487 
punten.

Winst jongens FIQAS A1 op BKC
Aalsmeer - Op zondag 30 novem-
ber stond voor de jongens A1 van 
FIQAS Aalsmeer de wedstrijd tegen 
BKC op het programma. Aalsmeer 
begon goed aan de wedstrijd en liep 
meteen uit naar een voorsprong van 
5-0. Daarna wist BKC door een be-
nutte penalty en een velddoelpunt 
de stand op 5-2 te brengen, waarna 
FIQAS Aalsmeer direct weer scoor-
de. Stand na 13 minuten spelen 6-2 
in Aalsmeers voordeel. In deze fase 
van de wedstrijd werden er een aan-
tal kansen gemist en ook wat aan-
vallende fouten gemaakt, waardoor 
de stand zeker vier minuten niet 
veranderde. Tot een stand van 12-8 
liep het scoreverloop vervolgens be-
hoorlijk gelijk op, maar in de laatste 
fase van de eerste helft gaf Aalsmeer 
geen doelpunt meer weg en scoor-
de zelf vier keer op rij, waardoor er 
een 16-8 ruststand werd bereikt in 
het voordeel van FIQAS Aalsmeer. 
Na de rust kwam BKC direct fel uit 
de startblokken, maar het verschil in 
doelpunten bleef hetzelfde (tussen-
stand 18-10). Tot 12 minuten in de 
tweede helft ging het  weer aardig 
gelijk op: 24-15, het tweede gedeel-
te van de tweede helft was duidelijk 
voor FIQAS Aalsmeer:  er werd goed 
verdedigd zodat BKC nog maar drie 
keer tot scoren kwam terwijl de 
Aalsmeerders, door goed aanval-
lend spel, nog elf doelpunten wisten 
te maken. Dit resulteerde in een rui-
ne overwinning voor de A1 van FI-
QAS Aalsmeer: 35-18.

Ook winst Jongens B1
Afgelopen zondag speelden de jon-
gens B1 van FIQAS Aalsmeer een 
thuiswedstrijd tegen Fidelitas B1. 
Normaal zou dit niet al te zwaar 
hoeven te zijn, maar aangezien de 
B1 de laatste tijd in een soort vorm-
crisis zit kan dat over geen enke-
le tegenstander meer gezegd wor-
den, want zo werd vorige week nog 
bijna een overwinning weggegeven 
bij Vrone (maar het werd toch 24-23 
voor FIQAS). Het team hoopte deze 

week (zonder Daan, die een lichte 
blessure had) toch een heel andere 
wedstrijd neer te zetten. In het be-
gin lukte dit aardig, alles liep goed 
en zo stond Aalsmeer al snel met 
6-2 voor. Vanaf dat moment zakte 
de ploeg weer in en kwam Fideli-
tas terug tot 8-6. Zo verliep het ein-
de van de eerste helft moeizaam en 
vielen de doelpunten om en om. Bij 
de rust stond de B1 nog maar één 
punt voor: 10-9. In de rust werd de 
jongens gezegd dat ze die vorm te-
rug moesten zien te krijgen, dat ze 
niet voor zichzelf moesten handbal-
len maar elkaar overal in steunen. 
Zo begon FIQAS Aalsmeer met goe-
de moed aan de tweede helft. Even 
leek het wat moeizaam te gaan voor 
de B1, want Fidelitas kwam meteen 
op 10-10, maar de woorden in de 
kleedkamer hadden de jongens wel 
degelijk aan het denken gezet. Al 
snel stond Aalsmeer sterker op het 
veld, in de verdediging werd er ge-
steund en aanvallend werd er voor 
de kansen gespeeld. Hierdoor lie-
pen de Aalsmeerse jongens snel uit 
naar een 18-12 voorsprong. Vanaf 
dat moment ging Aalsmeer aanval-
lend ook wat systemen spelen die 
soms goed uitpakten en zo wist FI-
QAS Aalsmeer er deze helft 20 te 
score, tegen Fidelitas slechts 7. De 
einduitslag werd hierdoor 30-16. 
Een redelijk goede tweede helft gaf 
de jongens toch wat vertrouwen en 
ze dit blijven volhouden zijn ze snel 
op het oude niveau terug. Zondag 7 
december staat er een uitwedstrijd 
bij Houten op het programma (een 
ploeg die afgelopen zondag 26-
26 speelde tegen Volendam, waar-
door FIQAS Aalsmeer nog maar één 
punt achter staat op Volendam). Za-
terdagavond is er ook nog een oe-
fenwedstrijd voor de B1, thuis te-
gen v.d.Voort/Quintus B1, dit belooft 
een leuke wedstrijd te worden en de 
jongens hopen dan ook dat er veel 
mensen zullen komen kijken. De-
ze wedstrijd begint om 19.00 in De 
Bloemhof. 

Klaverjassen bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op Donderdag 11 de-
cember houdt buurtvereniging De 
Oude Spoorbaan weer een gezelli-
ge klaverjasavond. Zowel leden als 
kaartliefhebbers zijn van harte wel-
kom. De kaarten worden geschud 
in gebouw ‘t Anker aan de Oostein-
derweg 273a. De aanvang is 19.30 
uur. Het klaverjassen op 27 novem-
ber is gewonnen door Theo Wahlen 
met 7698 punten. Op twee is Bep 
Selbach geëindigd met 6932 punten 
en plaats drie is bemachtigd door 
Huub Heemskerk met 6891 punten.
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Handbal jeugd
Jongens B2 FIQAS pakken 
verdiende overwinning!
Aalsmeer - Zondag 30 november 
hebben de jongens van de B2 van 
FIQAS Aalsmeer een knappe over-
winning behaald op de B1 van Na-
jaden. Ze hadden deze ploeg al een 
keer buiten getroffen en toen wer-
den ze nog met 14-24 verslagen 
maar de jongens beginnen steeds 
beter te wennen aan het fysieke 
spelletje en de vele trainingsuren 
beginnen z`n vruchten af te werpen. 
Na de knappe prestatie van twee 
weken geleden gingen de jongen 
deze keer wel in de sterkste opstel-
ling van start. 
Meteen vanaf het begin werd er ge-
concentreerd gespeeld en konden 
ze door goede, snelle aanvallen bij-
blijven in de score. Ook hielden ze 
de tegenstander in de verdediging 
goed op afstand zodat Jeremy de 
mogelijkheid had om een flink aan-
tal ballen te stoppen. De ruststand 
was 14-10 in het voordeel van FI-
QAS Aalsmeer. 
Ook na de rust kwamen de jon-
gens weer goed uit de startblokken 
al ging het scoren nu wat moeiza-
mer, ook aan de kant van Najaden 
ging het een en ander mis, dus op 
het scorebord was weinig verande-
ring te zien. 
De Aalsmeerse jongens konden de 

voorsprong knap behouden en de 
overwinning was een feit. De 26-
19 was terecht en de ploeg verdient 
een zeer groot compliment.

13e Haarlemmermeerse 
Bosloop zondag
Hoofddorp - Op zondag 7 decem-
ber vindt alweer de dertiende Haar-
lemmermeerse Bosloop plaats. De 
loop is in het Haarlemmermeerse 
Bos en er wordt gestart om 10.00 
uur. Zowel hardlopers, als wan-
delaars en nordic walkers kunnen 
deelnemen. 
De loop wordt georganiseerd door 
GZ&GB met materiële ondersteu-
ning van de Atletiek Vereniging 
Haarlemmermeer. Er kan een af-
stand van 5 of 10 kilometer worden 
gelopen. De tijdslimiet is twee uur. 
Voor de wandelaars betekent dit bij 

deelname aan de 10 kilometer een 
stevige pas. Het is een afwisselend 
parcours met verschillende onder-
gronden.De start en finish zijn ach-
ter Claus Hotel & Event Center. Er 
is geen mogelijkheid tot omkleden. 
De kosten voor deelname zijn 2 eu-
ro per persoon onafhankelijk van de 
afstand en de discipline. De inschrij-
ving is vanaf 9.15 uur tot 10 minuten 
voor de start. Voor meer informatie 
kunt u mailen of telefonisch contact 
opnemen.
Sandra Bezuijen via gzengb@bezuij-
en.demon.nl en tel. 06-55363510.

Kerstkienavond Vogelvereniging
Aalsmeer  -  Vogelverenig ing 
Aalsmeer organiseert op donderdag 
11 december haar jaarlijkse kerst-
kienavond, waarin vele mooie prij-
zen te winnen zijn. In totaal wor-
den vier rondes gekiend Tussendoor 
is er een grote loterij waarmee ook 
leuke prijzen zijn te winnen. waar-

onder een fraaie hoofdprijs. Breng 
vrienden en kennissen mee naar 
deze gezellige kerstkienavond, waar 
voor groot 
en klein iets te beleven valt. Plaats 
van samenkomst is buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3 en de 
aanvangstijd is 20.00 uur. 

Zwarte pieten op bezoek 
bij Judoschool Blaauw
Uithoorn - Het afgelopen weekend 
stond voor Judoschool Blaauw in 
het teken van Sinterklaas. Vrijdag-
avond 28 en zaterdag 29 november 
werden de jonge judoka’s van Judo-
school Blaauw tijdens de les verrast 
door een bezoek van zes zwarte pie-
ten en zondag 30 november werd er 
met het sinterklaastoernooi meege-
daan in Beverwijk. De kinderen in 
de leeftijd van 4 t.m 10 jaar hebben 
aan de zwarte pieten hun judokun-
sten laten zien. 
Zowel vrijdag als op de zaterdag 
kwamen de ouders zelfs de mat 
op om samen met kinderen sinter-
klaasliedjes te zingen. Ook lieten de 
kinderen aan de zwarte pieten zien 
hoe goed ze kunnen judoen  Nadat 
de groepsfoto was genomen kregen 
alle kinderen van de zwarte pieten 
een zakje snoep. Met een luid af-
scheidslied gingen de zwarte pie-
ten weer weg en kwam er een ein-
de aan de onverwachte maar heel 
gezellig bezoek van de zwarte pie-
ten. Op zondag 30 november werd 
door de Judo Bond Nederland, dis-
trict Noord-Holland, weer het jaar-
lijkse sinterklaastoernooi georgani-
seerd voor kinderen van 5 tot en met 
7 jaar. Voordat de wedstrijden be-
gonnen zongen de kinderen samen 
met sinterklaas en de zwarte pieten 
sinterklaasliedjes. Voor deze wed-
strijd, waar het judoplezier voorop 
stond, hadden ongeveer 200 judo-
ka’s uit geheel Noord-Holland zich 
ingeschreven. De kinderen werden 
zoveel mogelijk naar leeftijd en ge-
wichtsklasse onderverdeeld in pou-
les van vier en vijf kinderen. Judo-

school Blaauw had 14 judoka’s in-
geschreven. ’s Morgens vroeg om 
kwart voor negen moesten de licht-
ste gewichtsklassen zich bij de we-
ging melden. Nadat de poules wa-
ren ingedeeld werden de judoka’s 
verdeeld over acht matten en kon-
den de wedstrijden onder toeziend 
oog van sinterklaas en de zwar-
te pieten beginnen. In de ochtend 
deed Mats Koolmoes bij de lichtge-
wichten mee. Mats wist zijn eerste 
en tweede wedstrijd te winnen. He-
laas verloor Mats zijn derde wed-
strijd waardoor hij tweede werd in 
zijn poule. Ook Tomas van der Ma-
de wist zijn eerste twee wedstrijden 
in winst om te zetten. Net als Mats 
verloor ook Tomas zijn laatste wed-
strijd waardoor hij tweede werd in 
zijn poule. Thomas Copier werd eer-
ste in zijn poule en kreeg uit handen 
vansSinterklaas hiervoor een grote 
beker. Brian Pouw, Dana Waterham, 
Eline Kooijman, Hein Lek, Jesse Ver-
steeg, Max Dorlandt, Nick Dorlandt, 
Stefan Pijpers en Thijs Kees deden 
erg goed hun best en mochten glun-
derend uit handen van sinterklaas 
hun zilveren medaille in ontvangst 
nemen. Zo kwam er een einde aan 
een heerlijke judodag. Alle kinderen 
kregen na afloop naast hun prijs ook 
nog een zak snoep mee zodat allen 
vermoeid maar tevreden huiswaarts 
konden keren. Voor meer Informatie 
over jeugdjudo, vanaf 4 jaar, en se-
niorenjudo kan contact opgenomen 
worden met Judoschool Blaauw  tel. 
0297–569865, e-mail info@judo-
schoolblaauw.nl of via www.judo-
schoolblaauw.nl.

Bridgevereniging De Kwakel
Kitty en Huub het sterktst
De Kwakel - Op donderdag 27 no-
vember werd het startschot gege-
ven voor de eerste speelavond van 
de laddercompetitie bij de BVK. 
De paren uit de diverse lijnen wa-
ren kriskras door elkaar ingedeeld 
in drie poules, waardoor er verras-
sende resultaten werden geboekt, 
want het valt niet altijd mee als ‘A’ 
paar een goed resultaat te scoren 
tegen een ‘C’ paar. In de A lijn wa-
ren Kitty en Huub van Beem deze 
avond de sterksten met 62,9%. Op 
een zeer goede tweede plaats volg-
den Leny Heemskerk en Agnes de 
Kuyer met 62,5% en de derde 60+er 
was voor Dick Elenbaas en And-
re Verhoef (derde dus met 60,4%).
Wim Maarschalk en Henk Poll wa-
ren de festiviteiten na het behalen 
van de promotie naar de B lijn nog 
niet helemaal te boven. Een week 
lang hadden ze feest gevierd en dat 
kan natuurlijk niet ongestraft bij een 
denksport. Zij haalden toch nog bij-
na 30%, maar dat was uiteraard niet 
genoeg om de onderste plaats te 
ontlopen. Vanaf nu kan de blik dus 
alleen maar omhoog gericht wor-
den, want ‘achtervolgers’ zijn er nu 
even niet. In de B lijn weer eens een 
positief optreden van de senioren 
Joop de Jong en May Verhoef, die 
er met de eerste plaats vandoor gin-
gen. Als enigen scoorden zij in deze 

lijn boven de 60% en wel 61,1%. Em-
my en Gerard van Beek waren de-
ze week de runners-up met 56,9% 
en Opoe Karlas en Jaap Verhoef 
haalden de bronzen plak op met 
53,5%. Ria Bulters en Ans Nieuwen-
dijk knokten voor wat zij waard wa-
ren, maar toch konden zij niet aan 
de slotpositie ontkomen, ondanks 
een alleszins acceptabele 39,6%. In 
de C lijn was een score van 57,6% 
voldoende voor de eerste plaats en 
die werd voor de neuzen van Rees 
en Gerard van der Post weg ge-
kaapt door Trudy Stokkel en Huub 
Zandvliet. De tweede plaats werd 
behaald met een score van 56,3%. 
Han Mann en Fie Brokke vochten 
met Tiny Mann en Ria Broers om de 
fel begeerde derde plaats en deze 
keer was de heer des huizes Mann 
zijn wederhelft de baas. Het onder-
linge verschil was gering: 55,9% om 
55,2%. Met een score van dik 40% 
werden Corrie Bleekemolen en Ma-
rianne Jonkers in deze lijn veertien-
de en laatste, waaruit blijkt dat in 
deze lijn de onderlinge verschillen 
gering waren.

Volgende week een heel andere in-
deling van de lijnen, want de hoogst 
scorenden van deze week worden 
dan bij elkaar gezet en dat geldt ook 
voor de lager scorenden.

Donateurs K&G treffen 
elkaar in damring!
De Kwakel - Op zaterdagmiddag 
20 december treden de donateurs 
van de Kwakelse damclub Kunst & 
Genoegen weer in het strijdperk. 
Vanaf 13.00 uur zijn deze huis-, 
tuin- en keukendammers, die hun 
club trouw voor drie euro in het jaar 
steunen, welkom in het dorpshuis 
De Quakel. Onder de bezielende 
leiding van René de Jong, geassi-
steerd door zijn clubleden, maken 
de ‘amateur dammers’ er altijd een 
waar damspektakel van. Bij de eer-
ste partijen treden de donateurs be-
scheiden aan, maar eenmaal in het 
vuur van het spel doen zij niet voor 
de echte dammers onder. Met de ja-
ren groeit ook hun damniveau, K&G 
zou ze graag als leden bijschrijven.
De dammiddag wint aan populari-
teit, verleden jaar moesten er in al-
lerijl borden bijgehaald worden. Al-

geheel kampioen van de donateurs 
werd toen Marco de Groot, dit jaar 
zal hij proberen zijn hattrick te vol-
tooien. In meerdere klassen zijn er 
altijd prijzen te verdelen, Gerrit Ter-
reehorst in de B-groep, en Paul den 
Haan in de C-groep, trokken toen 
het goud naar zich toe. De kinderen 
van de donateurs zijn ook weer van 
harte welkom, zij spelen in een spe-
ciale jeugdgroep. Verleden jaar won 
Steffan de Vries voor Daan Busker-
molen en Kim van Doorn. Gezellig-
heid staat voorop op deze zaterdag 
voor de kerst, waarin men met z’n 
allen om de warme kachel van het 
dorpshuis geschaard, een lekker 
potje gaat zitten te dammen. Daar-
om kijkt K&G uit naar de 20e de-
cember, de club hoopt op een grote 
belangstelling van damliefhebbers 
om deze dag extra op te fleuren.

Weer ijsbaan in Amstelveen
Amstelveen - De ijsbaan in het 
Stadshart komt weer. Voor het der-
de achtereenvolgende jaar organi-
seert de winkeliersvereniging van 
Stadshart Amstelveen dit oergezelli-
ge evenement, dat elk jaar weer ve-
le enthousiaste bezoekers trekt. Dit 
jaar wordt de ijsbaan uitgebreid met 
een aantal nostalgische attracties. 
De ijsbaan wordt feestelijk geopend 
op woensdag 10 december. Om 
17.00 uur zal de Wethouder Sport 
van Amstelveen, Joss Tabak, het of-
ficiële startschot geven. Het Stads-
hart zal deze hele middag in feest-
stemming verkeren. Er is muziek en 
een demonstratie kunstrijden door 
Figure Skating Amsterdam. IJsko-
ningin Lee-Ann zal voor en na de 
opening winterse klanken ten geho-
re brengen. 
De prachtig verlichte kunstijsbaan, 

die een oppervlakte heeft van zo’n 
500 vierkante meter, is van 8 de-
cember tot en met 4 januari de grote 
trekker op het Stadsplein. De baan 
is iedere dag geopend van 13.00 
tot 21.00 uur, op zaterdag zelfs tot 
22.00 uur. De entree bedraagt 2,50 
euro, schaatsen zijn te huur à 2,50 
euro per paar. Van 10.00 tot 13.00 
uur kunnen scholen in Amstelveen 
gratis van de ijsbaan gebruik ma-
ken. De houders van een Amstel-
veen Pas krijgen op vertoon van hun 
pas gratis toegang tot de ijsbaan en 
kunnen gratis schaatsen huren. Bij 
de ijsbaan komt een gezellige koek-
en-zopie tent en het geheel wordt 
omlijst door een feestelijk muziek- 
en activiteitenprogramma. Een we-
bcam brengt het evenement 24 uur 
per dag live in beeld op www.stads-
hartamstelveen.nl.

Hockey jeugd
Dure nederlaag Qui Vive Ma1
Uithoorn - Nadat de wedstrijd van 
vorige week door de winterse weers-
omstandigheden afgelast was, stond 
Qui Vive Ma1 zaterdag 29 november 
jl. weer klaar voor de wedstrijd te-
gen Amersfoort Ma1. Amersfoort is 
een ploeg die ook wel eens mee kan 
gaan doen om het kampioenschap 
en het was dus van belang dat er 
punten werden gehaald. Om kwart 
voor 1 reisden de dames af richting 
Amersfoort waar om kwart voor 3 
de wedstrijd begon. Qui Vive begon 
heel zwak. Er werd niet slecht ge-
hockeyd, maar het kon allemaal wat 
agressiever. Amersfoort was veel 
feller en gaf veel meer druk. Hier-
door kwam Qui Vive al snel op ach-
terstand. Na drie minuten was het 
raak; een vrije slag werd de cirkel 
ingeslagen en door wat dekkings-
fouten achterin, kon de bal bij de 
tweede paal binnen getikt worden, 
1-0. En daar liet Amersfoort het niet 
bij zitten. Ze bleven veel druk zetten 
en waren regelmatig gevaarlijk in de 
cirkel. Ook de 2-0 en de 3-0 vielen 
daardoor snel. Het tweede doelpunt 
was een mooie tip-in en bij het der-
de doelpunt was Amersfoort alert bij 
de rebound. Qui Vive kon de draad 
niet oppakken in de eerste helft en 
zodoende gingen ze met een flinke 
achterstand de rust in. Coach Wou-
ter Otto sprak de dames van Qui Vi-
ve toe en zo gingen ze met nieuwe 
moed de tweede helft in. In tegen-
stelling tot de eerste helft, was Qui 
Vive nu wel fel. Amersfoort had in 
deze helft het mindere van het spel 
en Qui Vive was veel gevaarlijker. Dit 
werd beloond met een aantal gro-
te kansen maar helaas wilden de-
ze er niet in. Na een fysieke overtre-

ding van Amersfoort, kreeg Qui Vi-
ve een strafcorner. Barbara Schmidt 
kon hiermee de score voor Qui Vi-
ve openen, 3-1. Hiermee dachten 
de dames even terug te zijn in de 
wedstrijd, maar Amersfoort maakte 
hier een eind aan. Vlak na het doel-
punt bracht Amersfoort de voor-
sprong weer op drie doelpunten. 
Qui Vive zette er vervolgens nog 
een tandje bij waardoor ze weer te-
rug kwamen in de wedstrijd. Weder-
om uit een strafcorner kon Willemijn 
de Bruin de 4-2 maken. Ook Dul-
cia Spee was weer trefzeker; Mor-
rin O’shea gaf de bal voor en Dul-
cia stond op de goede plaats om de 
bal achter de keepster te werken, 
4-3. Qui Vive speelde goed en was 
voortdurend op de helft van Amers-
foort. De kansen werden echter niet 
verzilverd. Toch kwamen de dames 
van Qui Vive nog op gelijke hoogte. 
De scheidsrechter kende nog een 
strafbal toe aan Qui Vive, de bal was 
namelijk gestopt met de voet op de 
doellijn. Barbara Schmidt kon hier-
door de gelijkmaker maken door de 
strafbal te benutten. Even leek het 
er op dat Qui Vive zelfs nog de over-
winning binnen zou slepen, maar 
helaas werd er in de laatste minuut 
een dubieuze strafcorner toegekend 
aan Amersfoort en deze werd hard 
in de hoek geslagen. Dit leverde een 
eindstand op van 5-4 in het voor-
deel van Amersfoort. Een dure ne-
derlaag voor de meiden van Qui Vi-
ve, aangezien ze nu de aansluiting 
met de koploper missen. Volgende 
week staat de inhaalwedstrijd tegen 
Leiden Ma1 op het programma. Ook 
dan zal Qui Vive weer vol voor de 
winst gaan.

WTC de Amstel kampioen
Uithoorn - Zondag is het wielren-
team van WTC de Amstel Neder-
lands Kampioen voor clubploegen 
op de baan geworden. Het team be-
stond uit Levi Heimans, Koos Jeroen 
Kers, Bart van Haaren, Patrick Bos 
en Yorick Bos. Het eerste onderdeel, 
de ploegachtervolging over 3 kilo-
meter, werd gereden door Levi, Pa-
trick, Yorick en Bart. Laatstgenoem-
de had een beetje last van planken-
koorts, omdat dit zijn eerste grote 
optreden op de baan was. Toen een-
maal het startschot viel was er wei-
nig meer van de zenuwen te merken 
en Bart draaide moeiteloos mee met 
de overige zeer ervaren baanren-
ners. Levi draaide makkelijk de pe-
dalen rond en was uiteraard de mo-
tor van het team. Patrick, de sprinter 
met veel inhoud, deed ook veel kop-
werk en Yorick had aan het einde 

nog veel over. Kortom,  een mooie 
rit van gemotiveerde renners. 3.24 
Was hun scherpe eindtijd. Van WTC 
Woerden, die na De Amstel moest 
starten, werd wel iets verwacht. Het 
team ging furieus van start, de eer-
ste ronden sneller dan De Amstel, 
maar uiteindelijk ging het kaarsje 
langzaam uit en kwam het team uit 
op 3.27. Bij de teamsprint was Alc-
maria Victrix de grootste tegenstan-
der. Zij kwamen uit op 41.21. De 
Amstel ging als laatste van start met 
Koos Jeroen als starter. Koos Jeroen 
knalde er de snelste opening uit. 
Vervolgens zette Yorick een snelle 
ronde neer en met Patrick als derde 
renner kwamen de wielrenners op 
een tijd van 40.21.
Met deze twee snelle afstandsover-
winningen werd WTC de Amstel de 
terechte kampioen.

Koppelkaarten bij BV Hornmeer
Rijk en Martien de besten
Aalsmeer - De groep jokeraars bij 
buurtvereniging Hornmeer is in te-
genstelling tot de klaverjassers niet 
erg groot. De kunst is om zo weinig 
mogelijk punten te behalen met zo 
min mogelijk kaarten. De groep jo-
keraars zouden best versterking wil-
len en hoopt dat ook andere  lief-
hebbers van het jokeren eens een 
kaartje komen leggen in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Het 
klaverjassen en jokeren is iedere 
vrijdag vanaf 20.00 uur, met uitzon-
dering van morgen, 5 december, in 
verband met pakjesavond. 
Afgelopen vrijdag was er voor de 
klaverjassers koppelspelen. Het 

beste duo bleek Rijk van Egdom en 
Martien van Es met 5413 punten. Op 
twee zijn Joke en Bert Buijs geëin-
digd met 5172 punten, op drie Wil 
en Rob van de Pas met 5154 pun-
ten, op vier Miep Bloemen met 5134 
punten en op vijf Kees Kuggelein en 
Floor van Engelen met 5027 punten. 
De poedelprijs was voor het koppel 
Fred Maas en Piet Gortzak met 3566 
punten. 
Het jokeren is gewonnen door Rina 
Tas met 427 punten, op twee is Nel 
Schouten geëindigd met 567 punten 
en op drie Corry Zaal met 737 pun-
ten. De poedel was voor Trudy Knol 
met 768 punten.


