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U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 12 december t/m zondag 3 januari
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur

Zondag 27 december optreden Voce di Luna

Zie artikel elders in deze krant
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Aalsmeerderweg 213
1432 CM Aalsmeer

Lange Nieuwstraat 401/A
1971 GD IJmuiden

KORTING TOT 50%

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

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

www.stoffeerderijbekkers.nl

Een goede investering 
in crisistijd

laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

Inbraakbeveiliging?
Kijk op onze website

www.bosse-elektro.nl

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

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

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

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

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

Aalsmeer: 
Oosteinderweg 110
Tel. (0297) 329 911

Mijdrecht: 
Communicatieweg 26
Tel. (0297) 272 272 

Amsterdam: Amstelveen: Aalsmeer: 

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

Nu in de showroom: de nieuwe Astra!

20% bijtelling A
Er is al een Opel Astra vanaf € 18.495,-

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

vuurwerk 
kopen nu
www.diamond-collection.com

of / en in de winkel

Actiecomité Groen Oosteinde vraagt om medestand

“Geen woningen, maar openbare 
ruimte en groen in bouwplan 9!”
Aalsmeer - Bouwplan 9? Wij zijn 
tegen! De slogan van actiecomité 
Groen Oosteinde dat zich inzet voor 
meer groen en openbare ruimte in 
deze wijk. De scholen en de gym-
zaal in de Johan Frisostraat zijn ge-
sloopt en de gemeente heeft plan-
nen om dit stuk grond (deelplan 9) 
en de Koningsstraat vol te bouwen 
met 47 woningen. Het actiecomité is 
hier pertinent tegen. 

“Er zijn al te veel woningen en er is 
te weinig groen en openbare ruim-
te in onze wijk”, aldus de initiatief-
nemers Peter Kramer, Hans Mulder 
en Linda van der Weele. Een rond-
je langs buurtbewoners leverde bij-
val op en inmiddels een hoge sta-
pel adhesiebetuigingen. Om de wo-
ningen te kunnen bouwen moet het 
bestemmingsplan veranderd wor-
den. Nu valt het gebied nog onder 
de bestemming bijzondere doelein-
den. Er is formeel bezwaar aange-
tekend en er is ook al een gesprek 
geweest met wethouder Berry Nij-
meijer van ruimtelijke ordening. De 
toelichting van de actievoerders 
heeft de bestuurder niet op ande-
re gedachten kunnen brengen. Fi-

nanciële noodzaak, werd als be-
langrijkste reden gegeven. Echter, 
geheel uit het veld geslagen voelde 
het drietal zich niet. “Wij hebben de 
indruk dat de wethouder niet hele-
maal ongevoelig was voor onze ar-
gumenten en het feit dat er door de 
wijkbewoners zo massaal is gerea-
geerd en steeds meer mensen zich 
bij ons aansluiten.” 

Politiek en verkiezingen
Vergeefs is tot nu een aantal pogin-
gen gedaan om de politieke partij-
en te activeren, maar zo zegt het ac-
tiecomité: “Wij geven de moed ze-
ker niet op en wachten rustig op 
een geschikt moment om opnieuw 
de politieke partijen van onze visie 
te overtuigen. In maart 2010 wor-
den tot slot de verkiezingen voor de 
gemeenteraad gehouden.” Voorals-
nog kan de raad overigens ook geen 
hulp bieden om het bouwplan van 
tafel te krijgen. 

Er is door de fracties groen licht ge-
geven aan het college om bouw-
plan 9 uit te voeren en dus te bou-
wen. “Tot de verkiezingen gaan wij 
de politiek er van proberen te over-

Aalsmeerder gewond naar ziekenhuis

Zware aanrijding op N201
Aalsmeer - Bij een zware aanrij-
ding vrijdag 4 december rond acht 
uur in de ochtend is op de kruising 
N201 met de Ophelialaan een 22-
jarige automobilist gewond geraakt. 
Een vrachtauto reed de personen-
auto aan in de flank. De auto raakte 
total loss. De brandweer moest de 
bestuurder uit de auto bevrijden. De 
inwoner van Aalsmeer is met onbe-
kend letsel overgebracht naar een 

ziekenhuis. De 39-jarige vrachtwa-
genchauffeur uit Westbeemster is 
voor verhoor meegenomen naar een 
politiebureau. De politie doet onder-
zoek naar de oorzaak. Het vermoe-
den bestaat dat één van de partij-
en door rood is gereden. De N201 
is door het ongeval enkele uren af-
gesloten geweest. Het verkeer werd 
omgeleid.
Foto: Ronald van Doorn.

Piet Paulusma op bezoek 
in ‘lichtjesland’ Hoofdweg
Kudelstaart - Drie maanden zijn 
ze bezig geweest om alle kerstver-
lichting in de tuin rond het huis aan 
te brengen, de familie Blom van de 
Hoofdweg 64. Jaarlijks brengen ze 
hun onderkomen volledig in kerst-
sfeer, dit jaar met liefst 42.000 lamp-
jes. Twee jaar geleden mocht het 
echtpaar de eerste prijs in ontvangst 
nemen van de kerstverlichtingswed-
strijd van SBS6 uit handen van Piet 
Paulusma. En afgelopen maandag 7 
december is de bekende weerman 
weer op visite geweest. Dit bezoek 
wordt op 20 december uitgezonden. 
“Het is een plaatje”, vertelt mevrouw 
Blom over de sfeervol ‘opgelichte‘ 

tuin. “Boven de poort hebben we 
verlicht het bord ‘welkom’ hangen.” 
En dit geldt voor iedereen, want de 
familie Blom wil graag hun ‘lichtjes-
land’ tonen aan bezoekers. “Heel 
gezellig en voor de kinderen heb-
ben we altijd iets lekkers in huis”, 
vervolgt de grensbewoonster van 
Kudelstaart en De Kwakel. 
Kijken mag dagelijks tussen 17.00 en 
22.30 uur, maar tussen zes en zeven 
uur gaan de lichtjes een uurtje uit. 
“Gaan we even eten”, legt mevrouw 
Blom uit. 
Dus, schroom niet, stap de poort 
aan de Hoofdweg 64 binnen en be-
wonder! Jong en oud is welkom.

Oplichter in Stommeerkwartier
Aalsmeer - In de ochtend van dins-
dag 2 december is een oudere be-
woonster van het Stommeerkwartier 
opgelicht door een man die zich uit-
gaf voor medewerker van het water-
leidingsbedrijf. 
Met de smoes dat hij het water wil-
de controleren, wist hij de woning 
binnen te komen. De bewoonster 
moest boven de kraan laten doorlo-
pen, zodat hij kon kijken of de afvoer 
goed functioneerde. In de tijd dat de 

vrouw boven was, wist de man de 
pinpas van de bewoonster te krijgen 
en later op listige wijze ook haar 
pincode. Of er geld van de reke-
ning is afgeschreven, is niet bekend. 
Vraag bij controleurs van energiebe-
drijven en bezorgers van pakketjes 
altijd naar een geldige legitimatie 
en doe geen betalingen. “Oplichters 
kunnen zeer overtuigend zijn. Het is 
echt niet onbeleefd om argwanend 
te zijn”, aldus politie. 

tuigen dat het een historische fout 
zou zijn om op het vroegere school-
plein tot woningbouw over te gaan. 
En de partijen die ons daarbij gaan 
helpen, kunnen straks op ons stem-
advies rekenen.” 

Lange adem
Niet alleen het actiecomité heeft be-
zwaar aangetekend tegen de wij-
ziging van het bestemmingsplan, 
ook het bestuur en de leden van 
wijkraad in Oost zijn voor groen en 
openbare ruimte in dit gebied en 
hebben eveneens officieel bezwaar 
gemaakt bij de gemeente. Het be-
staande bestemmingsplan is overi-
gens nog steeds van kracht en dit 
houdt in dat vooralsnog geen wo-
ningen gebouwd mogen worden op 
deelplan 9. 

“Wij gaan op alle mogelijke manie-
ren proberen te voorkomen dat de 
bestemming veranderd wordt. Dat 
doen we op basis van alle wetti-
ge middelen die daarvoor in aan-
merking komen. Wij hopen geen 
formele en juridische instrumen-
ten te hoeven gebruiken, maar als 
het moet, doen we het wel. Het zou 
wel eens een kwestie van een lan-
ge adem kunnen worden. Wij als in-
woners van Oosteinde hebben het 
recht om over de toekomst van on-
ze wijk mee te beslissen. Van dat 
recht maken we gebruik”, beslui-
ten de actievoerders. Ook voor een 
openbare en groene bestemming in 
deelplan 9? Stuur een e-mail naar  
actiego@xs4all.nl.



pagina 2 Nieuwe Meerbode  - 10 december 2009

sinds 1888

Verschijnt donderdag

EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug, 
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

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

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 16.975

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

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

www.mEErboDE.nl

INFORMATIEF
DOkTERs

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

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

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

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

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

Vermist:
- Oosteinderweg in Aalsmeer, gestreepte zwart bruine cyperse poes 

met roestrode buik zij is erg schuw omdat zij nooit buiten komt 
haar naam is “Caesy”.

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

-   Herenweg in Kudelstaart, “Harley” een muisgrijze kater met witte 
bef en buik. Heeft krom puntje aan zijn staart.

Gevonden:
- Ophelialaan in Aalsmeer, zwart poesje, ong. 5 maanden oud.
- Uiterweg recreatiepark Aalsmeer, zwart/bruine cyperse kat met 4 

witte voetjes en een witte bef

Goed tehuis gezocht:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjes poes van 8 jaar oud. 
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud. 
- Jonge zwarte kat van ongeveer half jaar oud. Zij heeft een Felix-

masker met een zwart vlekje op haar witte neus. Witte bef  loopt in 
een  streep door op de buik en de twee voorpootjes zijn wit.

- Wit katertje met 2 zwarte vlekken en zwarte vlekken om oren en 
wangen die boven op kop samen komen. Ongeveer 7 a 8 maan-
den oud.

Op lichttour 
met de ANBO
Aalsmeer - Op woensdagavond 
16 december organiseert de AN-
BO een rondrit per touringcar door 
sfeervol verlicht Amsterdam. Dat 
deze avondtour een echte ‘topper’ 
is, blijkt wel uit de vele aanmeldin-
gen. De bus vertrekt vanaf het par-
keerterrein bij zwembad De Wa-
terlelie aan de Dreef om 18.30 uur.  
Aan het einde van de tour door de 
hoofdstad wordt nog door het meer 
dan verlichte en versierde dorp Den 
Ilp gereden. Om ongeveer 22.00 uur 
is de bus weer terug in Aalsmeer. Zangavond in 

Lijnbaankerk
Aalsmeer - Woensdagavond 16 
december om 20.00 uur wordt weer 
een zangavond gehouden in de Lijn-
baankerk op de Lijnbaan 5. Zang-
koor Evondo zal samen met het Ge-
ref. Kerkkoor Sliedrecht enkelen lie-
deren zingen. 
Er zal ook veel samenzang zijn. De 
organist is Dirk Out en de algehele 
leiding is in handen van de dirigent 
Ton van der Horst. 
Iedereen die van zingen houdt, is 
van harte welkom.

Koffieochtend 
in ‘t Baken 
Aalsmeer - Op dinsdag  15 decem-
ber wordt de laatste koffieochtend 
in de Open Hofkerk van dit jaar ge-
houden. Dominee Han van Pope-
ring zal in verband met het nade-
rend kerstfeest een korte medita-
tie houden. Vanaf 9.45 uur zijn be-
langstellenden van harte welkom in 
‘t Baken aan de Sportlaan. De koffie 
met wat lekkers wordt geheel gratis 
verstrekt.  Iedereen, van welke kerk 
of religie dan ook, is van harte wel-
kom. Wie geen mogelijkheid heeft 
om op eigen gelegenheid te komen, 
kan contact opnemen met  Annie 
Vijfhuizen, tel.  0297-322131, Annie 
Stoof, tel. 0297-328326, Berta  van 
de Linden, tel. 0297- 326940 of Panc 
Eikelenboom, tel.  0297-327915. De 
eerste koffieochtend in het nieuwe 
jaar is op 5 januari.

Katertje zoekt nieuwe baas
Aalsmeer - Een lieve jonge zwarte 
kater van ongeveer een half jaar oud 
zoekt een nieuwe baas of bazin. 
Het dier heft witte voorpoten en een 
zwart vlekje op zijn witte neus. Wie 
interesse heeft, kan contact opne-
men met de Dierenbescherming 
Aalsmeer, tel. 0297-343618. 

De foto van vorige week heeft er 
overigens toe geleid dat de kat weer 
bij haar baas is.

Zondag 
13 december

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Arno 
Post, Aalsmeer.  
 
Alphakerk Amstelland. 
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst om 
10u. met Jan Berger. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. ds. A. Jan-
sen. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. Dienst met 
ds. Liesbet Geijlvoet, derde advents-
zondag. Extra collecte: Sedidea-pro-
ject. (Info tijdens de dienst.)

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst 19u. br. E. van ‘t Wout, Zee-
wolde.  

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan.
ds. J. v. Popering. 3e Advent. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dhr. P.J. Verhagen, Har-
derwijk. 18.30u. Zangdienst.
Oost: 10u. prof. B.J.G. Reitsma, Er-
melo. Koffiedrinken.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wol-
fert van Borsselenweg 116. 10u. ds. 
J.L.W. Koppenhol, Huizen. 18.30u. 
ds. A. van Vuuren, 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertol-
king en vertaling in Engels. Apar-
te bijeenkomst voor kinderen. Sa-
menkomst om 10u. Spreker: Mar-
tijn Piet. Woensdag 16 dec.: 12-14u. 
Open (inloop) kerk.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. C.A. Versluis, Erme-
lo. 16.30u. ds. M. de Kreek, Rijsber-
gen. 
Donderdag 17/12: 10.30u. gez. vie-
ring met CGK voor ouderen en al-
leenst.

KERKDIENSTEN
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 

Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. Zaterdag 
om 17u. in Kloosterhof woordcomm. 
viering met diaken J. Snoek. Zondag 
10.30u. in Karmelkerk woordcomm. 
viering met diaken J. Snoek. Mmv 
Karmelkoor. Om 14.30u. in Karmel-
kerk Poolse dienst.

Ontmoetingskerk Rijsenhout
Zaterdag: 19u. euch. viering met L. 
Seeboldt. Mmv Soli Deo Gloria. 
Adventsviering 19-20u. diaken J. 
Snoek. Mmv Soli Deo Gloria.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof. 3e Adv. zon-
dag. 10u. Kinderkerk. 

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. 3e Ad-
ventszondag. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. Woordcomm. vie-
ring met Kudelkwetters. 3e Advent.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, vd Veerelaan 30a. Aanv. 
19u. ds. Tim Vreugdenhil.
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

BEGRA Bijbelstudie
Maandag 14 december om 20u. in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. 
Spreker: br. Bart Repko, Israël. Ne-
verbesilent.  

Bijbelstudie met Bart Repko
Aalsmeer - Maandag 14 decem-
ber om 20.00 uur is de laatste Bijbel-
studie-avond van dit jaar in gebouw 
Heliomare aan de Zwarteweg 98. 
Deze avond is een heel bijzondere, 
omdat de heer Bart Repko van ‘Ne-
ver be silent’ met verlof in ons land 
is vanuit Israël. Vanaf mei 2006 be-
gint hij met zijn vrouw Joke aan een 

geloofsavontuur. ‘Never be silent’ 
laat jongeren vanuit de hele wereld 
naar Jeruzalem komen om letter-
lijk op de muren van de stad God 
te aanroepen en Hem te herinneren 
aan Zijn beloften van vrede voor het 
land. Fragmenten uit Jesaja 62 vor-
men de basis van dit werk. De toe-
gang is vrij en iedereen is welkom!

Met toegankelijke, moderne muziek

Musical ‘Kind of Koning’ 
in de Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Op zaterdag 12 de-
cember wordt er in de Ontmoetings-
kerk aan de Werf een kerstmusical 
opgevoerd met de titel: Kind of Ko-
ning. Het koor en orkest van Hoe-
be projecten zal deze musical op-
voeren. Het gaat hier om een project 
dat bedoeld is voor bezoekers van 
alle leeftijden, met een brede mu-
zikale smaak. Het is een uitvoering 
die zich kenmerkt door zeer toegan-
kelijke, moderne muziek, terwijl ook 
klassieke klanken een plaats heb-
ben gekregen. Hoewel het kerst-
verhaal natuurlijk overbekend is, 
heeft tekstschrijfster Tineke Hau-
wert getracht ook de omstandig-
heden en de emoties rond de ge-
boorte van Jezus te belichten. Het 

project wordt uitgevoerd door een 
koor van zo’n 35 zangers en solisten. 
De begeleiding zal worden verzorgd 
door een speciaal geformeerd or-
kest van acht muzikanten. Het koor 
en orkest heeft enige jaren geleden 
ook het passiespel Golgotha in deze 
kerk opgevoerd. Nu dus een kerst-
musical. 
Het beloofd een mooie voorstel-
ling te worden en iedereen wordt 
van harte uitgenodigd om zaterdag-
avond in de kerk te komen luiste-
ren en kijken. De aanvang is 20.30 
uur en de toegang bedraagt 5 eu-
ro. Kaarten zijn te reserveren bij: El-
lise en Matthijs Evers via ellise.mat-
thijs@hetnet.nl of Gertjan van der 
Veen via vander.veen@hccnet.nl.

OVAK dankt vrijwilligers
Aalsmeer - Ouderen-vereniging 
Aalsmeer Kudelstaart (OVAK) heeft 
haar ruim zestig vrijwilligers met 
partner in het zonnetje gezet. De 
vrijwilligers waren 2 december uit-
genodigd in de Beurs te Hoofddorp. 
Daar werden zij door de jarige voor-
zitter bedankt voor hun enorme in-
zet van het afgelopen jaar. Toen was 
het tijd voor een lekkere maaltijd. Er 
was erwtensoep en verschillende 

soorten stamppotten. Aan het einde 
van de maaltijd kon men onder het 
genot van een kopje koffie nog even 
napraten. De ouderenvereniging is 
inmiddels een bloeiende vereniging 
met ruim 1700 leden uit Aalsmeer, 
Kudelstaart en omstreken. Er wor-
den veel activiteiten georganiseerd. 
Er wordt hulp en aandacht in allerlei 
vormen aan de leden gegeven. Dit 
alles door de inzet van vrijwilligers.

Lunchen in 
Oost-Inn
Aalsmeer - Elke woensdagmorgen 
is er van 8.30 tot 12.00 uur tijd voor 
ontmoeting in de Oost-Inn. Ook 
op woensdag 16 december. Daar-
na wordt van 12.00 tot 13.00 uur de 
lunch geserveerd. Het is heel gezel-
lig om met elkaar te eten. ’s Avonds 
is er vervolgens van 19.30 tot 22.00 
uur de creatieve avond waar iets 
wordt gemaakt. Ook hier bent u/jij 
welkom. Na 16 december gaat Oost-
Inn, in verband met de kerstvakan-
tie, er even tussenuit. Vanaf woens-
dag 13 januari is het weer weke-
lijks Oost-Inn tijd op de woensdag. 
Inlichtingen: 0297-325636 of 0297-
345413.

Speelavond bij 
Aller Belang
Aalsmeer - Op  dinsdag 15 de-
cember is er weer een speelavond 
van de Buurtvereniging Ons Aller 
Belang Uiterweg. Klaverjassen en 

Kerstkienen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 16 de-
cember houdt buurtvereniging 
Hornmeer de jaarlijkse kerstkien. 
Diverse prijzen in kerstsfeer zijn te 
winnen. Verder wordt een grote ver-
loting gehouden. Het kienen is in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3 en begint om 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 19.15 uur. 

pandoeren staan op het program-
ma.  Om 20.00 uur worden de kaar-
ten geschud,  vanaf 19.30 uur kan 
worden ingeschreven. Plaats van 
samenkomst  is het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat.  Er wordt ge-
speeld om mooie prijzen en er is 
een tombola! Iedereen is van har-
te welkom!

Kerstkienavond 
vogelvereniging
Aalsmeer  -  Vogelvereniging 
Aalsmeer organiseert vanavond, 
donderdag 10 december, haar jaar-
lijkse kerstkienavond. In totaal wor-
den er vier rondes gekiend. 
De kerstkienavond is in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 
en begint om 20.00 uur. Iedereen is 
welkom.

Klaverjasavond 
in Proosdijhal
Kudelstaart - Op donderdag 17 
december wordt er in de Proosdij-
hal een klaverjasavond gehouden. 
Het kaarten begint om 20.00 uur en 
deelname kost 2,50 per persoon.  Te 
winnen zijn waardebonnen van Sla-
gerij Jacobs in Kudelstaart . 

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De soosmiddag van 
de OVAK op 2 december is gewon-
nen door Antoon van Rijn met 5224 
punten. De volgende kaartmiddag is 
woensdag 16 december vanaf 14.00 
uur in het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat. 



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

officiële mededelingen
10 december 2009

gemeente Aalsmeer 2010-2014: “Gezondheid op 
peil”;

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

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

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

48, Aesculus hippocastanum; Anne Frankstraat 
schuinvoor nr. 2, Aesculus hippocastanum; Anne 
Frankstraat voor nr. 6, Aesculus hippocastanum; 
Anne Frankstraat voor nr. 58, Aesculus 
hippocastanum; Beethovenlaan 120, RKAV, 
Betula pendula; Berkenlaan voor nr. 2b, Betula 
ermanii; Berkenlaan voor nr. 10, Betula ermanii; 
Cyclamenstraat naast Hadleystraat 60, Corylus 
colurna; Cyclamenstraat achter nr. 57, Malus; 
Cyclamenstraat achter nr. 59, Malus; Dreef voor nr. 
52, Ulmus x hollandica; Goudenregenstraat voor nr. 
18/20, Aesculus hippocastanum; Goudenregenstraat 
voor nr. 22, Aesculus hippocastanum; Hornweg voor 
nr. 1 en 3, Platanus acerifolia; Kastanjelaan voor 
nr. 16, Aesculus hippocastanum; Kudelstaartseweg 
hoek Kudelstaartseweg-Robend, Alnus glutinosa; 
Kudelstaartseweg in Fortbocht, 4 x Salix alba; 
Lijnbaan tussen Dorpsstraat en Oosteinderweg, 
3 x Alnus glutinosa; Margrietstraat achter nr. 
22, Prunus; Mendelstraat voor nr. 46, Prunus 
serrulata; Mendelstraat voor nr. 97, Prunus avium; 
Oosteinderweg voor nr. 40a/b, Alnus glutinosa 
en Fraxinus excelsior; Oosteinderweg voor nr. 54, 
Fraxinus excelsior; Oosteinderweg voor nr. 56, 
Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 60, 
Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 64, 
Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 78, 
Fraxinus excelsior en 2 x Acer pseudoplatanus; 
Oosteinderweg voor nr. 86, Alnus glutinosa; 
Oosteinderweg voor nr. 286, Sorbus; Oosteinderweg 
voor nr. 344, Sorbus; Oosteinderweg tegenover nr. 
521, 3 x Alnus glutinosa; Oosteinderweg voor nr. 
266, Sorbus; Oosteinderweg schuin tegenover nr. 
30, 2 x Aesculus hippocastanum; Oosteinderweg 
tussen Burg. Kasteleinsweg en Lijnbaan, Aesculus 
hippocastanum; Ophelialaan (Centrum) voor nr. 230, 
Acer pseudoplatanus; Pasteurstraat tegenover nr. 
22, Alnus cordata; Rozenhof Naast nr. 10, Sorbus 
intermedia; Schweitzerstraat 53 t/m 55, 3 x linde; 
Seringenpark in park, Ailanthus altissima en Sorbus; 
Stommeerkade tegenover nr. 39, Alnus glutinosa; 
Waterhoenstraat voor nr. 10, Robinia pseudoacacia; 
Wetenschapperpad achter Huygensstraat 14, 
Aesculus hippocastanum; Wetenschapperpad 
achter Huygensstraat 16, Aesculus hippocastanum; 
Zwarteweg tegenover nr. 120, Acer pseudoplatanus; 
Zwarteweg tussen v. Sieboldlaan en Clusiusstraat, 
Alnus incana; Zwarteweg hoek Zwarteweg-
Clusiusstraat, 2 x Alnus incana;

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

t/m 5 jan Kapvergunning: Hugo de Vriesstraat 89, 1 kastanje;
t/m 9 jan Ontheffing sluitingstijd: voor de nacht van 13 

februari op 14 februari 2010 en voor de nacht van 1 
mei op 2 mei 2010 is verleend aan ’t Holland Huys;

t/m 12 jan Kapvergunning: Graaf Willemlaan 13, 2 x 
chameacyparis; Kudelstaartseweg 225, 18 diverse 
bomen (eiken, berken, wilgen, acers, essen, 
kastanjes);

t/m 16 jan Kapvergunning: Primulastraat 70, 1 den;
t/m 16 jan Vooraankondiging gedeeltelijke onteigening 

bestemmingsplan “Noordvork” ;
t/m 21 jan Kapvergunning: achter Stationsweg 6, 1 berk, 

1 esdoorn, 4 coniferen en 3 meidoorns;
t/m 21 jan Drank- en Horecawet: Hoogvliet BV, 

Aalsmeerderweg 207;
t/m 22 jan Kapvergunning: Roerdomplaan 14, 1 berk.;
t/m 23 jan Kapvergunning: Aalsmeerderweg 295, 1 magnolia, 

Willem-Alexanderstraat 45, 1 prunus.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

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

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

kunstwerk.

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

inzagetermijn tot vrijdag 8 januari 2010
• Aalsmeerderweg 219, het vernieuwen van een reclamebord.
• Praamplein 4A, het plaatsen van 2 winkelwagenopstelplaatsen.

inzagetermijn tot vrijdag 15 januari 2010
• Dorpsstraat hoek Kanaalstraat, het plaatsen van een 

dorpspomp.
• Rietwijkerdwarsweg tussen 2 en 66, het tijdelijk plaatsen van 2 

prefab kantoorunits

inzagetermijn tot vrijdag 21 januari 2010
• Catharina-Amalialaan 60, het plaatsen van een blokhut.
• Kudelstaartseweg naast 40, het geheel oprichten van een 

woning met berging;
• Poldermeesterplein 1-19, het plaatsen van 3 vlaggenmasten.

• L.A. Braakstraat 16, het plaatsen van een dakkapel;
• Linnaeuslaan 64, het vergroten van de woning.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of 
op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, 
balie 6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande be-
sluiten, binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep 
instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
• Dorpsstraat 6 en 12, het wijzigen en vergroten van de panden 

waarbij er 1 extra woning wordt gerealiseerd;
• Hornweg 316, het plaatsen van een garage.
Verzenddatum bouwvergunningen: 10 december 2009.

ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG

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

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing 
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen 
voor:
• Catharina Amalialaan 60, het plaatsen van een blokhut;
• Poldermeesterplein 1-19, het plaatsen van 3 vlaggenmasten.

wet op De rUimteliJKe orDeninG (wro)

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

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan “Uiterweg plasoevers 2005”, voor 

het geheel oprichten van een woning met berging, 
Kudelstaartseweg naast 40;

KennisGeVinG BeslUit wet milieUBeHeer

WM 08-02

Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de Alge-
mene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat 
zij positief hebben besloten op de aanvraag van Verfindustrie Heeren 
& Meijer om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning 
ingevolge de Wet milieubeheer voor haar inrichting gelegen aan de Turf-
stekerstraat 34 te Aalsmeer. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van 
het ontwerpbesluit.

Het besluit alsmede de aanvraag en andere terzake zijnde stukken 
liggen vanaf 11 december 2009 t/m 22 januari 2010 ter inzage in 
het gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. Ingevolge artikel 20.1 
van de Wet milieubeheer kan tegen dit besluit beroep worden inge-
steld door:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp 

van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid 

advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het 

nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan 
zijn aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het 
ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift kan schriftelijk worden ingediend tot en met 22 
januari 2010 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instel-
len kunnen bij een spoedeisend belang overeenkomstig artikel 8.81 
van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek indienen om een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde 
termijn worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (zie bovengenoemd adres), wil 
het besluit niet binnen zes weken na de ter inzage legging van 
kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt 
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is be-
slist.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 50

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

t/m 11 dec conceptkadernota Lokaal Volksgezondheidsbeleid 

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

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: 
vrije inloop. 
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverle-
ning open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling 
alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Het 
gemeentehuis is op werkdagen telefo-
nisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

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

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

fraCtiespreeKUUr
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spreken 
tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen 
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek 
zal maximaal 15 minuten duren. Voor 
een afspraak dient u minimaal één week 
voorafgaand aan het spreekuur contact 
op te nemen met de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of via 0297-387660. De vol-
gende fractiespreekuren vinden plaats 
op 12 en 26 januari 2010.

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

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

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

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

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 UitVoerinG
proVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over pro-
vinciale wegen en bruggen: 0800-0200 
600 of mail naar infobu@noord-hol-
land.nl.

openinGstiJDen GemeenteHUis in VerBanD
met De feestDaGen

17 december gesloten vanaf 15.00 uur.
24 en 31 december gesloten vanaf 16.00 uur.
25 december en 1 januari gesloten.
4 januari open vanaf 11.00 uur.

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.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• achter Stationsweg 6, 1 berk, 1 esdoorn, 4 coniferen en 3 

meidoorns.
Datum verzending vergunning: 9 december 2009.
• Aalsmeerderweg 295, 1 magnolia;
• Willem-Alexanderstraat 45, 1 prunus. 
Datum verzending vergunning: 11 december 2009. 

Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
• Hoogvliet BV, Aalsmeerderweg 207.
Datum verzending vergunning: 9 december 2009.

Wegafsluiting
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te 
nemen ten behoeve van diverse werkzaamheden in Aalsmeer, door 
middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 
voor de hieronder genoemde wegen op volgende dagen geslotenver-
klaring en parkeerverboden in te stellen:
• Linksbuitenstraat en Rechtsbuitenstraat
De ontheffing geldt voor maandag 14 december 2009 van 08.30 tot 
17.00 uur, met uitloop voor de Rechtsbuitenstraat op dinsdag 15 
december.

woninGwet

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 249, het bouwen van een 

bedrijfsverzamelgebouw (gebouw VI);
• Aalsmeerderweg 251, het bouwen van een 

bedrijfsverzamelgebouw (gebouw IV);
• Berkenlaan 12, het gedeeltelijk vergroten van de woning;
• Gozewijnstraat 18, het plaatsen van een dakkapel;
• Karperstraat 30, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 96, het bouwen van een brug en het vervangen 

van een schoeiing;
• Punterstraat 11, het plaatsen van lichtreclame;
• Schoolstraat 14, het plaatsen van een dak op de garage.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Herenweg 100, het vergroten van een showroom en werkplaats 

met kantoorruimte.

Rectificatie
Vorige week is onderstaande als bouwaanvraag 2e fase gepubliceerd, 
het betreft echter een reguliere aanvraag bouwvergunning.
• Kudelstaartseweg naast 50, het bouwen van een woning met 

bijgebouw en botenhuis.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Distelvlinderstraat 24, het wijzigen van een gevel;
• Kudelstaartseweg naast 50, het bouwen van een woning met 

bijgebouw en botenhuis;
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Van kunstkerstboom tot cadeaus...
Kerstboodschappen voor 
goed doel bij Dorcas
Aalsmeer - Voor de kerst kunt u 
weer prima bij de Dorcaswinkel 
terecht. U bent hier aan het juis-
te adres voor kerstsfeermakers als 
kunstkerstbomen, lichtjes, kerstbal-
len, kaarsenstandaards enz. Maar 
ook voor alle benodigdheden voor 
een goed aangeklede kersttafel, bij-
voorbeeld serviesgoed, bestek, gla-
zen, gourmet- en fonduestellen en 
grillplaten kunt u slagen. Uiteraard 

heeft Dorcas tevens veel leuke items 
om cadeau te doen; er is echt een 
enorme keuze. De opbrengst van al 
dit moois is betemd voor een pro-
ject dat door de Dorcaswinkel wordt 
gesteund.  
Dit project, dat mede ondersteund 
wordt door OSA (Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer), is een land-
bouwproject in Kenia. De boeren al-
daar wordt geleerd om met aller-

lei hulpmiddelen een betere op-
brengst te realiseren. Het project 
voorziet ook in de middelen hier-
voor. Ook algemene hygiëne en ge-
zondheid staan op het programma. 
Omdat Dorcas hier, samen met an-
dere organisaties, al meer dan 10 
jaar aanwezig is, zijn de levensom-
standigheden van de boeren in deze 
streek al aanzienlijk vooruit gegaan. 
Uiteindelijk doel is de mensen onaf-
hankelijk te maken van hulp.

Kleding
Naast de opbrengst van de winkel 
is bij Dorcas Aalsmeer ook de kle-
ding een zeer belangrijk onderdeel. 
In Aalsmeer zijn op verschillende 
plaatsen kledingbakken te vinden 

waarin men nog goede en schone 
afgedankte kleding kan deponeren. 
Deze kleding wordt dan, nadat ze is 
uitgezocht, door Dorcas Nederland, 
gebracht naar mensen in Oost Eu-
ropa en Afrika die ze goed kunnen 
gebruiken. 

Gesloten op 24 en 31 december
De Dorcaswinkel kunt u vinden de 
Aalsmeerderweg 173a. Telefoon-
nummer 0297-361043. Alle infor-
matie over Dorcas Nederland kunt 
u lezen op de website www.dorcas.
nl Maar let u op: in verband met de 
komende feestdagen is de Dorcas-
winkel op donderdag 24 en Oud-
jaarsdag donderdag 31 december 
vanaf 13.00 uur gesloten. 
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AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Info: www.stagemusic.nl
zATErdAG: ‘CObrA’ GITAArSnArEn SET:  3,75

GrOOT ASSOrTIMEnT
kErST-SOnGbOEkEn

vOOr dIvErSE
InSTrUMEnTEn En zAnG!

MUzIkAlE kErSTCAdEAUS:
lESSEnAAr, vOETEnbAnkjE,

PlECTrUMSET, blOkflUIT,
GITAArSTATIEf

Muziek/Cabaret
Donderdag 10 december:
* Pianoshow, nummers op verzoek, 
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u. Ie-
dere donderdag. Iedere vrijdag en 
zaterdag gastdj.
Vrijdag 11 december:
* Winterwonderland, après  ski in de 
Praam, Zijdstraat met dj’s en live-
muziek vanaf 21u. Tot 19 december 
iedere vrijdag en zaterdag.
* Hint Big Band in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 21.30u.
* Zanger Wolter Kroes in Bon Ami, 
Dreef, 21.30u. Toegang v/a 18jr.
* Hardcore-metal avond met 3 bands 
in N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zaterdag 12 december:
* Slotconcert accordeonver. Het 
Oosten in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a. Aanvang: 20u.
* Cabaret van Murth Mosel in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 20.15u.
* Kerstmusical Kind of Koning in 
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout 
vanaf 20.30u.
Zondag 13 december:
* Muzikaalsmeer met optreden band 
Gigs in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 16u.
* Zangeres Sasja Brouwers live in 
Blitzz, Marktstraat vanaf 16u.
* Concert Bindingkoor ‘Kerst we-
reldwijd’ in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat vanaf 16u.
* Accordeonorkest Klavierschippers 
in De Reede, Schouwstraat, Rijsen-
hout vanaf 14u.
* Salsaparty in The Beach, Oostein-
derweg 247a vanaf 20u.
* Eolian Ensemble in Oud Katholieke 
kerk, Oosteinderweg 394 v/a 15.30u
Woensdag 16 december:
* Open mic. in Blitzz, Marktstraat 
voor zangers/ressen vanaf 21u.
Vrijdag 18 december:
* Optreden smartlappenkoor Denk 
aan de buren in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 21.30u.
* Freaky friday met dj Kees Mark-
man in Centennial, Oosteinderweg 
243 vanaf 21.30u.
Zondag 20 december:
* Kerstconcert Amstellandse Canto-
rij in Urbanuskerk, Bovenkerk, 20u.
* Kerstconcert mannenkoor Con 
Amore in Karmelkerk, Stommeer-
weg. Aanvang: 14.30u.
* Kerstconcert met koren De Ku-
delkwetters, Fiore, Cum Ecclesia en 
muziekver. Flora in kerk St. Jan, Ku-
delstaartseweg vanaf 15u.

Exposities
12 en 13 december:
* Kerstexpositie Mark van Kuppe-
velt in atelier Banken 1 in De Kwa-
kel. Zaterdag en zondag 12-17u.
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kin-
derkunstzolder van Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot 
17u. 
Tot en met 3 januari:
* Etsen en prenten van Jaap Hilleni-
us in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: do. t/m zo. 14-17u. 
Tot en met 10 januari:
* Moderne glaskunst, bronzen beel-
den en schilderijen in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg (tegenover 
watertoren). Open: zaterdag en zon-
dag 13 tot 17u. 
Zaterdag 12 december:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 

Diversen
Donderdag 10 december:
* Kerstkien Vogelver. in buurthuis 

Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
* Klaverjassen bij De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.
* Dia-lezing over planten in Iran bij 
Groei en Bloei in Wellantcollege, 
Thijsselaan v/a 20u.
Vrijdag 11 december:
* Bijeenkomst Zegelkids, postzegel-
vereniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 19u.
* Kerstklaverjassen bij Supporters 
Vereniging in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Schaken bij AAS in kerk, Zijdstraat. 
Les: 19u. Competitie: 20u.
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 12 december:
* Kerstmarkt in zorgcentrum Aels-
meer, Molenpad van 10 tot 17u.
* Kerstmarkt in De Spil, Spilstraat 
Kudelstaart van 10 tot 15u.
* Kerstmarkt in Ontmoetingskerk, 
Werf, Rijsenhout, 11-13.30u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Popquiz in Oude Veiling met Joran 
van Liempt van 22 tot 23.30u.
Zondag 13 december:
* Lezing met diabeelden Bauke Ma-
rinus over werk schilder Jaap Hille-
nius in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 
vanaf 15u.
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetjlaantje in Rij-
senhout van 9.30 tot 13.30u.
Maandag 14 december:
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
* Bijeenkomst Postzegelver. in Paro-
chiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
* Koppelspeelavond BV Oostend in 
‘t Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u
* Dialezing bij Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Clubavond Film- en Videoclub in ‘t 
Anker, Oosteinderweg 273a v/a 20u
Dinsdag 15 december:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sport-
laan vanaf 9.45u.
* Sport- en spelinstuif voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg. Iede-
re dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Inloop voor jeugd Binding Oost-
kriebels, Machineweg v/a 15u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bin-
dingzolder Kudelstaart, Haya van 
Somerenstraat. Ook op donderdag 
19-21u. en vrijdag 15-18u.
* Speelavond bridgeclub Strijd 
en Vriendschap in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 19.30u.
* Speelavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Woensdag 16 december:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catha-
rina Amalialaan vanaf 8.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
* Kerstkienen BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 17 december:
* Klaverjassen in Proosdijhal, Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 18 december:
* Decembermarkt in Zijdstraat, cen-
trum van 14 tot 21u.
* Kerstkien bij buurtver. Oostend in 
‘t Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u
* Kerstkienen bij VVA in kantine aan 
Dreef vanaf 20u.

Vergaderingen 
Donderdag 10 december:
* Beraad en Raad in gemeentehuis, 
raadzaal. Aanvang: 20u.
Maandag 14 december:
* Ledenvergadering IJsclub Uiter-
weg in kas Uiterweg 54 vanaf 20u. 
Na afloop nostalgische film.

Jaap Verschoor terug in Aalsmeer!
Muzikaalsmeer presenteert 
zondag multi-band Gigs
Aalsmeer - Zondag 13 decem-
ber speelt de ‘unplugged’ band 
Gigs, met oud-Aalsmeerder Jaap 
Verschoor in de gelederen,  in De 
Oude Veiling. Het optreden vindt 
plaats onder de vleugels van Mu-
zikaalsmeer. Verschoor bracht zijn 
jeugd door in Aalsmeer, waar zijn 
vader hoofd was van de christelij-
ke school in de Ophelialaan. In de 
zeventiger jaren maakte hij enige 
tijd deel uit van Group Mary-Ann, 
een groepje geformeerd rond het 
Aalsmeerse zangeresje Marjan Dis-
seldorp. Rond die tijd verhuisde hij 
naar Amsterdam. Na vele jaren in 
coverbands gespeeld te hebben, 
trad hij in de negentiger jaren toe 
tot de Haagse band Flirt, een for-
matie met een behoorlijke live-re-
putatie. Zo fungeerde Flirt regelma-
tig als begeleidingsband van Maris-
ka Veres en van Frans Krassenburg.
In 1999, ‘moe’ geworden van het ja-
renlange ‘geweld’ van elektrische gi-
taren, besloot Verschoor samen met 
Amsterdammer Willem Verbeek een 
nieuw en pretentieloos akoestisch 
bandje op te richten onder de naam 
Gigs. In 2005 overleed Verbeek, een 

gevoelige klap voor de bandleden, 
maar na rijp beraad viel het besluit 
om de band voort te zetten. Met 
nummers van de Beatles en de Rol-
ling Stones kent het repertoire het 
nodige nostalgische gehalte, maar 
daarnaast brengt de groep ook an-
dere stijlen zoals instrumentale Ier-
se muziek, blues en country. De le-
den van Gigs hebben echter vooral 
plezier-beleving hoog in het vaan-
del staan. Drie jaar geleden werd 
van Gigs een cd uitgebracht, geti-
teld The end of the line. Gigs bestaat 
uit Gerard Bouman op viool, man-
doline en zang, Hans Dijksterhuis 
op gitaar, bluesharp en zang, Johan 
Korringa op basgitaar en zang en 
Jaap Verschoor op gitaar, mandoli-
ne en zang. Vrolijkheid voert de bo-
ventoon bij ieder optreden van Gigs. 
Verschoor verheugt zich op het spe-
len in thuishaven Aalsmeer, waar hij 
‘stiekem’ hoopt veel oude bekenden 
terug te zien. Zondagmiddag zwaai-
en de deuren van De Oude Veiling 
in de Marktstraat open om 15.00 
uur; naar verwachting treedt Gigs 
op tussen 16.00 en 18.00 uur. De 
toegang is gratis.

Winter Wonderland vrijdag en zaterdag

Dj Marco en Flügel ski-
avond in de Praam
Aalsmeer - De gehele maand staat 
café de Praam in het teken van Win-
ter Wonderland. Het kan niet mis-
sen, want wie door de Zijdstraat 
loopt, ziet dat een heuse skihut ge-
bouwd is voor de ingang. Aanstaan-
de vrijdagavond 11 december draait 
dj Marco de sterren van de hemel. 
Zaterdag middag is het dj-meubel 
tussen 17.00 en 19.00 uur tvoor gast-
dj Björn Jongkind om zijn draaikun-
sten te vertonen. De gehele win-
terwonderland maand zal er op za-
terdagmiddag een gastdj draaien. 
Warm draaien welteverstaan voor de 
avond. Want aanstaande zaterdag-

avond 12 december staat een super 
Flügel ski avond op het programma 
met dj Henkie, én vele give aways. 
Voor de 99ste bezoeker is het ex-
tra feest. Hij of zij wordt getrakteerd 
op een goodie pakket. Meer over 
de winterwonderland maand in de 
Praam op www.cafedepraam.nl.

Laatste werkdag party 
Kaarten voor de laatste werkdag 
en kaarten voor de nieuwjaarspar-
ty met optredens van Robert Le-
roy, Lange Frans, Jeff van Vliet en dj 
Marco zijn vanaf heden verkrijgbaar 
achter de bar.

Aalsmeerse hardcore-trots 
vrijdag live in de N201
Aalsmeer - De Aalsmeerse hardcore 
en metalband Bring on the Bloods-
hed speelt vrijdagavond 11 decem-
ber in de N201, samen met nog twee 
hardcore bands: het Noord-holland-
se 21 Gun Salute uit en het italiaan-
se Embrace Destruction met hierin 
de ex-zanger van Samaritan. Bring 
on the Bloodshed heeft onlangs een 
EP uitgebracht getiteld: ‘Save live or 
destroy it’ en is volop aan het spe-
len op zoveel mogelijk grote en klei-
ne podia in het hele land. De stijl 
van de band heeft wel iets weg van 
bands als Hatebreed en Full blown 
chaos en dendert als een precisie 
bombardement van het podium af. 

Hardcore gecombineerd met metal 
en een vleugje punk vol vette riffs 
en een spervuur van zware bassen 
en dominante vocals van frontman 
Rogier de Vos. 
De band heeft al vaker het podium 
(en ook ervoor) onveilig gemaakt in 
de N201 en voor iedereen die de 
band nog niet kent, word het toch 
eens tijd. Al was het alleen maar 
om te weten van wie die giganti-
sche Amerikaanse bak toch is die 
het twee parkeerplekken inneemt 
op het Raadhuisplein.. De zaal van 
het jongerencentrum aan de Zwar-
teweg is open vanaf 21.00 uur en de 
entree is gratis..

Vrijdag spetterend optreden
Wolter Kroes in Bon Ami
Aalsmeer - Op vrijdag 11 decem-
ber zal niemand minder dan de wel-
bekende zanger Wolter Kroes een 
daverend optreden verzorgen in dis-
cotheek Bon Ami. Op twintigjarige 
leeftijd wint hij als zanger een talen-
tenjacht waardoor zijn leven voor-
goed in het teken komt te staan 
van het zingen. In 1995 breekt Wol-
ter door met de single ‘Laat me Los’. 
Het wordt zijn eerste superhit. Een 
reeks van hits volgen en zijn inmid-
dels tot ware evergreens  uitge-
groeid,  Wie kent ze niet: Ik ben je 
Prooi, Ik heb de hele nacht liggen 
dromen en Wat een Heerlijke Dag.
De populariteit heeft ervoor gezorgd 
dat Wolter Kroes tot nu toe vijf keer 
in de Ahoy en vijf keer in de Hei-
neken Music Hall voor een uitver-
kochte en uitzinnige zaal heeft ge-
staan. Op vrijdag 11 december zal 
hij dus de zaal van Bon Ami op zijn 
kop zetten met zijn swingende num-
mers. De zaal van Bon Ami is niet 
zo groot als de Heineken MUsic 
Hall, dus koop snel kaarten voor de-
ze avond samen met Wolter Kroes. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via: Marco 
den Haan, 06-33047103 of info@bo-
nami.nl. Tevens zijn op de avond zelf, 
zolang de voorraad strekt, kaarten 
aan de deur te koop. De aanvang is 
21.30 uur en iedereen van 18 jaar en 
ouder is welkom.

Aalsmeer - Gezellig druk was het afgelopen zondag in Blitzz tijdens het op-
treden van de Aalsmeerse muzikanten Merel Meijdam en John van de Pol-
der. Zangeres Merel werd door John begeleid op gitaar. Met name bekende 
hits werden door het publiek gewaardeerd en kregen spontaan applaus. Be-
wondering was er alom voor het korte optreden van een nog hele jonge zan-
geres, die vol overgave de hit van Amy Whinehouse ten gehore gebracht. Van 
dit Aalsmeerse zangtalent gaat zeker meer gehoord worden! Aanstaande zon-
dag 13 december is het podium van Blitzz voor een ex-Aalsmeerse. Zangeres 
Sasja Brouwers komt optreden. Aanvang: 16.00 uur, toegang 5 euro.

Jeugdig zangtalent in Blittz

Cabaret van 
Murth Mossel
in Bacchus
Aalsmeer - Murth Mossel verzorgt 
aanstaande zaterdag 12 december 
een cabaretvoorstelling in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. 
Als lid van FreshWagon Comedy-
train toert Murth al jaren door het 
land. Om zijn veelzijdigheid kenbaar 

te maken heeft hij besloten het the-
ater in te gaan. Murth weet op inter-
actieve wijze iedereen bij zijn show 
te betrekken waardoor zich een ver-
rassend spektakel ontplooit. De ca-
baretavond begint om 21.00 uur, 
Bacchus is open vanaf 20.15 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 10 eu-
ro. Kaarten aan de zaal, reserveren 
via de wedsite of bestellen bij Ans 
de Kruijf, tel. 0297-342657 na 18.00 
uur! Deze activiteit wordt geïnitieerd 
door de stichting KCA.

Eolian Ensemble zondag 
in Oud Katholieke Kerk
Aalsmeer - Veel blazers in zeer ge-
varieerde bezettingen betreden in 
deze winterperiode het KCA-po-
dium in de Oudkatholieke kerk. In 
de eerste plaats, op zondagmiddag 
13 december, het Eolian Ensem-
ble, bestaande uit Karin Leutscher 
op fluit, Cécile Rongen op klarinet, 
Vicki Laws op hobo, Lies Molenaar 
op hoorn, Birgit Strahl op fagot en 
Jelger Blanken achter de piano. Het 
Eolian Ensemble, opgericht in 2004, 
is een blaaskwintet, waaraan een 
piano is toegevoegd. 
Gedreven door de passie voor ka-
mermuziek richt het ensemble zich 
op concerten voor sextet en kwin-
tet in concertzalen. Tevens heeft 
het Eolian Ensemble zich gespeci-
aliseerd in het geven van kinder-
theatervoorstellingen in samenwer-

king met diverse acteurs en regis-
seurs, onder wie Edwin Rutten, Bep-
pe Costa en Gijs de Lange. Het Eoli-
an Ensemble stond zowel voor haar 
reguliere concerten als kinderthe-
atervoorstellingen in de vele zalen, 
waaronder het Concertgebouw in 
Amsterdam en de Stadsgehoorzaal 
Leiden. Tevens was het Eolian En-
semble diverse malen live op Radio 
4 te horen. 
KCA verwacht veel van het sextet-
programma, met werken van Gor-
don Jacob, Francis Poulenc, Darius 
Milhaud en Astor Piazzolla. Het con-
cert in de Oud-Katholieke Kerk aan 
de Oosteinderweg 394 begint zon-
dagmiddag 13 december om half 
vier. De zaal is om drie uur open. 
Losse kaarten zijn te reserveren bij 
Nico de Groot, tel. 0297-324160. 

Ruime keuze kerstkunst 
in galerie Coq Scheltens
Aalsmeer - Tijdens de donkere da-
gen voor kerstmis is het goed toe-
ven in galerie Coq Scheltens in de 
Chrysantenstraat 44. In het ka-
der van kerstkunstkado is een rui-
me keuze in betaalbare kunst ge-
maakt, vanaf 15 euro is het al mo-
gelijk om een origineel kunstwerkje 
te bemachtigen. Tot eerste kerstdag 
kan iedereen vrijblijvend, iedere dag 
en ook tijdens de koopavonden en 
het weekend, komen kijken naar de 
kunst. In een sfeervolle omgeving 
worden tevens gratis consumpties 
aangeboden. De kunstenaars die 
hun werk tonen zijn ‘bekenden’, zo-
als Karin Borgman, Mery Voorn, Ilse 
Blessing en Engelien van der We-
ijden, allen exposeren met originele 
schilderijtjes in diverse technieken. 
Voorts is er keramiek van Carla Hu-
son en zijn er handvervaardigde sie-
raden van Ingrid van Zijverden en 
Hansje Havinga. Galerie Coq Schel-
tens is dagelijks geopend van 13.00 

tot 17.00 uur en op de koopavonden 
en tijdens de kerstmarkt van 19.00 
tot 21.00 uur.

Dialezing in ‘t
Oude Raadhuis
Aalsmeer - Op zondagmiddag 13 
december geeft meesterverteller 
Bauke Marinus, vriend en verzame-
laar van het werk van  Jaap Hille-
nius, een lezing met diabeelden in 
Het  Oude Raadhuis in de Dorps-

straat. Belangstellen zijn welkom. 
De toegang is gratis en de aanvang 
is 15.00 uur. In Het Oude Raadhuis 
zijn nog tot en met 3 januari etsen, 
litho’s, aquarellen en schilderijen 
van Jaap Hillenius te zien. De ge-
meentelijke expositieruimte is iede-
re donderdag tot en met zondag ge-
opend tussen 14.00 en 17.00 uur. De 
entree is gratis.

Vrijdag De Hint Big Band
Aalsmeer - Vrijdagavond 11 de-
cember is het de beurt aan De Hint 
Big Band om een optreden te ver-
zorgen in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. De Hint Big Band is 
een heftig swingend gezelschap dat 
alweer ruim vijftien jaar bestaat. In 
die tijd zijn ze op de meest uiteen-
lopende locaties aangetroffen: De 
Bloemhof, kroegen, festivals, feest-
tenten, de kinderboerderij, de vei-
ling en vorig jaar nog in de succes-
volle productie: De Lichtemaankwe-
ker. De band bestaat uit 14 blazers 
en een 4-koppige ritme sectie en 

wordt strak in de hand gehouden 
(en af en toe ook losgelaten) door 
de dirigent. Het repertoire varieert 
van soepel swingende basie stuk-
ken, ophitsende latin tot dampende 
rock.  Voor deze avond is ook nog 
eens een speciale gast uitgenodigd: 
Heidy Crooymans. Deze zangeres 
van onder andere de Bakerstreet-
band en Salatino heeft een fantas-
tische stem en zingt alles van zwoel 
en zacht tot de de krachtigste pop-
nummers. Het concert vrijdag in De 
Oude Veiling begint om 21.30 uur en 
de entree is gratis.
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Volop kerstsfeer bij Het Oosten
Aalsmeer - Bij tuincentrum Het 
Oosten is het al volop kerst. Zoals 
elk jaar beginnen de medewerkers 
eind september al met het leegrui-
men van een gedeelte van de win-
kel om in oktober en november de 
kerstmarkt te kunnen opbouwen. 
Het blijft een uitdaging om telkens 
weer een gezellige kerstsfeer te cre-
eren, maar met het aanbod aan arti-
kelen is dat geen probleem. Het as-
sortiment is de laatste jaren enorm 
uitgebreid met onder andere veel 
sfeerartikelen. 
Daarnaast liggen er duizenden tra-
ditionele kerstartikelen in de winkel 
en ontbreken de kerststukken en 
het kerstgroen ook niet. De kerst-
markt ziet er dit jaar dan ook weer 
schitterend uit. Bij het zien van de 
mooi aangeklede kerstdecors doet 
u vast inspiratie op om het thuis ook 
gezellig te gaan maken. Tuincen-
trum Het Oosten staat bekend om 
zijn ruime aanbod en sortering van 
tuinplanten en wat de kerstbomen 
betreft blijven ze hierbij natuurlijk 

niet achter. De bomen zijn mooi vol 
en scherp geprijsd en de medewer-
kers verpakken de door u uitgeko-
zen boom uiteraard in een net, zo-
dat u de boom goed kunt vervoeren. 
Aan de kinderen is ook gedacht. Op 
zaterdag 12 en zondag 13 decem-
ber kunnen ze een gratis ritje ma-
ken in de draaimolen en kunnen ze 
geschminkt worden. En natuurlijk 
kunnen de jongste bezoekers tus-
sen het winkelen door even spelen 
in de speeltuin op de kerstmarkt of 
de meer dan 200 Koi karpers voe-
ren die in de siervijver in de winkel 
zwemmen. 
Even pauze of trek gekregen? In het 
tuincafé staat de koffie klaar en na-
tuurlijk is ook de traditionele olie-
bollenkraam weer aanwezig. Op 
de  zondagen 13 en 20 december is 
Het Oosten geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. Met duizend gratis par-
keerplaatsen is er altijd plek. Kijk 
voor meer informatie en een foto-
impressie op www.tuincentrumhe-
toosten.nl.

Actieve site Ophelialaan!
Aalsmeer - Hij bestaat al een tijd-
je, de website www. opheliaplaza.nl, 
maar nu is het echt het moment om 
deze site ook in de gaten te houden. 
Elke week staan er speciale produc-
ten op van elke winkelier uit de Op-
helialaan. En wat te denken van alle 
activiteiten die georganiseerd wor-
den. Zo staan er nu al foto’s op van 
de pietenmiddag van de C1000. Het 
is misschien niet het eerste waar je 
aan denkt bij een winkelstraat, maar 
voor de Ophelialaan is het heel nor-
maal: een website waar klanten de 
beste koopjes en leukste artikelen 
kunnen vinden. De website biedt 
andere informatie dan de reclame-
folders:  er is ruimte voor meer in-

formatie over collectie, primeurs en 
bijzondere producten. Misschien is 
het nog even wennen, maar als u 
eenmaal een keer hebt gekeken op 
www.opheliaplaza.nl dan gaat u dat 
zeker vaker doen. Vooral nu, tijdens 
de feestdagen. De leukste, goed-
koopste of hipste cadeautjes, activi-
teiten die er in de straat zijn te doen 
zoals kerstmis, de pietenmiddag 
en natuurlijk de maandactie. Gro-
te kans ook dat u zichzelf op de fo-
to ziet staan. Van elke activiteit wor-
den foto’s gemaakt en zo snel mo-
gelijk op de site gezet. Kortom, voor 
het snelste nieuws, leukste koopjes 
en speciale aanbiedingen moet u bij 
www.opheliaplaza.nl zijn.

Precies een week voor kerst
Decembermarkt in Centrum
Aalsmeer - Op vrijdag 18 decem-
ber, precies een week voor kerst, 
vindt in Aalsmeer Centrum de De-
cembermarkt  plaats. Tussen 14.00 
en 21.00 uur staan er verlichte kra-
men met kerstspullen en leuke ca-
deaus aan weerskanten in de Zijd-
straat. In de avonduren treedt het 
dameskoor Davanti op als Char-
les Dickens koor om het decem-
bergevoel te verhogen. De Decem-
bermarkt in de Zijdstraat is met 
ruim zestig verschillende kramen 
een diverse maar vooral gezellige 
markt. Bij de verlichte kraampjes 

van winkeliers uit het dorp en an-
dere kraamhouders kunt u terecht 
voor leuke kerstcadeaus zoals siera-
den, parfums, boeken, cd’s en dvd’s, 
hobbymaterialen, sfeerverlichting 
en kerstversiering. Als u nog nieuwe 
kleding voor de kerst zoekt, moet u 
ook zeker even over de December-
markt struinen.  En, het is niet al-
leen gezellig winkelen en snuffelen 
in kraampjes. Tijdens de December-
markt  kan ook genoten worden van 
verschillende winterse gerechten, 
hapjes en drankjes zoals glühwein 
en warme chocolademelk.

Reserveer nu online een proefrit via www.vankouwen.nl.

Nieuwe Opel Astra nu al 
een groot succes
Regio - Vorige week is de nieuwe 
Opel Astra voorgesteld aan het Ne-
derlandse publiek. De dealers had-
den de rode loper uitgerold en het 
spiksplinternieuwe model in de 
spotlight geplaatst. Hierdoor werd 
deze introductie een ware première 
zoals bij een bioscoopfilm. Van Kou-
wen, Opeldealer in Aalsmeer, Am-
stelveen, Amsterdam en Mijdrecht 
onthaalde alle bezoekers van de-
ze première met champagne en be-
loonde ze met gratis bioscoopkaart-
jes. Na de officiële première kon er 
proefgereden worden met de nieu-
we Astra wat tot veel enthousias-
te reacties leidde en in inmiddels 
18 verkochte auto’s resulteerde. De 
nieuwe Opel Astra is in alles een 
echte ster: fantastische looks, een 

atletische gestalte en een indruk-
wekkende kracht. Met baanbreken-
de technologische innovaties en 
Opels bekroonde nieuwe designfi-
losofie, voegt de nieuwe Astra een 
geheel eigen dimensie toe aan de 
compacte klasse. 
De nieuwe Astra koppelt een sierlijk 
design aan een hoog veiligheids-
niveau. En sportiviteit aan prak-
tisch gebruiksgemak. Bij Van Kou-
wen staan de komende weken nog 
in het teken van de feestelijke pre-
mière en is de nieuwe Astra te be-
stellen met aantrekkelijk geprijsde 
luxe introductiepakketten. Via de 
website is het mogelijk om online 
een proefritafspraak te maken. Voor 
meer informatie kijk op www.van-
kouwen.nl.

Activiteiten van Caiway 
Business verzelfstandigd
Aalsmeer - De activiteiten van Cai-
way op de zakelijke markt zijn per 1 
oktober 2009 verzelfstandigd en on-
dergebracht in de aparte rechtsper-
soon: CAIW Netwerken B.V., nu nog 
handelend onder de naam Caiway 
Business. Dit betekent dat alle zake-
lijke verbindingen en telefoniedien-
sten voortaan gebeurt door mede-
werkers van Caiway Business. Ook 
de dienstverlening via DSL en AD-
SL (SpeedXS) en de telefonie-ac-
tiviteiten van LevelFour zijn onder-
gebracht bij Caiway Business. Klan-
ten van Caiway Business zijn per-
soonlijk geïnformeerd. Voor vra-
gen kunnen zij als vanouds recht-
streeks contact opnemen met Cai-
way Business via 088 2249 090. Al-
le diensten aan particuliere klanten 
wordt geleverd onder de merknaam 
Caiway, de zakelijke dienstverlening 
wordt vooralsnog voortgezet on-
der de merknaam Caiway Business. 
Aart Verbree, Algemeen directeur 
CAIW: “Zakelijke klanten vereisen 
een andere benadering dan parti-
culieren. CAIW heeft daarom beslo-
ten om de dienstverlening aan za-

kelijke klanten te verzelfstandigen. 
Hierdoor verwachten wij de gebrui-
kers nog beter van dienst te kun-
nen zijn.” Peter Grotenhuis en Sikko 
de Graaf, directie Caiway Business: 
“Door de verzelfstandiging kunnen 
wij ondernemers de aandacht geven 
die zij verdienen. We kunnen beter 
inspelen op de specifieke behoef-
ten van bedrijven: dienstverlening 
op maat en een persoonlijke en ser-
vicegerichte aanpak. Ook wordt de 
dienstverlening op korte termijn uit-
gebreid met zakelijke telefonie.” Cai-
way Business richt zich op de za-
kelijke markt en biedt glasvezel-, 
straalverbindingen en DSL voor in-
ternet en koppeling van locale net-
werken, telefonie, hosting van web-
sites, gebruik van servers en ver-
huur van serverruimte. 

CAIW (handelend onder de naam 
Caiway) is kabelexploitant in onder 
andere de gemeente Aalsmeer. Cai-
way bedient ruim 143.000 radio- en 
televisieabonnees met daarbij circa 
75.000 kabelinternetklanten en zo’n 
28.000 telefoonaansluitingen.

Verzamelplaatsen bij ‘Flora’
Aalsmeer -  FloraHolland Aalsmeer 
is goed voorbereid op calamiteiten 
zoals brand. Mocht er zich een ca-
lamiteit voordoen, dan kan het voor-
komen dat de veiling (gedeeltelijk) 
ontruimd moet worden. 
Voor dat doel heeft de veiling on-
langs ‘verzamelplaatsen’ gemar-
keerd. Dat zijn genummerde loca-
ties buiten het gebouw waar men-
sen zich kunnen verzamelen. Bij ie-
dere locatie is een groen bord ge-
plaatst. Zo kunnen mensen zich bij 
het verlaten van het gebouw direct 
oriënteren op de dichtstbijzijnde 
verzamelplaats. 
Bij iedere verzamelplaats wordt ge-
registreerd wie het gebouw heeft 
verlaten. Dat geldt ook voor bedrij-
ven die op het veilingterrein geves-
tigd zijn. Zij kunnen de verzamel-

plaatsen opnemen in hun ontrui-
mingsplannen en afspreken waar 
medewerkers elkaar treffen na een 
ontruiming. 
Zo werken veiling en klanten geza-
menlijk aan veiligheid. 24 Uur verse bloemen aan Machineweg

Engel Rozen opent tweede 
bloemenautomaat en winkel
Aalsmeer - Vanaf deze week is 
Aalsmeer een bloemenautomaat rij-
ker. Aan de Machineweg opent En-
gel Rozen haar tweede bloemenau-
tomaat. De automaat komt op de 
plaats van de pinautomaat in het 
voormalig Rabobankgebouw. En-
gel Rozen wordt de nieuwe ‘buur-
man’ van Estilo Hairfashion. Dage-
lijks kunnen klanten terecht voor 
rozen in diverse kleuren en mooie 
boeketten. Er kunnen maar liefst 
zestig bossen bloemen in. Voordeel 
van een automaat is dat je niet on-
der winkeltijden bloemen hoeft te 
kopen, want de automaat is 24 uur 
per dag beschikbaar. Erg handig 
voor mensen die overdag werken 
of dan geen tijd hebben. De bloe-
men worden dagelijks ververst en er 
wordt goed in de gaten gehouden 
of er nog voldoende keuze is en er 
bijgevuld moet worden. In de auto-
maat worden de bloemen constant 
voorzien van vers water en goed ge-
koeld. De automaat is eenvoudig te 
bedienen. 
Morgen, vrijdag 11 december, ope-
nen eigenaren Richard en Peter En-
gel naast de bloemenautomaat ook 
een bloemenshop, die voortaan ie-
dere vrijdag en zaterdag van negen 
uur tot zes uur open zal zijn. Naast 
bloemen en boeketten worden ook 
planten en seizoensgebonden ma-
terialen te koop aangeboden. Te-
vens levert Engel Rozen rouwarran-
gementen. In de winkel zullen Jus-
tina en haar man Lucas de klanten 
helpen en adviseren bij hun aan-
koop. De eerste honderd klanten 
krijgen bij aankoop vanaf vijf euro, 
een gratis bos rozen en een taartje 
van bakkerij Vooges cadeau. Klan-

ten krijgen dus met recht een fees-
telijke traktatie. 
Richard en Peter Engel zijn tevens 
eigenaar van twee rozenkwekerij-
en, aan de Legmeerdijk in Amstel-
veen en aan de Geniedijk in Ku-
delstaart. Aan de Legmeerdijk heb-
ben zij ook een winkel en een bloe-
menautomaat sinds vijf jaar. “Toen 
de mogelijkheid van de Machine-
weg op ons pad kwam, twijfelden 
wij geen moment,” vertelt Richard. 
“Ik heb er vertrouwen in dat ook de-
ze shop en automaat goed gaan lo-
pen.” De vader van Peter en Richard 
is in 1962 begonnen met een klei-
ne rozenkwekerij op de Legmeer-
dijk. Het telen van rozen ging goed, 
waardoor er snel werd uitgebreid 
met de bouw van extra kassen. Der-
tig jaar later namen zonen Richard 
en Peter de kwekerij over. Zij heb-
ben het bedrijf verder gemoderni-
seerd door onder andere de rozen 
te gaan telen op steenwol en on-
der assimilatiebelichting. In het jaar 
2000 is er een tweede kwekerij bij-
gekomen in Kudelstaart, waar op dit 
moment hoofdzakelijk snijhortensia 
wordt gekweekt. Engel Rozen is een 
succesvol bedrijf, die het ondanks 
de crisis aandurft een tweede shop 
en automaat te openen. Onderne-
mers Peter en Richard Engel heb-
ben er zin in. 
“We gaan eerst starten met de auto-
maat en de shop, maar al snel komt 
de aankleding buiten, zoals mooie 
bloembakken Dit stukje van de Ma-
chineweg moet weer gezellig wor-
den.” Meer informatie: www.rozen-
verkoop.nl.

Door Ilse Zethof

Staatslotenactie bij Ridder & Co
Aalsmeer - Ridder & Co heeft een 
staatslotenactie die duurt tot en met 
maart 2010. Een leuke en interes-
sante actie waarvan de hoofdprijs 
een flatscreen LCD televisie is. Van-
af heden krijgt iedereen een stem-
pelkaartje als een oudejaarslot aan-
gekocht wordt. Met deze stempel-
kaart kunnen vier stempels ge-
spaard worden: Voor een oudejaars-
lot, een januarilot, een februarilot en 

een maartlot. Is de stempelkaart vol, 
dan kan deze in de stempelkaar-
tenbus bij Ridder & Co. Alle stem-
pelkaarten die vol zijn, dingen mee 
naar een prijs. Medio maart worden 
daar drie kaarten uitgetrokken. De 
actie is winkelgebonden en er kan 
dus alleen via Ridder & Co in de Op-
helialaan aan meegedaan worden. 
De winkans is hoog, dus doe mee 
en geniet straks van een extra prijs!  

Koopzondag op 20 december
Pietenfeest in Ophelialaan
Aalsmeer - Net zoals verleden 
jaar, mocht afgelopen zaterdag een 
zwarte pietenband verwelkomt wor-
den in de Ophelialaan. Het swing-
de werkelijk de pan uit. De sublieme 
muziek van de pietenband werkte 
zo aanstekelijk dat menigeen spon-
taan begon te dansen. En dat gold 
voor jong en oud! Er zijn veel fo-
to’s gemaakt en deze zijn geplaatst 
op de website www.opheliaplaza.nl. 

Het sintfeest is overigens nog maar 
het begin van feestmaand decem-
ber.  Op zondag 20 december wordt 
in de Ophelialaan een koopzon-
dag gehouden. Er zullen hapjes en 
drankjes geserveerd worden, diver-
se kraampjes ingericht, er rijdt een 
arreslee en het vrouwenensemble 
Davanti komt optreden. De kerst-
koopzondag is van 12.00 tot 17.00 
uur.

Foto: Don Ran.

Rabobank sponsort bidons 
Aalsmeer - De Rabobank  Aalsmeer 
(al geruime tijd  een zeer trou-
we sponsor van FIQAS Aalsmeer) 
heeft onlangs een extra sponso-
ring gedaan. Want omdat ook FI-
QAS Aalsmeer er naar streeft om 
zo weinig mogelijk kinderen bloot 
te stellen aan de Mexicaanse griep, 
is het praktisch als iedere speler en 
speelster zijn of haar eigen drink-
bidon zou hebben. Dat is een flin-
ke investering, die nu dus door de 
Rabobank voor haar rekening wordt 
genomen. Alle jeugdteams van FI-

QAS Aalsmeer krijgen namelijk van 
de bank nieuwe biddons en bijbe-
horende kratjes daarvoor. Nic Kor-
sten (directeur Rabobank Aalsmeer) 
kwam zelf naar sporthal de Bloem-
hof om de jongens en meisjes te 
verrassen. De Rabobank is namelijk 
trots op handbalvereniging FIQAS 
Aalsmeer. Dit ook omdat vooral de 
jeugd hoog in het vaandel staat bij 
club én zij het net zo goed doen als 
de dames en heren ploegen. En de 
club op haar beurt is natuurlijk erg 
blij met zo’n betrokken sponsor!

Eerste sierteeltransport 
per trein naar Roemenië
Aalsmeer -  Dinsdagochtend 8 de-
cember is de eerste container met 
planten, vervoerd door GreenRail, 
gearriveerd in Roemenië. Het is het 
tweede spoortraject dat via Green-
Rail ontsloten wordt. Eerder al zijn 
planten per spoor vervoerd naar 
Milaan. In februari volgen de eer-
ste plantencontainers via railtrans-
port naar Polen. De pilots vormen 
onderdeel van het project Green-
Rail, waarin FloraHolland en de VGB 
spoorvervoer van planten via con-
ventionele spoorverbindingen or-
ganiseren. Spoorvervoer is voor de 
sierteeltsector uitermate geschikt 
voor langere afstanden en is van-
wege de oplopende kosten van 
wegtransport, de toenemende be-
perkingen op rij- en rusttijden en de 
toenemende files een reële goed-
kopere optie voor het vervoer van 
sierteeltproducten. Bovendien is de 
CO2-uitstoot bij railtransport tot vijf-
tig procent lager. FloraHolland en de 
VGB willen met dit initiatief de posi-
tie van Nederland als internationa-

le draaischijf van de sierteeltsector 
in het belang van productie en han-
del versterken door het verminderen 
van de logistieke kosten. 
GreenRail is een samenwerkings-
verband tussen 34 bedrijven, waar-
onder tien exporteurs, transpor-
teurs, logistieke dienstverleners en 
kennisinstellingen. GreenRail werkt 
samen met onder andere railope-
rator HUPAC, die het treintransport 
uitvoert. De ketenregie ligt in han-
den van e-Logistics Control, die ver-
antwoordelijk is voor de operatione-
le aansturing.
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Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
13 december weer haar bekende en 
gezellige vogelbeurs. Een keur aan 
vogels is te koop en hiervoor zijn be-
trouwbare handelaren uitgenodigd. 
Onder andere kanaries, graspar-
kieten, agaporniden, diverse soor-
ten tropische vogels en vele soorten 
groten parkieten worden aangebo-
den. Ook de leden bieden hun eigen 
gekweekte vogels te koop aan. Ook 
niet leden wordt de mogelijkheid 

geboden om hun vogels te  verko-
pen. En er is een firma met diverse 
vogelzaden en allerlei accessoires. 
Heeft u problemen of u wilt ook met 
het houden van vogels beginnen? 
Er zijn altijd leden aanwezig die wil-
len helpen. De beurs wordt gehou-
den in het gebouw van voetbalver-
eniging SCW aan het Konnetlaantje 
van 9.30 tot 13.30 uur. De toegang 
is 50 eurocent, kinderen tot twaalf 
jaar met begeleiding hebben gra-
tis toegang.

Dragnet  presenteert Collect Call 
From Mars op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande maandag-
avond 14 december mogen de pre-
sentatoren van Dragnet de band 
Collect Call From Mars van 20.00 tot 
23.00 uur verwelkomen in de stu-
dio van Radio Aalsmeer. De forma-
tie,  bestaande uit zangeres Jenni-
fer Struikenkamp, gitarist Lody de 
Groot, bassist Robbert Rietveld en 
drummer Tom Lauriks, zal een live 
optreden verzorgen en dit is te ho-
ren op 105.9Fm en 99.0 op de kabel. 
Wie het studiobezoek en het optre-
den wil mee maken, is welkom. Wel 
van te voren je komst mailen naar 
Jan@dragnet-aalsmeer.nl.

Vragen aan de bandleden kunnen 
tijdens de uitzending gesteld wor-
den via 0297-325858 of via eerder 
vermelde mailadres.  De mix van 
rockadelic powerpop met soulvol-
le vocalen leverde Collect Call From 
Mars een halve finale plek op in de 
Amsterdamse Popprijs 2007 en de 
band de Popprijs Amstelland en 
Meerlanden 2008. De jury was zeer 
onder de indruk van hun gitaarrock 
in de trant van de Skunk Anansie en 
Guano Apes, afgewisseld met rusti-
ge nummers als die van Anouk. Ze-
ker luisteren of naar de studio ko-
men!

Concert Bindingkoor met 
thema ‘Kerst wereldwijd’ 
Aalsmeer - Het Bindingkoor geeft 
op zondagmiddag 13 december een 
kerstconcert in de Doopsgezinde 
gemeente in de Zijdstraat 55. Diri-
gent Henk Trommel en Het Binding-
koor nemen de toehoorders mee op 
een muzikale tocht door de wereld 
en laten hen daarmee de kerstsfeer 
proeven van verschillende landen 
en perioden. Het koor zingt meer-
stemmige muziek uit verschillen-
de stijlperioden. Onder meer wer-
ken uit de renaissance en barok van 
componisten als Sweelinck en J.S. 
Bach, romantiek met Hector Berlioz 
en moderne koormuziek met invloe-
den uit gospel, jazz en popmuziek 
van hedendaagse componisten als 
Rutter en Chilcott. De meeslepende 
Roemeense muziek kenmerkt zich 
door prachtige samenklanken. De 
Spaanse kerstliedjes zijn zeer rit-
misch en voeren terug naar de 17e 

eeuw, waar deze muziek met slag-
instrumenten werd begeleid. Henk 
Trommel staat weer garant voor een 
afwisselend programma, waarbij het 
koor in verschillende samenstellin-
gen zingt. 
Het bekende Aalsmeerse duo Tity-
re, bestaande uit Wilma Broere en 
Erica de Ridder, verzorgt de muzika-
le intermezzo’s met bijzondere com-
posities voor piano en dwarsfluit uit 
diverse windstreken. Het concert in 
de Doopsgezinde kerk begint om 16 
uur. 
De deuren van de kerkzaal gaan om 
15.30 uur open. De entree bedraagt 
7,50 euro voor volwassenen en 5 eu-
ro voor jongeren tot en met 18 jaar. 
Na afloop van het circa vijf kwartier 
durende concert worden de bezoe-
kers van het concert van harte uit-
genodigd in de Bindingzaal nog sa-
men een drankje te komen drinken.

Lezing bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 14 de-
cember geeft Dick Poelemeijer een 
lezing over ‘licht en fotosynthese’ bij 
Viva Aquaria. De lezing gaat over de 
invloed en functie van het licht in 
een aquarium. 
Na de pauze wordt de film ‘Battle for 
the light’ vertoond. De avond wordt 

gehouden in buurthuis Hormeer 
aan de Roerdomplaan 3 en begint 
om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. Iedereen is 
van harte welkom. Wie meer wil we-
ten over Viva Aquaria, kan contact 
opnemen met de heer C. Keim, tel. 
0297-343854.

Klavierschippers met ’Recht 
Zo Die Gaat’ in De Reede
Rijsenhout - Het Zondagmiddag-
podium brengt zondag 13 december 
om 14.00 uur accordeonorkest De 
Klavierschippers met de show ‘Recht 
Zo Die Gaat’ in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat 14. Op het re-
pertoire van het orkest uit IJmuiden 
staan zeemansliedjes, meezingers 
en overige populaire muziek die ‘in 
eigen huis’ worden gearrangeerd. 
De Klavierschippers zijn in 1981 op-
gericht en hebben in 2008 een nieu-
we start gemaakt. Het orkest heeft 
opgetreden op talloze vloot- en vis-
serijdagen, shanty- en havenfesti-
vals, maar ook in buurthuizen, the-
aters en verzorgingshuizen. Hoog-
tepunt was het jubileumconcert ter 
gelegenheid van het 25-jarig be-

staan in 2006 in de stadsschouw-
burg IJmuiden. Het orkest met als 
basisinstrument het ‘schipperskla-
vier’ bestaat uit accordeonisten, een 
zanggroep en een begeleidings-
groep met keyboard, orgel, gitaar, 
bas, drums en percussie. De show 
‘Recht Zo Die Gaat’ telt twintig ar-
rangementen die aan elkaar worden 
gepraat door een presentator. Het 
optreden duurt twee keer drie kwar-
tier met een half uur pauze. Kaarten 
zijn vanaf een half uur voor de voor-
stelling verkrijgbaar aan de zaal of 
te reserveren op vrijdag tussen 9.30 
en 11.30 uur bij MeerWaarde, tele-
foon 023 5698873. Ook een rit met 
de Meertaxi heen en terug is op het-
zelfde telefoonnummer te bestellen.

Bijeenkomst Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 14 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 aftersint. 
Ook de postzegelverzamelaars gaan 
met hun tijd mee, al vinden zij een 
afterzegelparty na afloop van de 
verenigingsavond te ver gaan. Maar 
een afterpietenparty  waar weder-
om het trekken van de zwarte pieten 
spelgetallen door de heer Lenos zal 
worden verzorgd. Om mee te kun-
nen doen moet u echter wel lid zijn 

of uitgenodigd worden door een lid 
van Postzegelvereniging Aalsmeer.
Na de korte toespraak door de voor-
zitter en voorafgaand aan het zwar-
te pieten spel is er nog een kleine 
veiling met 145 kavels. Daarin, naast 
Nederlandse zegels, vele postzegel-
boekjes en zegels uit Denemarken, 
Zwitserland en Duitsland. U bent 
van harte welkom vanaf 19.00 uur 
om de kavels van deze avond en die 
van de schriftelijke veiling te bekij-
ken. Interesse in postzegels verza-
melen? 
Kom maandagavond 14 december 
naar het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat 6. Aanvang 20.00 uur.

Kerstoptreden De Brulboeien
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
12 december verzorgt het Aalsmeer-
se shantykoor De Brulboeien een 
kerstoptreden in Zorgcentrum 
Aelsmeer aan het Molenpad. 
Vanaf circa 14.30 uur zullen enke-
le kerstliederen ten gehore worden 
gebracht bij de kerstmarkt in de gro-
te zaal, waarna het programma  zal 
worden vervolgd op de verschillen-
de verdiepingen voor de bewoners. 

Uiteraard is het repertoire speciaal 
voor deze gelegenheid in kerststijl 
aangepast.  ‘Kerstmis op Zee’ hoort 
er natuurlijk bij, maar ook zullen al-
gemeen bekende kerstliederen ten 
gehore worden gebracht. 

De muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door de  accordeonisten Gon-
ny  Schellingerhout, Cor Trommel en 
Ben van Wandelen. 

Kerstexpositie in Museum-
boerderij Jan Makkes
Velserbroek - Ook dit jaar is er 
weer een kleurrijke kerstexposi-
tie van kunstschilder Jan Mak-
kes in Museumboerderij Jan Mak-
kes. Van zaterdag 12 december tot 
en met zondag 3 januari kan men 
dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur 
het bijzondere werk van de overle-
den schilder bezichtigen. In de unie-
ke Museumboerderij Jan Makkes is 
deze dagen een feestelijke kerst-
sfeer en krijgt men tevens een beeld 
van het leven van Jan Makkes. ‘Mijn 
opdracht als kunstenaar in deze we-
reld heb ik volbracht. Maar mijn ta-
lent neem ik mee in eeuwigheid, te-
rug naar mijn schepper.. Want hij is 
het die mij beoordeelt.’ Woorden van 
Jan Makkes, geboren in 1935, over-
leden in 1999. Hij liet gelukkig heel 
veel prachtig werk na, waarvan veel 
tijdens de kerstexpositie is terug te 
zien. Jan Makkes schilderde kleur-
rijke bloemarrangementen, sfeer-
volle dorpjes, haventjes en winter-

landschappen. Jan Makkes over-
schreed niet alleen met zijn schil-
derwerk de landsgrenzen. Hij ont-
moette gedurende zijn leven veel 
beroemde mensen. Tijdens een be-
zoek aan de Museumboerderij is 
daarom ook een videopresentatie 
over het leven en werken van Jan 
Makkes te zien. Tijdens de expositie 
is het boek ‘Jan Makkes.. een gedre-
ven kunstenaar’  te koop. Op zondag 
27 december zal vocaal ensemble 
Voce di Luna een prachtig kerstcon-
cert verzorgen. Dit vocale kwintet 
brengt liederen uit de Engelse tra-
ditie, aangevuld met vocale klassie-
kers van onder meer Bach, Händel 
en Anita Kerr. Tussen 14.00 en 17.00 
uur zullen zij diverse malen optre-
den. De Museumboerderij van Jan 
Makkes is te vinden aan Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. Parkeren 
kan volop op het naastgelegen par-
keerterrein van VSV. De toegang tot 
de expositie is gratis.

Dit weekend kerstexpositie 
bij Mark van Kuppevelt 
Aalsmeer - Er zijn veel nieuwe beel-
den te zien tijdens de kerstexpositie 
van beeldhouwer Mark van Kuppe-
velt. Zijn kunst is geïnspireerd door 
de natuur, door de groei en vergan-
kelijkheid ervan. De beelden, onder 
andere uitgevoerd in steen, brons 
en hout, zijn te bewonderen in en 
om het schitterend gelegen atelier 
van Mark van Kuppevelt. Naast de 
bijzondere beelden van Mark is er 
ook werk te zien van zijn leerlin-
gen, beginnende kunstenaars. Il-
se Blesing exposeert haar dromeri-
ge schilderijen in de kerstsfeer van 
het atelier. Kortom: het is aan te ra-
den om een kijkje te nemen. Ieder-
een is vrijblijvend welkom op zater-
dag 12 en zondag 13 december, van 

12.00u tot 17.00 uur in het atelier aan 
De Banken 1 in De Kwakel. Voor in-
formatie: 06-54981504.

Salsa dansend het jaar uit
Aalsmeer - Voor de mensen, die 
verlangen naar de zomer, Latijns-
Amerikaanse muziek en lekker dan-
sen biedt The Beach uitkomst! De-
ze tropisch aangeklede locatie or-
ganiseert zondag 13 december haar 
maandelijks terugkerende salsa-
dansavond. Sinds enige tijd wordt 
er op de vooravond van deze avond, 
een gratis workshop gegeven. Hier-
door staat de dansvloer vanaf de 
eerste klanken gezellig vol. Deze 
keer wordt er uitgebreid aandacht 
geschonken aan Rueda de Casi-
no. Een van origine Cubaans dans-
vorm, waarbij alle koppels in een 
cirkel dansen. De verrassing bij de-
ze dans zit hem in het constant, al 
dansend, wisselen van partner bin-

nen de cirkel. Hierdoor ontstaat er 
een zeer dynamisch geheel. Na de-
ze gratis workshop, welke om 20.00 
uur start, zal DJ Rick  iedereen ver-
wennen met de beste platen uit de 
Latin scène. De entree voor 13 de-
cember is gratis! 

Salsa Live Edition
Tevens start op deze avond de voor-
verkoop van de Salsa Live Edition 
die zal gaan plaatsvinden op zondag 
27 december. Niemand minder dan 
de Venezolaanse top percussionist 
Gerardo Rosales komt met band live 
op het podium van The Beach te 
staan! Wees hier op tijd bij, want vol 
is vol! Voor meer informatie en tic-
kets surf naar www.beach.nl.

Welke vogel kan achteruit vliegen?
Trivia in De Oude Veiling
Aalsmeer - Welke zanger was graf-
delver, wat is de eerste zin van het 
liedje ‘ademnood’ en hoeveel sna-
ren heeft een çitar? Deze en ve-
le andere vragen worden beant-
woord op zaterdag 12 december tij-
dens een avondje Trivia in De Oude 
Veiling in de Marktstraat. Pubkwis-
sen vinden hun oorsprong in Enge-
land, maar worden nu ook vaak ge-
speeld in Amsterdamse café’s. De 
pubkwis moet niet verward worden 
met een popkwis, waarbij alle vra-
gen over muziek gaan, maar is eer-
der een vrolijke versie van Triviant, 
Dit was het nieuws en Top2000 a Go 
Go door elkaar. 
De kwismaster stelt vragen die over 
van alles kunnen gaan. Bijvoorbeeld: 
Welke vogel kan achteruit vliegen, is 
Oenologie een wetenschap en be-
staan er vierkante meloenen? Maar 

vaak is er een grote rol weggelegd 
voor actualiteiten, muziek, film, rei-
zen en uiteraard drank. Trivia bestaat 
uit drie ronden, waarmee een team 
per ronde ‘een rondje van de zaak’ 
kunnen winnen door de kwisvra-
gen juist te beantwoorden. Het team 
met de meest punten over 3 rondes 
wint een bijzondere wisseltrofee. De 
vragen zullen met een groot beeld-
scherm van beeld- en geluidsfrag-
menten worden voorzien. Sommige 
zullen moeilijk zijn, anderen verwar-
rend, maar een gezellige avond is 
steevast het resultaat. 
Iedereen is welkom in De Oude Vei-
ling om de teams aan te moedigen. 
Voorzeggen is niet toegestaan. Trivia 
duurt ongeveer van 22.00 tot 23.30 
uur, deelname en toegang zijn gra-
tis, en geheel vrijblijvend. Aanmel-
den is niet nodig.

Onjuistheden in talk of town
In de berichtgeving over The Talk of 
the Town (NMB 3 december) zijn 
enkele onjuistheden geslopen. De 
opmerking over de autoriteit van 
J.C.M. Mensing werd niet gemaakt 
door Leni Paul, maar door de gast-
heer. Leni Paul begon haar carriè-
re niet door een wedstrijd van de 
Aalsmeerder Courant te winnen, 
maar van Het Parool, een destijds 

nog zeer belangrijk landelijk dag-
blad. De straatnamenproblema-
tiek is verkeerd weergegeven. Re-
cent werd juist een straat naar ULO-
hoofd De Hertog genoemd, zoals 
ook elders in dezelfde NMB te lezen 
was, een curieuze tegenspraak.

Theodore van Houten
Initiatiefnemer Talk of the Town

ingezonden

3 Kerstmarkten zaterdag!
Aalsmeer - Liefst drie kerstmarkten 
kunnen aanstaande zaterdag 12 de-
cember bezocht worden. In de gro-
te zaal van zorgcentrum Aelsmeer 
aan het Molenpad is publiek wel-
kom van 10.00 tot 17.00 uur. Kerst-
stukjes, kerstkaarten, prachtige 
quilten, windlichten, kaarsen en nog 
veel meer leuke snuisterijen wor-
den te koop aangeboden. Een aan-
rader is een bezoek aan de boe-
kenkraam, waar thrillers, detecti-
ves, kinderboeken en romans voor 
slechts 1 euro worden verkocht. De 
innerlijke mens kan zich laten trak-
teren op erwtensoep, koffie en thee 
met een koek. Voor de muzikale om-
lijsting draagt A. Maarse op de pia-
no zorg en om 14.30 uur komen De 
Brulboeien optreden. De opbrengst 
van de kerstmarkt komt ten goede 
aan activiteiten en attributen voor 
de bewoners. 

In De Spil Kudelstaart
Mooie kerststukken en originele vo-
geldecoraties worden onder andere 
verkocht op de kerstmarkt zaterdag 
in gebouw De Spil aan de Bilder-
dammerweg. De kerstmarkt wordt 
georganiseerd door de Samen Op 

Weggemeente en publiek is welkom 
van 10.00 tot 15.00 uur. Kerstkaar-
ten, boeken, kleine cadeautjes, cd’s 
en dvd’s behoren eveneens tot het 
verkoopassortiment. Genoten kan 
worden van zelfgebakken koekjes, 
erwtensoep, belegde broodjes, kof-
fie en de overbekende SOW-wijn.

Ontmoetingskerk Rijsenhout
De derde kerstmarkt deze 12 de-
cember is te bezoeken in de Ont-
moetingskerk aan de Werf. De 
kerstmarkt wordt georganiseerd 
door leden van de PKN gemeen-
te en de opbrengst is bestemd voor 
het werk van Stefan en Helga Co-
toarba in Valchid, een kleine plaats 
in Roemenie waar zij een christe-
lijke school met veel inzet en wei-
nig geld in stand houden. Het geld 
gaat gebruikt worden voor leermid-
delen, verwarming en elke dag een 
warme maaltijd voor de kinderen. In 
het jeugdhonk wordt om 11.00 en 
om 13.30 uur een presentatie ge-
geven over het project in Valchid. 
Kerststukken, planten, bloemen en 
bloembollen worden te koop aan-
geboden. De kerstmarkt is open van 
9.00 tot 15.00 uur.

Zaterdag laatste concert 
accordeonvereniging
Aalsmeer - Uit nog maar negen le-
den bestaat accordeonvereniging 
Het Oosten, te weinig om verder te 
gaan, en daarom is besloten om de 
club met ingang van 1 januari vol-
gend jaar op te heffen. 
72 Jaar heeft de accordeonvereni-
ging bestaan. Om niet ongemerkt 
van het toneel te verdwijnen, geeft 
Het Oosten aanstaande zaterdag 
12 december een slotconcert met 
medewerking van oud-leden in ge-

bouw ‘t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a. De leiding is in de ver-
trouwde handen van Elly Meekel, 
meer dan 25 jaar dirigent geweest 
van de accordeonclub. Het concert 
begint om 20.00 uur, de zaal is open 
vanaf 19.30 uur, en de toegang be-
draagt 5 euro. Na afloop van het 
concert is er live muziek. De leden 
van Het Oosten hopen het laatste 
optreden voor een volle zaal te mo-
gen geven!
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‘Sterren Stralen’ voor stichting de Opkikker

Kerstboom op Raadhuisplein 
in teken van kerstactie Rotary
Aalsmeer  -  De  Rotaryc lub 
Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht 
(AMU) start dit jaar een kerstactie 
voor de stichting Opkikker. Stich-
ting Opkikker zet zich al vanaf 1995 
in voor gezinnen waarvan een van 
de kinderen wegens een langduri-
ge ziekte onder behandeling is. De 
aandoeningen kunnen schokkend 
zijn, de ziekenhuisopnames duren 
altijd te lang en de behandelingen 
vragen veel te veel kracht. Om nog 
maar te zwijgen over de impact die 
deze moeilijke en onzekere perio-
de teweeg brengt op ouders, broers 
en zussen. Kortom, redenen genoeg 
om de langdurig en soms ernstig 
zieke kinderen en hun gezin in ieder 
geval één mooie dag te geven. Een 
Opkikkerdag om nooit te vergeten 
waar iedereen van geniet. 
Ondersteund door vele vrijwilligers 
en een uniek samenwerkingsver-
band met 37 landelijke ziekenhui-
zen biedt stichting Opkikker aan 
meer dan 1000 gezinnen met een 
langdurig ziek kind de dag van hun 
leven bieden. De Rotaryclub AMU 
start dit jaar voor het eerst het jaar-
lijkse project ‘Sterren Stralen’ met 

de traditionele kerstboom op het 
Raadhuisplein, met de vele lichtjes 
of sterren, als middelpunt. De kerst-
boom staat vanaf vandaag, donder-
dag 10 december, op het plein. De 
leden van Rotaryclub proberen zo-
veel mogelijk ‘sterren’ (kerstkaar-
ten) te verkopen. De leden van de 
club zelf leveren een behoorlijke 
deel van de opbrengst, door per lid 
minimaal 50 ‘sterren’ af te nemen. 
Daarnaast vindt centrale verkoop 
aan particulieren plaats bij het Boe-
kenhuis in de Zijdstraat. De achter-
liggende symboliek is dat voor ie-
dere kaart die verkocht wordt, een 
ster gaat stralen in de grote kerst-
boom. Deze sterren worden opge-
dragen aan een goede vriend(in) of 
dierbare. Leden van de Rotaryclub 
stellen hun tijd, netwerk en vaardig-
heden ter beschikking bij de diver-
se activiteiten die uitgevoerd moe-
ten worden. De gemeente Aalsmeer 
heeft de kerstboom en de stralende 
sterren beschikbaar gesteld. Bedrij-
ven kunnen via rietveld31@planet.nl 
kaarten in setvorm (15 kaarten per 
set) bestellen. Voor meer informatie: 
06-26330051.

Laatste in het jubileumjaar
Kerstklaverjassen bij de 
Supporters Vereniging
Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart organiseert vrij-
dagavond 11 december de laatste 
klaverjasavond in hun jubileumjaar. 
Veel van de prijzen zullen daarom 
op de komende feestdagen zijn af-
gestemd. Deze avond wordt bekend 
gemaakt wie er de gehouden com-
petitie in verband met het 40 jarig 
bestaan  heeft gewonnen. Hiervoor 
zijn aan het begin van het jaar drie 
mooie prijzen beschikbaar gesteld. 
Ook trakteert de Supporters Vereni-

ging iedereen deze avond op drank-
je en een hapje. Drie maal worden 
de kaarten geschud deze avond. 
Tussen het tweede spel en het der-
de spel worden de loten verkocht 
voor de grote loterij waarmee ook 
deze avond veel fantastische prijzen 
te winnen zijn. 
Het kerstklaverjassen is vrijdag in 
dorpshuis ‘t Podium aan de Ku-
delstaartseweg en begint om 20.00 
uur. Iedereen is welkom. Het in-
schrijfgeld bedraagt 2 euro.

Laatste clubavond F&VA 
Aalsmeer - Maandagavond  14 de-
cember houdt de Film- en Videoclub 
Aalsmeer de laatste clubavond van 
het jaar 2009. Tijdens de clubavond 
worden de leden in de gelegenheid 
gesteld om hun beste videoproduc-
tie van de afgelopen jaren nog eens 
te vertonen. Als ieder clublid een vi-
deofilm meeneemt dan wordt het 
nog een hele toer om voor 23.00 uur 

alle aangeboden films te vertonen! 
De eerstvolgende clubavond is ge-
pland in het nieuwe jaar, op maan-
dagavond 4 januari. De clubavond 
wordt gehouden in het gebouw ’t 
Anker aan de Oosteinderweg 273a 
in Oost en begint om 20.00 uur. In-
formatie over de F&VA via tel. 0297-
326344of of de website www.video-
clubaalsmeer.nl.

Aalsmeerse schilderes in 
landelijk portrettistenboek
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
2 december overhandigde Chris-
ta Logman een exemplaar van het 
boek ‘Sprekend’  aan burgemees-
ter Pieter Litjens. In het boek stel-
len 45 bekende én onbekende por-
tretkunstenaars zich voor en één 
daarvan is de Aalsmeerse schilde-
res Christa Logman. ‘Sprekend’ wil 
een beeld geven van de diversiteit 
die Nederlandse portretmakers bie-
den. Ook geeft het boek antwoord 
op vragen over prijzen, het poseren 
en verschillende technieken die er 
zijn van aquarel tot olie en van hout 
tot mozaïek. 
Van de kunstenaars zijn voorbeel-

den te zien van portretten van onder 
andere bekende Nederlanders, zo-
als Neelie Kroes en Albert Verlind,e 
maar ook van kinderen, ouderen én 
van dieren. Het is een echt blader-
boek vol prachtige kunst en soms 
ontroerende plaatjes. Christa Log-
man is psycholoog en kunstenaar. 
Zij combineert deze twee discipli-
nes op allerlei manieren, waaron-
der ook in het ‘psychologische por-
tret’. Zij laat zich daarin meevoeren 
door het karakter en eigenaardig-
heden van de te portretteren per-
soon en past haar stijl daar op aan. 
Graag doet de kunstenares bij de-
ze een oproep voor markante kudel-

Uitslag loterij
de Rijsenvogel
Rijsenhout - In dorpshuis De Ree-
de heeft vogelvereniging de Rijsen-
vogel in het weekend van 27 tot 29 
november weer zijn jaarlijkse ten-
toonstelling georganiseerd. Dit keer 
was het zelfs een jubileum, omdat 
het alweer het vijfentwintigste jaar 
is dat deze show wordt gehouden. 
De deelnemende leden hadden van 

het kleinste vogeltje een goudbuik-
je van enkele centimeters tot aan 
een ara papagaai van wel een me-
ter in gezonden en dit in een aantal 
van totaal 570 stuks. Ook was  aan 
deze show een grote loterij verbon-
den waarvan de prijzen zijn geval-
len op de volgende loten: 46, 263, 
316, 337, 347, 426, 457, 480, 929, 932, 
1032, 1268, 1374, 1461, 1472, 2063, 
2241, 2266, 2346 en 2427. De prij-
zen zijn af te halen bij Rijshornplein 
5 na telefonische afspraak via 0297-
323192.        

Jaarvergadering IJsclub Uiterweg
Aalsmeer - De leden van IJsclub 
Uiterweg worden uitgenodigd voor 
het bijwonen van de jaarvergade-
ring op maandag 14 december van-
af 20.00 uur achter in de kas van de 
familie Pannekoek op Uiterweg 54. 
Aansluitend gaan videobeelden ver-
toond worden, gemaakt van oude 
films en ander materieel door Siem 
Kooy. Onder het genot van choco-
melk of een consumptie en warme 
worst kan op het grote scherm naar 
nostalgische beelden gekeken wor-
den. Kom gezellig mee vergaderen 
en hoor het jaarverslag van het af-
gelopen seizoen. 
Ondermeer wordt het financieel 
jaarverslag gepresenteerd en staat 
de bestuursverkiezing op het pro-
gramma. Wie aftredend en herkies-

baar zijn, wordt tijdens de vergade-
ring bekend gemaakt. De vergade-
ring wordt besloten met de rond-
vraag.

Werkgroep: “Het wordt een fantastische dag”

Zondag G-handbal toernooi 
bij FIQAS in De Bloemhof
Aalsmeer - Als topsportvereniging 
wordt FIQAS Aalsmeer veelal ge-
zien, maar de handbalclub richt ook 
alle aandacht op recreatiesport en 
gaat nu eveneens de pijlen richten 
op handbal voor mensen met een li-
chamelijke of verstandelijke beper-
king. 
Aanstaande zondag 13 december 
wordt in sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg een G-handbal toer-
nooi georganiseerd en dit gaat vol-
gens de speciaal opgerichte werk-
groep een fantastische en sportie-
ve dag worden. 
De werkgroep bestaat uit de hand-
balsters Bianca Schijf, Diana Bloos 

De G-handbal werkgroep: Barbara van der Ploeg, Astrid Barbiers, Kees Jan Koster, Diana Bloos en Bianca Schijf.

en Astrid Barbiers en alle drie wer-
ken ze of hebben gewerkt met ver-
standelijk gehandicapten. 
Bestuurslid en manusje van alles bij 
FIQAS, Barbara van der Ploeg, heeft 
zich enthousiast aangesloten bij de 
meiden, evenals ze veel bijval en in-
breng krijgen van voorzitter Kees 
Jan Koster. 
Vorig jaar is het idee gelanceerd om 
ook gehandicapten de kans te ge-
ven om te komen handballen bij de 
Aalsmeerse vereniging. Het vijftal is 
informatie gaan inwinnen, is naar 
toernooien geweest en hoopt echt 
dat het niet alleen bij dit ene toer-
nooi blijft. 

Start volgend seizoen
Grootste probleem is het vinden van 
trainingstijd in de overvolle Bloem-
hof, maar  het vijftal is zo enthou-
siast dat er van uitgegaan kan wor-
den dat G-handbal onderdeel wordt 
van FIQAS Aalsmeer. “Het komt er 
zeker”, zegt het vijftal volmondig. De 
bedoeling is vanaf het volgende sei-
zoen, in september, een G-team te 
kunnen introduceren en mee te gaan 
doen aan de maandelijkse toernooi-
en bij verschillende verenigingen 
die ook G-handbalteams hebben. 
“Bij G-handbal worden geen wed-
strijden gespeeld, maar staat eens 
per maand een toernooi op het pro-

gramma”, legt Bianca uit. En ze ver-
volgt: “De teams zijn gemengd, op 
leeftijd wordt niet gekeken, er is ni-
veauverschil. Zo doet zondag een 
autistisch team mee en hebben we 
al gezien dat Almere een heel fana-
tiek team heeft waarvan een aantal 
echt goed kan handballen.” 

Spectaculaire opening
Uiteraard kost G-handbal veel geld 
en naast belangstellenden en gega-
digden hoopt FIQAS deze toernooi-
dag ook sponsors te mogen begroe-
ten. Het G-handbal toernooi in De 
Bloemhof begint zondag om 12.00 
uur in hal twee van De Bloemhof aan 
de Hornweg en het vijftal raadt een-
ieder aan op tijd te komen. “De ope-
ning wordt spectaculair”, zegt Kees 
Jan Koster. Bianca vertelt verder: 
“Alle teams worden op de bekende 
FIQAS manier geïntroduceerd. De 
lichten gaan uit en bij het voorstel-
len van ieder team gaan grote spots 
aan. Daarna volgt een gezamenlijke 
warming-up met muziek onder mijn 
leiding en iedereen moet meedoen. 
Alle spelers, maar ook alle begelei-
ders en vrijwilligers.” 
In totaal staan deze dag ongeveer 
twintig vrijwilligers van FIQAS klaar 
om het toernooi in goede banen te 
leiden. “Het wordt echt te gek, we 
hebben goede scheidsrechters, 
clown Saffie die voor de nodige ont-
spanning zal zorgen en een stand 
gaat ingericht worden waar geïnte-
resseerden zich kunnen melden en 
informatie inwinnen”, aldus het en-
thousiaste vijftal. Om 12.20 uur van-
gen de wedstrijden aan. Deelne-
mende teams zijn Havas uit Almere, 
de Blinkert uit Haarlem, team Koe-
dijk, Westsite uit Amsterdam en Ro-
da’71 uit Rotterdam. Om 17.00 wordt 
de dag feestelijk afgesloten. Het 
laatste woord van de dames en heer 
van de werkgroep: “Zorg dat je er bij 
bent. We gaan er een fantastische 
dag van maken!” De toegang is gra-
tis en voor meer informatie kan ge-
keken worden op www.hvaalsmeer.
nl of telefonisch contact opgeno-
men worden met Bianca Schijf, tel. 
06-51354403 of Barbara van der 
Ploeg, tel. 06-30677044. 

Door Jacqueline Kristelijn.

Leuke activiteiten en acties voor bewoners

Winkelcentrum Nieuw 
Oosteinde officieel open
Aalsmeer - Het nieuwe winkelcen-
trum Nieuw Oosteinde is woensdag 
9 december officieel geopend en 
krijgt steeds meer vorm. Nog niet 
alle panden zijn in gebruik, maar het 
langverwachte winkelcentrum aan 
het Poldermeerseplein is voor het 
grootste deel geopend. De winke-
liers staan vol enthousiasme klaar 
om de bewoners van Nieuw Oost-
einde en de rest van Aalsmeer Oost 
van dienst te kunnen zijn. Giste-
ren gingen Albert Heijn, BrainWash 
Kappers, Duoplant en DIO Drogis-
terij Anna feestelijk open. Ondanks 
het druilerige weer was het lek-
ker druk in de verschillende win-
kels. DIO Drogisterij Anna kon je 
binnenlopen onder een ballonnen-
boog. Woensdag kregen de eerste 
honderd klanten bij besteding van-
af tien euro een goed gevulde tas 
met IDYL producten, het huismerk 
van de DIO Drogisterijen. De win-
kel is ruim opgezet en het assorti-
ment is zeer uitgebreid. Ook Duo-
plant opende woensdag voor het 
eerst haar deuren in Nieuw Oost-
einde. Inmiddels heeft Duoplant 
shops aan de Legmeerdijk, de Sta-
tionsweg, in Uithoorn en zijn hun 
producten te verkrijgen bij de Al-
bert Heijn in Kudelstaart. Duoplant 
is een echt familiebedrijf dat in 1989 
is begonnen. Op de openingsdag 
kregen alle klanten een klein kerst-
conifeertje. BrainWash Kappers 
had als openingstunt dat iedereen 
woensdag gratis geknipt kon wor-
den. Om kwart over acht stonden 
de eerste klanten al te wachten en 
het bleef lekker druk die dag, want 
wie wil er nu niet gratis een nieuwe 
coupe? De ingang van de kapsalon 
was erg feestelijk, want ook zij had-
den een leuke ballonnenboog en 

de loper lag uit. Alle voorbijgaande 
kinderen kregen een ballon en de 
ouders ontvingen een folder waar-
in uitgelegd werd dat bij BrainWash 
kwaliteit niet duur hoeft te zijn. Tot 
en met zaterdag 19 december kun-
nen klanten de Wella Professional 
producten, High Hair/Life Tex, voor 
slecht zes euro aanschaffen. 
Om 6 uur ’s avonds ging de Al-
bert Heijn officieel voor het publiek 
open, na een borrel voor het eigen 
personeel en genodigden. Super-
markt manager Richard van Loon 
is enthousiast over de nieuwe win-
kel die erg ruim is opgezet. Samen 
met assistent supermarkt manager 
Linda Ronkes en het klantgerich-
te team van medewerkers, staat hij 
klaar om iedereen goed van dienst 
te kunnen zijn. Tijdens de eerste 
drie dagen krijgt iedereen die meer 
dan vijftien euro besteedt, een gra-
tis taartje. Onlangs is Toko Sari Pla-
za open gegaan. 
Hier kun je vanaf 11 uur ’s ochtends 
terecht voor Indonesische speciali-
teiten en tropische producten. Van 
nasi rames en tropische groenten 
tot Mexicaanse pinda’s en nog veel 
meer. De klanten kunnen de ge-
rechten in de winkel aanwijzen en 
ter plekke opeten of meenemen. Ei-
genaresse Fibri Poel heeft al veel 
ervaring op speciale marktdagen in 
Amstelveen, maar de winkel is een 
nieuwe uitdaging voor haar. Bakker-
sechtpaar Gorthuis hebben ook hun 
intrek genomen in het nieuwe win-
kelcentum met een mooie bakke-
rij. Brood- en banketbakkerij Gort-
huis is al tachtig jaar een gevestig-
de naam in de regio en nu kan ook 
Aalsmeer sinds een paar weken ge-
nieten van hun lekkere en gezon-
de producten. Wekelijks zijn er ver-

schillende aanbiedingen, zoals bij 
aankoop van twee meergranen bro-
den één brood naar keuze. En iede-
re woensdag is het krentenbollen-
dag. Aanstaande zaterdag, tijdens 
het gezellige openingsfeest, heeft 
Bakkerij Gorthuis een oliebollen-
kraam geregeld. Voor de dagelijkse 
levensmiddelen kunnen de omwo-
nenden terecht bij de Albert Heijn, 
maar ook de Aldi is sinds 30 no-
vember gevestigd in Nieuw Oost-
einde. De grote supermarktketen is 
op het goedkopere segment actief 
en kan rekenen op een grote klan-
tenkring. Veel Aalsmeerders gingen 
eerst naar Uithoorn, maar ze zijn blij 
dat de Aldi nu ook in Aalsmeer ge-
vestigd is. 
Medio maart van volgend jaar zal 
het nieuwe gezondheidscentrum 
Aalsmeer Oost klaar zijn. Tot die tijd 
is huisarts W.J. de Vries in een tij-
delijk verblijf gevestigd op de par-
keerplaats van het nieuwe winkel-
centrum. Er zal tegemoet geko-
men worden aan de zorgvraag in de 
buurt, want in het nieuwe gezond-
heidscentrum zullen ook een apo-

theek, verloskundigen, consultatie-
bureau, fysiotherapie, diëtiste, psy-
choloog en nog meer komen. Be-
gin volgend jaar openen Foodmas-
ter van Jan Paling (cafetaria en New 
York Pizza) en NicO-Optiek van Ni-
co Vegt in het nieuwe winkelcen-
trum. Twee winkelpanden staan 
nog leeg, maar deze zullen naar alle 
waarschijnlijkheid ook op korte ter-
mijn worden ingevuld. 
De appartementen boven de win-
kels worden begin 2010 verhuurd. 
Woensdagavond was er een speci-
ale koopavond waarbij alle winkels 
open bleven ter kennismaking voor 
de bewoners uit de wijk. 

Zaterdag openingsfeest
Aanstaande zaterdag 12 decem-
ber vindt het officiële openingsfeest 
plaats, waarbij de winkeliers de ope-
ning uitgebreid met de buurtbewo-
ners gaan vieren. De winkeliers pak-
ken dan groots uit met verrassende 
acts, muziek, kinderactiviteiten en 
veel lekkers te eten en te drinken. 
De buurtbewoners worden dan ook 
uitgenodigd voor een buurtborrel, 
gesponsord door de Nieuw Oost-
einde winkeliers. Er wordt nog vol-
op gewerkt door bouwbedrijven en 
het duurt nog wel even voordat alles 
helemaal klaar zal zijn. Maar einde-
lijk kunnen de mensen in Aalsmeer 
Oost hun dagelijkse boodschappen 
op loop- of fietsafstand doen in het 
langverwachte gloednieuwe winkel-
centrum. 

Door Ilse Zethof

koppen: Kudelstaarters met een uit-
gesproken gezicht die zich vrijblij-
vend willen laten portretteren. Deze 

portretten zullen volgend jaar ten-
toongesteld worden in de fysiothe-
rapie praktijk. 

DJ Kees Markman  draait op 
Freaky Friday in Centennial
Aalsmeer - Vrijdag 18 december  is 
het freaky friday, de laatste werkdag 
voor de kerst en dit wordt altijd uit-
bundig gevierd in Engels steden. In 
alle bars en disco’s hangt een ge-
zellige sfeer en het is er druk. Het 
meest opvallende op deze avond 
was,  dat de vrouwen gekleed wa-
ren in prachtige rok of jurk met ont-
blote bovenarmen en zonder jas 
over straat gingen van bar naar dis-
co en dit bij een koude zeewind van  
3 tot 5 graden.  Ook in Centennial 
wordt freaky friday gevierd met nie-
mand minder dan DJ Kees Mark-
man. En dan is het echt feest. Want 
Kees Markman, dé DJ van Aalsmeer, 

weet als geen ander te zorgen voor 
een gezellige sfeer met goede mu-
ziek. En voor de drie vrouwen die 
het best voldoen aan de kleding die 
past bij freaky friday is er een nacht-
je romantisch slapen in de nieuwe 
suite met bubbelbad te winnen. Ui-
teraard inclusief ontbijt. De jury  be-
staat uit bekende Aalsmeerders die 
recent ook in Liverpool zijn geweest. 
Aanvang 21.30 uur.  De toegang is 
gratis. Centennial is gevestigd naast 
Hotel Chariot aan de Oosteinderweg 
243 en is telefonisch bereikbaar via 
0297-388144.  Bezoek voor meer in-
formatie de website: www.centen-
nial.nu.
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Provinciale toeristische 
netwerkdag in Aalsmeer 
Aalsmeer - Op 3 december vond 
de jaarlijkse toeristische netwerk-
dag plaats in Aalsmeer. De net-
werkdag wordt ieder jaar georgani-
seerd door het Toeristisch Platform, 
bestaande uit de Hiswa, Koninklijk 
Horeca Nederland, de Kamer van 
Koophandel, de Recron, VVV en 
de provincie Noord-Holland. Ruim 
150 ondernemers, bestuurders en 
ambtenaren kwamen samen in The 
Beach voor een interessant pro-
gramma met centrale sprekers en 
workshops met als thema ‘Water als 
drijvende kracht. Voorafgaand aan 
het officiële programma konden 
deelnemers kiezen voor één van de 
twee excursies in Aalsmeer, een be-
zoek aan Bloemenveiling Flora Hol-
land of een beklimming van de Wa-
tertoren met uitzicht op de Westein-
derplassen, waarbij de wethouders 
Jaap Overbeek en Berry Nijmeijer 
als gastheren optraden. Ongeveer 
vijftig mensen maakten in de vroe-
ge ochtend kennis met Aalsmeer. 
Burgemeester Pieter Litjens en Ge-
deputeerde Jaap Bond van de pro-
vincie Noord-Holland verzorgden 
de centrale opening in de Oude Vei-
lingzaal van The Beach. De burge-
meester vertoonde eerst de promo-
tiefilm Beleef Aalsmeer, die vanaf 2 

december draait binnen de nieuwe 
website beleefaalsmeer.nl. 

Beide bestuurders kregen vervol-
gens de gelegenheid een presenta-
tie te geven. De provincie en de ge-
meente bleken elkaar goed te vin-
den op drie terreinen. Zowel de ge-
deputeerde als de burgemeester 
waren overtuigd van  ‘Water als drij-
vende kracht’. Noord-Holland is een 
waterrijke provincie, die wordt aan 
drie kanten omringd door water, de 
Noordzee, de Waddenzee en het 
IJsselmeer. Noord-Holland wil zich 
met de campagne ‘Zoet en Zout’ op 
de kaart zetten. In het kader van de 
economische recessie heeft de pro-
vincie een pakket aan stimulerings-
maatregelen getroffen, waaronder 
een extra mogelijkheid om subsi-
die te krijgen voor projecten in het 
kader van Water als economische 
drager. Aalsmeer heeft één van de 
grootste binnenwateren van Neder-
land op haar grondgebied. De West-
einderplassen, vroeger met name 
bedoelt als water voor het transport 
van en naar de veiling, biedt volop 
mogelijkheden voor toerisme en re-
creatie, zeker ook in de samenwer-
king met de plassen in Zuid-Holland 
en Utrecht. 

ingezonden

Aan burgemeester en wethou-
ders: Schokkend is het eigenlijk met 
welk een gemak ons niet democra-
tisch samengestelde gemeente be-
stuur heen walst over zijn burgers. 
Nog steeds houden zij vast aan 
een plan dat tot stand is gekomen 
met nauwelijks inspraak en samen-
spraak. Nog steeds houden zij ons 
een plaatje voor dat zo irreëel is dat 
woorden tekort schieten om dit te 
kunnen beschrijven. Nog steeds is 
er absoluut geen sprake van com-
municatie. Nog steeds wordt er ge-
dramd om dit dorp zo onleefbaar 
mogelijk te maken. Het is niet iets 
om je voor te schamen hoor om te 
zeggen: We hadden het mis, het 
moet anders. Luister eens echt naar 

de mensen die in dit dorp wonen 
en werken en staar je niet blind op 
het verleden! Nog steeds is de in-
vloed van project ontwikkelaars zo 
onevenredig groot dat er kenne-
lijk geen burgers meer bestaan. Ik 
maak me zorgen over onder meer 
het zo prachtig vernieuwde surfei-
land, de Westeinder route, de wa-
tertoren, de poel oevers, de boten 
te water laten plaats en onze kin-
deren die langs de Stommeerweg, 
de Hortensialaan en andere bin-
nenwegen moeten fietsen. Er wordt 
met geen woord gerept over het een 
toeristische fietsroute langs het wa-
ter dat door die idiote knip volko-
men onbereikbaar en levensgevaar-
lijk gaat worden. En kom nu niet aan 

Inbraak bij 
tankstation
Aalsmeer - Om half vier in de 
nacht van maandag 7 december is 
ingebroken bij een tankstation aan 
de Aalsmeerderweg. De toegangs-
deur van de winkelruimte is gefor-
ceerd. Het alarm is afgegaan, maar 
toch wisten de dieven er met diver-
se spulletjes, waaronder sigaretten, 
vandoor te gaan.

Winkeldieven 
betrapt
Aalsmeer - Op dinsdag 1 decem-
ber is in een winkel in de Ophelia-
laan een winkeldief betrapt. Perso-
neel zag hoe een 81-jarige man uit 
Aalsmeer onbetaald medicijnen wil-
de meenemen. In een andere win-
kel in de Ophelialaan is woensdag 2 
december een winkeldievegge be-
trapt. Een 15-jarige vrouw uit Dui-
vendrecht wilde snoep stelen voor 
een totaalbedrag van bijna 5 eu-
ro. In beide gevallen is proces-ver-
baal opgemaakt en de winkeldieven 
kunnen rekenen op een boete.

ingezonden
Wat kost veiligheid in Aalsmeer ?
Donderdagochtend 3 december was 
het weer eens raak op de kruising 
van de Ophelialaan en de N201. Dit 
is niet de eerste keer en ik ben bang 
dat als er aan de stoplichten bij de 
Ophelialaan met de N201 en die bij 
de Mensinglaan met de N201 niets 
veranderd wordt, ook niet de laat-
ste keer.
Wij (wijkraad Stommeer) hebben 
een jaar geleden hierover al vragen 
gesteld aan de politie Aalsmeer, vol-
gens zeggen lag de verantwoording 
hierover bij de provincie. Na heel 
lang wachten kregen we van de 
provincie te horen dat het aantal on-
gevallen niet boven het gemiddelde 
lag, en dat er volgens hen niets mis 
was met de afstelling van de stop-
lichten, dus er hoeft niets aan wor-
den gedaan. Er zijn  afgelopen dins-
dagavond op de inloopavond van de 
bewoners van de Stommeer en het 
college van burgemeester en wet-
houders vragen gesteld over dit on-

derwerp. Ook toen werd er geant-
woord dat de verantwoording ligt 
bij de provincie. Wij vinden dit wel 
een erg gemakkelijk excuus. De ge-
meente dient te zorgen voor de al-
gemene veiligheid  van zijn bewo-
ners. Is het dan niet erg gemakke-
lijk om het af te doen met het ant-
woord dat de verantwoording bij 
de provincie ligt? De verantwoor-
delijk wethouder zou op zijn minst 
dit probleem nogmaals neer kun-
nen leggen en druk uitoefenen bij 
de provincie en eisen dat er nu wel 
wat aangedaan gaat worden. Mis-
schien flitspalen, strenge handha-
ving tegen het door  roodlicht rijden  
of toch een andere timing voor de 
stoplichten. Provincie en gemeente 
hoeveel mensen moeten nog slacht-
offer worden?

Wijkraad Stommeer,
G. Verschueren
famverschueren@hotmail.com.    

Scooterrijder 
toch gepakt!
De Kwakel - De politie heeft maan-
dag 8 december rond tien uur in 
de avond een 21-jarige scooterrij-
der aangehouden. De Amsterdam-
mer was weggevlucht nadat hij op 
de kruising Stadionplein en de Laan 
van Hesperiden een fietser had aan-
gereden. Het slachtoffer raakte licht 
gewond. De bromfietser negeerde 
een rood licht en veroorzaakte een 
aanrijding. Bij de komst van de po-
litie ging hij er snel vandoor. Zijn 
kenteken was echter bekend en te-
gen de tijd dat hij aankwam bij het 
adres van de eigenaar van het voer-
tuig in De Kwakel, stond de politie 
hem al op te wachten. Hij bleek niet 
in het bezit van een rijbewijs en had 
bovendien teveel gedronken.Twee verdachten aangehouden

Politie neemt bijna 2.500 kilo 
illegaal vuurwerk in beslag
Aalsmeer - Op woensdag 25 no-
vember is in een loods in de Haar-
lemmermeer liefst 2.468 kilo illegaal 
vuurwerk aangetroffen en in beslag 
genomen. Het betrof onder ande-
re flowerbeds, Chinese rollen en ni-
traatklappers. 
Het gaat om vuurwerk dat niet vol-
doet aan de gestelde eisen van het 
vuurwerkbesluit en heeft over het 
algemeen een veel zwaardere la-
ding dan toegestaan. Op diezelfde 
is een 30-jarige man uit Kudelstaart 
aangehouden die vermoedelijk il-
legaal vuurwerk heeft verkocht dat 
afkomstig was uit de loods. De Ku-

delstaarter is na verhoor vrijdag 
weer heen gezonden. Het regionaal 
milieu team van de politie Amster-
dam-Amstelland heeft op dinsdag 1 
december de eigenaar van de loods 
met het illegale vuurwerk, een 48-
jarige man uit Amsterdam, kunnen 
aanhouden. 
De verdachte is afgelopen maandag 
7 december door de rechter-com-
missaris voor twee weken in bewa-
ring gesteld. De loods bleek abso-
luut niet geschikt voor de opslag 
van vuurwerk. Naast vuurwerk was 
de loods gevuld met een grote hoe-
veelheid diesel.

Knip maakt dorp onleefbaar

                                                                                  Wethouder Overbeek spreekt de gasten toe in de watertoren.

Zowel de provincie als de gemeente 
Aalsmeer participeren in het project 
Amsterdam Bezoeken, Holland Zien, 
waarin internationale bezoekers 
naast hun bezoek aan Amsterdam 
worden verleid ook de rest van de 
regio te bezoeken. Voor dit project 
dat getrokken wordt door de Stads-
regio Amsterdam is ook rijkssubsi-
die verkregen. Een gemeenschap-
pelijk belang ligt er ook bij de po-
sitionering van Green Port Aalsmeer 
als belangrijk internationaal sier-
teeltcentrum. Samen met gemeen-
ten in de regio wordt Green Port 
Aalsmeer vormgegeven op het ge-
bied van transport, ruimte voor be-
drijvigheid, duurzaamheid en kennis 
en innovatie. Bloomin’Holland moet 
daarbinnen het visitekaartje van de 
sector worden. Naast een handels-
centrum en expositiegebouw krijgt 
het ook een belangrijke toeristische 
functie. 
Na een centrale inleiding door di-
recteur Paul van Gessel over het 
succes van Fryslân Marketing, gin-
gen de deelnemers uiteen voor 
deelname aan een van de vijf work-
shops, bijvoorbeeld over Trends in 
de horeca, over project Gastvrij Ne-
derland of Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen. 

Aalsmeer - Reanimatie cijfers van 
Aalsmeer en Kudelstaart geven een 
somber beeld te zien. Het is geble-
ken dat de ambulance diensten in 
Aalsmeer niet snel genoeg ter plaat-
se kunnen zijn. Daarom probeert de 
stichting AED Westeinder Aalsmeer 
en Kudelstaart ‘AED proof’ te ma-
ken, maar dat kan niet zonder uw 
hulp! 
AED staat voor Automatische Exter-
ne Defibrillator.  Sinds de invoering 
van de AED is het ook voor burgers 
mogelijk geworden actief in te grij-
pen bij  een hartstilstand. De stich-
ting AED wil op een groot aantal 
plaatsen in Aalsmeer en Kudelstaart 
AED’s beschikbaar stellen die 24 
uur per dag bereikbaar zijn voor le-
den van de stichting om ingezet te 
worden bij een reanimatie. 
Op het moment dat er een melding 
bij 112 wordt gedaan van een hart-
stilstand worden er, samen met twee 
ambulances, ook een aantal vrijwil-
ligers opgeroepen die getraind zijn 
om te starten met een reanimatie 

volgens een landelijk bepaald pro-
tocol. Deze vrijwilligers nemen op 
hun weg naar een reanimatiemel-
ding een AED mee. Ze starten bin-
nen de cruciale 6 minuten de reani-
matie waardoor de overlevingskans 
van het slachtoffer word vergroot. Er 
wordt binnen dit project nauw sa-
mengewerkt met de politie, ambu-
lancedienst VZA, brandweer en ge-
meente.
 
Stem mee!
De Telefoongids & Gouden Gids 
stelt 500.000 euro beschikbaar voor 
goede doelen in de buurt. De stich-
ting AED is één van de genomineer-
den. Ook u kunt stemmen. Het kost 
twee minuten tijd en u redt er levens 
mee. Stemmen kan tot 11 december 
via mijngoededoel.detelefoongids.
nl. De stichting AED staat met 414 
stemmen op de vierde plaats. Num-
mer één heeft al 621 stemmen. Wie 
meer wil weten over AED  Westein-
der kan kijken op  de website van 
de stichting.

Geld voor goede doelen in buurt
Aalsmeer bijna AED-proof

met rapporten en zo, want iedereen 
weet dat de opdrachtgever, de be-
talende partij dus, de uitkomst be-
paalt! Lieve mensen waarom laten 
wij ons  zo voor de gek houden, nog 
steeds! Is het nou zo een schandaal 
om eens terug te komen op een be-
slissing en de boel te veranderen in 
redelijke plannen en niet net te doen 
of dat een onmogelijkheid is. In het 
verleden is dat al meerdere malen 
gebeurd, weliswaar niet in Aalsmeer 
maar eens moet de eerste keer zijn, 
niet waar? Het zou jullie sieren om 
dit te doen en het schept de moge-
lijkheid om ons historisch, mooie, 
welvarende dorp niet te verkrach-
ten, maar als een juweeltje achter te 
laten voor onze kinderen!
Wie ook tegen de knip is, kan mai-
len of schrijven naar onderstaand 
adres.

N. Lanser, Stommeerweg 80,  
Aalsmeer
teuntjegijs@hotmail.com

Poging diefstal 
uit auto
Uithoorn - Twee jongens zijn dins-
dagavond 2 december rond halfne-
gen betrapt toen zij bezig waren in 
te breken in auto’s op een parkeer-
terrein bij een tennisclub. Drie au-
to’s raakten beschadigd bij deze in-
braakpogingen.
 

Bejaarde 
automobilist 
rijdt gevaarlijk 
Uithoorn - Politiemensen contro-
leerden zondagmiddag 6 december, 
rond half drie, een bejaarde automo-
bilist op de Provincialeweg. Zij had-
den de 81-jarige man uit Hilversum 
zien spookrijden, slingeren over de 
gehele weg en een rood licht zien 
negeren. Er bleek geen sprake van 
alcoholgebruik, maar problemen 
met het algehele fysieke gestel in 
combinatie met de leeftijd. Het rij-
bewijs van de bestuurder is ingevor-
derd. De man is na het onderzoek 
thuisgebracht.

ingezonden
Bericht voor gehaaste autobestuurder
Vrijdagmorgen 4 december rond 
half negen op de Hortensialaan, 
ergens tussen de rotonde met de 
Zwarteweg en  het Wellantcollege,  
heb je  mijn kleindochter van twaalf 
jaar bij het passeren met je auto 
met de buitenspiegel geraakt. Zij 
fietste daar samen met een vrien-
dinnetje en beiden kwamen  hier-
door ten val. Het vriendinnetje kon 
zich nog staande houden, maar mijn 
kleindochter ging volledig onderuit.                                                                                           
Natuurlijk begrijp ik dat het niet an-
ders kon. 
Er kwam een tegenligger aan, je 
moest eigenlijk achter ze blijven, 
maar je had haast.  Je moest  er 
voorbij en die meiden (op het ro-
de fietspad) reden natuurlijk in de 
weg. Door die haast had je ook geen 
tijd om te stoppen om te kijken of er 
eventueel hulp geboden moest wor-
den en of er schade was. 
Om je gerust te stellen: Een ach-

terop fietsende dame had ge-
lukkig geen haast en heeft zich 
om de meiden bekommerd.                                                              
“Om je gerust te stellen”,  want je zit 
er natuurlijk toch wel mee dat je niet 
weet hoe het afgelopen is.  Ik kan je 
mededelen, dat het lichamelijk letsel 
zich beperkt tot een dikke knie en 
een zere pols. De materiële schade 
valt ook mee: Een kromme trapper, 
wat verbogen spatbordsteuntjes en 
een  verfrommelde jasbeschermer.                                                                                      
Het is nu redelijk goed afgelo-
pen, maar als ik jou was, zou ik 
me toch even bezinnen en  me 
voortaan trachten te beheersen 
als ik haast had.  En als er dan 
toch iets gebeurt: Even stoppen.                                                                                            
Ik hoef niet te weten wie je bent. 
Beter voor mij en waarschijnlijk ook 
beter voor jou. 

Niek van de Merbel, Kas 51, 
Aalsmeer. Tel. 0297-327738.

Laatste (Be)raad
Raad: Vaststellen 
Verkeer- en 
Vervoersplan
Aalsmeer - De laatste bijeenkomst 
van het Beraad en de Raad dit jaar 
vindt vanavond, donderdag 10 de-
cember plaats in het gemeentehuis. 
Om 20.00 uur begint in de raad-
zaal eerst het Beraad, dit keer on-
der leiding van Joop Vuijk van het 
CDA. Hamerstukken zijn de eerste 
begrotingswijzing 2010, normenka-
der jaarrekening 2009 en het ter in-
zage leggen voor een periode van 
zes weken van het concept van de 
Algemene Plaatselijke Verordening. 
Het vaststellen van het Aalsmeerse 
Verkeer- en Vervoerplan is het eer-
ste behandelstuk. 
De ontvangen zienswijzen op het 
concept gaan beantwoord worden 
en aan de orde komt het uitvoe-
ringsprogramma van het plan in de 
periode 2009 tot 2015. De besluit-
vorming gaat later op de avond in 
de raad plaatsvinden, rond tien uur. 
Aan de orde komen ook de verorde-
ning Voorzieningen Maatschappe-
lijke Ondersteuning, decemberwijzi-
ging 2009 en Green Park Aalsmeer. 
Ook deze drie stukken worden later 
op de avond in de raad vastgesteld. 

Publiek welkom
Volgens de planning duurt het Be-
raad tot 21.50 uur. Na een korte 
pauze wordt om 22.00 uur de Raad 
gestart onder leiding van burge-
meester Pieter Litjens en de sluiting 
wordt slechts een half uur later, om 
22.30 uur, verwacht. Er zijn geen in-
gekomen stukken van inwoners en 
instellingen binnen gekomen. Pu-
bliek is welkom, zowel het Beraad 
als de Raad zijn openbaar.

Twee keer teveel 
gedronken
Uithoorn - Een 45-jarige automo-
biliste uit Amstelveen reed vrijdag-

avond 4 december, rond tien uur, 
slingerend met snelheden afwisse-
lend van 100 naar 60 km/u over de 
Randweg. 
Ze had de aandacht van de politie 
al getrokken, omdat ze kort daar-
voor een rood verkeerslicht had ge-

negeerd. Toen ze een stopteken van 
de politie kreeg reed ze met 60 km/
u het fietspad op, waardoor ze haar 
beide voorbanden lek reed.

Bij onderzoek bleek dat ze twee 
keer teveel gedronken had.
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Van de hak 
op de tak
De zwarte engel 
in de dijksloot

Aalsmeer - Tussen ‘Bloemenlust’ 
en de Kerkweg woont een kwekers 
echtpaar. De man is ernstig ziek en 
ligt in het bed dat beneden in de 
achterkamer geplaatst is. Eigenlijk 
is de man ‘opgegeven’. Er rest nog 
een kort leven en er rust een zware 
taak op de schouders van zijn echt-
genote om er, door aandacht en ver-
zorging, nog en beetje redelijk, sa-
men, de laatste weken door te ko-
men. Gelukkig is er ook verzorging 
van de thuiszorg. Later is het nodig 
om voor de nacht een verzorging te 
krijgen zodat mevrouw weer kan sla-
pen, gerustgesteld omdat er iemand 
is die haar doodzieke man kan ver-
zorgen. Het duurde even om iemand 
te vinden. Het lukte de thuiszorg uit-
eindelijk om een nachtverpleegster 
te vinden die echter wèl helemaal uit 
Rotterdam moest komen.
Op een donkere, regenachtige avond 
zou de zuster komen. In de dijksloot 
aan de overkant van de Oosteinder-
weg lag een dikke groene laag kroos. 
De verpleegster kon, door de Tom-
tom in haar auto, de weg in Aalsmeer 
uitstekend vinden. ‘Bestemming be-
reikt’ zei een wat dwingende vrou-
wenstem in de Tom-tom. De zuster 
parkeerde haar autootje op de par-
keerstrook langs de Oosteinderweg. 
Met haar reistas in haar hand keek 
zij speurend om haar heen. Waar 
staat het huis waar ze moest zijn? 
Ze zocht het huisnummer maar door 
de voortuinen en het donkere, nat-
te, weer kon ze het niet zo gauw vin-
den. Dus stak ze de weg over om wat 
dichterbij een huis te komen zodat ze 
het huisnummer kon zien. Het kon 
niet ver weg zijn omdat de Tom-tom 
gezegd had dat ze op de plaats van 
bestemming was gekomen. De zus-
ter tuinde rechtstreeks op het huis 
af. Ze zag de dijksloot aan voor een 
mossig groen paadje en belandde 
midden in de dijksloot! Ze wist even 
niet wat haar overkwam en zwaai-
end met haar armen, ‘help, help’ roe-
pend, ploeterde ze door de prutsloot 
richting wallekant. Gelukkig voor de 
zuster kwamen er twee buurmannen 
op het benauwde hulpgeroep af en 
trokken haar met enige moeite op de 
wal. De zuster zat even bij te komen 
in de berm, de mannen wezen haar 
de weg naar het huis aan de overkant 
waar ze moest zijn. De zuster zei dat 
ze het wel zou redden en korte tijd 
erna belde ze aan. De vrouw des hui-
zes opende de voordeur en schrok 
zich een hoedje. Daar stond een ge-
zette donkere vrouw voor haar deur, 
druipend nat, onder de prut en on-
fris riekend. De zwarte zuster stamel-
de dat zij de nachtzuster was. Toen 
mevrouw van de onverwachte con-
frontatie en een lichte schrik was be-
komen, adviseerde ze dat de zus-
ter haar kleren en schoenen alvast 
moest uitdoen voordat ze naar bin-
nen zou gaan. Dat deed de nacht-
zuster en gedwee liep ze even later, 
slechts gekleed in een knalrood slipje 
en bijpassende grote maat bh, achter 
mevrouw aan. De deur van de kamer 
waar de zieke man lag, stond open. 
Meneer kon rechtstreek in de gang 
kijken en zag eerst zijn echtgenote 
passeren en daarna wist hij niet wat 
hij zag. De man sperde zijn ogen wijd 
open toen hij de donkere zuster, ge-
kleed in haar rode lingerie met bol-
lende boezem, ontwaarde. De zie-
ke man wist echt niet wat hij zag en 
dacht dat hij opeens aan zijn hemel-
vaart was begonnen, begeleid door 
een weelderige zwarte engel...
Na een frisse douche en een vol-
le wasmachine is het goedgekomen. 
De nachtzuster bleek een lieve ver-
zorgende engel te zijn. Achteraf kon 
iedereen die het verhaal van de prut-
sloot hoorde, er hartelijk om lachen. 
Er zijn wel vaker vreemdelingen door 
het kroos in de dijksloot terecht ge-
komen. Dit waargebeurde verhaal 
wilde ik je niet onthouden.

Coq Scheltens

Parkeerverbod 
op Molenpad
Aalsmeer - In het wekelijkse over-
leg hebben burgemeester en wet-
houders besloten om een tijdelijk 
parkeerverbod in te stellen voor bei-
de zijden van het Molenpad tus-
sen de Zijdstraat en het Praamplein 
vanaf 4 januari tot en met in ieder 
geval eind mei. Dit om het Praam-
plein ook tijdens werkzaamheden 
aan de Grundelweg en de Uiter-
weg bereikbaar te houden. Moch-
ten de werkzaamheden langer du-
ren, blijft het parkeerverbod ook 
langer van kracht. Om duidelijk aan 
te geven dat er een parkeerverbod 
geldt, worden de parkeervakken op 
de rijweg van het Molenpad weg-
gehaald. 

Overbeek: “De klus is nog niet geklaard”
Ondertekening Convenant Wonen, 
welzijn en zorg Aalsmeer 
Aalsmeer - Afgelopen maandag 7 
december heeft de gemeente sa-
men met een zevental partners het 
convenant Wonen, welzijn en zorg 
Aalsmeer 2009-2010 ondertekend. 
Wethouder Jaap Overbeek: “Er is 
al veel bereikt, maar de klus is nog 
niet geklaard. Daarom is door de 

gemeente samen met de partners 
een nieuw programma Wonen, wel-
zijn en zorg Aalsmeer, Een zorg min-
der opgesteld. Met de onderteke-
ning van het convenant bekrachtig-
den de gemeente en de partners de 
intenties zoals deze staan in dit pro-
gramma. WWZ is onze gezamenlij-

Nieuwe stichting pakt 
leefomgeving Schiphol aan
Aalsmeer – Om de leefbaarheid 
van de Schipholregio te vergroten  
hebben de provincie Noord-Hol-
land en Schiphol Group  de Stich-
ting Leefomgeving Schiphol opge-
richt. De partijen hebben gezamen-
lijk met het Rijk een bedrag van in 
totaal 30 miljoen euro beschikbaar 
gesteld. De middelen worden niet 
uitgekeerd, maar besteed aan con-
crete maatregelen voor individue-
le gevallen die dichtbij de luchtha-
ven wonen, ernstige hinder onder-
vinden van de luchthaven Schiphol, 
maar die buiten de bestaande wet-
telijke bepalingen voor compensatie 
vallen. De Stichting is gestart met 
het in behandeling nemen van  indi-
viduele gevallen en vijf speciale ge-
biedsprojecten in de Schipholregio.
Eén van die speciale projecten is 
het project rond de sloopzone in 
Aalsmeer. Omwonenden ervaren 

deze zone als een desolaat en leeg 
gebied. De bedoeling van dit project 
is om de sloopzone te veranderen 
in een aantrekkelijk recreatiegebied 
met  groen en water. Het bestem-
mingsreglement van de Stichting is 
de basis van de procedure, daarin 
staan de regels die de stichting han-
teert om vast te stellen welke gedu-
peerden en gemeenten een beroep 
kunnen doen op de stichting. Het 
reglement is te vinden op de web-
site www.leefomgevingschiphol.nl. 
Gedeputeerde Laila Driessen van de 
provincie Noord-Holland heeft tij-
dens een internationaal luchtvaart-
congres in Amsterdam over de leef-
baarheid in luchtvaartregio’s, de 
Stichting genoemd als een goed 
voorbeeld van aandacht van de po-
litiek voor de leefbaarheid van  de 
Schipholregio, naast het econo-
misch belang.

Aalsmeer - De leden van Aalsmeer-
se Belangen hebben de nieuwe 
kieslijst voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 3 maart 2010 vastge-
steld. Zoals vorige week al bekend 
werd gemaakt, zal Gertjan van der 
Hoeven (37) de lijst aanvoeren. Op 
de tweede en derde plaats volgen 
Joop van der Jagt en Dick Kuin. Re-
né Martijn, de huidige fractievoor-
zitter die na acht  jaar de fakkel 
overdraagt aan Gertjan, komt op de 
vierde plaats. Huidig fractielid Frits 
Streijl is vijfde op de lijst geworden. 
Van der Hoeven: “AB heeft een tra-
ditie opgebouwd om op basis van 
creatieve ideeën en heldere argu-

menten zinnige alternatieven uit te 
werken voor de door het college 
gepresenteerde plannen. Daarvoor 
hebben we een inhoudelijk sterke 
fractie nodig. Ik verwacht dat we met 
de terugkeer van Dick Kuin en de 
nieuwkomers Danny Tol, Helma Per-
soon en Dirk Stoker op alle inhou-
delijke thema’s van ruimtelijke or-
dening, financiën en Wmo veel extra 
kennis en kunde hebben binnenge-
haald. De komende drie maanden 
zullen de nieuwe gezichten zich ver-
der gaan inwerken als fractieonder-
steuners.” Het verkiezingsprogram-
ma is bijna af en wordt binnenkort 
gepresenteerd.

De volledige lijst ziet er als volgt uit:
  1. Gertjan van der Hoeven
  2. Joop van der Jagt
  3. Dick Kuin
  4. René Martijn
  5. Frits Streijl
  6. Danny Tol
  7. Helma Persoon
  8. Dirk Stoker
  9. Jop Kluis
10. Ruud Kraan
11. Nienke Mur

12. Coq Scheltens
13. Theo van der Hoek
14. Arnold Moes
15. Ria Bouwman
16. Sietske van den Broek
17. Henk Kooij
18. Carla Huson
19. Marcel Jongkind
20. Elbert Huijts
21. Rob Ruijter
22. Lennart Oskam
23. Peter Smolders

AB presenteert kieslijst

ke uitdaging, ook in 2010.” De part-
ners zijn de stichtingen Amstelring, 
Eigen Haard, Ons Tweede Thuis, Vi-
ta Welzijn en Advies, de zorgcentra 
Aelsmeer en Meerlanden en zorg-
kantoor Amstelland en Meerlanden. 
“Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) is 
een programma met als ambitie” 
vervolgt Overbeek: “Aalsmeer op or-
de voor 2015 voor senioren en men-
sen met een handicap, zodat zij zo 
lang mogelijk in hun eigen woning 
kunnen blijven wonen met, zoveel 
mogelijk,  de regie over hun eigen 
leven.” 

Programma
Onder het programma WWZ 2009 - 
2010 vallen onder andere de deel-
projecten realisatie zorg en senio-
renwoningen, opplussen van wo-
ningen, afspraken maken over de 
toegankelijkheid van de wegen voor 
ouderen en mensen met een handi-
cap, toegankelijkheid (semi) open-
bare gebouwen, aanbod welzijn 
doelgroepen bepalen van het am-
bitieniveau en kwaliteit van welzijn- 
dienst en zorgaanbod voor ouderen 
en mensen met een handicap, ou-
deren bewegen (ouderen/senioren 
in beweging brengen en houden), 
gezondheidscentra (bekijken waar 
er gezondheidscentra moeten ko-
men), ontwikkeling wijksteunpunten 
en aanpassen haltes openbaar ver-
voer. Voor vragen over het program-
ma kan telefonisch contact opgeno-
men worden met de beleidsadviseur 
de heer Ton Belderok, 0297-387679. 
Het programma en het convenant 
zijn te downloaden via de website: 
www.aalsmeer.nl.

Drie mannen 
stelen tas
Kudelstaart - Op donderdag 3 de-
cember rond zes uur in de avond 
hebben drie mannen een tas uit 
een bij het winkelcentrum in de Ein-
steinstraat geparkeerde auto gesto-
len. De vrouw stapte na haar werk 
in haar auto toen een van de drie 
langs lopende mannen haar tas 
van de passagiersstoel afgriste. Hij 
ging er met zijn vrienden vandoor 
in de richting van de Madame Cu-
riestraat. De 43-jarige vrouw uit Lei-
muiden is het drietal achterna ge-
gaan. Toen zij in de nabijheid van de 
mannen was, draaide één van hen 
zich om en spoot peperspray in haar 
gezicht. Mogelijk zijn er getuigen en 
kunnen de drie dieven opgespoord 
worden. Politie Aalsmeer is bereik-
baar via 0900-8844.

Hengel en koffer 
uit boot weg
Aalsmeerderdijk - In de nacht van 
dinsdag 1 op woensdag 2 december 
zijn uit een langs de Aalsmeerder-
dijk afgemeerde boot diverse visat-
tributen gestolen. Ook is de dief er 
vandoor gegaan met een viskoffer 
en een werphengel.

Aanrijding met 
drank op
Aalsmeer - Rond vier in de mid-
dag op zaterdag 5 december heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de Stommeerkade. De veroorza-
ker reed slingerend over de weg 
en kwam tot stilstand tegen een 
wachtende personenauto. Niemand 
raakte gewond. Wel zijn beide au-
to’s flink beschadigd. De bestuur-
der, die de aanrijding veroorzaakt 
had, bleek veel te diep in het alco-
holglaasje gekeken te hebben. De 
ademanalysetest wees uit dat de 
23-jarige inwoner van Aalsmeer vier 
maal de toegestane hoeveelheid al-
cohol had gedronken. Zijn rijbewijs 
is ingevorderd

Sigaretten uit 
winkel weg
Aalsmeer - Rond half vier in de 
nacht van zondag 6 op maandag 7 
december is ingebroken in een win-
kel aan de Aalsmeerderweg. De 
dieven hebben een ruit ingegooid 
en zijn er vandoor gegaan met een 
behoorlijke hoeveelheid sigaretten.

Gewond na 
aanrijding
Aalsmeer - Op zondag 6 december 
rond zes uur in de avond heeft een 
aanrijding plaatsgevonden op de 
kruising Legmeerdijk met de Mijns-
herenweg tussen twee personen-
auto’s. 
Waarschijnlijk is een der bestuur-
ders door rood licht gereden. Een 
24-jarige bestuurder uit Amsterdam 
is licht gewond geraakt en overge-
bracht naar het ziekenhuis. Beide 
voertuigen raakten zwaar bescha-
digd.Boetes voor 

chauffeurs
Aalsmeer - Op vrijdag 4 december 
heeft de verkeersdienst een con-
trole op zwaar verkeer gehouden. 
Vijf chauffeurs bleken de verplich-
te rusttijd niet in acht te hebben ge-
nomen en zijn op de bon geslingerd. 
Er zijn in verband met lange rijtij-
den ook acht waarschuwingen ge-
geven. Verder zijn drie chauffeurs 
bekeurd wegens mobiel bellen ach-
ter het stuur.

Aalsmeer - Wat te vaak gebeurt 
maar waar we geen weet van heb-
ben is dat er dagelijks door rood 
licht wordt gereden. Meestal gaat 
het goed, afgelopen vrijdag niet. 
Jasper rijdt ‘s morgens in de au-
to naar zijn werk, steekt de N201 
over en wordt door een vrachtau-
to, die van rechts komt, aangereden. 
Vrachtautochauffeur heeft toegege-
ven door rood te zijn gereden. Met 
Jasper hebben we nog niet kunnen 
praten. Op de intensive care wordt 
langzaam duidelijk of hij er hersen-
letsel aan overhoudt. Voor zijn ou-
ders, familie en vrienden  is het een 
dramatische ervaring. Nu is het Jas-
per en morgen ben jij het of jouw 
zoon of dochter. Dit provincia-
le kruispunt moet aanpakt worden 
en veiliger gemaakt. Hoe, daar moe-

ten we het over hebben. Flitspalen, 
flitsen op door rood licht rijden? De 
snelheid verlagen naar 50 km zo-
dat vrachtauto’s sneller stil staan?.
Is de tijd tussen de stoplichten te 
krap afgesteld? Voor de toekomst 
liggen er al afspraken over vracht-
verkeer in het Dorp. Bij de omleg-
ging van de N201 op het oude tracé 
geen vrachtauto’s over de brug het 
dorp laten binnen komen, alleen als 
ze daar moeten zijn. Geen vrachtau-
to’s op de Noordvork (toekomstige 
verbinding tussen de oude N201 en 
industrieterrein Greenpark). 

Wilt u reageren dat kan, graag zelfs: 
Vincent Demper e-mail vincentd88@
hotmail.com. Radio Aalsmeer, pro-
gramma Stamtafel, wil er aandacht 
aan besteden.

Vrachtauto door donkerrood

ingezonden

“Actie statement naar politiek”
Toch geen Ondernemers 
Partij Aalsmeer!
Aalsmeer -  Is de Ondernemers Par-
tij Aalsmeer een feit? Heeft de On-
dernemers Partij Aalsmeer zich voor 
7 december aangemeld om mee te 
kunnen doen aan de komende ge-
meenteraadsverkiezingen? Het ant-
woord op de vraag is simpel: “Neen”, 
aldus de woordvoerders van deze 
ludieke actie. 
Op de vraag waarom op deze ma-
nier is gereageerd wordt gezegd: 
“Als ondernemers dienen we al-
tijd in staat te zijn om creatieve din-
gen te verzinnen. En dit was er zo 
een. Maar de actie is niet alleen be-
doeld als een grap om vervolgens 
weer gewoon verder te gaan met de 
orde van de dag. Integendeel, we 
hebben met deze actie duidelijk een 
statement willen maken richting po-
litiek Aalsmeer. Luister beter naar 
de ondernemers en naar de bur-
gers en doe hier iets mee. Wij zullen 
als ondernemers de komende we-
ken de politieke partijen erg goed 
in de gaten houden hoe hun verkie-
zingsprogramma’s er uit gaan zien. 
Daarnaast zullen wij de achterlig-
gende periode nog eens tegen het 
licht houden om duidelijk te krijgen 
welke partijen nu daadwerkelijk het 
Aalsmeerse gevoel en belang het 
beste hebben uitgedragen. Met de 
uitkomst hiervan zullen wij voor de 
verkiezingen op 3 maart naar bui-
ten komen en een stemadvies ge-
ven over welke partij of partijen de 
belangen van de echte Aalsmeerder 
het beste vertegenwoordigd”, aldus 
de woordvoerders.

Niet op hoogte van knip
Wat de woordvoerders betreft heeft de 
actie al tot iets geleid, want via de site  
www.ondernemerspartijaalsmeer.nl 
zijn de afgelopen weken veel mail-
tjes binnengekomen naar aanlei-
ding van de vragen die zijn voor-
gelegd. “Daar is duidelijk uit op te 

maken dat veel Aalsmeerders niet 
op de hoogte zijn van de gevol-
gen van de knip in de N201. Men 
is unaniem tegen de knip en men 
vond niet goed te zijn geïnformeerd. 
Iets wat de zittende politieke partij-
en zich kunnen aanrekenen. Daar-
naast hebben drie partijen zich ge-
meld om verder te praten met ons, 
VVD, CDA en AB en dat is een po-
sitief signaal. Als ondernemers gaan 
we er nog steeds van uit dat een ge-
nomen besluit aangepast kan wor-
den. Zo worden dagelijks vele be-
sluiten genomen die worden aan-
gepast onder voortschrijdend in-
zicht. Veel bestemmingsplannen die 
in Aalsmeer zijn vastgesteld worden 
met regelmaat aangepast om za-
ken voor elkaar te krijgen. Wij vra-
gen bij herhaling niet aan de poli-
tiek om het besluit van de knip terug 
te draaien. Maar wij stellen wel voor 
om een proefperiode in te lassen als 
de nieuwe N201 is geopend. Maak 
een tijdelijke knip om zo te kunnen 
bepalen of een definitieve knip in 
de oude N201 wel goed gaat wer-
ken en het verkeersveilig blijft in de 
wijken. Naar onze mening is dit de 
aanpak die bijna iedere Aalsmeer-
der ondersteunt”, aldus de woord-
voerders. 

Besluit opschorten
Zij voegen er nog aan toe: “In de 
laatste raadsvergadering waren di-
verse politieke parijen het er mee 
eens dat de communicatie over wat 
de eventuele voordelen en nadelen 
van de knip waren niet goed is ge-
weest aangezien er nog tal van vra-
gen leven bij de ondernemers en de 
burgers. Wij hopen dan ook dat de 
politiek de tijd neemt om dit belang-
rijke document, het verkeer- en ver-
voerplan vast te stellen en dit be-
sluit tijdelijk op te schorten tot na 
het nieuwe jaar!”

Aalsmeer - Donderdag 3 december 
is Berry Nijmeijer tijdens een leden-
vergadering gekozen tot lijsttrek-
ker van de VVD. Berry is nu wethou-
der in het huidige college van bur-
gemeester en wethouders. Tijdens 
een druk bezochte avond in The 
Beach zijn ook de overige leden van 
de kieslijst gekozen. Nummer twee 
op de lijst, Teun Treur, is geen onbe-
kende in Aalsmeer. Teun heeft zijn 
bedrijf inmiddels verkocht en is nu 
plaatsvervangend VVD-fractievoor-
zitter in de gemeenteraad. 

Nieuweling
Nummer drie  op de lijst is Marjanne 
Vleghaar. Zij is nu raadslid, sociaal 
sterk betrokken en wil zich graag 
blijven inzetten voor de Aalsmeer-
se samenleving. De vierde kandi-
daat is Wim Spaargaren. Het langst-
zittende raadslid, gepokt en gema-
zeld en hiermee nestor van de loca-
le politiek. Nieuw in de Aalsmeerse 
arena is Robert van Rijn op de vijf-

de plaats. Robert is de jongste op 
de lijst en heeft met zijn 32 jaar al 
veel ervaring. Hij verhuist binnen-
kort naar Nieuw-Oosteinde en wil 
ook in Aalsmeer zijn stem laten gel-
den. Op de zesde plaats staat Jan 
Bouwmeester. Voor velen is hij geen 
onbekende. Vanaf 1982 was hij na-
melijk ruim 11 jaar rayoncomman-
dant van de toenmalige rijkspoli-
tie in Aalsmeer dorp. Tot slot num-
mer zeven op de lijst: Piet Harting. 
De Aalsmeerse bevolking kent hem 
via diverse bestuursfuncties die hij 
vervult. En door zijn deelname aan 
een bedrijvenoverleg dat tot doel 
heeft de Hollandse Plassen als unie-
ke toeristische bestemming in de 
markt te zetten.
Kortom, nieuwe én vertrouwde ge-
zichten voor de VVD in Aalsmeer. 

Op de geheel vernieuwde website 
www.aalsmeer.vvd.nl is meer infor-
matie over de kandidaten op de lijst 
te vinden. 

Berry Nijmeijer lijsttrekker 
voor VVD Aalsmeer

Foto van links naar rechts: Berry Nijmeijer, Piet Harting, Marjanne Vleghaar, 
Robert van Rijn, Jan Bouwmeester, Wim Spaargaren en Teun Treur.

Aalsmeer - De omlegging van de 
N201 bij Schiphol-Rijk dreigt uit te 
lopen op een keiharde juridische 
confrontatie nu Chipshol heeft aan-
gegeven niet langer te willen mee-
werken aan het project. Directeur 
Peter Poot van gebiedsontwikkelaar 
Chipshol heeft alle samenwerking 
met de provincie Noord-Holland di-
rect stopgezet. 
Aanleiding is de wijziging van het 
definitieve tracé van de provincia-
le weg. Dat gaat ten koste van de 
bereikbaarheid en aantrekkelijkheid 
van het door Chipshol ontwikkelde 
kantorenpark Schiphol-Rijk. Volgens 
een woordvoerder van Chipshol 
maakt Peter Poot zich op voor ju-
ridische procedures. Eind septem-

ber was overeenstemming bereikt 
over het tracé. In plaats van een weg 
op palen dwars door het bedrijven-
terrein, werd gekozen voor de ‘boe-
renlandvariant’: Een weg door het 
meer westelijk gelegen akkerland 
dat was gereserveerd voor de mo-
gelijke tweede Kaagbaan van lucht-
haven Schiphol. 
Zonder medewerking van Chipshol 
kan de omlegging van de N201 geen 
doorgang vinden: De nieuwe weg 
wordt immers deels aangelegd op 
grond van de gebiedsontwikkelaar. 
Onteigeningsprocedures duren lang 
en zullen zeker tot vertraging leiden. 
De start van de omlegging voor ge-
noemd gedeelte staat gepland voor 
de tweede helft van 2010.

Samenwerking direct stopgezet
Ontwikkelaar Chipshol 
blokkeert omlegging N201
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Kersttoernooi bij Racketsport 
Aalsmeer - Net zoals vorige ja-
ren organiseert Racketsport weer 
een kersttennistoernooi van 19 de-
cember tot en met 3 januari in de 
hal in de Beethovenlaan 114. Aan 
dit altijd drukke kerst toernooi kun-
nen zowel jeugdspelers als senio-
ren deelnemen. Inschrijven kan nog 
tot en met vrijdag 11 december via 
www.toernooiklapper.nl/toernooi/

BGGA52/. Zaterdag 2 januari staat 
een gezellige muzikale feestavond 
op het programma met dj TG en dit 
feestje wordt gecombineerd met 
de nieuwjaarsreceptie van tennis-
2tennis. Een gezellige drukte wordt 
verwacht. Natuurlijk is er weer een 
verloting en de opbrengst gaat dit 
jaar naar de dierenbescherming van 
Aalsmeer.

Vrijdag laatste dartavond dit jaar
Team Koster wint Scone  
toernooi bij Poel’s Eye!
Kudelstaart - Het viertallen tour-
nooi bij darclub Poel’s Eye is ge-
wonnen door het team Koster be-
staande uit Marcel van Amsterdam, 
Gerard v.d. Weyden, Richard Haai-
ma en John Koster. Géén wedstrijd 
ging verloren.  De 6-liter fles Sco-
ne Bier is daarom terecht voor dit 
viertal.  De finale werd met 3-1 ge-
wonnen.  De laatste check van de 
avond was moeizaam, maar tegen-
stander Doe Maar Wat kon de ge-
boden kansen niet meer serieus op-
pakken.  De halve finale tegen We’ll 
be Bak was spannend.  Bij een 2-2 
stand werd de druk er met een180-
er vol op gezet.  John Koster check-
te echter koelbloedig en de finale 
was een feit.  Doe Maar Wat (2x), 
We’ll be Bak (2x), SCONE en Men 
With Large Darts, zij allen werden 
direct verslagen door team Kos-
ter. De hoogste finish van de avond 
was voor Johan Meijer met 150, Tri-
ple 19 (2x), Dubbel 1 !  De verlie-
zersronde werd gewonnen door The 

Classics.  Deze finale tegen Drink 
It Out werd 3-0.  Overige (nog niet 
genoemde) teams: Shoop Dawoop, 
Bon Bini, De Chaotische Drie. Na 
twee poules van drie en één poule 
van vier gingen alle teams naar het-
zelfde knock-out schema.  Daarna 
splitste het schema zich in vijf teams 
naar de winnaarsronde én vijf teams 
naar de verliezersronde.  Opmerke-
lijk feit:  Alle halve finalisten van de 
winnaarsronde zaten in de poule 
van vier! Team Koster heeft het dus 
zeker niet cadeau gekregen.
Aanstaande vrijdag 11 december 
is er weer een normale Poel’s Eye 
avond. Een Poel’s Eye avondje staat 
voor veel darten.  Wie van darts 
houdt moet dit meegemaakt heb-
ben.  Een volle zaal met mensen die 
allemaal dezelfde passie hebben.  
Nieuwsgierig ? Kom gewoon even 
kijken of doe mee in het Dorpshuis 
van Kudelstart. Deelname kost 3,50.  
De inschrijving sluit om 19:45 uur.  
Check de website www.poelseye.nl. 

Sinterklaas en zwarte piet 
beschoten bij Target
Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag 3 december vond bij Hand-
boogvereniging Target de Sinter-
klaas Funverschieting plaats. On-
geveer 40 leden van de vereniging 
hadden zich ingeschreven voor de 
wedstrijd die door enkele leden 
werd georganiseerd. Verschillen-
de keren per jaar worden dit soort 
wedstrijden gehouden, telkens met 
een thema. Afgelopen donderdag 
waren sinterklaas en zwarte piet 
het doelwit. Omdat sint en piet zelf 
niet konden kome,n werd er geko-
zen voor affiches met hun afbeel-
dingen en nog verschillende the-
ma-affiches waaronder opgeplak-
te schoenen, schuimpjes verstopt 
tussen pepernoten en nog vele an-

dere decors. De te verdelen prijzen 
waren ook aangepast aan het the-
ma, namelijk chocoletters, banket-
staven en pepernoten.De leden wa-
ren heel enthousiast over de organi-
satie en de aankleding. De organi-
satoren Sandy en Cor konden zich 
verheugen op een groot applaus ten 
teken van waardering voor de ge-
kozen opzet. Normaliter schieten 
de leden op blazoenen met het be-
kende geel in het centrum, maar dit 
was een welkome afwisseling. Mis-
schien leuk om eens te komen kij-
ken bij Target? Clubavonden dins-
dag en donderdag van 19.00 uur tot 
22.30 uur in het clubgebouw aan de 
Wim Kandreef. Meer informatie op 
www.hbvtarget.nl.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 12 december

AALSMEER
VVC 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Vlug en Vaardig 2 - Aalsmeer 2 12.00 u
TOV 2 - Aalsmeer 3 12.00 u
Hoofddorp 2 - Aalsmeer 4 14.30 u
JOS/Watergr.meer 5 - Aalsmeer 5 12.00 u
SCW 3 - Aalsmeer 6 12.30 u
Swift 11 - Aalsmeer 7 15.30 u
Un./DAVO Vet.1-Aalsm/RKAV Vet.1 14.00 u

Junioren
Aalsmeer A1 – SVW ’27 A1 12.00 u

Dames
Aalsmeer DA.1 – Amstelveen DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
Hoofddorp 3 - RKAV 2 14.30 u
Un./DAVO Vet.1–Aalsm/RKAV Vet.1 14.00 u
RKAV Vet.2 – BSM Vet.1 14.00 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Kadoelen B1 - J.A.United.B1 14.30 u
AS’80 B1 - J.A.United.B2 14.15 u
Stormvogels C2 - J.A.United.C1 14.30 u
HBC C2 - J.A.United.C2 11.30 u
J.A.United.C3 – DEM C4 13.15 u

Pupillen
Legm.vogels D2 - J.A.United.D1 11.15 u
Buitenboys D3 - J.A.United.D2 10.30 u
J.A.United.D3 – Diemen D4 13.00 u
Amstelveen D2 - J.A.United.D4 12.00 u
J.A.United.D5 – Buitenveldert D6 11.15 u
J.A.United.D6 – TABA D5 10.00 u
Velsen E1 - J.A.United.E1 10.15 u
J.A.United.E3 – Hoofddorp E7   9.00 u
Overbos E3 - J.A.United.E4 11.45 u
Zandvoort E4 - J.A.United.E5 10.30 u
J.A.United.E6 – Zwanenburg E4   9.00 u
J.A.United.E7 – Zwanenburg E5   9.00 u
Sloterdijk E5 - J.A.United.E8   9.30 u
NFC/Brommer E4 - J.A.United.E9 10.45 u
VVC F2 - J.A.United.F1   9.00 u
J.A.United.F2 – Overbos F3 10.15 u
Vogelenzang F1 - J.A.United.F3 10.00 u
J.A.United.F4 – Kon.HFC F9   9.00 u
J.A.United.F5 – Kon.HFC F13 10.15 u
RCH F2 - J.A.United.F6   9.00 u
J.A.United.F7 – Kennemerland F1   9.00 u
BSM F4 - J.A.United.F8 10.30 u
J.A.United F9 – EDO F4   9.00 u

Meisjes
J.A.United.MC.1 – Ouderkerk MC.2 11.30 u
VVC MD.1 - J.A.United.MD.1 13.00 u
J.A.United.MD.2 – Hillegom MD.1 11.15 u
J.A.United.ME.1 – Geel Wit ME.1   9.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Forza Almere D1 - RKDES D1 12.00 u
SCW D1 - RKDES D2   9.00 u
RKDES D3 – SCW D2   9.30 u
RKDES D4 – Overbos D8 11.00 u
Roda’23 E3 - RKDES E1 11.45 u
RKDES E2 – Buitenboys E2  9.30 u
RKDES E3 – Legm.vogels E12 11.00 u
RKDES E4 – Ouderkerk E9 11.00 u
RKDES F1 – Pancratius F3   9.30 u
RKDES F2 – Pancratius F8 11.00 u
RKDES F3 – Pancratius F5   9.30 u
RKDES F4 – NFC/Brommer F2 11.00 u
Legm.vogels F 10 - RKDES F5   9.00 u

Ouderkerk F7 - RKDES F6   9.00 u
Ouderkerk F9 - RKDES F7   9.00 u
RKDES F9 – Roda’23 F 13   9.30 u

Dames en meisjes
Wartburgia DA.3 - RKDES DA.1 11.00 u
Hoogland MA.1 - RKDES MA.1 12.30 u
RKDES MB.1 – Zwanenburg MB.1 11.00 u
RKDES MC.1 – Roda’23 MC.2   9.30 u
Tos Actief MD.1 - RKDES MD.1 11.30 u
RKDES ME.1 – Hoofddorp E 14   9.30 u

S.C.W.
SCW 1 – Roda’23 1 14.30 u
SCW 2 – WV-HEDW 6 12.00 u
SCW 3 – Aalsmeer 6 12.30 u
SCW Vet.1 – Zwanenburg Vet.1 14.30 u
Concordia Vet.1 - SCW Vet.2 14.45 u
Waterloo Vet.1 - SCW Vet.3 14.00 u
Real Sranang Vet.3 - SCW Vet.4 14.30 u

Junioren
Hoofddorp B3 - SCW B1 14.30 u
SCW B2 – UNO B1 10.30 u
SCW C1 – Waterwijk C2 10.45 u

Pupillen
SCW D1 – RKDES D2   9.00 u
RKDES D3 - SCW D2   9.30 u
SCW D3 – Legm.vogels D 10   9.00 u
Alliance’22 E4 - SCW E1 10.30 u
DSOV E4 - SCW E2 10.00 u
SCW E3 – BSM E5 10.00 u
Spaarnwoude F2 - SCW F1 13.30 u
SCW F2 – Zwanenburg F6   9.00 u
SCW F3 – Hillegom F3   9.00 u
SIZO F2 – SCW F4 10.30 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – Spakenburg DA.1 14.30 u
Nw.Sloten MB.1 - SCW MB.1 12.30 u
Zwanenburg MC.1 - SCW MC.1 12.00 u
Sp.Martinus MD.1 - SCW MD.1 12.45 u
Roda’23 ME.1 - SCW ME.1 10.15 u

Zondag 13 december

R.K.A.V.
RKAV 1  - Socrates 1 14.00 u
RKAV 2 – Muiderberg 2 11.30 u
AFC 5 - RKAV 3 11.45 u
RKAV 4 – NFC/Brommer 3 14.00 u
Young Boys 4 - RKAV 5 11.30 u
Buitenveldert 9 - RKAV 6 11.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Geel Wit DA.1 14.00 u

Jong Aalsmeer United
Waterwijk B5 - J.A.United B1 11.00 u

R.K.D.E.S.
De Dijk 1 - RKDES 1 14.00 u
Geinburgia 2 - RKDES 2 11.30 u
Pancratius 4 - RKDES 3 14.00 u
JOS/Watergr.meer 3 - RKDES 4 12.00 u
KDO 3 - RKDES 5 14.00 u
RKDES 6 – Nautilus 2 14.00 u
RKDES 7 – Olympia Haarlem 6 14.00 u

Junioren
Arsenal A1 - RKDES A1                   10.30 u
AS’80 A2 - RKDES A2                     14.30 u
RKDES B1 – Buitenveldert B1          12.00 u
RKDES B2 – DSOV B1                     10.00 u
Legm.vogels C1 - RKDES C1           11.00 u
NFC /Brommer C1 - RKDES C2       11.30 u

Topper in ronde zeven bij 
ZABO zaalvoetbal  
Aalsmeer - Aankomende zaterdag-
avond 12 december wordt de ZABO 
zaalvoetbalcompetitie weer voort-
gezet. Het betreft de zevende speel-
ronde van dit seizoen en de wed-
strijden vinden plaats in sporthal 
de Bloemhof aan de Hornweg. Het 
programma ziet er als volgt uit: om 
18.35 uur
Piller Sport tegen LEMO. Om 19.20 
uur Amsec Beveiliging tegen Man-
tel Makelaars. Om 20.05 uur LEMO-
Gaat-Los tegen DGL. Om 20.50 uur 
Accon tegen De Jet Set BV en om 
21.35 uur Sportcafé de Midi’s tegen 
Schijf Grondboringen. Het slotdu-
el van speelronde 7 is de wedstrijd 
tussen de nummers één en twee 
van de ranglijst. Publiek is van har-
te welkom en de toegang tot de tri-

bunes van de sportzaal is bij de ZA-
BO gratis.

Uitslagen 
Tijdens de zesde ronde van de ZA-
BO competitie leed Sportcafé de 
Midi’s de eerste nederlaag van dit 
seizoen. Mantel Makelaars versloeg 
de koploper namelijk met 6-7. De Jet 
Set BV maakte geen fout tegen LE-
MO-Gaat-Los en won met 7-2. De 
wedstrijd tussen Accon en LEMO 
was bijzonder spannend en eindig-
de met een gering verschil. Accon 
zegevierde met de cijfers van 3-2. 
Amsec Beveiliging verloor vervol-
gens van Schijf Grondboringen (4-
8) en het slotduel tussen DGL en 
Piller Sport eindigde met 8-6 in het 
voordeel van DGL. 

Achter v.l.n.r.: Pieter Bol, Peter Kouwenhoven, Danny de Ruiter, Ken van Has-
selt, Patrick Schockman, Casper van Deelen en Paul Maarsen (coach). Voor 
v.l.n.r.: Hans Wessels, Thijs Koenderinck, Pascal Maarsen, Junior Penne en 
Sven Bonhof.

Zaalvoetbal
ARC wint 2 belangrijke duels 
Aalsmeer - Na een moeizame 
competitiestart, met vijf nederlagen, 
heeft ARC (Aalsmeer-RKDES-Com-
binatie) de laatste twee wedstrij-
den gewonnen tegen het uit Hoofd-
dorp komende LOTUS en WEHAVE 
uit Weesp. Het ARC team had nog 
een appeltje te schillen met het har-
de en soms tot aan het randje gaan-
de ploeg uit Weesp. In de beginfa-
se werden enkele uitgespeelde kan-
sen door ARC gemist. Na 10 minu-
ten keerde het tij en werd er wel 
doeltreffend afgerond. Na goede 
stops van doelman Ken van Hasselt 
en door aanspelen van snelle break-
outs werden de kansen door Pas-
cal Maarsen en Pieter Bol wel af-
gemaakt. Verdedigend stond het als 

een huis en aanvallend werden re-
gelmatig de cirkelspelers gevonden, 
die de ballen vervolgens achter de 
keeper van de tegenstanders in het 
net deden belanden. Thijs Koende-
rinck en Junior Penne speelde hier-
bij een belangrijke rol. Na een half 
uur spelen stond er een geruststel-
lende 14-5 stand op het scorebord. 
Na de pauze zette WEHAVE de ach-
tervolging in en kwam terug tot een 
stand van 15-10. Daarna herpak-
te het team van ARC zich en speel-
de de wedstrijd goed uit. Uiteinde-
lijk stond er een eindstand van 26-
19 op het scorebord. Komend week-
end moet het team aantreden tegen 
het op eerst plaats staande UDSV 
uit Utrecht.

Pieter v.d. Hoogenband verhinderd
Nog plaats in Sanex Uurchallenge
Aalsmeer - Op zaterdag 19 de-
cember wordt de eerste Sanex-Uur-
challenge gehouden in zwembad 
De Waterlelie. De challenge vindt 
plaats van 15.00 tot 16.00 uur. Tij-
dens de Uurchallenge zwemmen de 
deelnemers precies zestig minuten 
waarin zij een voor zichzelf vastge-
steld doel proberen te halen. De or-
ganisatie is in handen van De Wa-
terlelie en zwemclub Oceanus. Ruim 
40 deelnemers hebben zich al aan-
gemeld, maar er kunnen nog meer 
mensen bij. Ook kunnen jeugd-
zwemmers van 10 tot en met 15 jaar 
zich aanmelden voor de aparte Uur-
challenge van 16.15 tot 17.15 uur. Dit 
is onder voorbehoud en afhankelijk 
van het aantal deelnemers. Helaas 
is de grote publiekstrekker, Pieter 

v.d. Hoogenband, verhinderd om de 
deelnemers te komen aanmoedigen. 
Hij heeft afspraken elders en zal al-
leen via een scherm zijn aanmoedi-
gingen laten horen. Als tegenpres-
tatie zal hij wel in januari of februari 
2010 aan alle deelnemers een gra-
tis zwemclinic aanbieden in De Wa-
terlelie. Aanmelden voor dit spor-
tieve evenement kan via www.uur-
challenge.nl en bij de receptie van 
het zwembad aan de Dreef. De kos-
ten van 5 euro per persoon worden 
op de dag van het evenement be-
taald. Alle zwemmers die hun pres-
tatie hebben behaald, krijgen na af-
loop een medaille en voor iedereen 
is er een goodie-bag met leuke ar-
tikelen. Meer informatie via: 0297-
322022 of www.esa-aalsmeer.nl.

Pupillen van de week Ruben Maat en Jasper Spaargaren worden met de se-
lectie aan het publiek voorgesteld

Zaalkorfbalcompetitie
Verlies VZOD van Huizen
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
stond de wedstrijd VZOD tegen Hui-
zen op het programma. Een wed-
strijd waar de Kudelstaartse korf-
ballers opnieuw moesten bewijzen 
dat ze 3e klasse waardig zijn. En op-
nieuw een wedstrijd om de eerste 
punten te gaan halen in het zaal-
seizoen. Met een snel doelpunt van 
Huizen werd VZOD direct wakker 
geschud. Vervolgens werd om en 
om gescoord, zodat na een kwar-
tier spelen een gelijke stand op het 
bord stond: 4-4. Het laatste kwartier 
ging het spel op en neer en werden 
er doelpunten gemaakt aan beiden 
kanten. Er werd goed gekeken, de 
rust werd bewaard op de momenten 
dat het moest en dit resulteerde in 
een strafworp die genomen en ge-
scoord werd door Maaike Heil. Toch 
ging VZOD met een 6-8 achterstand 
de rust in. De eerste minuten van 
de tweede helft begon VZOD heel 
sterk. Snelle goede gecombineer-
de aanvallen werden beloond met 
drie doelpunten op rij, waardoor de 
stand gelijk werd getrokken naar 9-
9. Hierna golfde het spel op en neer, 

kansen aan beide kanten. Alleen 
benutte Huizen de kansen wel en 
liet VZOD hier en daar een steek-
je vallen, met name in het verdedi-
gen. Na de gelijke stand zijn er in 
een kwartier tijd vijf doelpunten op 
rij gescoord door Huizen. Hierdoor 
keek VZOD alweer tegen een ach-
terstand aan. Met nog tien minuten 
op de klok en vijf doelpunten achter 
leek de wedstrijd gespeeld te zijn. 
Maar in het korfbal weet je het nooit 
en kan er nog van alles gebeuren. 
Helaas was dat hier niet het geval 
en is de wedstrijd geëindigd op 13-
17 in het voordeel van Huizen. Het 
derde verlies op rij maar met posi-
tieve kritiek van trainer/coach Klaas 
Bosman. “VZOD speelde driekwart 
van de wedstrijd goed. Alleen kon-
den we helaas in de slotfase niet 
scoren, ondanks de goede moge-
lijkheden.” Aankomende zaterdag 
speelt het eerste team van VZOD te-
gen SDO uit Hillegom en het twee-
de team treedt aan tegen ADOS uit 
Hoorn. Het belooft weer een spec-
taculaire middag te worden in de 
Proosdijhal te Kudelstaart.

Koppelkaarten 
in Hornmeer
Aalsmeer - Goed gekaart is er af-
gelopen vrijdag bij buurtvereniging 
Hornmeer. 
Een koppelspeelavond stond op het 
programma en deze is gewonnen 
door Jaap en George Lemmerzaal 
met 5784 punten. Op twee is het duo 
Ben Bon en Marco van de Jagt ge-
eindigd met 5632 punten. De poe-
delprijs was voor Antoon van Rijn en 
Cor Kooy met 3293 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Nel 
Schouten met 369 punten. De poe-
delprijs was voor Loes met 529 pun-
ten. Aanstaande vrijdag 11 decem-
ber is weer een ‘gewone’ speel-
avond. Aanvang 20.00 uur in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Kaartliefhebbers zijn welkom.

Kerstkaarten bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Buurtvereniging Oost-
end heeft op maandag 30 november 
weer een koppelspeelavond gehou-
den in het Middelpunt. Het koppel 
Astrid en Maarten was deze avond 
ongenaakbaar voor de andere kop-
pels en behaalde totaal 5853 pun-
ten. Op de tweede plek is het kop-
pel G. Presser en H. v.d.Stroom ge-
eindigd met 4925 punten. De mar-
senprijs was voor het koppel R. Bek-
kers en A. Luijben met 3 marsen. 
De volgende koppelspeelavond is 
op maandag 14 december en deze 
zal in het teken staan van de kerst. 
De avond begint om 20.00 uur pre-
cies, de zaal van ’t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat is vanaf 19.30 uur 
open.

FIQAS Aalsmeer verliest in 
slotseconden van Eurotech
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben de uitwedstrijd 
bij Eurotech/Bevo afgelopen zater-
dag pas in de allerlaatste secon-
den verloren: 30-29, nadat de ploe-
gen elkaar het grootste deel van de 
wedstrijd in evenwicht hadden ge-
houden. Eén punt was dan ook ze-
ker wel verdiend geweest, maar de 
Aalsmeerders bleven uiteindelijk 
met lege handen achter. De eerste 
helft van de zeer boeiende wedstrijd 
gingen de ploegen meteen al gelijk 
op: 4-4 na een doelpunt van keeper 
Jeffrey Groeneveld die scoorde ‘over 
de hele’ (een kunststukje dat hij 
even later nog een keer zou uitha-
len!). Maar ook de andere doelpun-
ten waren vaak mooi: Robin Boom-
houwer was goed voor twee vlieger-
tjes en zijn broer Jeffrey was ook 
lekker op dreef (en zou uiteindelijk 
11 keer scoren). Er ging bovendien 
weer wat meer dreiging van de op-
bouw uit en zo wist FIQAS Aalsmeer 
vlak voor rust voor het eerst een 
gaatje te slaan van drie doelpun-
ten: 14-17. Daar maakte de ploeg na 
de pauze meteen 14-18 van en op 
dat moment leek er nog niets aan 
de hand. In de vijf minuten die volg-
den was men echter even wat slor-
dig en minder scherp en zo kon een 
hardwerkend Bevo weer helemaal 
bij komen: 19-19. Vanaf dat mo-
ment ontspon zich een zeer span-
nend duel, waarbij de ploegen om 
en om bleven scoren. Iedere keer 
wanneer FIQAS Aalsmeer op voor-
sprong kwam, wisten de Limbur-
gers weer gelijk te maken: na 23-
25 en 25-27 was het even later weer 
28-28. Nu kwam de thuisploeg voor: 
29-28, maar middels een strafworp 
kwamen de Aalsmeerders terug tot 

29-29. In een alles of niets poging 
stortte Bevo zich op een allerlaats-
te aanval en kreeg een (terechte) 
strafworp. Die werd drie seconden 
voor tijd benut en zo gingen de pun-
ten naar de thuisploeg: 30-29. Een 
tegenslag voor FIQAS Aalsmeer. 
Aanstaande zaterdag 12 december 
speelt FIQAS thuis in De Bloemhof 
aan de Hornweg tegen Hellas vanaf 
20.30 uur, gevolgd door een BeNeLi-
ga-wedstrijd op zondag in en tegen 
Tongeren. Afgelopen zaterdag stond 
voor de dames van FIQAS Aalsmeer 
een uitwedstrijd op het programma 
tegen hekkensluiter UDSV. Normaal 
waarschijnlijk geen probleem voor 
de Aalsmeerse ploeg, die dit sei-
zoen bijzonder goed draait en der-
de staat op de ranglijst. Het pakte 
echter anders uit, want de Utrecht-
se ploeg – die een samenwerkings-
verband is aangegaan met de ere-
divisie dames van Fortissimo – be-
sloot een team op te stellen dat bij-
na geheel bestond uit speelsters die 
normaal gesproken op dat hoogste 
niveau uitkomen. Ondanks de on-
eerlijke verhouding binnen het veld, 
deden de Aalsmeerse dames het 
uiteindelijk eigenlijk helemaal niet 
slecht, want de strijd ging het groot-
ste deel van de wedstrijd gelijk op. 
Dan weer kwam FIQAS Aalsmeer op 
voorsprong, dan nam UDSV weer 
de leiding. Bij rust stond het 8-8. 
De tweede helft gaf een soortge-
lijk beeld. 
Uiteindelijk werd nipt verloren door 
FIQAS. Komende zaterdag wacht de 
Aalsmeerse dames alweer de vol-
gende pittige tegenstander: Olympia 
uit Hengelo, de nummer vijf van de 
lijst, komt op bezoek in de Bloemhof. 
De wedstrijd begint om 18.45 uur.    
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Vrijdag 11 december vanaf 20.30 uur
Vuurwerkshow bij LEMO
Aalsmeer - LEMO BV is bekend als 
aannemer, klusbedrijf, probleem-
oplosser in de ruimste zin van het 
woord. 
Tevens is LEMO vastgoed een er-
kend projectontwikkelaar en gespe-
cialiseerd in bedrijfsruimtes vanaf 
150 vierkante meter. Directeur Leo 
Moolhuijsen is niet iemand die stil 
kan zitten en voorzag het probleem 
dat een aantal jaren ontstond op het 
gebied van vuurwerkverkooppun-
ten. Hij heeft tijdens de bouw van 
het project aan de Aalsmeerder-
weg 249 daarom rekening gehou-
den met een grote vuurwerkopslag 
die aan alle eisen voor de toekomst 
voldoet. 
Omdat het in de aannemerij gebrui-
kelijk is om de weken tussen kerst 
en nieuwjaar vrij te zijn, is LEMO 
BV daarom helemaal ingericht op 

de verkoop van vuurwerk. Levering 
en/of verkoop vindt alleen aan per-
sonen van 16 jaar of ouder plaats. 
Dit geldt ook voor het zogenaamde 
schets en fopvuurwerk. Legitimatie 
verplicht. De verkoopdagen zijn 29, 
30 en 31 december. 
Om eenieder alvast een voorproef-
je te geven, wordt op vrijdag 11 de-
cember een grootse vuurwerkshow 
verzorgd op het terrein van LEMO 
aan de Aalsmeerderweg 249. De 
aanvang is 20.30 uur en de presen-
tatie is in handen van Kees Mark-
man. U/jij bent welkom. 
Aan de innerlijke mens wordt ook 
gedacht. Bakkerij Hulleman is aan-
wezig met een heerlijke kraam met 
oliebollen. 
Voor meer informatie en bestellin-
gen: www.vettebommen.nl of lemo.
vuurwerkexpert.nl.

Aalsmeer - Wwww.BeleefAalsmeer.
nl is de nieuwe website die sinds 2 
december actief is voor het pro-
moten van alle toeristisch-recrea-
tieve mogelijkheden van Aalsmeer. 
De website is een concrete uitwer-
king van de economische visie die 
als doel heeft Aalsmeer duidelijker 
op de kaart te zetten. Daarmee wil-
len de betrokken partijen de lokale 
economie versterken. 
Op de website staat alle toeris-
tisch-recreatieve informatie over 
Aalsmeer, zoals informatie over de 
Bloemenveiling, de Westeinderplas-
sen, de Historische Tuin en andere 
publiekstrekkers. Ook evenementen 
en culturele activiteiten hebben op 
deze site een plek gekregen. Door 
het opnemen van arrangementen, 
routes en de rubrieken winkels en 
horeca op de site wordt de inter-
netter nog meer gestimuleerd om 
Aalsmeer ook daadwerkelijk te be-
zoeken. Door de overzichtelijke in-
formatie verwachten de onderne-
mers en de gemeente dat de be-

zoeker langer in Aalsmeer zal ver-
blijven. De website is een project uit 
het Uitvoeringsprogramma Econo-
misch Beleid, een samenwerkings-
verband van Kamer van Koophandel 
Amsterdam, de Ondernemersver-
eniging Aalsmeer (OVA) en de ge-
meente Aalsmeer. De toeristisch-re-
creatieve bedrijven en organisaties 
hebben actief meegedacht en in-
formatie geleverd. De website blijkt 
een goede manier om in Aalsmeer 
op toeristisch en recreatief gebied 
samen te werken. Aalsmeer kan 
haar strategische ligging, gelegen 
tussen de Metropoolregio Amster-
dam en het Groene Hart, veel be-
ter benutten. In 2010 zal de samen-
werking met andere (regionale) or-
ganisaties verder uitgebreid waar-
door nog meer toeristen en recrean-
ten worden geïnformeerd over het 
aanbod in Aalsmeer en omgeving. 
Ook wordt door concrete promotie-
acties de website beleefAalsmeer.
nl bij een breed publiek bekend ge-
maakt.

Tijdens de toeristische netwerkdag  op 3 december is de website www.Belee-
faalsmeer.nl feestelijk gelanceerd. De samenwerkingspartners voor de websi-
te zijn vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel Amsterdam, de On-
dernemersvereniging Aalsmeer (OVA) en de gemeente Aalsmeer.

Nieuw: Website BeleefAalsmeer.nl 

Geef koolmonoxide geen kans 
Aalsmeer - Nu de koude maanden 
voor de deur staan, neemt de kans 
op ongevallen met koolmonoxide 
(CO) weer toe. Brandweer Amster-
dam-Amstelland en de GGD Am-
sterdam waarschuwen alle inwo-
ners voor de gevaren van het gas, 
dat ook bekend staat als ‘de sluip-
moordenaar’. 
Deze moordenaar eiste in Amster-
dam-Amstelland sinds 2003 het le-
ven van vijf personen. Daarnaast 
moesten ruim 250 mensen zich on-
der doktersbehandeling laten stel-
len na een koolmonoxidevergifti-
ging. Bronnen van koolmonoxide 
zijn gasfornuizen, open haarden, al-
lesbranders, geisers en combiketels. 
Tientallen slachtoffers belanden 
jaarlijks in het ziekenhuis door kool-
monoxidevergiftigingen, veroorzaakt 
door slecht onderhouden kachels, 
geisers en schoorstenen of dichtge-
stopte ventilatieopeningen. Koolmo-
noxidevergiftigingen met dodelijke 
afloop worden meestal veroorzaakt 
door geisers, schoorstenen en ka-
chels. Koolmonoxide wordt 250 maal 
sneller in het bloed opgenomen dan 
zuurstof. Het lichaam neemt dan in 
plaats van zuurstof koolmonoxide 
op, waardoor het zuurstofgehalte in 
het lichaam snel daalt. Bij extreme 
blootstelling raakt men bewusteloos 
en falen de hart- en longfuncties. 
In het ergste geval kan dit tot lei-
den tot hersenbeschadiging en/of 
overlijden. 

Hoofdpijn en misselijk
Een kachel of een geiser moet be-
paalde stoffen verbranden om voor 
warmte te kunnen zorgen. Zuurstof 
is een essentieel onderdeel van een 
volledige verbranding. Als er onvol-
doende zuurstof bij de vlam kan ko-
men, bijvoorbeeld door onvoldoende 
ventilatie in de woning of een ver-
stopt ventilatiekanaal van de geiser, 
komt het gevaarlijke koolmonoxide-
gas vrij. Er zijn een aantal aanwij-
zingen voor aanwezigheid van kool-
monoxide. In een woning moet men 
vooral letten op de vlam in de geiser, 
kachel of cv-installatie. Deze hoort 
blauw van kleur te zijn. Is de vlam 
oranje, dan wijst dit op de aanwe-
zigheid van koolmonoxide. Ook be-
slagen ramen zijn een indicator van 
gevaar. 
Vrijgekomen waterdamp, die door 
een verkeerd werkende afvoer of on-
voldoende ventilatie niet verdwijnt, 
zorgt voor beslagen ramen. Er zijn 
ook lichamelijke verschijnselen die 
op de aanwezigheid van koolmo-
noxide kunnen wijzen. De sympto-
men van koolmonoxidevergiftiging 
zijn te vergelijken met griepver-
schijnselen: lichte hoofdpijn, mis-

selijkheid, overgeven en vermoeid-
heid. Hoe groter de blootstelling aan 
koolmonoxide, des te heviger wordt 
de hoofdpijn. Ook krijgt men last 
van duizeligheid, verwarring, slape-
righeid en een versnelde hartslag. 

Voorkómen van koolmonoxide
Regelmatig onderhoud is cruciaal 
om het risico op koolmonoxide zo 
klein mogelijk te houden. De geiser, 
gaskachel en CV installatie moe-
ten ieder jaar door een erkend in-
stallateur worden gecontroleerd en 
schoongemaakt. 
Daarnaast is het van belang om een 
schoorsteen regelmatig te laten ve-
gen door een erkende schoorsteen-
veger. Als een schoorsteen verstopt 
raakt gaan gassen terug de woning 
in, met alle schadelijke gevolgen 
van dien. Verder is een goede lucht 
toe- en afvoer erg belangrijk bij het 
voorkómen van koolmonoxide. Een 
groot risico schuilt in het dichtstop-
pen van de luchttoevoer. Veel hui-
zen zijn tegenwoordig goed geïso-
leerd, waardoor er nauwelijks zuur-
stof van buiten naar binnen kan. Om 
toch aan voldoende zuurstof te kun-
nen komen hebben geisers en ver-
warmingstoestellen daar een aparte 
toevoer voor. Die toevoer mag niet 
worden afgesloten. Een goede af-
voer zorgt ervoor dat de gassen naar 
buiten worden afgevoerd. Er zijn 
nog veel geisers zonder aparte toe- 
en afvoer in gebruik, de zogenaam-
de open geisers. Bij deze geisers is 
het van groot belang te zorgen voor 
een goede ventilatie via openstaan-
de ramen en/of goed functioneren-
de roosters.

Koolmonoxidemelder
Er zijn koolmonoxidemelders op de 
markt die alarm slaan 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 
bij het herkennen van koolmonoxi-
de. Brandweer Amsterdam-Amstel-
land benadrukt wel dat deze mel-
ders slechts als aanvullende maat-
regel moeten worden gezien. Dege-
lijk onderhoud van geisers, kachels 
en schoorstenen is de eerste vereis-
te voor een koolmonoxidevrije wo-
ning. Op de website van de brand-
weer: www.brandweer-amsterdam-
amstelland.nl en op de website van 
de GGD Amsterdam: http://www.
gezond.amsterdam.nl/Milieu--ge-
zondheid/Milieu-in-huis 
is meer informatie te vinden over 
koolmonoxide en wat u kunt doen 
bij het vermoeden van aanwezig-
heid van koolmonoxide. 

NH-Pop Live nu al een 
groot succes!
Aalsmeer - Het is voor bands, sin-
ger- songwriters en alle andere acts 
die eigenwerk muziek op de plan-
ken brengt nog tot 15 december 
mogelijk om zich in te schrijven voor 
NH-Pop Live. 
Met tachtig aanmeldingen is het 
project in deze fase al een groot 
succes. Noord-Holland heeft veel 
te bieden op het gebied van mu-
ziek. Van Texel tot het Gooi en van 
IJmuiden tot Aalsmeer doen acts 
mee aan NH-Pop Live. NH-Pop live 
is een project waarbij gezocht wordt 
naar de meest beloftevolle bands 
van Noord-Holland. Door een pro-
fiel aan te maken op de site kun-
nen acts zich presenteren. De vijf-
tien acts de zich het best onder-
scheiden, aangevuld met een van 
de bands die de meeste publieks-
stemmen krijgen, worden uitgeno-
digd om op de verschillend Noord-
Hollandse podia hun kunsten te ko-
men vertonen. Hieruit komen dan 
weer de vijf die bands die zich ook 
‘live’ het best onderscheiden. De-

ze bands wordt een traject aan-
geboden om naast Noord-Holland 
ook Nederland te gaan veroveren. 
NH-Pop Live is uitgegroeid tot het 
platform waarop te zien is wat er in 
Noord-Holland speelt op het gebied 
van de muziek. Alle aangemelde 
bands vormen samen een blauw-
druk van al het talent wat wekelijks 
de verschillende zalen, kroegen en 
festivals plat speelt. De site is een 
database geworden waar je lekker 
doorheen kan struinen en je kan la-
ten verrassen door de hoge kwali-
teit van de muziek. Sinds kort staat 
er een top10 van meest beluister-
de liedjes op de site om je op weg 
te helpen. Tot 15 december kan ie-
dereen die met het maken van eigen 
muziek bezig is zich nog inschrijven 
op NH-Pop Live. Door het aanma-
ken van een profiel op de site doe je 
al mee aan het project, zet je jezelf 
in de schijnwerpers en laat je zien 
wat Noord-Holland allemaal te bie-
den heeft. Gaan naar www.nhpop-
live.nl voor meer informatie.

Lions Nieuwjaars bridge drive
De Kwakel - Onder auspiciën van 
de activiteitencommissie van de Uit-
hoornse Lions Club wordt op vrij-
dag 8 januari de Lions Nieuwjaars 
bridge drive gehouden in restau-
rant Leenders aan de Drechtdijk 
9. De drive staat onder leiding van 
bondsarbiter Cor Hendrix en begint 
om 20.00 uur. De zaal is open van-
af 19.00 uur. Deelname kost 20 eu-
ro per bedrag en gevraagd wordt te 
voldoen bij aankomst. 
Op deze avond wordt ook een lote-

rij georganiseerd. De opbrengst van 
deze Bridge-avond is, zoals gebrui-
kelijk, weer bestemd voor een goed 
doel. 
Ook dit jaar is gekozen voor Stich-
ting Jeugdfonds Uithoorn en De 
Kwakel. 
Aanmelden kan tot 31 december 
door een email te sturen naar li-
onsbridge@tiscali.nl of een brief-
je te sturen naar Lions bridge drive, 
Willem Klooslaan 40, 1422 JZ in Uit-
hoorn.

Elise van Kooten: Boerderij Dahlia Maarse (olieverf).

Kaartenbak blijft op Uiterweg
Aalsmeers Openluchtmuseum
Aalsmeer - Met de Kaartenbak 
wordt nog even op de Uiterweg ge-
bleven, met een afbeelding van een 
schilderij van de boerderij van Dah-
lia Maarse, de huidige Historische 
Tuin. In 1985 schilderde Elise van 
Kooten deze boerderij, bedolven on-
der een dikke laag sneeuw. 
Net zo besneeuwd als de Stommeer-
molen, een werk in olieverf van haar 
hand dat de omslag siert van  het 
boek ‘Een schilderachtig dorp, Oud 
Aalsmeer in onbekende werken’. In 
die twee strenge winters eind jaren 
tachtig schilderde ze heel wat van 
die winterse taferelen. 
Ook Mariska de Graaf vond haar in-
spiratie op de Historische Tuin. Ver-
schillende plekjes in dit  Aalsmeer-
se openluchtmuseum werden door 

haar vastgelegd en zijn in het boek 
te zien, zoals de geraniumkas, de 
oude schuur, de rozenkas en de ko-
lenkachel. 
In de Kaartenbak, uit deze Histori-
sche Tuin-serie, van Mariska nu ‘Ko-
lenhok en schuur’ aan. Een vlot ge-
tekend werkje in aquarel en inkt. 
Het werk is in bezit van mevrouw A. 
Buis-Man, ook wonende aan de Ui-
terweg.
Nog steeds kunnen afbeeldingen 
van Aalsmeerse plekjes of perso-
nen aangereikt worden in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat 8. Ope-
ningstijden: donderdag tot en met 
zondag van 14.00  tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie over alle inzendin-
gen in de Kaartenbak: zie www.kun-
stencultuuraalsmeer.nl

Nieuwe cursus: Muziek op 
schoot bij De Hint 
Aalsmeer - Half januari 2010 start 
op de woensdagochtend weer een 
nieuwe cursus Muziek Op Schoot 
bij Kunstencentrum De Hint in Uit-
hoorn. De cursus is bedoeld voor 
kinderen vanaf 9 maanden tot 4 jaar 
met één vaste begeleider. Dit kan 
een ouder, maar natuurlijk ook een 
grootouder, tante of een vaste be-
kende van het kind zijn. Er is een 
babygroep (9 maanden tot 1,5 jaar), 
een dreumesgroep (1,5 tot 2,5 jaar) 
en een peutergroep tot 4 jaar. Mu-
ziek op Schoot is voor je kind een 
waardevol begin van een leven vol 
muziek. Al voor heel jonge kinde-
ren is het heerlijk om kennis te ma-
ken met muziek. Muziek zit van na-
ture in iedereen. 
De muzikale gevoeligheid op jon-
ge leeftijd stimuleren heeft een be-
wezen positieve invloed op de ont-
wikkeling van het kind zoals de mo-
toriek, de taal en de verstandelij-
ke ontwikkeling. Maar natuurlijk is 
meedoen ook gewoon gezellig! 
Er worden tijdens de cursus beken-
de traditionele én eenvoudige nieu-
we liedjes gezongen, die aanslui-

ten bij de ontwikkelingsfase van het 
kind. Ook komen actuele onder-
werpen aan bod zoals het seizoen, 
de feestdagen en het weer. Andere 
liedjes gaan over dagelijkse dingen 
zoals eten, tanden poetsen of was-
sen en maken deze activiteiten thuis 
een stuk leuker en gemakkelijker. 
Natuurlijk zijn er ook veel knuffel- 
en wiegeliedjes om met je kind te 
zingen. Spelenderwijs worden de 
liedjes uitgebeeld, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van materialen als 
speelgoed, linten, doeken en mu-
ziekinstrumentjes. Dansen en be-
wegen op muziek, samen blok-
ken bouwen, trommelen, het la-
ten sneeuwen, wippen op de pad-
destoel, lekker bij papa of mamma 
even op schoot wegkruipen en luis-
teren naar de muziek. 
De cursus wordt gegeven door Nel-
lie Rekvelt, gediplomeerd Muziek 
op Schootdocente, en omvat 10 les-
sen. Voor meer informatie kan ge-
beld worden met De Hint via: 0297-
520110 of de  website kan geraad-
pleegd worden: www.dehint.nl. In-
schrijven kan via de website.

Kerst in Het Strandpaviljoen
Aalsmeer - Ook dit jaar kan er tij-
dens tweede Kerstdag heerlijk ge-
noten worden van een uitgebrei-
de kerstbrunch of een heerlijk din-
nerbuffet  in restaurant Het Strand-
paviljoen in The Beach. Chef Edwin 
Hoogeveen is met zijn keukenteam 
inmiddels druk in de weer met de 
voorbereidingen voor de zeer uitge-
breide kerstbrunch en het heerlijke 
dinnerbuffet. Zoals elk jaar worden 
de gasten tijdens de brunch, die van-
af 12.00 uur start, verwend met ver-
rassende warme- en koude specia-
liteiten. Tijdens het luxe dinnerbuf-
fet, dat om 18.00 uur begint, worden 
onder meer de specialiteiten mahi 

mahi en red snapper geserveerd. 
Natuurlijk ontbreken de traditione-
le gerechten als warme beenham en 
kalkoen niet en wordt het dinner-
buffet afgesloten met een spetterd 
dessertbuffet. Voor de kinderen is, 
zoals u gewend bent, een speciaal 
kinderprogramma samengesteld. Zij 
kunnen zich, van jong tot oud, onder 
professionele begeleiding vermaken 
op de indoor beachvelden en genie-
ten tussendoor van een heerlijk kin-
derbuffet! Neem voor meer infor-
matie en om te reserveren contact 
op met The Beach, Oosteinderweg 
247a, tel: 0297-347444 of surf naar 
www.beach.nl.

Kerst op  Binding Zolder 
Kudelstaart -  Kerst staat nu al-
weer bijna voor de deur, de kerstbo-
men en kerstlichtjes komen te voor-
schijn. Dit is voor de Binding Zolder 
een goede reden om wat gezellige 
Kerst activiteiten te organiseren in 
Kudelstaart. Op vrijdag 18 decem-
ber staat een inloopmiddag op het 
programma waar kerstkaarten ge-
maakt gaan worden. 

Slachtoffer van fietstas-dief!
Aalsmeer - “He M.L. hoe gaat het 
met je? Tijd niet gezien. “ Goed en 
met jou? “Nou even niet zo. Schrok 
me laatst wezenloos. Je leest wel in 
de kranten dat er gestolen wordt 
maar wanneer het jou niet over-
komt, denk je, ach, wat vervelend. 
Maar nu ben ik zelf “slachtoffer”. 
Niet ernstig, maar het idee dat ze 
mijn spullen pikken, daar kan ik 
slecht tegen. De vorige week deed 
ik boodschappen in de Zijdstraat. 
Ik zet mijn fiets neer, op slot en aan 
de ketting. Ik koop in de dierenzaak 
vetbollen, hondenkoek en honden-
worst. De plastic zak doe ik in mijn 
fietstas en ik loop naar het Raad-
huisplein. Kom ik terug bij mijn fiets, 
je gelooft het niet, tas open en de 
plastic tas met het hondenvoer foet-
sie. Nu vraag ik je.” Ank,  dat meen 

je niet. “Jawel, hoezo niet? “Mij over-
kwam hetzelfde. Ik koop een groot 
pak koffiebonen, een haarklem en 
wat potjes vitaminen. Stop de tas in 
de fietstas en ik loop de Zijdstraat 
door want ik moest nog wat kopen. 
Doe dat ook in de fietstas, die ik wel 
wat leeg vond maar dat drong niet 
tot mij door. Thuis haal ik de fiets-
tas tas leeg en de tas met de kof-
fiebonen, haarklem en de vitaminen 
is verdwenen. Nu hoop ik maar dat 
dezelfde persoon onze tas leeghaal-
de  want met jou vetbollen, honden-
koek en worst en mijn koffie en vi-
taminen komt hij de winter wel door. 
“Ja het is niet anders maar ik vind 
het wel vervelend. Voortaan moeten 
op de fietstas ook al ijzeren sloten, 
verbonden met de kabel vast aan de 
stang en dan maar hopen dat bij te-

Straatreacties

Kerstkien bij 
V.V. Aalsmeer!
Aalsmeer - Vrijdag 18 december 
staat de jaarlijkse kerstkien weer bij 
Voetbalvereniging Aalsmeer op het 
programma. Ook dit jaar weer met 
vele mooie prijzen, Maar, de megak-
lapper van dit jaar is wel een gigan-
tische LCD televisie, te winnen bij 
de verloting! Wie een gokje wil wa-
gen of gewoon zin heeft in een ge-
zellige avond, is welkom. De kerst-
kien begint om 20.00 uur in clubhuis 
de Silveren Draeck aan de Dreef.

Tussen 15.00 en 17.30 uur is ieder-
een van harte welkom om gezellig 
binnen te komen lopen. Je kunt je 
Kerstkaarten zo maken hoe jij dat 
mooi vind en voor jij wie jij wilt. Je 
hoeft je niet op te geven, je kunt 
gewoon binnen komen lopen. Wil 
je geen kerstkaarten maken maar 
gewoon binnen komen lopen? Dat 
mag ook! Op woensdag 23 decem-
ber wordt een speciale Kerstinloop 
gehouden. Iedereen is vanaf 14.00 
uur welkom voor een hapje en een 
drankje. Om 17.00 uur sluit de deur. 
De kerst inloop is een speciale in-
loop, het is ook de laatste inloop van 
het jaar. Je kunt mee helpen om 
hapjes te maken, die de groep la-
ter gezellig samen op gaat eten. In 
2010 zullen er natuurlijk weer vol-
op inloopmiddagen zijn. De Binding 
Zolder is te vinden in het SJOK ge-
bouw aan de Haya van Someren-
straat. Voor meer informatie over 
de activiteiten op de Binding Zol-
der kan een mail gestuurd worden 
naar Manon@debinding.nl of een 
kijkje genomen worden op de web-
site van Stichting de Binding www.
debinding.nl. 

Mariska de Graaf : Kolenhok en schuur / de Historische Tuin (aquarel en 
inkt).
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D-meisjes Fiqas in het nieuw!
Aalsmeer - Het nieuwe zaalseizoen 
is net van start gegaan en de mei-
den D van Fiqas Aalsmeer zijn he-
lemaal in het nieuw gestoken door 
de C1000 in Naaldwijk. Jurgen en 
Jorinde Zaal zijn de trotse eigenaren 

van de C 1000 in Naaldwijk en hun 
beide dochters, Cheyenne en Dani-
sha, spelen  in de meiden D van Fi-
qas  Aalsmeer. Super trots lopen al-
le meiden in hun nieuwe trainings-
pakken en prachtige shirts.

Op de foto, bovenste rij: Coach Rene Romeijn, Danisha Zaal, Anouk Stevens, 
Cheyenne Zaal,Vita Samson, coach Jorinde Zaal. Onderste rij: Fabienne van 
de Knaap, Samantha Postma, Larissa Brancart, Rose Koehler, Claire Groen-
veld en Lisa Doeswijk.

Staand: Leider Ed Moenis,  trainer Jan Dahrs, Joran Donkers, Erik Overvliet, 
Rick Burgers, Jos Hogenboom, Kelvin Moenis, Chris de Bok, leider Gerard 
Boerlage, sponsor Jos Buskermolen.
Zittend: Lennart Kok, Jorn Postma, Roy Boerlage, Jeanette Klijmij, Justin de 
Haan, Job Schelvis en Tom de Vries. Joyce van Os en Paul Jansen, ontbre-
ken op de foto.

RKDES B1 in nieuwe tenues! 
Aalsmeer - De junioren van RK-
DES B1 zijn onlangs in nieuwe te-
nues gestoken door Jobu Plas-
tics uit Aalsmeer. Prachtige nieuwe 
zwarte broekjes, rode kousen en ro-
de shirts waarop de naam van het 
bedrijf prominent vermeld wordt. 
JOBU Plastics is dé specialist voor 

kunststof producten voor de tuin-
bouw. Tevens kopen zij producten 
in Nederland in van derden, en im-
porteren diverse producten. Kort-
om een actief bedrijf dat graag zijn 
naam verbindt aan een actief voet-
balteam als RKDES B1, dat uitkomt 
in de KNVB hoofdklasse C.

Sinterklaas geeft judoka’s 
opdracht tot pietentraining
Aalsmeer - Afgelopen week stond 
bij Pijloo Sports een pietentraining 
centraal in alle judolessen. Jeugdige 
wedstrijdjudoka’s waren door Sin-
terklaas gevraagd om een speciale 
pietentraining te geven. Deze trai-
ning bestond uit o.a. touwklimmen, 
kruiwagentje lopen, pieten rollen, 
pakjes tillen en nog veel meer. De 
Sint had voor alle judoka’s die goed 

hun best deden en alle onderdelen 
konden volbrengen, een pietendi-
ploma in petto. Daarnaast werden 
alle judoka’s beloond met een lek-
ker zakje snoepgoed. Het werd een 
waar festijn en de kinderen en de 
hulppieten hadden een hoop ple-
zier. Kijk voor een impressie van de 
pietentraining en alle gemaakte fo-
to’s op www.pijloosports.nl.

Nieuwjaarsduik Michiel 
de Ruyter in de Amstel
Uithoorn - Plons Brrr! Dat is de 
strijdkreet van de nieuwjaarsduik bij 
Michiel de Ruyter. Een betere ma-
nier om een frisse start van het jaar 
te maken is er niet! Dit jaar spron-
gen enkele dappere roeiers, kano-
ers en andere Uithoornaars voor het 
eerste in de ijskoude Amstel om het 
nieuwe jaar te verwelkomen. We-
gens een zeer geslaagde eerste edi-
tie herhaalt de Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruyter 
het evenement in 2010. Dit jaar is 
het zelfs een officiële duik, die is 
aangemeld bij Unox. En jij kunt erbij 
zijn! Iedereen kan meedoen aan de 
duik. Voor € 2,50 per persoon krijg je 
een gratis consumptiebon. Boven-
dien krijgen de eerste 30 mensen 
die zich inschrijven een gratis t-shirt! 
Deelnemers moeten wel 12 jaar of 
ouder zijn. Het evenement start om 
11.30 uur met muziek en een kop 
warme koffie. Om 12.15 uur begint 
de gezamenlijke warming-up van de 
deelnemers. Als iedereen warm is 
wagen de ijskonijnen hun sprong in 
de Amstel. Net als vorig jaar zijn er 
weer talloze prijzen te winnen. Dui-
kers kunnen worden beloond voor 
hun mooie sprong of hun ludie-
ke outfit. Afgelopen jaar was er bij-

voorbeeld een deelnemer die in een 
traditioneel Zuid-Duits kostuum in 
het water sprong. Hij werd beloond 
met een saunabon om zijn Lederho-
sen weer een beetje op te warmen. 
Wat de prijzen dit jaar zijn is nog 
even een verrassing. Het fenomeen 
‘nieuwjaarsduik’ is natuurlijk voor-
al bekend geworden door de jaar-
lijkse duik in Scheveningen. Maar 
daar hoef je helemaal niet naartoe. 
Natuurlijk is Uithoorn lekker dichtbij 
en heb je in de Amstel geen last van 
dat vervelende zand. Belangrijker 
is echter dat een duik in de Amstel 
veel stoerder is. Rivieren zijn ’s win-
ters veel kouder dan de zee. Sche-
veningen is dus voor mietjes. Echte 
bikkels duiken in de Amstel! Opge-
ven voor de grote dag kan via www.
mdr.nu of nieuwjaarsduikuithoorn@
gmail.com. Het is haast niet voor te 
stellen, maar mocht je geen zin heb-
ben om na een feestelijke jaarwis-
seling kopje onder te gaan, kom dan 
alsnog langs! Bij de eerste editie 
waren er ook meer kijkers dan deel-
nemers aanwezig. De deelnemers 
kunnen de steun van de toeschou-
wers goed gebruiken en bovendien 
staat een evenement bij MdR altijd 
garant voor een gezellige dag!

Pauline Gispen krijgt een officieel Unox-certificaat.

Hockey, Qui Vive 
Jongens F2 op hun best
De Kwakel - Bij hockeyvereniging 
Qui Vive wordt erg veel gedaan 
aan de begeleiding van de jong-
ste jeugd. Elk jaar weer melden zich 
op de “open dagen” nieuwe leden 
aan die starten als benjamin of al in 
de F-jeugd. Elke woensdagmiddag 
en tijdens een instuiftraining op de 
maandagmiddag worden de kinde-
ren op een leuke en speelse manier 
de eerste beginselen van het hoc-
keyen bijgebracht. De meeste spe-
lers van de jongens F2 hebben el-
kaar vorig jaar al in de benjamins le-
ren kennen en spelen nu ook samen 
in de competitie. Elke week weer be-
ginnen zij met veel enthousiasme en 
lef aan de wedstrijden die zij op za-
terdag moeten spelen. Het resultaat 
geeft een wisselend beeld. Soms 
pakken zij met gemak de overwin-

ning maar het gebeurt ook regelma-
tig dat de mannen een teleurstelling 
moeten incasseren omdat de tegen-
stander toch iets beter was. Maar 
zij laten zich niet ontmoedigen. De 
sfeer is altijd goed en onder bege-
leiding van Rosalie en Ed hebben zij 
veel plezier. Afgelopen woensdag 
was het voor de mannen een top-
dag. Eerst werden zij verrast door 
het bezoek van Sinterklaas en een 
aantal zwarte Pieten van wie zij ook 
nog een leuke attentie kregen. Maar 
de grootste klapper was wel dat de 
eigenaar van Borus Kinderopvang, 
Stephan v.d.Oetelaar, de kinderen 
een prachtig nieuw trainingspak en 
een hockeystick cadeau gaf. Op de 
foto van links naar rechts, boven: 
Jorrit, Jesper, Joep en Kenzo en on-
der: Jelmer, Hylke en Mike.

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap speelavond 
op 8 december:
Lijn A
1 Matje en Juul Wentzel 64.93
2 Françoise Daudel en Tilly Eveleens 60,76
3 Jan Eveleens en Wim Spaargaren 56.25
4 Peter Jager en Gert Wentzel 55.90
5 Alex en Joke Pannekoek 53.82
6 Jan Joore en Jan van Ginkel 52.08
7 Theo Blom en Ko van Es 52.08
8 Gré Aartse en Jasper Blom 49,65
9 Jan en Jaap Geleijn 47.92
10 Herma Raggers en partner 47.92
11 Ina Eijsbouts en Gerda Kilian 46.73
12 Rietje v.d.Zwaard en Tiny Klootwijk 44.64
13 Ger Lubbers en Willy Stokman 44.05
14 André Lanser en Joris v.d. Zwaard 39.88
15 Marhta en Theo Teunen 39.58

Lijn B
1 Annie en Sima Visser 63.39
2 Oege de Jong en An. Korenromp 60.943 
A. v. Verseveld en Tiny van Zijverden 60.27
4 Pieter en Erna Jongkind 58.04
5 Piet van Hoek en Coby Blom 55.80
6 Wil Groot en Trudy Stokkel 55.80
7 Nelly Mul en Marry Tulp 51.12
8 Piet Vis en Jan van wieten 48.66
9 Mieke en Guus van Neijenhof 48.44
10 An Joore en Mien van der Laarse 47.54
11 Rita Blaauboer en Gerard Pouw 47.10  
12 Ben Wahlen en Huub Zandvliet 45.98
13 Rina en Laurens Veldt 45.54 
14 Henny v.d.  Laarse en Els Vermeer 43.75
15 Jan Korenwinder en partner 43.53
16 Klaas Maarse en Adri Otto 43.08
17 Bep Brockhoff en Ton Celie 43.08
18 R. Doornbos en Tineke Molenaar 37.95  

Zaterdag dubbel handbal 
programma in Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdag 12 decem-
ber kunnen liefhebbers weer genie-
ten van twee top handbalwedstrij-
den in de Bloemhof. Om 18.45 uur 
spelen eerst de dames van FIQAS 
Aalsmeer een thuiswedstrijd tegen 
Olympia uit Hengelo: oftewel een 
ontmoeting tussen de nummer 3 en 
de nummer 5 van de ranglijst. Dat 
belooft spanning! Hierna, om 20.30 
uur staan de mannen van FIQAS 
Aalsmeer tegenover het Haagse 
Hellas. En na de nederlagen van de 
afgelopen weken zullen zij zeker uit 
zijn op revanche. Dus, mis het niet!     

BeNeLiga handbal
Op zondag 13 december wordt al 
begonnen met de tweede, inter-
nationale ronde van de BeNeLiga-
competitie (tussen de vier beste Ne-
derlandse en Belgische teams). Dat 

wil zeggen: FIQAS Aalsmeer speelt 
een uitwedstrijd bij United Tongeren. 
De overige wedstrijden in de tweede 
ronde vinden plaats op 20 decem-
ber, in het weekend van 2/3 januari 
2010 en op 28 januari. Omdat FIQAS 
Aalsmeer in de Nederlandse com-
petitie onlangs verloor van zowel 
Eurotech/Bevo, Pals Groep/E&O en 
eerder al van Kras/Volendam, is de 
ploeg inmiddels gezakt naar plaats 
vijf en is een overwinning zondag 
dus erg belangrijk om alsnog bij de 
laatste vier te komen (die recht ge-
ven op het spelen van de Final Four). 
De ontmoeting in Tongeren begint 
zondag om 15.00 uur. 

Stand: 1. Achilles Bocholt  6-14, 2. 
United Tongeren  6-10. 3. Kras/Vo-
lendam  5-8, 4. Pals Groep/E&O  5-
8, 5. FIQAS Aalsmeer 6-5.

Proefuitzending voorzichtig van start

Radio Aalsmeer binnenkort 
24 uur per dag in de lucht
Aalsmeer - Radio Aalsmeer heeft 
het voornemen om begin volgend 
jaar van start te gaan met 24-uurs 
uitzendingen en dat vergt de nodige 
voorbereidingen. De komende we-
ken zullen er overdag dan ook di-
verse proefuitzendingen plaatsvin-
den teneinde zo optimaal mogelijk 
van start te kunnen gaan. Het voor-
nemen is er op gericht om dage-
lijks een zogenaamde horizontale 
programmering te verzorgen. In de 
testfase zullen diverse experimente-
le uitzendingen plaatsvinden. Naast 
herhalingen van programma’s mag 
de luisteraar in het nieuwe jaar ie-
dere doordeweekse middag tussen 
13.00 en 18.00 uur op een vast infor-
matief programma rekenen, waarbij 
op vaste tijdstippen het nieuws uit 
Aalsmeer en Kudelstaart zal worden 
verzorgd. Maar ook de uitgaansa-

genda zal niet ontbreken en verder 
zal de redactie zoveel mogelijk bui-
ten de studioruimte op zoek gaan 
naar mooie gesprekken met de in-
woners. Dat kan zijn door een be-
zoekje aan de weekmarkt te bren-
gen of een klaverjasmiddag bij een 
instelling. Het middagprogramma is 
niet alleen voor de luisteraars maar 
ook door de luisteraars en na de 
testfase zal duidelijk worden hoe 
het ideale plaatje er, met in achtne-
ming van de wettelijke normen, uit 
zal gaan zien. De proefperiode gaat 
komende maandag 14 december in 
en Radio Aalsmeer zendt uit via 99.0 
MHz op de kabel en 105.9 MHz in 
de ether en is telefonisch bereikbaar 
via 0297-325858. Het e-mailadres is 
voorlopig: jan@ radioaalsmeer.nl en 
voor meer informatie zie ook: www.
radioaalsmeer.nl.

Bij damclub Kunst & Genoegen
Donateurs gaan dammen!
De Kwakel - Op zaterdagmiddag 
19 december worden de donateurs 
van de Kwakelse damclub Kunst & 
Genoegen wederom in staat gesteld 
hun onderlinge krachten te meten. 
Deze keer zal dit toernooi gehou-
den worden op de thuisbasis van de 
club in ’t Fort De Kwakel, aanvang 
om 13.00 uur. Vanaf die tijd zal com-
petitieleider Rene de Jong de deel-
nemers inschrijven. Rene overweegt 
om het Zwitsers systeem te hante-
ren waardoor de spelers van gelijke 
sterkten tegen elkaar in het strijd-
perk treden. Dit jaar zal Edwin Nieu-
wendijk zijn donateurtitel op het 
spel zetten. Kinderen van de dona-
teurs zijn natuurlijk ook weer wel-
kom voor hun toernooi.
 
Langs Purmerend
Het was afgelopen dinsdag flink 
zweten voor het vlaggenschip van 
K&G. Zij moesten in en tegen Pur-
merend winnen om op gelijke hoog-
te met de koploper Den Helder te 
komen. En misschien nog wel be-
langrijker om het tweede team van 
K&G te passeren, deze dammers 
kregen steeds meer praatjes op de 
maandagse clubavond in ’t Fort.
Door Wim Keessen nam K&G al snel 

een voorsprong op de Purmeren-
ders. Onder grote druk wist Piet van 
der Poel deze voorsprong te con-
solideren. Vervolgens kwamen de 
teams op gelijke hoogte toen kop-
man Rene de Jong het hoofd moest 
buigen. De druk kwam op de schou-
ders van Adrie Voorn te leggen, de 
beide hoofden om het bord liepen 
steeds roder aan. Na een verkeer-
de plakker kon Adrie nog net op de 
zet af  de zege pakken, ook voor zijn 
team. Het team staat nu op de twee-
de plaats, omdat Den Helder halver-
wege deze competitie twee bord-
punten meer scoorde.
 
Piet van der Poel op kop
Piet van der Poel maakte maan-
dag van de remise tussen de top-
pers Wim Keessen en Adrie Voorn 
gebruik, om middels winst op Bert 
van  Wermeskerken de koppositie 
van zijn club te pakken. Voor de ti-
tel komen minstens zeven dammers 
nog in aanmerking. Zo zit Leo Hoo-
gervorst op het vinkentouw, en heeft 
zijn teamgenoot van het 2e team, de 
minste verliespunten. Ook presteert 
hun kompaan Kees Harte zeer goed 
en is kanshebber. Volop spanning 
dus zo halverwege het damseizoen.

Janko trakteert op sintavond
Aalsmeer - Op sinterklaasavond werden de bezoekers van Bacchus getrak-
teerd op een gevarieerd optreden van Janko op zang, gitaar en piano. Rock, 
blues en ballads werden ten gehore gebracht en over de aankondiging van 
een korte pauze had Janko eveneens nagedacht. “Tijd om te roken, even pau-
ze”, zong hij door de microfoon. Het optreden werd gewaardeerd. Iedere song 
werd door het publiek beloond met een applaus!

Hockey Qui Vive heren 1
Koploper HDM te sterk!
Aalsmeer - Bij de koploper in de 
overgangsklasse B ging heren 1 met 
6-2 ten onder. Het leed werd be-
slecht in de laatste 12 minuten van 
de wedstrijd wat het des te zuurder 
maakt. 
Het is Qui Vive niet gelukt om de 
eerste seizoenshelft in stijl af te slui-
ten tegen HDM. Voor de tweede 
keer mocht Qui Vive de gang zet-
ten naar Den Haag alwaar er deze 
keer de confrontatie met HDM op 
het programma stond. Een waardi-
ge koploper van de overgangsklas-
se met veel kwaliteit in de ploeg. 
Thuis werd er eerder in het seizoen 
al met 2-4 verloren dus tijd om wat 
goed te maken. HDM bleek toch 
een lastig te bestrijden ploeg op 
hun eigen veld. Bovendien waren de 
Hagenezen naast technisch vaardig 
ook behoorlijk snel in hun omscha-
keling en daar werd Qui Vive dan 
ook pijn mee gedaan. 
De bal werd veroverd op het mid-
denveld en met een individuele ac-
tie tot slot werd de stand op 1-0 ge-
trokken. Door middel van een straf-
corner, die misschien niet had mo-
gen tellen, kwam de stand op 2-0. 
De verwoede pogingen van Qui Vive 
om bij de HDM goal te komen wer-
den in de laatste minuut beloond 
met een strafcorner. 
De tijd was inmiddels verstreken 
maar uit de nog te nemen strafcor-
ner wist Erik Otto uit de rebound 
de 2-1 binnen te tikken nog voor 

de rust. De spanning was weer he-
lemaal terug in de wedstrijd na de 
thee. Dat was ook wel te zien, want 
geen van beide partijen drukte echt 
door of werd levensgevaarlijk. Qui 
Vive werd iets sterker, bovendien 
produceerde ze meer kansen.
 Tot 12 min voor tijd bleef de stand 
2-1. Was het het falen in de afron-
ding? De opkomende ongeduldig-
heid? Het falende arbitrale duo? Of 
misschien wel de kracht van HDM?  
Wellicht een combinatie, want HDM 
gooide het gas erop en Qui Vive ging 
veel meer lopen met de bal. Moge-
lijkheden waar HDM op wacht en 
met precisie toeslaat. Door middel 
van counters en enkele strafcorner 
liep de stand snel uit naar een on-
overbrugbare 6-1. 
De heren uit de Kwakel waren even 
helemaal de weg kwijt. Vlak voor tijd 
wist Erik Otto met zijn 2de de stand 
nog wel naar de 6-2 te tikken maar 
verder kwam het niet. HDM wint te-
recht maar het had niet zo ruim ge-
hoeven. 
Zo kan Qui Vive een mooie eerss-
te seizoenshelft helaas niet afslui-
ten met een mooi resultaat. De fo-
cus ligt nu op even rust, wat zaal-
hockey (hoofdklasse) hier en daar 
en de voorbereiding naar seizoens-
helft twee. 
Hopelijk wordt vanaf plaats 6 weer 
de weg naar boven ingezet en wie 
weet waar dat zou kunnen eindi-
gen?
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Hondenschool hét goede doel 
Aalsmeer - De Hondenschool van 
de Dierenbescherming Aalsmeer 
e.o is het goede doel geworden van 
het Antenna Racket Sport kersttoer-
nooi 2009/2010. 
Het kersttoernooi vangt aan op za-
terdag 19 december en wordt afge-
rond tijdens de feestavond op za-
terdag 2 januari. Op zondag 3 ja-
nuari is de (symbolische) uitreiking 
van het geldbedrag aan het goede 
doel. Vanaf zaterdag 19 december 

worden loten verkocht aan de wed-
strijdtafel bij Racket Sport aan de 
Beethovenlaan 114. 
De kosten bedragen 1 euro per lot 
en 10 euro per 11 loten. Met deze 
loten steunt u niet alleen het goe-
de doel, maar zijn ook mooie prij-
zen te winnen. De prijzen zijn be-
schikbaar gesteld door sponsors. 
Meer informatie: www.tennis2ten-
nis.nl en www.aalsmeer.dierenbe-
scherming.nl. 

Kerstprogramma in Open Hofkerk
Aalsmeer - ‘In Uw Aanwezigheid’ 
is een programma vol enthousiaste 
lofliederen, maar ook een program-
ma met momenten van rust, warm-
te, aanbidding en verwondering en 
vindt plaats op zondag 20 decem-
ber in de Open Hofkerk aan de Op-
helialaan 247. 
De aanvang is 20.00 uur. Bij dit con-
cert wordt samengewerkt met bij-
zondere gasten, waaronder The 
Choir Company Vocals, Marcel en 
Lydia Zimmer én a capella groep 

Double G hebben hun enthousiaste 
medewerking toegezegd. De (muzi-
kale) diversiteit van deze medewer-
kers zal zeker zorgen voor een heer-
lijke avond vol afwisseling en muzi-
kale verrassingen. 
Natuurlijk zullen ook de bekende 
kerstliederen deze avonden niet ont-
breken en is het publiek van harte 
uitgenodigd om zich aan te sluiten. 
Informatie of reserveren van toe-
gangskaarten: www.events4christ.nl 
of 0297-237171.

Vrolijke dansvoorstelling in 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 12 en 
zondag 13 december brengt Dans-
groep Sally de kleurrijke dansvoor-
stelling ‘Vreemde Eend’ in het Am-
stelveens Poppentheater. Door het 
keukenraam turen Tom en Desy de 
straat in. Hun rust wordt onverwacht 
verstoord door een nieuwe buurman 
die zijn intrek neemt in het huis op 
de hoek. Wie is deze vreemde eend? 
Het bevalt Tom helemaal niet. Met 
een plannetje wil hij de nieuweling 
uit de straat verjagen. Maar dat be-

valt Desy weer niet. Samen met de 
vreemde eend keert zij zich tegen 
Tom. Zouden ze uiteindelijk alle drie 
vrienden worden? Een vrolijke voor-
stelling met zang, spel en vooral veel 
dans voor iedereen vanaf 4 jaar. De 
toegangsprijs is 7 euro. 
Telefonisch reserveren kan op don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 10.00 tot 14.00 uur via 020-
6450439 of tot de dag voor de voor-
stelling via www.amstelveenspop-
pentheater.nl.

X-mas factor bij De Binding
Aalsmeer - Naar aanleiding van de 
vele talentenshows waarin gezocht 
wordt naar de danser, de stem, het 
talent, en noem maar op wat nog 
meer, gaat men in de kerstwijding 
van de Binding op zoek naar de X-
mas factor of anders gezegd: de 
kerstgedachte van 2009. Wat is voor 
jou, voor andere mensen, de ware 
kerstgedachte? Hoe beleef je kerst, 
wat betekent het voor je? Wat wil jij 
duidelijk maken over kerst aan een 
ander? Wie brengt op een zo origi-
neel mogelijke manier zijn kerstge-
dachte, misschien wel de kerstge-
dachte van Nederland, tot uiting? 
Hoe ziet u kerst, wat is voor u kerst 
en wat moet Nederland daar mee? 
Deelnemers kunnen dansen, zin-
gen, tappen, rappen, graffiti spuiten, 
honden trainen, het maakt niet uit! 
Alles mag, alles kan, als men maar 
duidelijk maakt wat de ware kerst-
gedachte, de X-mas factor, is. Na-
tuurlijk zal een onafhankelijke ju-
ry zich buigen over de vele deelne-
mers die zich al hebben opgege-

ven. En de hele avond zal worden 
gepresenteerd door twee absolute 
toppertjes uit de tv-wereld. Natuur-
lijk zal live muziek niet ontbreken. 
Het wordt één prachtige show, met 
zang en dans. Een mooie avond om 
eens te zien wat een ander van kerst 
vindt en met kerst doet. Misschien 
doet u er als bezoeker nog wel nieu-
we ideeën op. Dus kom naar de X-
mas factor en maak die avond mee, 
die avond waarna kerst nooit meer 
hetzelfde zal zijn! De kerstwijding 
vindt plaats op donderdag 24 de-
cember, de dag voor kerst. Er wor-
den twee voorstellingen gespeeld, 
de eerst om 16.00 uur, de tweede 
om 20.30 uur. Toegang is gratis. Het 
is wel verstandig om kaarten te re-
serveren, zeker voor de avondvoor-
stelling, want vol is vol. Deze kunnen 
vanaf dinsdag 15 december worden 
gereserveerd via info@debinding.
nl, via 0297-326326 of worden afge-
haald in de Binding in de Zijdstraat 
53. Bij de uitgang zal er een collecte 
zijn voor een goed doel. 

Aalsmeerder aan start bij 
Dakar rally 2010
Aalsmeer - Op 1 januari gaat de 
Dakar rally van start. Zoals ook in de 
2009, zal deze editie worden georga-
niseerd in Zuid Amerika. Vanuit Ar-
gentinië naar Chili en dan weer terug 
naar Argentinië. Totaal bijna 10.000 
kilometers door verschillende land-
schappen, waaronder de meest dro-
ge woestijn ter wereld in Chili. En-
no Hortulanus uit Uithoorn en Teun 
Stam uit Kudelstaart zijn twee deel-
nemers die mee strijden in de meest 
zware rally van de wereld. Enno is 
coureur op de service truck en Teun 
co-pilot op de tweede racetruck van 
Finstral-rally. Het team, totaal be-
staande uit twaalf personen, neemt 
met twee racetrucks en twee onder-
steuningstrucks deel aan deze uit-
puttingsslag voor mens en machine. 
Het is voor beide personen de twee-
de keer dat men het avontuur aan-
gaat. Het doel van het team is om 
de eerste wedstrijdtruck, met cou-
reur Johan Elfrink uit Oeken, hoog 
te doen eindigen in het klassement 
en de tweede truck de wedstrijd ge-
heel te voltooien. De twee service 
trucks verlenen de benodigde on-

dersteuning, welke voor een derge-
lijke monsterrit hard noodzakelijk is. 
Dagelijks zal RTL7 verslag doen van 
de wedstrijd. De beide race trucks 
hebben startnummer 513 en 544. 
Voor meer informatie: www.finstral-
rally.com.

NedFern over naar VZH Greens
Aalsmeer - VZH Greens Import–
Export B.V. heeft per 3 december 
de bedrijfsactiviteiten van NedFern 
B.V. overgenomen. VZH Greens, 
een dochteronderneming van Dut-
ch Flower Group B.V., importeert en 
exporteert decoratief snijgroen. De 
overname is een verdere stap in de 
groeiambitie van VZH Greens. Met 
het samengaan van de onderne-
mingen profiteren klanten van zo-
wel VZH Greens als NedFern van 
een nog groter versassortiment. Al-
le medewerkers van NedFern gaan 
mee naar VZH Greens. 
VZH Greens gaat per 1 januari zijn 
hoofdkantoor vestigen in het ge-
bouw van NedFern aan de Rietwij-

keroordweg 10. De locatie wordt 
vanaf dat moment tevens het cen-
traal distributiecentrum voor de ves-
tigingen van VZH Greens bij Flora-
Holland in Aalsmeer, Naaldwijk en 
Rijnsburg. De activiteiten van Ned-
Flora B.V. gaan over naar Marcofleur 
B.V., eveneens een dochteronderne-
ming van Dutch Flower Group. De 
Dutch Flower Group is een wereld-
wijde groep van bedrijven die sa-
men een marktleiderspositie heb-
ben in de import, export, handel en 
marktontwikkeling van snijbloemen 
en planten. 
De 1.400 medewerkers realiseren 
gezamenlijk een omzet van ruim 700 
miljoen euro.

3 Kerstconcerten 20 december
Aalsmeer - Voor het eerst in haar 
bestaan geeft mannenkoor Con 
Amore een kerstconcert in de mid-
dag. Het concert is op zondag 20 
december en begint om 14.30 uur 
en wordt gegeven in de Karmelkerk 
aan de Stommeerweg. 
Kaarten kosten 7,50 euro en zijn te 
koop bij Het Boekhuis in de Zijd-
straat, de Readshop in de Ophelia-
laan en Annemieke’s kramerie aan 
de Machineweg. 
Om 15.00 uur deze dag is publiek 
ook van harte welkom in de St. Jan-
kerk in Kudelstaart voor het kerst-
concert met medewerking van de 

koren De Kudelkwetters, Fiore en 
Cum Ecclesia en muziekvereniging 
Flora. De toegang is vrij en na af-
loop trakteert ijsclub VZOD de be-
okers op chocolademelk, glühwein 
en krentenbrood. In de avond vanaf 
20.00 uur geeft de 35 jarige Amstel-
landse Cantorij voor de vijfentwin-
tigste keer een kerstconcert in de 
Urbanuskerk in Bovenkerk. 
Onder andere gaat een stuk uit het 
weihnachtsoratorium van Johan Se-
bastiaan Bach vertolkt worden. Tra-
ditiegetrouw wordt het concert be-
sloten met enkele kerstliederen en 
carols. 

Mooie opbrengst collecte MS 
Aalsmeer - Het MS Fonds heeft het 
mooie bedrag van 1.372 euro in de 
gemeente Aalsmeer opgehaald. 
Dankzij deze opbrengst kunnen 
nuttige dingen gedaan én geregeld 
worden voor mensen met Multiple 
Sclerose (MS). 
Maar ook voor de mensen in hun 
naaste omgeving. Met uw hulp krij-
gen meer mensen met MS zicht op 
een toekomst. Multiple Sclerose is 
de meest invaliderende aandoening 
onder jonge mensen, zelfs kinderen, 
in Nederland. 
Helaas is het nog niet mogelijk om 
MS te genezen. 

Het MS Fonds helpt mensen die 
Multiple Sclerose hebben met coa-
ching, voorlichting en financiering 
van wetenschappelijk onderzoek. 
Alle gevers maar uiteraard ook de 
collectanten die door weer en wind 
op pad zijn gegaan, worden harte-
lijk bedankt. 
De collectant gemist? 
Een bijdrage overmaken kan altijd 
nog op giro 5057 te Maassluis! Wie 
de collecte van volgend jaar wil on-
dersteunen als collectant kan con-
tact opnemen met het Nationaal MS 
Fonds, tel. 010-5919839 of via www.
msfonds.nl.

Erkenning Multi Triathlon Team 
Aalsmeer - Het Oceanus/Multi 
Supplies Triathlon Team heeft een 
bijzondere erkenning gekregen 
van de Nederlandse Triathlon Bond 
(NTB). Tijdens het vierde NTB-con-
gres in Nieuwegein werd bekend 
dat de Aalsmeerse triathlonvereni-
ging een officieel erkende top-10 
vereniging is. 
Dit betekent behalve waardering 
voor iedereen die zich inzet voor het 
Multi Triathlon Team ook extra steun 
vanuit de Nederlandse Triathlon 
Bond. Het afgelopen jaar ging de 
NTB op zoek naar verenigingen die 
als speerpunt kunnen dienen voor 
het beleid van de triathlonbond. Bij 
het Multi Triathlon Team was dit 
speerpunt jeugd en talentontwikke-
ling. Het Multi Triathlon Team, dat 
een onderdeel is van de Aalsmeerse 
zwemclub Oceanus, heeft een en-
thousiaste jeugdafdeling. Bij de cri-
teria die de NTB had gesteld, scoor-
de de vereniging daarom ook hoog. 
Eén van die criteria is dat de jeugd 
een volledig apart trainingspro-
gramma heeft. De jeugdgroep traint 
apart van de ruim tachtig senioren. 
Ook de benodigde faciliteiten voor 
zwemmen (Zwembad De Waterle-
lie), fietsen (wielerbaan UWTC) en 
lopen (atletiekbaan AKU) zijn bin-
nen handbereik. Verder worden voor 
de jeugd ook veel activiteiten geor-
ganiseerd. Zo gaan de jonge tria-
thleetjes in de winter bijvoorbeeld 
met zijn allen een keer schaatsen, 
wordt een gymzaal gehuurd om op 
een andere en speelse manier te 
trainen en ze doen mee aan diver-
se clinics. De NTB zag bij de be-
oordeling van alle criteria nog een 
groot pluspunt bij het Multi Triathlon 
Team: de eigen wedstrijd Triathlon 
Aalsmeer. Tijdens deze thuiswed-
strijd wordt ook elk jaar een speciale 
jeugdserie georganiseerd. De afge-
lopen jaren organiseerde Aalsmeer 
ook het Nederlands kampioenschap 
voor junioren (tot 19 jaar) over de 
sprintafstand en voor aspiranten 
(tot 13 jaar) over de mini-afstand. 
Ook volgend jaar mag Triathlon 
Aalsmeer weer het NK organise-
ren over de laagdrempelige mini-af-
stand  (250 meter zwemmen, 10 km 
fietsen en 2,5 km lopen). Tijdens het 

NTB-congres op 21 november reikte 
de NTB een mooie plaquette uit aan 
de drie Top-10 verenigingen die nu 
als eerste bekend zijn gemaakt. Be-
halve het Multi Triathlon Team zijn 
dat ook GVAV in Groningen en ATV 
in Venray. 
De NTB wil deze verenigingen ex-
tra ondersteunen en aansturen op 
samenwerking en uitwisseling van 
kennis op trainingsgebeid. Voor 
het Multi Triathlon Team is het een 
mooie erkenning, zeker voor al die 
vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten voor de vereniging en de 
groep sponsors die samen veel mo-
gelijk maken. De erkenning heeft al 
een positief effect, want een aan-
tal trainers binnen het team heb-
ben al aangegeven een trainerscur-
sus te willen gaan doen. Het Mul-
ti Triathlon Team is een gezellige tri-
athlonvereniging voor jeugd en se-
nioren. Bij de jeugdgroep mist het 
team nu eigenlijk leden in de leeftijd 
van 14 tot 18 jaar. Ook in de jongere 
leeftijden kan er altijd nog wel een 
enthousiasteling bij. 

Dus wil je een keer weten wat tri-
athlon is, kom dan gerust een keer 
meetrainen! Meer informatie bij de 
jeugdtrainer John Heysteeg: jwhey-
steeg@caiway.nl. 

Van links naar rechts:  Ramona, Selina, Kim en Solenne.

Derde, vierde en vijfde plaats 
voor twirlsters SV Omnia 
Aalsmeer - De duo’s van SV Om-
nia 2000 hadden medio november 
een uitnodiging gekregen om deel 
te nemen aan het NK baton twirling 
2010. Zondag 6 december vond de 
eerste selectie wedstrijd plaats in 
Pijnacker. Aan het onderdeel Duo-
Twirling in de categorie juvenile run-
ner-up  deden 5 duo’s mee. Solen-
ne Köhler en Ramona Ezink moch-
ten voor SV Omnia 2000 het spits af-
bijten. In hun flitsende paarse pak-
ken lieten zij een goede routine zien. 
Trainster Maaike had de show uit-
gebreid met moeilijkere technieken 
en mooi duo-werk. Hierop was flink 
geoefend. Als laatste in deze ca-
tegorie kwam het duo Kim Neder-
stigt en Selina Kok op de vloer. Zij 
zijn sinds dit jaar een duo en train-
ster Valerie heeft de afgelopen we-
ken hard met hen getraind. Ook dit 
duo liet een mooie routine zien. Kim 
kwam ook uit op het onderdeel Su-
per-X-Strut. In de categorie juveni-
le runner-up nam zij het op tegen 5 
andere deelneemsters. Kim had al-
le nieuwe stukjes goed onthouden 
en liet een prima show zien. Rond 
15.00 uur waren de Omnia twirlsters 
klaar en begon het lange wachten 
op de prijsuitreiking. Kim Neder-
stigt & Selina Kok eindigden op een 

mooie derde plaats met een gemid-
deld puntentotaal van 65.3. Solenne 
Köhler en Ramona Ezink eindigden 
op de vijfde plaats met een gemid-
deld puntentotaal van 64.5. Kim had 
zich ook al definitief voor het NK ge-
plaatst op het onderdeel Super-X-
Strut. Zij behaalde met een gemid-
deld puntentotaal van 68.2 een vier-
de plaats. Kim en Solenne gaan zich 
opmaken voor de tweede voorronde 
van het NK op zondag 13 december 
in Lelystad in sporthal de Koploper. 
Samen met Chris van Dijk gaan zij 
strijden om de tien plaatsen voor het 
NK op het onderdeel Solo Rhythmic 
Twirl in de categorie juvenile run-
ner-up. Chris komt die dag ook uit 
op het onderdeel Solo Twirling 1 Ba-
ton. Ook op dit onderdeel gaan de 
beste tien door naar het NK. Seli-
na kan het wat rustiger aan doen, 
zij is rechtstreeks geplaatst voor het 
NK op de onderdelen Solo Twirling 1 
Baton en Solo Rhythmic Twirl in de 
categorie peewee runner-up. Voor 
meer informatie over twirlen kun je 
contact opnemen met de Product-
groep Coördinator Colinda van Dijk 
06-24532039 of per e-mail twirlen@
svomnia.nl  of het sportpunt van SV 
Omnia via e-mail sportpunt@svom-
nia.nl. 

Afzwemfeest in Waterlelie
Aalsmeer - Op zaterdag 28 novem-
ber was het een feestelijke dag voor 
131 kinderen van de zwemlessen 
van zwembad De Waterlelie. De kin-
deren zwommen af voor diploma A 
en B. Vele ouders, opa’s en oma’s, 
broertjes en zusjes waren ook naar 
De Waterlelie gekomen om de ver-
richtingen van de kinderen te ko-
men bekijken. Er werd met kleding 
gezwommen, door het gaten zeil ge-
doken, borst- en rugcrawl gedaan 
en tot slot natuurlijk een minuut ge-
watertrappeld. Het afzwemmen is 
prima verlopen en alle kinderen gin-
gen dan ook met hun welverdiende 
diploma naar huis. Omdat een aan-
tal kinderen er niet bij konden zijn, 
werd er op dinsdag 1 december nog 
een klein afzwemfeestje gehouden 
voor 12 kinderen voor A en B.
Het volgende afzwemfeest is op za-
terdag 23 januari voor de diploma’s 
A en B.
Het A-diploma was voor:
Umaima Abarkan, Bauke Alkema, 
Suus Arendse, Meryem Akkouh, 
Maaike Bal, Kyara Barens, Eno-
la Balk, Lana Been, Gijs Blom, Rick 
Boothof, Mads Bos, Mohammed-
Amin Bouhlal, Daan Cocu, Ryan 
Coenen, Sam Daalman, Karim Raul 
Diallo Puga, Onno de Gorter, Anne-
moon de Groen, Serenity Heijmans, 
Luna Hendriks, Wessel ten Hoeve, 
Phae Hogendoorn, Kiki Holla, Lize-
lotte Homburg, Tessa de Hon, Hes-
sel van der Hoorn, Ferry de Jong, 
Lorenzo Jonker, Sem Joore, Maxi-
me Karman, Ivar van Keulen, Berend 
Kleijn, Liv Klijnman, Nolan de Kort, 
Madelein Korver, Thijmen ter Laak, 
Floris van der Laan, Esmee Lanser, 
Stef Lanser, Guido Lanser, Teun Lit-
jens, Job van Luijken, Danilo Lu-
kic, Morris Maas, Lizzy Michalides, 
Swen Mollema, Hiba Mousa, Nick 
Nieuwendijk, Lotte Nijland, Max van 
Oostveen, Chloë van Parera, Bern 
Posdijk, Nouri Pshdary, Noa Rama, 

Barro de Ron, Cléo de Rooij, Daniël 
Rozenfeld, Robi Rutgers, Tristan Sa-
muels, Benthe van Schuppen, You-
ri Sieckmeijer, Einat Salomon, Chi-
ara Lie Ann Tan, Daniël Tjin-A-Tsoi, 
Annika Valkering, Daan van Ver-
seveld, Daniël Veruzab, Isa Verwe-
ij, Steven Daniël Vorstermans, Jesse 
Vreeken, Esmee de Vries, Lucia van 
Walstijn, Steven Wessel, Bruno de 
Wild, Jens Zethof, Milan Zwanen-
berg, Fleur Michelle Zwebe, Mirthe 
van der Zweep.

Met het B-diploma gingen naar 
huis:
Babette Baas, Laetischa van den 
Bijtel, Ryan van den Boogaard, Yves 
Borst, Jarno Braakman, Maartje 
Brander, Roy Brinkhuis, Mandy van 
den Broek, Sem van Bruggen, Di-
on Buis, Isabelle Burgers, Anne-
mijn Burgers, Sascha Buskermo-
len, Puck Coops, Arthur Dirks, Wou-
ter van Dijl, Emiley Fransdonk, Jen-
te Franken, Rimmer van Gilst, An-
nick Ginah, Ilse Heij, Alexia Hiem-
stra, Jimmy van den Hurk, Marouan 
El Jaouhari, Mik de Jong, Jente Kes-
sler, Ties Kleerebezem, Kenzo Lucas 
Klein, Jules Kooij, Luc Koster, Eser 
Kroesen, Stan van der Laan, Fenna 
van der Laan, Fleur Theodora Pauli-
na Leegwater, Dominique van Leeu-
wen, Lennart Lie, Niels Luijten, Ver-
ne Luttikhuis, Pascal Mahieu, Bart 
van der Meer, Josue Mukandila, Ar-
ne Mukandila, Erik Oldenkamp, Chi-
ara Palermo, Guylaine Piet, Char-
lie Platerink, Bram ter Reehorst, 
Gijs Reurekas, Charella Rijszen, Luc 
de Roos, Robin Rosenboom, Wil-
lem Rozelaar, Jaimy Schaar, Dean 
van Scheppingen, Tristan Spelt, Ma-
rindy Tebbens, Rens van Tol, Pel-
le Veen, Dave van der Veen, Chris 
van Veen, Jenna Velgersdijk, Marije 
Vonk Noordegraaf, Olaya Elena Win-
kelaar, Koen van Weerdenburg, Ma-
delief Tamara Wijkstra.

Zonnig kerstmoment voor 
15.000 ouderen 
Aalsmeer - In de laatste twee we-
ken voor kerst gaan scholieren van 
basisscholen en vrijwilligers van de 
Zonnebloem op pad om 15.000 ou-
deren te bezoeken en een kerstpak-
ketje aan te bieden. Dit zijn 15.000 
betekenisvolle ontmoetingen. De 
Riki Stichting wil met deze lande-
lijke actie positieve aandacht geven 
aan de oudere medemens. Kerst is 
een feest van samenzijn maar veel 
ouderen voelen zich dan juist een-
zaam en soms zelfs vergeten. Veel 
van hen kunnen wel wat extra aan-
dacht gebruiken. De actie is er voor-
al op gericht om oud en jong met el-
kaar in contact te brengen en we-
derzijds respect en begrip te kwe-
ken. De intentie is dat er blijvende 
vriendschappen ontstaan. Het ge-

ven of krijgen van een presentje is 
een goede aanzet om met anderen 
vriendschap te sluiten. De helft van 
de kerstpakketjes brengen vrijwil-
ligers van de Zonnebloem thuis bij 
zelfstandig wonende ouderen. De 
overige pakketjes brengen leerlin-
gen van 34 basisscholen rond in een 
nabijgelegen verzorgingscentrum. 
In alle verzorgingshuizen vinden ook 
activiteiten plaats waarbij oud en 
jong elkaar ontmoeten. 15.000 Pak-
ketjes betekenen 15.000 betekenis-
volle ontmoetingen. Ook de Zonne-
bloem afdelingen Aalsmeer en Ku-
delstaart doen mee aan de actie. De 
Riki Stichting hoopt door deze actie 
ook anderen enthousiast te maken 
om iets te gaan doen voor ouderen 
in hun omgeving.

Eerste bezoek sint aan JAU
Aalsmeer - Sinterklaas heeft dit 
jaar de weg gevonden naar de nieu-
we voetbalclub JAU. Om half 4 was 
de ontvangst van sinterklaas voor 
de allerkleinsten van JAU de Cham-
pions League. De kids mochten met 
hun team bij sint en piet komen. Sin-
terklaas had voetbalpieten meege-
nomen en die trainden lekker mee.

Daarna kwamen de F pupillen aan 
de beurt. Ook de F pupillen werden 
door sint ontvangen met hun team.
Na afloop van de training  moch-
ten de kinderen hun cadeau in ont-
vangst nemen. Sint en zijn pieten 
hebben genoten van hun eerste be-
zoek aan JAU en hopen volgend 
jaar weer te komen!

Sjoelen in Reede
Rijsenhout - Op donderdag 17 de-
cember staat weer een gezellige 
sjoelavond op het programma van 
Sjoelclub Rijsenhout. 
Om 20.00 uur wordt plaatsgeno-
men achter de bakken in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat. Spelers dienen om 19.45 uur 
aanwezig te zijn. Het sjoelen afgelo-
pen donderdag is in de hoofdklas-
se gewonnen door Dirk Jan Baard-
se met 1961 punten, in de A-klas-
se door Elly Lanser met 1728 pun-
ten, in de B-klasse door Rinie Ra-
vensbergen met 1625 punten, in de 
C-klasse door Joke van Schie met 
1588 punten en in de D-klasse door 
Char Kulte met 1476 punten.
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Sint zoekt en vindt talent!
Rijsenhout - Dit jaar bracht sint en 
zijn pieten weer een bezoek aan de 
Immanuëlschool. Dit keer was de 
sint op zoek naar talent. Als een 
echte Popstars jury kwam sint met 
drie pieten om 9.00 uur aan in een 
hele mooie limo. 
De hele straat was zelfs afgezet 
door de politie om deze VIP te bege-
leiden naar de Immanuëlschool. Na 
een speciaal lied gezongen door alle 
kinderen begon de sint aan zijn be-
zoek aan de kleuters. De kinderen 
lieten hun talenten zien op een po-
dium in de klas. Ze zongen, speel-

den piano en deden hele moeilijke 
kunstjes voor de sint. De wat oudere 
kinderen lieten hun talenten zien op 
een podium in de grote aula: dans, 
majorette, goocheltrucs, muziek 
(bas en blokfluit) en hele knappe 
acrobatische kunstjes werden ver-
toond. De sint zat met veel plezier 
alle talenten van de school te be-
kijken. De zwarte pieten probeerde 
soms mee te dansen, maar die kon-
den er niets van! Om 14.00 uur had 
de sint alle talenten kunnen zien, en 
bedankte alle kinderen voor een he-
le leuke dag.

Bijeenkomst de Zegelkids
Aalsmeer - Vrijdagavond 11 de-
cember komt de jeugd van postze-
gelvereniging Aalsmeer weer bij el-
kaar. Na het zegeljournaal en het 
officiële gedeelte, nou ja, officieel, 
volgt het jaarlijkse bingospel.Bij de 
jeugd is de leiding minder streng en 
mag je vriendjes en vriendinnetjes 
meenemen. Het aantal prijsjes blijft 

het zelfde, dus gewoon minder kan-
sen op de hoofdprijs. Nieuwsgierig? 
Kom vrijdagavond kijken en spe-
len. Willen je ouders meer informa-
tie dan kunnen zij contact opnemen 
met Ellie tel: 361819 of Saskia tel: 
569660. De Zegelkids komen vanaf 
19.00 uur bijeen in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat.

Sintfeest op de Graankorrel!
Kudelstaart - Drie weken lang 
konden de kinderen op basisschool 
de Graankorrel genieten van Sinter-
klaas. Alle klassen waren versierd 
en in de hal stond een echte peper-
noten bakkerij. 
Wat was het een verrassing toen de 
kinderen op een ochtend twee sla-
pende pieten aantroffen! Op vrijdag 

4 december was het groot feest, 
want toen kwamen sinterklaas en 
zijn pieten aan op school. Na heel 
veel oefenen, mochten de kinderen 
eindelijk hun ‘pi pa pepernotendans’ 
laten zien!  Na het bezoek in elke 
klas en het krijgen van een cadeau-
tje, was het sintfeest helaas weer 
voorbij.

Sinterklaas op bezoek bij ’t Roefje
Rijsenhout - Wat een feest was het 
woensdagochtend voor de kinderen 
van peutspeelzaal ’t Roefje, want 
sint en zijn pieten kwamen persoon-
lijk op bezoek om samen met de 
jongens en meisjes zijn verjaardag 
te vieren. Het werd een vrolijk feest 
met pepernoten en voor de sint ca-
deautjes en mooie tekeningen. Na-
dat het feest uitbundig was gevierd 
kregen alle kinderen van sinterklaas 
ook een presentje, een mooie bal. 
Na nog sinterklaasliedjes gezon-
gen te hebben, was het al weer tijd 
om weg te gaan, want sint had het 
nog heel erg druk. Enthousiast wer-
den sinterklaas en zijn pieten uitge-
zwaaid door alle kinderen.

Dineren op Binding Zolder
Kudelstaart - Op vrijdag 27 novem-
ber heeft een heerlijk diner plaats-
gevonden bij de Binding Zolder in 
Kudelstaart. Dit diner was de afslui-
tende les van een cursus voor be-
ginnende kinderkoks. De afgelopen 
6 weken is er elke week  een bij-
zonder wereldgerecht gekookt. Ie-
der week stond er een land cen-
traal en werden er voor- hoofd- 
en nagerechten gemaakt door tie-
ners uit Kudelstaart en omstreken. 
Daarnaast hebben alle kinderen ge-
leerd, hoe het er in een echt restau-
rant aan toe gaat. Op deze laatste 
avond mochten de tieners 2 gasten 
meenemen en die lekker in de wat-
ten leggen. Tafels werden keurig ge-

dekt, voorbereidingen werden voor 
het eten getroffen en natuurlijk ook 
mooie kleren aan om alles als een 
ober te kunnen serveren. Het was 
een behoorlijke klus om alles op tijd 
af te krijgen, maar de gasten heb-
ben heerlijk gegeten. Dat bleek wel, 
doordat er een groot applaus kwam 
voor de 8 tieners aan het einde van 
de avond. Iedereen heeft het diplo-
ma verdiend voor de beginnerscur-
sus.  Alle kinderen kregen nog een 
leuk aandenken van de kookcursus, 
dat kan thuis goed gebruikt worden 
in de keuken! Voor meer informa-
tie over de activiteiten van Stichting 
de Binding kijk dan op www.debin-
ding.nl.

Marsepeinmiddag Binding oost
Aalsmeer - Woensdag was het 
smullen bij Binding Oost. Met slag-
roomsoesjes hebben kinderen een 
sinterklaasje en pietje gemaakt. Het 
was een lekker werkje, want eerst 
moesten de soezen in witte of pu-
re chocola gedoopt worden. En met 
marsepein in allerlei kleuren konden 
gezichtjes gemaakt worden. De piet 
werd verfraaid een echte veer op de 
muts en de sint kreeg een mini mij-
ter met een mini staf. 
Het resultaat was om je vingers bij 

af te likken! De voetbaltafel is in-
middels gearriveerd en wordt volop 
gebruikt. Heb je ook zin om eens te 
komen kijken bij Binding Oost, kom 
dan op dinsdag- of woensdagmid-
dag langs vanaf 15.15 uur. Er lig-
gen ook wekelijks nieuwe tijdschrif-
ten voor je klaar. Dus als jij in groep 
6,7,8 of brugklas 1 of 2 zit, mag je 
gezellig een keer langskomen! Voor 
meer informatie over de activiteiten 
van Stichting de Binding kijk dan op 
www.debinding.nl.

Rijsenhout - Kinderen en ouders van basisschool Immanuël vieren dit jaar 
het kerstfeest op een andere wijze. Ouders en leerkrachten zijn intensief be-
zig met de voorbereidingen voor de kerstwandeling die gehouden gaat wor-
den op woensdagavond 16 december in Rijsenhout. In de wijk rondom de 
school is een tocht uitgezet. Onderweg worden taferelen uit het kerstevan-
gelie nagespeeld. De kinderen volgen de route aan de hand van lichtjes die 
overal in de wijk zijn uitgezet. Buurtbewoners let op! U zult verschillende scè-
nes aantreffen met als boodschap: Laat iedereen het horen, er is een Konings-
kind geboren!

Kerstwandeling Immanuël

Ingepakte sint op Hoeksteen
Aalsmeer - Op vrijdag 4 decem-
ber bracht Sint Nicolaas een bezoek 
aan basisschool De Hoeksteen. Di-
rect aan het begin van de school-
dag stonden alle leerlingen zingend 
en reikhalzend uit te kijken naar de 
sint en zijn pieten. De verbazing was 
groot, toen bleek dat de auto waar-
in sinterklaas aankwam, helemaal 
was ingepakt in cadeaupapier. Niet 
zomaar in cadeaupapier, maar in 
het zoekgeraakte cadeaupapier dat 

door de leerlingen van de school in 
de afgelopen weken gemaakt was. 
Zij hadden hard gewerkt om alles 
te versieren met slingers en teke-
ningen, maar het was op een dag 
allemaal plotseling verdwenen. Nu 
bleek waarom: de auto van sinter-
klaas is er mee versierd! Alle groe-
pen van de school werden in de 
loop van de ochtend door de sint 
bezocht. Het werd een heel gezellig 
Sinterklaasfeest.

Geitenboerderij 
Q-koorts vrij
Amstelveen - Na onderzoek door 
de Gezondheidsdienst voor Dieren 
is vast komen te staan dat de geiten 
van de Geitenboerderij in het Am-

sterdamse Bos vrij zijn van Q-koorts. 
Regelmatig haalt de Gezondheids-
dienst melkmonsters op om dit te 
blijven controleren. Preventief zijn 
de geiten door de vee-arts gevac-
cineerd. Om dit te vieren krijgen de 
jonge bezoekers woensdagmiddag 
16 december een gratis flesje melk 
om de geitjes te voeren.

Op kinderkunstzolder Oude Raadhuis

Kinderkunst uit Rusland, 
Oekraïne en India
Aalsmeer - Stichting KCA vroeg 
aan 120 kinderen  van basisscho-
len de Oosteinder, Samen Een en 
de Antonius om  mee aan de ten-
toonstelling Handen en Handschrif-
ten op de Kinderkunstzolder van het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. 
Naast de fantasierijke schetsen van 
eigen bodem  is er ook werk te zien 
van kinderen uit Rusland, Oekraïne, 
India, Syrië, Korea, Libanon en Peru. 
Steeds staan handen centraal in de 
kleurrijke verftekeningen. De 13 jari-
ge Sunita uit India  verbeeldt beroe-
pen als werken in de tuin en rond 
het huis. In Rusland is een acrobaat 
staande op een hand getekend en 
de kinderen in Korea vormen een 
kring met vele handen aaneen of 
ze bidden met hun ouders. Viool en 

harp spelen of gewoon je mooi ma-
ken  zijn de onderwerpen in de voor-
al knappe kleurrijke werken uit Oe-
kraïne! De kinderkunstzolder is een 
inspirerende plek waar kinderen en 
volwassenen kunnen leren over ver-
schillende culturen. De resultaten 
van de workshops over Handen en 
handschriften zijn te zien tot en met 
5 februari. Wie deel wil nemen aan 
een workshop op woensdagmiddag 
of als groep een interactieve rond-
leiding wenst,  kan kijken op: www.
kunstencultuuraalsmeer.nl of kcain-
fo@kpnplanet.nl. De kinderkunst-
zolder in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat is iedere donderdag tot 
en met zondag te bezoeken tussen 
14.00 en 17.00 uur. De toegang is 
gratis.

Aalsmeer - Vrijdagmorgen 4 december was er even paniek bij de basis-
school De Brug. Er was een zwarte piet op het balkon opgesloten. De brand-
weer moest er aan te pas komen om hem te bevrijden. Gelukkig liep dit goed 
af voor de zwarte piet en kon het sinterklaasfeest voor de kinderen toch door-
gaan.

Paniek op basisschool De Brug
Brandweer redt zwarte piet

Sinterklaasfeest bij RKDES
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag was het weer één groot Sinter-
klaasfeest bij Rkdes! Aan het begin 
van de middag waren eerst de jon-
gere kinderen welkom! Zij hebben 
de warpiet geholpen met de kanti-
ne te versieren voordat sinterklaas 
er was! Nadat ze heel hard en dui-
delijk gezongen hadden kwam sin-
terklaas en zijn pio´s (pieten in op-
leiding) langs! De kinderen hebben 
laten zien hoe ze kunnen omgaan 
met de bal en spelletjes gespeeld. 

De pieten deden mee, maar konden 
het niet zo goed als de kinderen. Al-
le kinderen kregen een cadeautje 
en hebben daarna sinterklaas weer 
uitgezwaaid! 
Eind van de middag was het tijd voor 
de oudere jeugd! Wat konden zij 
goed pepernoten bakken zeg. Maar 
ook zij hebben een parcours afge-
legd en spelletjes gespeeld! Sinter-
klaas had voor hun de cadeaus ach-
ter gelaten en daar waren de kinde-
ren erg blij mee.

FIQAS jeugd doet het 
goed in afdelingsselecties 
Aalsmeer - De afgelopen weken 
hebben diverse jeugdspelers van 
handbalvereniging FIQAS Aalsmeer 
meegedaan aan de selectie-trainin-
gen van de afdeling Midden-Neder-
land. En ook al moeten er nog wel 
enkele spelers afvallen, de FIQAS 
jeugd heeft steeds laten zien goed 
bezig te zijn. Bij de jongens/oud 
(geboren ‘94/ ’95) zitten Nils Dek-
ker, Michael Kamsteeg, Nigel Kos-
ter en Floris Offerman bij de huidi-
ge selectie. 

En bij de jongens/jong (’96/’97) is 
FIQAS Aalsmeer zelfs met zeven 
jongens vertegenwoordigd. Hier zijn 
het Glenn van der Laarse, Niels de 
Jong, Dan Hageman, Jeremy Hooij-
man, Remco Koole, Mark Kooy en 
Rein van Dam die iedere twee we-
ken in de Aristos hal mogen ko-
men trainen. Bij de meiden verte-
genwoordigt Fallon Hooijman FI-
QAS Aalsmeer. Een groot compli-
ment natuurlijk ook voor de trainers 
van FIQAS Aalsmeer!
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Jasper van Eijk kon het net niet bolwerken tegen Jeffrey van Vliet.

Interne competities goed op 
gang bij schaakclub AAS
Aalsmeer - Afgelopen week vond 
de tweede ronde plaats van het be-
langrijkste interne kampioenschap 
van schaakclub AAS, het AAS Se-
mi Open Kampioenschap. Grootste 
verrassing was daarin wel de over-
winning van Henk Noordhoek op 
Paul Schrama. Henk kan altijd ge-
vaarlijk uit de hoek komen, en Paul 
was daarop niet geheel bedacht. 
Henk speelde een goede pot en 
won verdient. Jeffrey van Vliet nam 
het op tegen de altijd stugge Jas-
per van Eijk. Ook dit werd een lang 
gevecht waarbij Jeffrey toch net aan 
het langste eind trok in het eindspel. 
Bob Feis bleek toch net een ma-
tje te sterk voor John van der Hoe-
ven. Ondanks heftig verzet van John 
bleek het voordeel van Bob toch te 
groot. Paul Karis en Berrie van Leur 
maakten er een leuke gooi en smijt 
partij van, die net zo goed door Paul 
gewonnen had kunnen worden. Met 
nog enkele partijen die moeten wor-
den ingehaald gaan Jeffrey en Henk 

aan kop met 2 uit 2.Het toernooi be-
staat uit zeven ronden. In de regu-
liere interne competitie gaat Ben 
de Leur na zeven (van de 17) aan 
kop, met een kleine voorsprong op 
AJ Keessen. Henk Noordhoek volgt 
op iets grotere achterstand op de 
derde plaats, met een overwinning 
op Ben en twee remises tegen AJ 
volgt hij goed. Deze drie gaan waar-
schijnlijk uitmaken wie er kampioen 
gaat worden, al moet Bob Feis op de 
vierde plaats natuurlijk nooit onder-
schat worden. 
Schaakclub AAS schaakt van be-
gin september tot eind mei op de 
vrijdagavond in de Doopsgezinde 
Kerk in de Zijdstraat. Training en les 
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 
uur, waarna de competitie aanvangt 
tot 01.00 uur. 
Voor meer informatie: AJ Keessen 
(competitieleider), tel. 0297-324459 
of Henk Noordhoek (secretaris), tel. 
0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Zevenklapper voor tweede 
team Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Er zijn van die wedstrij-
den waar alles lukt. Dan gaat alles 
vanzelf en komen de stukken bij-
na automatisch op de goede vel-
den terecht. Afgelopen vrijdag had 
het tweede team van Schaakclub 
Aalsmeer zo’n avond tegen Kenne-
mer Combinatie 11. Het begon nog 
voorzichtig met een remise van Ron 
Klinkhamer, maar dat was de stil-
te voor de storm. Want hoe verder 
de avond vorderde hoe meer pun-
ten er door de Aalsmeerders geno-
teerd konden worden. Arie Spaar-
garen liet er geen gras over groei-
en en zette zijn tegenstander bin-
nen het uur mat. Martin Steinhart 
kon even later ook het punt note-
ren en eigenlijk keek iedereen te-
gen een prettige stelling aan. Al-
leen aan bord 1 had Huup Joosten 
een moeilijke avond. Niet dat Huup 
slecht speelde, maar zijn tegenstan-
der wist met sterk spel Huup in de 
verdediging te drukken. 
Ondertussen beleven de punten 
binnenstromen. Elham Wasei won 
een toren en dat voordeel gaf hij 
niet meer weg. Koen Beentjes was 
net even handiger dan zijn tegen-
stander, won een kwaliteit en met 
een paar stevige zetten bleef er 
van de compensatie die zijn tegen-
stander in gedachte had niets over. 
Nu wilde niemand meer achterblij-
ven. Gerrit Harting en Jan van Wil-
ligen stonden misschien niet beter, 
maar wisten gesteund door de voor-

sprong hun tegenstanders ook op 
de knieën te krijgen. Huup Joosten 
wist met eeuwig schaak zijn verde-
diging te bekronen en maakte daar-
mee de zeven punten vol.

Interne competitie
De interne had een beperkt pro-
gramma door de wedstrijd van het 
tweede team. Joran Donkers moest 
zijn koppositie verdedigen tegen 
Clemens Koster. Na een pionoffer 
kreeg Joran wel initiatief, maar Cle-
mens liet zien dat dit niet voldoende 
was, kwam onder de druk vandaan 
en stond toen gewoon een pion 
voor. Die pion had voldoende kun-
nen zijn voor de winst, maar daar-
voor moest nog wel een lastig eind-
spel gespeeld worden. Een te lastig 
eindspel, want Joran vocht zich te-
rug en wist in blessuretijd zelfs het 
eindspel te winnen. Ook Tom van 
der Zee zag zijn goede spel niet be-
loond met de punten. Met een aan-
tal fraaie zette wist hij controle over 
het spel te krijgen. In een noodza-
kelijke afruil koos Tom echter voor 
het verkeerde stuk en hield nu een 
slechte loper over in plaats van een 
machtig paard. Willem Alderden en 
Goos Kaaijk speelden een fraaie 
partij. Beide voerden knap de druk 
op de stelling van de tegenstander 
op en lieten weinig steken vallen. De 
remise was een beloning voor beide 
omdat de partij geen verliezer ver-
diende.

Handbal Dames
RKdes wint van Volendam 
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
28 november gingen de Dames RK-
des C1 op pad naar Volendam. In de 
nieuwe hal van de vereniging Volen-
dam stond RKdes al snel voor. Maar 
toen zakte het hele team in elkaar! 
Er werd veel balverlies geleden, de 
meiden hadden moeite met ver-
dedigen, zelf penaltys werden ge-
mist! Bij rust stond het dan ook 8-
8 en werden de dames even goed 
toegesproken door trainer/coach 
Ruud van den Broeck. Ruud is zelf 
oud-trainer van Volendam heren en 
is dus goed op de hoogte van het 
gevaarlijke spel van Volendam! De 
tweede helft ging al beter, en ge-
lukkig konden de Dames van RK-
des de wedstrijd winnend afslui-
ten in 13-15. Op dit moment zijn 3 
speelsters van RKdes C1 spelend bij 
de selectie van Midden Holland. Tij-
dens deze trainingen valt de aan-
geleerde techniek van deze meiden 
goed op bij de trainer van selectie 

Midden Holland. Dit komt natuurlijk 
ook vanwege de trainer/coach Ruud 
van den Broeck, die een indrukwek-
kende carrière in handballand ach-
ter de rug heeft. Vroeger zelf spe-
lend geweest bij Midden Holland, 
Jong Oranje en later bij Oranje. Met 
deze ervaring kan hij de meiden van 
RKdes natuurlijk goed klaarstomen 
voor een goed niveau in handbal-
land. De meiden van RKdes zouden 
graag nog uitbreiding van hun team 
willen hebben! Dus heb jij zin om 
kennis te maken met handbal, dan 
ben je natuurlijk altijd welkom om 
een paar proeftrainingen te komen 
volgen bij RKdes. Voor de afwisse-
ling hebben de meiden afgelopen 
donderdag de conditietraining op 
het Beachvolleybalveld in de Beach 
gekregen. Dat was nog eens iets 
anders dan handbal. Het was afzien 
in het zand! Maar al snel hadden ze 
dit spelletje ook door en werd er ge-
vochten om de punten.

Jeugd schaatst goede tijden 
Aalsmeer - Donderdagavond 3 de-
cember stond een 300 en een 500 
meter op het programma voor de 
jeugd van STG VZOD op de ijsbaan 
in Haarlem. Sarina Piet, Franca du 
Pau, Daan Keijzer, Madelief de Jong, 
Kim Zuiver,  Jesper de Jong en Ilse 
Buskermolen reden allemaal twee-
maal een persoonlijk record. Bart 
Straathof, Stijn Brommer en Eline 
van der Zwaard reden een uitste-
kende 500 meter en  mooie  per-
soonlijke records op de 300 meter 
met respectievelijk 28,66 en 29,08 
en 29.47. De zussen Maud en Pien 
Berk  gaan steeds sneller over de 
baan  met voor Maud een persoon-
lijk record op de 300 meter  en voor 
Pien zelfs twee persoonnlijke re-
cords. De nichtjes Lotte Spaarga-
ren en Anne-Marie Hansen kon-
den hierbij niet achterblijven en ver-
beterden hun tijden ook  fors waar-
bij vooral de 53,59  op de 500 me-

ter van Anne-Marie opvallend was. 
Rosanne Appelman reed een goe-
de 500 meter en een mooi persoon-
lijk record van 32,15 op de 300 me-
ter. Tenslotte deed ook Ria Bosman 
nog van zich spreken met twee sei-
zoensbest gereden afstanden. Die-
zelfde week was op de ijsbaan in 
Hoorn een ander groot talent van 
VZOD actief:  
Mike Blom deed mee aan de ge-
westelijke kampioenschappen su-
persprint. Met twee  prachtige per-
soonlijke records van 11,38 op de 
100 meter en een ijzersterke 26,68 
op de 300 meter (een club- en 
baanrecord in zijn leeftijdscatego-
rie) liet hij zien dat hij dit jaar uit-
stekend bezig is.  Op zaterdag 5 de-
cember was  er tijdens het HO6-
trainingsuur  een speciale delega-
tie van sinterklaas richting ijsbaan 
gestuurd en wat bleek: Ook pieten 
kunnen schaatsen!

Maximale bezetting tijdens 
beachvolleybal maandtoernooi
Aalsmeer - Tijdens het beachvol-
leybal maandtoernooi in The Beach 
van afgelopen zondag 6 decem-
ber was het weer gezellig druk. On-
danks dat Sinterklaas nog in het 
land verkeerde, waren alle toernooi-
en die deze dag aan bod kwamen 
maximaal bezet.  
Zo startte de strijd met het 2x2 hoog 
toernooi vanaf 10.00 uur en konden 
drie winnaars het podium betreden. 
Bij het mannen toernooi wonnen 
‘I-Mark’. Bij het vrouwen toernooi 
ging de overwinning naar de ‘Rus-
tensmurfjes’ en bij het mix toernooi 
waren het ‘Ronny & Shirley’ die aan 
het langste eind trokken. Om 12.00 
ging het 4x4 all-round toernooi van 
start en ook hier werd er hevig ge-
streden voor de overwinning. Na de 
eerste ronde werden de teams met 
de behaalde resultaten ingedeeld in 
de pro, future en fun poule. De win-
naars van die poules mochten ook 
tegen de klok van 16.00 uur hun prij-
zen in ontvangst nemen. In de pro 
poule was het team van ‘de Opa’s’. 
Zij mochten zich wederom winnaar 

van het maandtoernooi noemen. In 
de future poule ging de overwinning 
naar het opkomende team ‘Thamen’ 
en in de Fun poule ging de welver-
diende overwinning naar de dames 
van ‘Bongo’. Zij vielen na lange tijd 
weer eens in de prijzen en daar wa-
ren ze maar al te blij mee. Het 2x2 
laag toernooi ging om 14.00 uur van 
start. 
Het einde was eigenlijk gepland 
rond de klok van 18.00 uur. Maar 
omdat er veel spannende en wed-
strijden gespeeld werden, liep dit 
enigszins uit. Na een hevige eind-
strijd ging de overwinning uiteinde-
lijk bij het heren toernooi naar het 
team ‘Kom maar op met die kerst-
liedjes’. Bij het dames toernooi werd 
het hoogste platform betreden door 
het duo ‘PR’. Na het sinterklaas The-
ma van dit maandtoernooi zal het 
volgende toernooi op zondag 3 ja-
nuari in het teken staan van de 
nieuwjaarswensen. Voor inschrij-
vingen of informatie surf naar www.
beach.nl  of  stuur een mailtje naar 
sportief@beach.nl.

De dames van Bongo vielen na lange tijd weer eens in de prijzen en daar wa-
ren ze heel blij mee.

Kaarttoernooi 
bij Aller Belang
Aalsmeer - Op 13 november is een 
kaarttoernooi gehouden,  georgani-
seerd door buurtvereniging Ons Al-
ler Belang in het Parochiehuis. Het 
was een drukte van belang, acht-
tien teams gingen de strijd aan om 
de hoogste eer! 
De eerste plaats was voor Team 
Paul Schouten met 9972 punten, de 

tweede plaats voor Ons Aller Belang 
1 met 9766 punten, de derde plaats 
voor Ons Aller Belang 4 met 9746 
punten. 
De poedelprijs was voor Team Berg-
hoef met 8042 punten. De Marsen-
prijs werd behaald door team Ons 
Aller Belang 4  met 6 marsen. Er was 
nog een grote verloting met mooie 
prijzen geschonken door sponsors 
en kwekers van de Uiterweg. De 
opbrengst van het kaarttoernooi  is 
bestemd voor de ouderenreis van 
de buurtvereniging.

Zwemsportclub Oceanus
Veel medailles bij sprintgala 
Aalsmeer - Drie keer goud voor Li-
anne Bouwmeester, twee goud en 
een zilver voor zowel Ruben van 
Vierzen als Michelle Meulenbroek, 
goud ook voor Lulu-May Verbeek en 
Corné Hobo, zilver voor zijn zus Su-
zanne en Martijn van der Zwaard en 
brons voor Sebastian van der Born, 
Aïcha Croes, Rick de Mercado en 
Lulu-May Verbeek. Zie hier de sco-
re van een klein groepje zwemmers 

dat op 6 december naar Zaandam 
trok om zich in een rommelige wed-
strijd te meten met andere zwem-
mers uit het westen van het land. 
Van de 46 starts waren er 23 goed 
voor een persoonlijk record. 
De grootste verbetering kwam op 
naam van Ruben van Vierzen op de 
50 meter vlinderslag. Zie voor de 
volledige uitslag www.zsc-oceanus.
nl.

V.l.n.r. achter Aaron de Mercado (trainer/coach), Suzanne Hobo, Lulu-May 
Verbeek, Lianne Bouwmeester, Aïcha Croes. Voor Martijn van der Zwaard, 
Corné Hobo, Sebastian van der Born, Ruben van Vierzen en Michelle Meu-
lenbroek.

Trampolinespringers Omnia 
net niet in de finale
Kudelstaart - Zaterdag 28 novem-
ber stonden rond half negen in de 
ochtend verschillende verenigingen 
uit diverse delen van het land voor 
de Proosdijhal om zich in de zaal op 
te warmen, in te springen en voor de 
beste plaats te gaan. 
Voor Omnia 2000 kwam één team 
uit, bestaande uit Donnatella, Elia-
ne, Tanja en Serena. Onder leiding 
van Perry en Rien hadden de mei-
den zich opgewarmd en begonnen 
met inspringen. Nadat alle springers 
zich warm gesprongen hadden, 

werden zij gevraagd zich op te stel-
len voor de opmars zodat de wed-
strijd kon beginnen.  De wedstrijd 
zou bestaan uit een halve en tevens 
een finale, dus de meiden hoefden 
geen drie maar twee oefeningen 
te springen, één verplichte en één 
keuze oefening. 
De  meiden hebben hele mooie oe-
feningen laten zien, maar helaas wa-
ren de punten die ze nodig hadden 
voor de finale, net niet genoeg. Zij 
zijn geëindigd op een mooie acht-
ste plaats.

Nummer twee Ivo Lentjes (links) en winnaar Philip Eskes.

Philip Eskes grote winnaar van 
boogschietavond jeugd RKDES 
Aalsmeer - Een paar maanden te-
rug klonk het startschot voor een 
nieuw voetbalseizoen. De A-jeugd 
van RKDES is goed vertegenwoor-
digd met  twee teams. Twee teams 
met veel getalenteerde voetballers, 
fanatieke voetballers, maar vooral 
met voetballers die plezier hebben 
in het spelletje. 
Op vrijdagavond 20 november kwa-
men de jongens van de A1 en A2 bij-
een om er een gezellige avond van 
te maken. Dit keer werd het voetbal 
voor een paar uur helemaal aan de 
kant geschoven en hielden de jon-
gens zich bezig met een totaal an-
dere sport: boogschieten. Op Sport-
park Calslagen is er naast verschei-
dene balsporten en  fitness ook nog 
een mogelijkheid om te boogschie-
ten.  Bij Handboog Vereniging Tar-
get werden de jongens gastvrij ont-
vangen. Iedereen luisterde zeer aan-
dachtig naar de uitleg en keek vol 
bewondering hoe één van de bege-
leiders de pijl met een snelheid van 
meer dan 100 kilometer per uur de 
roos in schoot. 
Na de demonstratie werden de jon-

gens en de begeleiders in groep-
jes verdeeld en kon het oefenen be-
ginnen. In het begin leek het ner-
gens naar wat de jongens presteer-
den maar na een tijdje werden ze er 
steeds handiger in. De één schoot 
alle drie zijn pijlen moeiteloos in de 
roos de ander vond het al een pres-
tatie als hij zijn pijlen alleen al in 
het bord kreeg. Na een korte pau-
ze kon het echte werk beginnen. 
Wat er voor de pauze werd gescho-
ten was niet meer van toepassing, 
het ging nu om de punten. Nadat de 
punten waren geteld en de jongens 
waren uitgepraat over hun fantasti-
sche schoten volgde de prijsuitrei-
king. Het was spannend maar één 
deelnemer stak er toch wel met kop 
en schouders boven uit. Philip Eskes 
schoot bijna al zijn pijlen in de roos 
en was dus de terechte winnaar van 
de avond. HV Target wilde dit gro-
te talent meteen contracteren, maar 
nadat ze de salariseisen van Philip 
Eskes hoorde was de deal als snel 
van de baan.

Maarten van Putten

Schaakclub Aalsmeer
Mat zetten en remise maken 
bij het jeugdschaken
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is 
flink gestreden in het Stommeer-
kwartier door de jeugd bij Schaak-
club Aalsmeer. 
De eerste 2 plaatsen lijken een strijd 
te worden tussen Tom Korenwinder 
en Daniël van Dijk. Maar de strijd 
om de derde plaats is heel span-
nend. Niemand geeft elkaar daar 
veel toe en het lukt niemand om een 
gaatje te slaan met de rest. Tussen 
plaats 3 en plaats 16 zit maar één 
winstpartij! Florence de Kok wist de 
zestiende plaats te veroveren door 
tot het einde zich tegen Kamil Na-
kad te verdedigen. Kamil probeer-
de het nog wel, maar met uiteinde-
lijk alleen een paard tegen de ko-
ning ging dat Kamil niet meer luk-
ken. Sportief deed hij zijn paard ca-
deau, waardoor er met twee ko-

ningen een mooie remise over-
bleef. Mariëlle Hooijman nam geen 
genoegen met remise en zocht de 
aanval tegen Maxim Vennegoor. Die 
speelde voor het eerst mee en had 
de pech tegen de kampioen(e) van 
vorig te moeten spelen. Maxim zet-
te zijn stukken wel goed neer, maar 
Mariëlle zag toch kans een aan-
val tegen de witte koning te begin-
nen. Het werd zo ingewikkeld dat er 
even overlegd moest worden of het 
nou echt wel mat was. Ook Mishi 
Owedenski en Faas Kaaijk maakten 
het erg ingewikkeld waardoor soms 
zelfs schaak over het hoofd gezien 
werd. Helaas mag je dan niet de ko-
ning slaan, zodat Faas een nieuwe 
kans kreeg op een verdediging. Mi-
shi liet Faas echter niet ontsnappen 
en zette later alsnog mat.


