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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• iso 9001

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Maak met ons
een afspraak om
jouw kansen op

een nieuwe baan
te bespreken!

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

Herenweg 51 Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

EUROGARANT

 Taxatie     Schade     Spuiten
lammers autoschade BV

het adres Voor allrisk autoschade en 
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs

EXTRA MAANDPRIJZEN 
BESCHIKBAAR 
GESTELD DOOR:

September: 

DE HORN
MANDJE MET INHOUD 
T.W.V. € 50,

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

BLOEMENZEGELS
en win een
OPEL

AGILA

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

1911 - 2011
100-jarig bestaan

Enorme collectie van 

allerlei ‘kaas’artikelen

Aanbieding:

houten kaasplankjes
van e 4,95 voor e 1,75

Inwoners zijn geluidsoverlast vliegtuigen zat

Tijd voor gemeente om aan 
bel te trekken bij Schiphol!
Aalsmeer - En weer regende het 
klachten over Schiphol bij de krant 
afgelopen week. Het is duidelijk: In-
woners zijn het zat om het ‘pispaal-
tje’ van Schiphol te zijn. In nagenoeg 
de gehele gemeente is een toena-
me van geluidsoverlast geconsta-
teerd. In het Centrum en de Horn-
meer door ander gebruik van de 
Zwanenburg, in Zuid lijkt het of de 
Aalsmeerbaan intensiever wordt ge-
bruikt en in Oosteinde hebben in-
woners last van de Buitenveldert-
baan. Zelfs over Kudelstaart wordt 
richting Schiphol gevlogen. Is de ex-
tra belasting het resultaat van jaren-
lange tolerantie? Niet genoeg kla-
gen en een gemeente die zijn stem 
niet regelmatig laat horen? Gezien 
de vele mails en telefoontjes naar 
de redactie lijkt de tijd gekomen dat 
de gemeente toch eens bij ‘buur-
man’ Schiphol aan de bel gaat trek-
ken. Steeds meer inwoners zijn de 
mening toegedaan dat de tijd van 
afwachten nu echt voorbij is. “We 
moeten ons laten horen”, mailt Re-
né van Schagen. “Deze week is de 
Aalsmeerbaan in volle actie en de 

indruk is dat deze steeds meer in-
gezet gaat worden als hoofdbaan, 
net zoals de Kaagbaan.” De familie 
Spring in ‘t Veld schrijft al vele brie-
ven en mails naar de gemeente ge-
stuurd te hebben, maar het enige 
antwoord dat gegeven wordt is: ‘Het 
gaat allemaal volgens de regels’.

In maling genomen
Over deze regels denkt mevrouw de 
Wolf uit de Hornmeer heel anders: 
“Aalsmeer wordt op drie manieren 
door Schiphol in de maling geno-
men. Ten eerste wordt geen maxi-
mum meer gehanteerd ten aan-
zien van de totale hoeveelheid ge-
luid in een bepaalde periode. Be-
sloten aan de Alders tafel. Tot vo-
rig jaar gold zo’n maximum wel. Ten 
tweede de manier van geluidseen-
heden berekenen. Dit zal altijd een 
benadering blijven en nooit in het 
nadeel van Schiphol uitvallen. Bo-
vendien maken opstijgende vlieg-
tuigen veel meer lawaai dan lan-
dende. Ten derde door het inten-
siever gebruik van de Zwanenburg-
baan in/uit Zuidelijke richting zowel 

overdag als ‘s nachts, de hele nacht 
door, met ook heel veel opstijgen-
de vliegtuigen. Moet de gemeen-
te haar inwoners niet tegen derge-
lijke uit de hand gelopen zaken be-
schermen? Zou het de gemeente 
niet sieren om beter voor het wel-
zijn en de gezondheid van haar in-
woners op te komen?” Volgens me-
vrouw de Wolf zouden de Aalsmeer-
se belangen veel beter verdedigd 
moeten worden aan de Alders ta-
fel. “Het lijkt er op dat die er alleen 
maar is in het belang van Schiphol, 
om een nog grotere groei mogelijk 
te maken ten koste van de inwoners 
van de regio. Met allerlei mooie be-
loften en rekentrucs wordt de laat-
sten een rad voor de ogen gedraaid. 
In ieder geval zijn de inwoners van 
Aalsmeer, sinds de plannen van de 
Alders tafel worden uitgevoerd, er 
heel veel slechter vanaf gekomen.” 
De boodschap van deze bewoon-
ster, en waarschijnlijk vele inwo-
ners tot slot: “Gemeente, doe daar 
wat aan en laat je niet om de tuin 
leiden!”
Door Jacquelin e Krist elijn

Nog maar 2 nachtjes slapen. . .
Sinterklaas komt zaterdag 
op bezoek in Aalsmeer!
Aalsmeer - Nog maar twee nacht-
jes slapen, aankomende zaterdag 
12 november komt de Goedheilig-
man en zijn gevolg aan in het Cen-
trum. De heerlijke avonden breken 
weer aan. Er kan weer gezongen 
en gedanst worden tot 5 december. 
De pieten en Sinterklaas zijn bijna 
in Nederland, nog maar een klein 
stukje varen! Heel druk is het ge-
zelschap met het verzamelen van 
alle verlanglijstjes, alle tekeningen 
en brieven aan de Sint. Hij hoopt op 
een heleboel tekeningen en brie-
ven. Schrijf hierop wel je naam en 
adres. Om 14.00 uur komt de stoom-
boot aan bij het grasveld bij het 
zorgcentrum van Aalsmeer, ingang 
bij de Kanaalstraat. Een wandeling 
door Aalsmeer Centrum volgt hier-
na. Eerst (om ongeveer 14.45 uur) 
wordt er even gestopt bij de Peper-
notenmolenfabriek in de Zijdstraat. 
De pieten gaan daar vrijdagnacht 
ruim 450 kilo pepernoten bakken! 
Na deze te hebben ingeladen gaat 
de optocht door naar het Praatjes-
huis, zo noemen de pieten het Ge-
meentehuis. Om ongeveer 15.30 uur 
zijn Sinterklaas en zijn pieten daar 

aanwezig. Eerst zal de burgemees-
ter de sleutel van Aalsmeer over-
handigen aan Sinterklaas en daarna 
volgt een moeilijk spel met de kin-
deren. Natuurlijk mogen de ouders 
hierbij helpen. Het heeft alles te ma-
ken met tellen. Als dat maar goed 
gaat, sommige pieten kunnen hele-
maal niet tellen! Natuurlijk wordt er 
gezongen en gedanst en heel veel 
feest gevierd! Kinderen, die iets wil-
len doen op het podium, mogen dit 
uitvoeren voor de Sint en pieten. Na 
het bezoek aan het Praatjeshuis gaat 
de Sint wat rusten en de pieten de 
rommel opruimen en verder met het 
inpakken van de vele cadeautjes. 
En natuurlijk nog meer pepernoten 
bakken. Kijk maar eens goed naar 
de pepernotenmolenfabriek, mis-
schien zie je daar af en toe wel een 
piet lopen. Op de speciale website  
www.sinterklaasinaalsmeer.nl kun-
nen filmpjes en foto’s van vorig jaar 
bekeken worden. Sinterklaas en zijn 
pieten hebben verteld dat het ook 
dit jaar weer een heel groot en ge-
zellig feest gaat worden! Zij hebben 
er echt heel veel zin in en hopelijk 
alle kinderen ook! 

Aalsmeer zeven nieuwe 
Nederlanders rijker! 
Aalsmeer - Deze maand is de ge-
meente Aalsmeer maar liefst zeven 
nieuwe inwoners rijker geworden. 
Na onder andere een inburgerings-
traject hebben zij op donderdag 27 
oktober de Nederlandse nationali-
teit verkregen. 
Dit gebeurde tijdens de maandelijk-
se naturalisatieceremonie, die afge-
lopen maand werd gehouden. Om-
dat het deze keer om zeven mensen 
ging, pakte de gemeente feestelijk 
uit. Vanwege de vele familie en ken-
nissen van de ‘nieuwe Nederlan-
ders’ die aanwezig waren, werd de 
ceremonie dit keer niet in de kamer 
van de burgemeester, maar in de 
raadzaal gehouden. Wethouder Ulla 
Eurich heeft als locoburgemeester 
de ceremonie geleid. Eurich: “Het 
was een bijzondere belevenis, het is 
tenslotte niet niets om een andere 

nationaliteit te verkrijgen. Ik spreek 
uit ervaring. Zelf ben ik twintig jaar 
geleden genaturaliseerd. Voor ie-
dereen zijn de motieven om het Ne-
derlanderschap aan te vragen na-
tuurlijk anders, maar de uiteinde-
lijke beslissing is geen makkelijke. 
Ik zelf heb mijn Duitse nationaliteit 
destijds opgegeven. In mijn geboor-
teland ben ik nu dus een vreemde-
ling. Maar net als de zeven nieuwe 
Nederlanders nu, heb ook ik er veel 
voor teruggekregen. Bijvoorbeeld 
rechtszekerheid en, niet te vergeten, 
stemrecht!” Voordat men daadwer-
kelijk het Koninklijk besluit tot ver-
lening van het Nederlanderschap 
uitgereikt krijgt, dient men nog een 
‘Verklaring van Verbondenheid’ af 
te leggen. Hierbij belooft of zweert 
men de Grondwet te zullen respec-
teren en de plichten van het staats-

Bedreiging met ploertendoder
Aalsmeer - Op zaterdag 5 november 
tussen drie en vier uur in de nacht is 
in de Marktstraat op een haartje na 
een voetganger niet aangereden door 
een auto. Toen deze persoon hierover 
protest liet zien en horen, kwam de 
bestuurder van de donkerkleurige 
auto terug. De man, van buitenland-
se afkomst, stapte uit en bedreigde 
de voetganger met een ploertendo-
der. Hierna maakte hij zich weer uit 
de voeten. De bedreiger is rond de 23 
jaar, heeft kort zwart haar en een ten-
ger postuur. 

Kort na deze melding werd de politie 
opnieuw gebeld. Op het Raadhuis-
plein reed een bestuurder van een 
donkerkleurige Seat met hoge snel-
heid rondjes. Hij is tegen een gepar-
keerde auto gebotst, die hierdoor on-
geveer een halve meter van zijn plek 
werd verplaatst. De politie heeft de 
man helaas niet kunnen aanhouden. 
Mogelijk zijn er getuigen die meer 
kunnen vertellen en/of hebben ge-
zien. Bellen kan naar 0900-8844 of 
anoniem Aalsmeer - via 0800-7000.

Naakte man in 
Zonnedauwlaan
Kudelstaart - Op zondag 6 novem-
ber tussen drie en vier in de nacht 
zijn twee vrouwen in de Zonne-
dauwlaan lastig gevallen door een 
man. De man liep naakt door de 
straat en maakte seksistische op-
merkingen naar het tweetal. De 
man sprak Nederlands, is tussen de 
veertig en vijftig jaar oud, een beetje 
dikkig en ongeveer 1.75 meter lang. 
De man was overigens niet geheel 
naakt. Hij droeg sokken en had een 
petje op. Wie de man heeft gezien of 
meer kan vertellen, wordt verzocht 
de politie te bellen via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000.

burgerschap getrouw te vervullen. 
Aan het einde van de plechtigheid 
kregen de kersverse Nederlanders 
van wethouder Eurich namens de 
gemeente een boeket bloemen aan-
geboden.

Man onwel op 
Spoorlijnpad
Aalsmeer - Op woensdag 2 no-
vember rond twee uur in de mid-
dag kreeg de politie een melding 
dat op het Spoorlijnpad een man 
onwel geworden was. Agenten trof-
fen een zeer kortademige 39 jarige 
man aan. Hij is met spoed per am-
bulance naar ziekenhuis Amstelland 
vervoerd.

Portier in duim 
gebeten
Aalsmeer - Op zaterdag 5 novem-
ber rond elf uur in de avond heeft de 
politie een 26 jarige man uit Nieuw-
Vennep aangehouden. Bij een hore-
cagelegenheid in de Zijdstraat heeft 
de 26 jarige de portier in zijn duim 
gebeten. De portier heeft de Venne-
per in bedwang kunnen houden tot 
agenten arriveerden.

Intensievere 
lichtcontroles!
Aalsmeer - De politie gaat de ko-
mende maanden intensiever con-
troleren op het gebruik van lichten 
op fietsen en bromfietsers op het 
pad langs de N201 tussen de Zwar-
teweg en de Legmeerdijk. Langs dit 
gedeelte naast de provinciale weg 
staan geen lantaarnpalen. Er gaat 
vanuit gemeente- en provinciale 
zijde gekeken worden of hier als-
nog verlichting geplaatst kan wor-
den. Voorlopig is het hier in de vroe-
ge ochtend en ‘s avonds aardedon-
ker en hebben al diverse (bijna)-
aanrijdingen plaatsgevonden. Goe-
de verlichting op fietsen en brom-
fietsers zorgt in ieder geval dat ge-
bruikers elkaar zien en worden bot-
singen (hopelijk) voorkomen.

Sigaretten uit 
bedrijf gestolen
Aalsmeer - Op zondag 6 november 
is rond vijf uur in de ochtend inge-
broken in een bedrijf in de Laken-
blekerstraat. Met een stoeptegel is 
een rolluik vernield en zijn ramen 
ingegooid. De dieven zijn er van-
door gegaan met een grote hoe-
veelheid sigaretten.

Kentekenplaten 
gestolen

Kudelstaart - Op dinsdag 1 no-
vember zijn rond twee uur in de 
middag de kentekenplaten van een 
uit Denemarken afkomstige auto 
gestolen. De wagen stond gepar-
keerd aan de Kudelstaartseweg. De 
platen zijn met kracht van de auto 
gerukt. Er is schade ontstaan. 
In de nacht van donderdag 3 op 
vrijdag 4 november is van een in de 
Schweitzerstraat geparkeerde, bui-
tenlandse auto ook een kenteken-
plaat gestolen. Bij deze diefstal is 
eveneens veel kracht gebruikt. Er is 
schade ontstaan. De kentekenplaat 
is gestolen tussen elf uur ‘s avonds 
en tien uur in de ochtend.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
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en adres, telefoon of e-mailadres. 
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brieven in te korten of te weigeren.
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Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

VERLOsKuNdIgEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

OLgA
overleg lichamelijk 
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk 
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
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.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Oecumenische 
dienst Karmelkerk
Aalsmeer - Op zondag 13 novem-
ber wordt in de Karmelkerk aan de 
Stommeerweg een oecumenische 
dienst gehouden. Het thema van de 
dienst is: Ieder talent telt mee. Pas-
tor Loek Seeboldt en dominee Han 
van Popering van de Open Hofkerk  
gaan in deze dienst voor. 

Medewerking wordt verleend door 
het Karmelkoor onder leiding van 
René Domen. Organist is Nico van 
Geijlswijk. De oecumenische litur-
giegroep van de Raad van kerken 
nodigt u van harte uit deze dienst, 
die om 10.30 uur aanvangt,  bij te 
wonen.

Lunch bij Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 16 novem-
ber is er van 9.30 tot 11.30 uur inloop 
en ontmoeting en daarna tussen 12.00 
en 13.00 uur gelegenheid om samen 
te lunchen bij de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan. ’s 
Avonds is er van 19.30 tot 21.30 uur 
de creatieve avond. Het maken en 
versieren van kaarsen met was staat 
op het programma. U wordt voor al-
le activiteiten op deze woensdag har-
telijk uitgenodigd. Voor informatie: Bel 
0297-325636 of 0297-345413.

Mooie opbrengst collecte 
Dierenbescherming
Aalsmeer -  De enthousiaste col-
lectanten van de Dierenbescher-
ming Aalsmeer en omstreken heb-
ben ook dit jaar weer het mooie 
bedrag van 15.855,66 euro opge-
haald in de gemeenten Aalsmeer, 
Uithoorn en de Ronde Venen (in-
clusief Abcoude en Baambrugge). 
Voor Aalsmeer, Kudelstaart en Rij-
senhout gaat het om een bedrag 
van 9.099,55 euro. De opbrengst 
van de collecte vormt een belangrij-
ke bron van inkomsten voor de Die-
renbescherming. Met het opgehaal-
de geld kan zij haar taken nog be-
ter vervullen. Zo onderhoudt de Die-
renbescherming onder andere een 
telefonische hulplijn voor dieren in 
nood, beschikt zij over een inspec-
tiedienst, geeft zij voorlichting be-
treffende dierenwelzijn en werkt zij 
samen met de dierenambulance. 
Ten slotte heeft de Dierenbescher-
ming Aalsmeer een eigen afdeling 
van Kids for Animals, die op dit mo-
ment helaas op non-actief staat we-
gens een gebrek aan vrijwilligers, en 
een eigen hondenschool. De Die-
renbescherming Aalsmeer en om-
streken wil de (gulle) gevers én al-
le collectanten bedanken. Zij hoopt 

volgend jaar weer op uw steun te 
kunnen rekenen. 
Meer informatie is te vinden op de 
website: http://aalsmeer.dierenbe-
scherming.nl.

Collecte voor kinderen 
met een handicap
Aalsmeer - De Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind 
houdt dit jaar van 14 tot en met 19 
november voor de tiende keer haar 
landelijke collecte. Duizenden vrij-
willigers gaan op pad om geld in 
te zamelen voor kinderen en jon-
geren met een handicap. Kinde-
ren en jongeren met een handicap 
willen graag gewoon meedoen, net 
als hun leeftijdgenootjes. Dat kan, 
maar daarvoor zijn vaak veel extra 
aanpassingen, zorg en begeleiding 
nodig. NSGK helpt, bijvoorbeeld 
met speciale vakanties, aangepas-
te speelplaatsen en kleinschalige 
woonvormen. Zodat ze met hun be-

perking toch gewoon kind kunnen 
zijn. NSGK kan dit werk doen dank-
zij de hulp van vele donateurs en 
vrijwilligers, die zich daarvoor be-
langeloos inzetten. Zoals vrijwilliger 
Louis van Veen zegt: “Het idee dat ik 
gehandicapte kinderen kan helpen 
aan een beetje extra geluk in een 
toch vaak lastig leven geeft me veel 
voldoening.” Met de opbrengst van 
de collecte steunt NSGK projecten 
voor kinderen en jongeren met een 
handicap in heel Nederland. Op de 
website www.nsgk.nl staan alle re-
cente projecten op een landkaart. 

Foto: Susanne Reuling.

Troubled Water 
in het klooster
Aalsmeer - De aanwezigheid van 
‘de onzichtbare God’. Deus Usyn-
lich. De fi lm ‘Troubled Water’ heeft 
diepe gronden en gaat door merg 
en been. Een meesterlijke, aan-
grijpende en indrukwekkende fi lm 
over schuld en boete, hoe moei-
lijk het is om tot erkenning en be-
kentenis te komen, hoe destructief 
miskenning, ontkenning en niet tot 
gesprek-kunnen-komen kan zijn. 
Hoe complex goed en kwaad door 
elkaar heen lopen. ‘Troubled Wa-
ter’ start vrijdag 11 november in het 
Karmelklooster aan de Stommeer-
weg om 16.30 uur. Deelname inclu-
sief maaltijd en gesprek: 15 euro. 
Wel even opgeven: 0297-381470 of 
karmelaalsmeer@planet.nl

Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK projecten voor kinderen en 
jongeren met een handicap. Zoals de NSGK Wigwamvakanties, waar Luna 
kan genieten van een welverdiende vakantie samen met haar ouders en broer. 

Bijeenkomst voor kinderen 
van mensen met dementie 
Aalsmeer - De ontmoetingsgroep 
voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers verzorgt samen met 
het Mantelzorg steunpunt  vijf bij-
eenkomsten per jaar,  speciaal voor 
kinderen van mensen met demen-
tie. Afgelopen 20 september was de 
opkomst groot. Persoonlijke verha-
len werden aangevuld met informa-
tie over uiteenlopende onderwerpen. 
Er bleek een grote behoefte aan in-
formatie met betrekking tot omgang 
met ouderen met dementie. Om hier 
aan te voldoen zal tijdens de komende 
bijeenkomst op dinsdag 15 november 
aan de hand van een thema gepraat 
worden. Het thema omvat de vier fa-
sen van beleving van de persoon met 
dementie.De vier fasen bestaan uit 
‘het bedreigde ik’, ‘het verdwaalde ik’, 
‘het verborgen ik’ en ‘het verzonken 
ik’. Een uitleg zal aanleiding geven tot 
het dieper ingaan op de beleving zo-
als herkend wordt bij ouderen. Aan de 
hand van eigen voorbeelden gaat be-
sproken worden hoe op verschillen-

de manieren gereageerd kan worden 
en wat het resultaat is van die reactie. 
Kinderen van mensen met dementie 
kunnen zich telefonisch of per email 
aanmelden voor de bijeenkomst: emil-
lenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl of 
06 22468574. De bijeenkomst vindt 
plaats in gebouw Irene in de Kanaal-
straat 12 en is van 19.30 tot 21.00 uur. 
De deur is open vanaf 19.15 uur. 

Zonnebloem trakteert op diner
Rijsenhout - Op donderdagavond 
3 november heeft de afdeling Rij-
senhout en Burgerveen van de Zon-
nebloem 48 gasten getrakteerd op 
een overheerlijk diner. Na  een toe-
spraak van voorzitter Ruud Sams-
huijzen  had een ieder inmiddels 
een drankje gekregen en kon er ge-
kozen worden voor een vis of vlees-
menu. Vooraf een heerlijke soep en 

als afsluiting een ijscoupe en een 
kopje koffi e of thee. Om ongeveer 
21.00 uur werden de gasten weer 
thuisgebracht. Het was een ge-
slaagde avond. De trekking van de 
Zonnebloemloterij heeft inmiddels 
plaatsgevonden. 
Op de lijsten bij dorpshuis de Ree-
de of de Coop kunnen nummers ge-
controleerd worden. 

Therapie bij 
borstkanker
Amstelveen - Op dinsdag 15 no-
vember organiseert Ziekenhuis Am-
stelland de voorlichtingsbijeenkomst 
‘Hormonale therapie bij borstkan-
ker’. Tijdens de bijeenkomst hou-
den de drie sprekers een presen-
tatie. Dokter G.J. Timmers, inter-
nist-hematoloog, spreekt over medi-
sche aspecten van hormonale thera-
pie bij borstkanker. Mevrouw J. van 
der Meer, verpleegkundig specialist 
oncologie, vertelt over bijwerkingen 
ten gevolge van hormonale therapie. 
En mevrouw H. Jansen, mammaca-
reverpleegkundige, geeft een pre-
sentatie over seksuele problemen 
ten gevolgde van hormonale thera-
pie. Gedurende de avond is er uitge-
breid gelegenheid vragen te stellen. 
De bijeenkomst start om 19.30 uur 
in de ontmoetingsruimte van Zie-
kenhuis Amstelland. De zaal is open 
vanaf 19.15 uur. Toegang is gratis. 
Aanmelden is gewenst en dit kan via 
www.ziekenhuisamstelland.nl.

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

Vermist:
- Stommeerkade: Grijs-witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks. 

Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft 

een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
- Edisonstraat: Kruising Noorse boskat. Zwart-wit. Witte sokken. Heeft 

paars halsbandje om.
- Kas: Rode kater. Zijn staart heeft licht en donkerrode strepen. Heeft chip.
- Zandoogjesstraat: Kater Ragdoll van 16 maanden. Niet gecastreerd. 

Hij heeft een bruine kop met blauwe ogen en crème kleurig lijf, po-
tjes en bef. Hij heeft een chip. Zijn naam is Sting.

- Moslaan: Grijs, wit, beige lapjeskat.

Gevonden:
- Gaffelstraat: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug. Cypers.
- Ampèrestraat: Katje, zwart met een witte vlek op borst en buik.
- Snoekbaarsstraat: Zwarte kat met witte pootjes.
- Zwarteweg kruising Clusiusstraat: Cypers witte poes.

Goed tehuis gezocht:
- Lieve zwart-witte poes van 1,5 jaar. Is gesteriliseerd.

KERKDIENSTEN
Zondag 10u. dienst met ds. W.H.B. 
ten Voorde, Almere. Organist: H. van 
Noort. 18.30u. 10R-dienst Oost: 10u. 
Schoolkerkdienst met dhr S. van 
Willigen, Aalsmeer. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 
116. Zondag dienst 10u. ds. A. van 
Vuuren (VHA). Om 18.30u. ds. J.B. 
ten Hove, Katwijk.  

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. dienst met spreker Martijn Piet. 

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u. 
ds. M. de Best, Zwolle. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zat. 17u. in Kloos-
terhof woordcomm. viering met N. 
Kuiper. Mmv SDG-koor. Zondag 
10.30u. Karmelkerk oec.dienst met 
past. L. Seeboldt en ds. v. Popering. 
Mmv Karmelkoor. Om 14.30u. Pool-
se dienst. Christoff.
  
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag dienst om 10u. met ds. J. 
van Veen. H.A. Mmv FF zingen om 
20u.     

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. D.J. Lagerweij, 
Blokzijl.  

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Vrijd. 18.30u. dienst met A. Blonk. 
St. Maarten. Zaterdag 19u. dienst. 
Zondag 10.30u. woordcomm. dienst 
met A. Blonk. Mmv dames- en he-
renkoor. 

Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 14 november 20u. met dr. 
Willem Ouweneel.  

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. 

Zondag 
13 november

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst zondag 10u. met Arie David-
se. Tevens crèche, peuterdienst en 
metamorfose.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 
Dienst om 10u. Spreker Jaroah 
Haumhau. Tevens speciale dienst 
voor kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u.ds. M. Ho-
genbirk. Om 16.30u. dienst. 
 
Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag 10u. ds. Han 
van Popering en past. Loek See-
boldt. Oec. dienst in Karmelkerk, 
aanv. 10.30u. Kerkgebouw Zijd-
straat 55 is gesloten.  

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst 19u met br. P. v.d. Lugt, 
Naaldwijk. 

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zon-
dag om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10.30u. oec. dienst in Kar-
melkerk.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.

Waar is kater Sting?
Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven is een crème kleurige kater 
met bruine kop en blauwe ogen. 
Sting is de naam van deze 16 
maanden oude kater, die wordt 
vermist vanaf de Zandoogjes-
straat. 

Wie het dier heeft gezien wordt 
verzocht contact op te ne-
men met de Dierenbescher-
ming Aalsmeer e.o. via tel. 0297-
343618.



liggen op werkdagen, gedurende openingstijden, ter inzage 
bij de balie van het gemeentehuis, en op de website www.
aalsmeer.nl. Belanghebbenden kunnen binnen de bovenge-
noemde termijn hun gemotiveerde zienswijze over de concept 
stukken schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AJ Aalsmeer. 

Ter inzage bij de afdeling diensTverlening 
T/m 24 november

Het stedenbouwkundig plan voor Nieuw Calslagen. Het do-
cument staat ook op de website van de gemeente: www.
aalsmeer.nl. Belanghebbenden kunnen hun mening op het 
voorlopige plan schriftelijk kenbaar maken aan de gemeen-
te. Reacties kunt u richten aan de gemeente Aalsmeer, Post-
bus 253, 1430 AG, Aalsmeer, o.v.v. Nieuw Calslagen of per 
e-mail aan: caroline.jansen@aalsmeer.nl 
  

definiTieve beschikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de ope-
ningstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverle-
ning. 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 bestuursorgaan. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid 
om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondis-
sementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de 
behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank 
kosten in rekening gebracht.

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben 
besloten tot het aanleggen van een individuele gehandicap-
tenparkeerplaats (aangegeven door bord E6 van bijlage 1 van 
het RVV1990) bij 
- Clematisstraat 31
Op deze parkeerplaatsen mogen alleen de daarvoor bestemde 
voertuigen parkeren. 
Datum verzending: 3 november 2011

Betreffend verkeersbesluit ligt vanaf de dag na bekendmaking 
gedurende zes weken ter inzage bij de Afdeling Dienstverle-
ning Voor meer informatie kunt u contact opnemen de heer 
W.H.J. Walters, tel. 0297-387 606.

WeT algemene bepalingen omgevingsrechT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 422, het aanleggen van een uitrit;
- Gerberastraat en Ophelialaan, het aanleggen van kabels en 

leidingen;
- Hornweg 183, het aanleggen van een uitrit;
- Kudelstaartseweg 20, het wijzigen van een gevel;
- Schweitzerstraat 9, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg 420, het verwijderen van G-aansluitingen.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Diverse straten van zuid-west Aalsmeer, het aanleggen 

van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 10 november 2011.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-
11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemoti-
veerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

Op zondag 20-11-2011 kan er getrouwd worden op lo-
catie, voor meer informatie kan u zich melden bij de 
afd. Dienstverlening tijdens de openingstijden van de 
balie, of u kan bellen naar 0297-387575.

Op vrijdag 11-11-2011 is de receptie en afdeling 
dienstverlening gesloten vanaf 14.00 uur.

geheimhoudingsplichT

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

jeugdTarief nederlandse idenTiTeiTskaarT 
vervalT per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief voor 
de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en met 13 
jaar verhoogd naar e 30,-. Het tarief is momenteel e 9,20. 
Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) er rekening 
mee dat er weer een toeloop zal komen van extra aanvragen 
voor Nederlandse identiteitskaarten. De verwachting is dat de 
aanvragen van personen die 13 jaar en zes maanden en ou-
der zijn, kunnen worden geleverd in de normale levertijd, dat 
wil zeggen vijf werkdagen. Over de levertijd van de overige 
aanvragen, dat wil zeggen van aanvragen van personen die 
jonger zijn dan 13 jaar en zes maanden, kan vooralsnog geen 
uitspraak worden gedaan. Dat is afhankelijk van de omvang 
van het aantal aanvragen. De producent van de documenten 
kan in deze periode gemiddeld per week 60.000 aanvragen 
verwerken. Is het aantal aanvragen aanhoudend hoger dan de 
personalisatiecapaciteit, dan leidt dat tot lange(re) levertij-
den. Het ministerie van BZK zal de gemeenten wekelijks op 
de maandag informeren over de te verwachte levertijden van 
de aanvragen die de week ervoor zijn gedaan. De levering 
van paspoorten en spoedaanvragen voor Identiteitskaarten 
zal door het bovenstaande niet worden beïnvloed.

zelf uW groenTen of bloemen Telen??

Vanaf I januari 2012 is er een volkstuin te huur, gelegen langs 
het Spoorlijnpad tussen de Zwarteweg en de Linnaeuslaan in 
de gemeente Aalsmeer. 
- Het gaat om volkstuinnummer 104, opp. 165 m2 á e 0,27 

pm2. 
Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich schriftelijk aanmelden 
bij de afdeling Dienstverlening t.a.v. Petra Zwartendijk, Post-
bus 253, 1430 AG Aalsmeer. Bij meerdere inschrijvingen wordt 
door loting bepaald. 
De inschrijving sluit 15 december 2011.

uiTvoeringsbesluiT afvalsToffenverordening 
aalsmeer 2012

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
op grond van de Algemene inspraak- en participatieverorde-
ning Aalsmeer 2010 van 10 november tot en met 7 december 
2011 de volgende stukken ter inzage liggen:
- concept afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012;
- concept uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Aals-

meer 2012;
- concept beleidsregels afvalinzameling.
De afvalstoffenverordening heeft betrekking op bepalingen 
die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en 
andere afvalstoffen. Het uitvoeringsbesluit geeft nadere in-
vulling aan een aantal bepalingen uit de afvalstoffenveror-
dening. De beleidsregels betreffen het aanwijzen van inza-
melaars die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van 
categorieën huishoudelijke afvalstoffen. Het concept teksten 

voor meer informaTie:  WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
10 november 2011

- Wilgenlaan 6, het slopen en nieuw bouwen van een wo-
ning.

Kennisgeving buiten behandeling stellen aanvraag, Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het bou-
wen van een woning met een kantoor aan de Aalsmeerderweg 
377a te Aalsmeer buiten behandeling stelt. 

Ten aanzien van de hierboven genoemde buiten behande-
lingstelling omtrent de omgevingsvergunning kunnen be-
langhebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Aalsmeer. 

verdagen (verlenging) beslisTermijn 
aanvraag omgevingsvergunning

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:
- Aalsmeerderweg tussen 376 en 378, ontvangen op 19 ok-

tober 2011.

WelsTandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

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 ziens-
wijze indienen.

Inzagetermijn tot 9 december 2011
- Kerkweg 7, het vernieuwen en vergroten van een schut-

ting en overkapping.

Ter inzage bij de afdeling diensTverlening, 
Week 45

t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op 
woensdag in Kudelstaart en op donderdag bij 
het poldermeesterplein;

t/m 12 nov Standplaatsvergunning: de verkoop van vis op 
vrijdag en zaterdag bij de Hoogvliet, Beetho-
venlaan (Hornmeer);

t/m 16 nov APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd op 28 
en 29 oktober 2011 tot 02.00 uur aan Crown 
Business Studio’s;

t/m 17 nov Ontwerp uitwerking bestemmingsplan ‘N201-
zone – Green Park Aalsmeer, kavel deelgebied 
10’;

t/m 23 nov Tijdelijke Verkeersmaatregelen: afsluiten Lijn-
baan van 17 t/m 21 oktober 2011 en het   
gedeeltelijk stremmen van de Lijnbaan van 24 
t/m 28 oktober t.b.v. werkzaamheden;

t/m 1 dec Tijdelijke Verkeersmaatregelen: gedeeltelijk 
stremmen Uiterweg t.h.v. nr. 253 op 27 oktober 
2011 t.b.v. werkzaamheden;

t/m 7 dec Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 
Aalsmeer 2012;

t/m 8 dec APV Vergunning: Dorpshuis Kudelstaart voor 
zaterdag 12 op zondag 13 november 2011 tot 
02.00 uur;

t/m 8 dec APV Vergunning: ’t Holland Huys voor vrijdag 18 
op zaterdag 19 november 2011 tot 02.00 uur;

t/m 13 dec APV Vergunning: ontheffing sluitingstijd voor 
de verkoop van aardappelen, groenten en fruit 
op woensdag bij het Poldermeesterplein; 

t/m 21 dec APV Vergunning: ontheffing Sluitingstijd is ver-
leend voor 2012 aan het Wapen van Aalsmeer 
tot 02.00 uur in de nacht van vrijdag op zater-
dag en in de nacht van zaterdag op zondag;

t/m 23 dec Verkeersbesluit aanleggen van een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats: Clematisstraat 31.

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

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.

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

afspraken burgemeesTer en WeThouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fracTiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk 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 volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 22 november en 6 december 
2011.

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

overige lokeTTen en informaTie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven 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. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

servicepunT beheer en uiTvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
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Prijswinnaars van het Aalsmeers Dictee Foto: www.kicksfotos.nl

Zweten op Phalaenopsis en Kalanchoë

Annemarie Braakman weer 
eerste bij Aalsmeers Dictee 
Aalsmeer - Met slechts zes fou-
ten heeft een drietal ‘dictee-speci-
alisten’ het Aalsmeers Dictee ge-
wonnen. Eerste bij de liefhebbers 
werd Annemarie Braakman-Ven uit 
Aalsmeer, die met 13 fout een mooie 
score behaalde. Dat was één meer 
dan vorig jaar, toen zij met twaalf 
fouten de eerste aflevering van het 
Aalsmeers Dictee op haar naam 
schreef. Zaterdag 5 november vond 
de tweede editie plaats, wederom 
georganiseerd door het Aalsmeers 
Boekhuis. 
Net als in 2010 las oud-burgemees-
ter Hoffscholte de dicteezinnen voor. 
Zoon Constantijn schreef ze. Het 
waren er tien, maar in dit toch ge-
ringe aantal kwamen veel moeilijke 
of in elk geval niet-alledaagse woor-
den voor. De specialisten, die soms 

heel Nederland doorreizen om aan 
dictees deel te nemen, hadden het 
vooral moeilijk met typisch plaatse-
lijke woorden. Het thema was niet 
voor niets ‘Cultureel Aalsmeer’. Het 
was zweten op plantennamen als 
Phalenopsis en Kalanchoë; ook de 
Pramenrace, Poelgilderdam en de 
Historische Tuin konden proble-
men opleveren. Met hoofdletters 
geschreven dus, hoewel de Kuns-
troute en Gedichtendag dan weer 
ook met kleine werd goedgerekend. 
Voor de ‘profs’ leverden dicteewoor-
den als bordeauxwijn (met kleine 
letter), graffitikunstenaar, harrypot-
terbril (alles aan elkaar geschreven), 
gin-tonic (met streepje) en roseetjes 
(zonder accent) weinig moeilijk-
heden op. Instinkers waren er ook: 
Costa Ricaanse zangeres, diehards, 

Zuid-Afrikaanse xylofoonspelers en 
eengezinswoningen zijn door me-
nig dicteedeelnemer niet goed ge-
schreven. 
Na het voordragen van de tien re-
gels konden de schrijvers naar het 
naastgelegen Holland Huys voor 
een buffet. Aansluitend maakte 
Joost Hoffscholte daar de winnaars 

bekend en werd het dictee nog 
even dunnetjes overgedaan, maar 
nu toegelicht met de juiste schrijf-
wijze. Hierna was het toch echt tijd 
voor de bekendmaking van de bes-
te ‘dicteetijgers’ die met een luxe 
pen en bloemen werden geëerd. De 
drie dicteespecialisten die het min-
ste aantal fouten maakten zijn Le-

ni Lagerberg uit Lisse, Rein Leent-
faar uit Breskens en Pieter van Die-
pen uit Leiden. Naast Annema-
rie Braakman, de beste deelnemer 
uit Aalsmeer, kwamen Dick Goed-
hart met 20 fouten en mevrouw 
Van Dorst, die 21 fouten maakte, 
als beste uit de bus. Het gemiddeld 
aantal fouten bedroeg 31. 
Volgend jaar wordt er weer een dic-
tee georganiseerd. De foto’s van dit 
jaar zijn te bewonderen op www.
boekhuisaalsmeer.nl

Nieuwbouw 
bij wijkraad
Aalsmeer - De wijkraad Stom-
meer komt op woensdag 16 no-
vember bijeen en gaat praten over 
de nieuwbouwplannen van Tupla op 
het terrein van de Zuiderkerk en de 
Schakel. De discussie zal gevoerd 
worden naar aanleiding van een 
brief van 1 november en de nota 
van uitgangspunten van het college 
van burgemeester en wethouders. 
Daarnaast een mondeling verslag 
en de nieuwsbrief over de succes-
volle oproep om een werkgroep te 
vormen voor de verbetering van het 
Seringenpark en omgeving. Tevens 
is er gelegenheid in te spreken over 
de (on-)veiligheid in de wijk. De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur en 
wordt gehouden in de Parklaan 27.

Automobilist 
onwel in auto
Aalsmeerderbrug – In de late och-
tend van vrijdag 4 november raak-
te een auto van de weg vlakbij de 
Aalsmeerderbrug. 
Het voertuig belandde onderaan 
het talud van de N201, doordat de 
41-jarige bestuurder onwel was ge-
worden. Omstanders hebben de 
automobilist uit Maassluis gehol-
pen om uit de auto te komen. Hij 

was wat verward, maar bleef ver-
der ongedeerd. Ambulanceperso-
neel heeft zich verder over de man 
ontfermd.
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AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

nIEUWE
MUzIkAlE bEEldjES

PEr STUk: E8,95

PlECTrUM
POrTEMOnnEE

MET 12 PlECTrUMS: E5,95
nIEUW:

kEybOArd CASIO
CTk 3200

ClEAnInGSET
vOOr GITAAr:

E6,50

SInT TIPS SInT TIPS SInT TIPS SInT TIPS SInT TIPS SInT TIPS

Muziek/Cabaret
Vrijdag 11 november:
* Band De Kast met Welkom Thuis 
in Crown Theater Aalsmeer, Van 
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Pianogala in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 20.30u.
* Praamavond met dj Elmar in café 
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21.30u.
* Glasshouse en The Red 17 live in 
N201, Zwarteweg. Open 21u.
Zaterdag 12 november:
* De eenzaamheid van de priemge-
tallen in Crown Theater Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Estafettemiddag met gastdj en 
kidsboetclub, 16-19u. in de Praam, 
Zijdstraat. V/a 22u. Alle 13 fout met 
dj Jochem van Leeuwen.
* Cabaret De Ministers met Zee-
koorts in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Markt-
straat vanaf 21.30u.
* Hardnoize in N201 met o.a. dj Jor-
D in N201, Zwarteweg. Vanaf 22u.
Zondag 13 november:
* Dubbelconcert voor nieuwe vleu-
gel in orgel met Hanneke Maarse 
en Theo Griekspoor in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad v/a 15u.
* Tish Hinojosa en Marvin Dijkhuis 
live in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 15u.
* KCA klassiek concert met Amster-
dam Wind Quartet in Oud Katholie-
ke Kerk, Oosteinderweg 394. Aan-
vang: 15.30u.
* Live muziek o.l.v. zanger en drum-
mer Leo Lauffer in Blitzz, Markt-
straat van 16 tot 19u.
Vrijdag 18 november:
* Cabaretier Eric Koller in Crown 
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u. 
Daarna afterparty in 7Street met 
band Sweers, comedian Harry En-
gels en zangers Eric en Marco.
* Praamavond met feestdj Joost in 
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 19 november:
* Seth Gaaikema ‘Het mooiste komt 
nog’ in Crown Theater Aalsmeer, 
Van Cleeffkade 15. Vanaf 20u.
* Saturday Night Fever in de Praam, 
Zijdstraat vanaf 22u.
Zondag 20 november:
* Niels presenteert met Jasper v/d 
Veen in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 15.30u.

Exposities
Tot en met 15 januari:
* Nieuwe expositie met werken van 
Nico en Jeane Vrielink in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
elke zaterdag en zondag van 13 tot 
17u. Zondagmiddag 13 november 
opening.
Zaterdag 12 november:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 
Verkoop boeken en modellen.
Tot en met 4 december:
* Foto’s en tekeningen van Paul Ci-
troen en Juul van den Heuvel in Het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open 
donderdag tot en met zondag 14-
17u. 
* Dierenportretten door kinderen 
uit Rusland op Kinderkunstzolder 
in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open iedere do. t/m zo. 14-17u. Te-
keningen te koop. Opbrengst voor 
stichting Tsjernobyl.

Diversen
Donderdag 10 november:
* Speelavond Oude Spoorbaan in ‘t 
Anker, Oosteinderweg 273, 19.30u.
* Kaartavond Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Sjoelavond in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 11 november:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 12 november:
* Bazaar in en bij Doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat, 10.30 tot 17u.
* Kwartmarathon klaverjassen bij BV 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan 3 van 10 tot 16u.
* Aankomst sinterklaas in Centrum, 
Kanaalstraat, bij zorgcentrum om 
14u. Daarna feest voor kids in ge-
meentehuis.
* Start carnavalsseizoen Pretpeur-
ders in Dorpshuis Kudelstaart. Aan-
vang: 20.11u.
Zondag 13 november:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rij-
senhout van 9.30 tot 13.30u.
Maandag 14 november:
* Koppelklaverjassen Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Speelavond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 20u.
Dinsdag 15 november:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Ba-
ken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Ie-
dere dinsdag.
* Speelavond BV Ons Genoegen in 
OTT Hortensialaan vanaf 19.30u.
Woensdag 16 november:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in 
Mikado, Catherina Amalialaan. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 17 november:
* Ouderensoos v/a 14u. en sjoe-
lavond v/a 20u. Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat.
* Wandelgangendiner bij ‘t Wapen, 
Halve Maen, Oude Veiling, Holland 
Huys en Straq in Centrum van 18 tot 
23u. Met live-muziek van 19 tot 22u.
* Bingo-avond in grand café Crown 
Centre, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Beaujolais Primeur proeverij in ca-
fé de Praam, Zijdstraat v/a 20u.
* Sintkienavond Supporters Vereni-
ging in Dorpshuis Kudelstaart van-
af 20.30u.
Vrijdag 18 november:
* Koppelklaverjassen bij VZOD in 
clubhuis Wim Kandreef v/a 20u.
Zaterdag 19 november:
* Speelgoedbeurs BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan. Verkoop 
10.30 tot 12u.
* Aankomst sinterklaas in Ku-
delstaart, loswal Herenweg om 
14.15u. Daarna feest in Dorpshuis 
voor kinderen tot 16.30u.
Zondag 20 november:
* Vertelvoorstelling over Amster-
dam door Wim Weijsman en Gerard 
Voortallen in Dorpshuis Kudelstaart. 
Aanvang: 14u.
* Benefietveiling kindertekenin-
gen uit Wit-Rusland. Thema: Win-
tersprookjes. Met veilingmeester 
Jan-Pieter Glerum. In Oude Raad-
huis, Dorpsstraat vanaf 14u. 

Vergaderingen
Donderdag 10 november:
* Begrotingsraad in gemeentehuis 
van 14 tot circa 18.30u.
Woensdag 16 november:
* Bijeenkomst wijkraad Stommeer in 
Parklaan 27. Vanaf 19.30u.

Life’s too short for us en Monomania trakteerden afgelopen vrijdag 4 novem-
ber op stevige en energieke punkpop in de N201. De bezoekers in het jonge-
rencentrum genoten van de optredens van deze twee bands, die beiden al ve-
le podia in Nederland hebben betreden. Nagenoeg iedere vrijdagavond pre-
senteert de N201 live muziek. Voor wie graag leuke, veelal beginnende, band-
jes ziet optreden, is het jongerencentrum aan de Zwarteweg het adres. Voor 
informatie en de agenda: www.n201.nl. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Dynamische en meeslepende rock
Glasshouse en The Red 17 
vrijdag live in de N201
Aalsmeer - De N201 is komen-
de vrijdag 11 november volledig in 
de ban van de band Glasshouse en 
de Uithoornse winnaars van de Rob 
Acta Award 2010: The Red 17. Glas-
shouse is een alternatieve pop/rock 
band uit Amsterdam. De band is al 
jaren druk bezig met het schrijven 
van eigen nummers en heeft inmid-
dels opgetreden in onder andere 
Paradiso, Panama en live op 3FM en 
RTL 7. Ook stond de band op Luna 
Pop en speelde in het voorprogram-
ma van Di-rect. De invloeden van de 
band zijn divers: Radiohead, Peop-
le In Planes, Death Cab For Cutie, 
dEUS, Wintersleep, Dredg en Pink 
Floyd. Live optredens zijn het be-
langrijkst voor Glasshouse, op het 
podium speelt de band op zijn best. 
The Red 17, grotendeels afkom-
stig uit Uithoorn, speelde hun eer-
ste show op 17 december 2009, de-

zelfde dag waarop de naam van de 
band officieel werd. Van de eerste 
show naar ‘headlining artist’ op één 
van de grootste festivals in Holland, 
de band deed het in maar liefst 9 op-
tredens. Na het winnen van Neder-
lands prestigieuze Rob Acda Award 
opende The Red 17 Bevrijdingspop 
Haarlem. In het voorjaar van 2011 
is de single ‘Move On’ uitgebracht. 
De single en de bijbehorende video-
clip werden uitgebracht op de web-
site van The Red 17. Met energieke 
pop-rock probeert de band het gro-
te publiek te betrekken bij dat unie-
ke The Red 17 gevoel: Veel energie, 
passie en euforie. 
Aanstaande vrijdag 11 november 
bruist de N201 van de dynamische 
en meeslepende rock! Het jonge-
rencentrum aan de Zwarteweg is 
open vanaf 21.00uur en de entree 
is 3 euro. 

Zondag opening nieuwe expositie
Nico Vrielink met muze 
Jeane in Sous-Terre
Aalsmeer - Zondag 13 november 
opent Sous-Terre haar nieuwe ex-
positie. De galerie is bijzonder ver-
heugd dat zij voor het eerst werk 
kan laten zien van de wereldwijd be-
kende schilder Nico Vrielink. Verras-
send is dat hij samen met zijn muze 
en echtgenote Jeane Vrielink-Seah 
exposeert. Jeane maakt sculptu-
ren in brons en steen en ook siera-
den. Als extra zijn er nieuwe glasob-
jecten te bewonderen van Louis La 
Rooy. Iedereen wordt van harte uit-
genodigd om tussen 13.00 en 17.00 
uur kennis te komen maken met de 
kunstenaars en hun werk. Verhin-
derd bij de opening? De expositie 
loopt tot en met 15 januari. De voor-
bezichtiging is zaterdag 12 novem-
ber. Nico Vrielink is internationaal 
één van de bekendste en best ver-
kopende Nederlandse schilders. In 
1958 geboren in Reusel (NB) volg-
de hij zijn opleiding aan de Acade-
mie voor Schone Kunsten in Aren-
donk, België. Halverwege de jaren 
tachtig leerde hij Jeane Seah, gebo-
ren in Singapore, kennen. Vanaf dat 
moment is zij zijn muze. Vol over-
gave en passie portretteert hij zijn 
‘droomechtgenote’. Het heeft hem 
een immens grote kring van bewon-
deraars en kopers gebracht. Na ve-
le jaren model voor Nico te zijn ge-
weest, ontwikkelde Jeane haar ei-
gen artistieke talenten. Zij ontdek-
te brons en natuurlijke materialen 
om zichzelf uit te drukken. De ste-
nen waarin zij werkt laat zij in de 
natuurlijke vorm. Zij probeert ‘de 
boodschap’ die iedere steen heeft 
te ontdekken en maakt gebruik van 
de structuur die de steen zelf heeft. 
Haar sculpturen zijn heel persoon-

lijk en direct. Ook in haar sieraden 
verwerkt zij stenen, het zijn in haar 
eigen woorden sculpturale juwelen. 
Jeane exposeert inmiddels wereld-
wijd. Trouwe bezoekers van Sous-
Terre kennen het werk van Louis La 
Rooy. Al een aantal jaren exposeert 
hij hier zijn prachtig gekleurde glas-
objecten. Hij ontwerpt en produ-
ceert zijn sculpturen bij glasstudio 
Van Tetterode in Amsterdam. Ook in 
zijn nu geëxposeerde nieuwe werk 
zal onder meer zijn zo kenmerken-
de roll-up techniek te zien zijn. Ga-
lerie en beeldentuin Sous-Terre aan 
de Kudelstaartseweg (tegenover de 
watertoren) is iedere zaterdag en 
zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Of op afspraak via 0297-364400 of 
info@galerie-sous-terre.nl.

Concert Tish Hinojosa en 
Marvin Dykhuis zondag
Aalsmeer - Aanstaande zon-
dagmiddag 13 november verzor-
gen Tish Hinojosa en Marvin Dyk-
huis een concert in de Oude Vei-
ling in de Marktstraat. Het optreden 
begint om 15.00 uur. Tish Hinojosa 
brengt als geen ander een sublieme 
mix van folk, country, pop en latino-
muziek ten gehore. Haar bijnaam is 
niet voor niets ‘Texaanse nachte-
gaal’. Sinds haar debuut cd Home-
land (1990) heeft Tish een hele trou-
we schare volgelingen, die heel veel 
plezier beleven aan haar optredens.. 
De begeleiding tijdens dit concert 
wordt verzorgd door één van de 

echte maestro’s uit Austin: Marvin 
Dykhuis. Een fenomenale gitarist die 
weet hoe belangrijk een goede side-
man is. Enkele artiesten die zonder 
hem veel minder goed geklonken 
zouden hebben zijn: Jimmy LaFave, 
Bruce Robison, Charlie Robison, Ray 
Wylie Hubbard, Peter Rowan, James 
McMurtry en nog heel veel meer. 
Het wordt vast en zeker weer een 
onvergetelijke Americana-middag. 
Alvast noteren: Zondagmiddag 11 
december: Ray Bonneville. Iedereen 
is van harte welkom. Kaarten reser-
veren kan via 0297-368378 of info@
deoudeveiling.nl.

Sinterklaas en ‘alle 13 fout’ 
dit weekend in de Praam
Aalsmeer - Sinterklaas komt en 
een fout weekend wordt gevierd in 
danscafé de Praam in de Zijdstraat.
Maar eerst staat vanavond, don-
derdagavond 10 november, vanaf 
20.00 uur weer een gezellige bin-
goavond met veel leuke prijzen on-
der leiding van Michel Wiesener op 
het programma. Op vrijdag 11 no-
vember komt DJ Elmar draaien in de 
Praam. Toen Elmar 14 was is hij ook 
begonnen met het draaien van klas-
senfeesten en kinderdisco’s. Inmid-
dels heeft hij al in honderden disco’s 
gedraaid voor jong en oud, van brui-
loft tot schoolfeest en alles wat daar 
tussenin zit. En hij laat alweer vijf 
jaar het publiek in de Praam dansen 
op zijn muziek. 

Kidsboetclub open
Zaterdagmiddag 12 november is er 
na de Intocht van Sinterklaas van 
15.00 tot 19.00 uur weer estafette-
middag in café de Praam met deze 
middag Gast DJ Carlo Eveleens. Net 
als vorig jaar zal hij weer met velen 
pieten achter de draaitafels van de 
Praam plaatsnemen. Natuurlijk is de 
Kidsboetclub ook geopend die ge-
heel in het teken staat van de In-

tocht van Sinterklaas. Er worden ve-
le activiteiten voor de kinderen ge-
organiseerd. Zij kunnen onder an-
dere hun pietendiploma behalen 
met diverse spelletjes. Er vallen ook 
prijsjes te winnen. En kan er uiter-
aard heerlijk gedanst worden op de 
dansvloer onder de discobollen en 
discolampen op Sinterklaas muziek 
en afgesloten wordt met een leu-
ke Sinterklaasfilm. Zaterdagavond 
is het weer party time met ‘Alle 13 
fout’ met een verloting van 13 foute 
prijzen onder leiding van DJ Jochem 
van Leeuwen. Dus wil jij kans ma-
ken op zo’n geweldige prijs? Kom 
dan in een super foute outfit naar 
café de Praam. Overigens niet ver-
plicht, maar wel sfeervol.

Beaujolais Primeur
Volgende week donderdag 17 no-
vember is het Beaujolais Primeur 
Nouveau avond vanaf 18.00 uur. Wil 
jij dit meemaken? Stuur dan een e-
mail naar info@cafedepraam.nl dan 
worddt voor een uitnodiging ge-
zorgd. En wil jij ook een keer schit-
teren als gast DJ in café de Praam?! 
Dat kan op zaterdagmiddag. Meld je 
aan bij de barmedewerkers! 

Pianogala en De Ministers
Aalsmeer - Op vrijdag 11 novem-
ber zal Aalsmeers muzikaal talent 
weer van zich gaan laten horen in 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat tijdens het jaarlijkse pia-
nogala. Er zijn legio muzikanten. Er 
wordt op verscheidene instrumen-
ten gespeeld en er wordt veel ge-
zongen. Het repertoire loopt uit-
een van jazz, via klassiek, folk, klez-
mer naar pop muziek. Veel acts zijn 
doordrongen van de nodige hu-
mor. Er mag gelachen, geborreld en 
meegezongen worden. De avond 
wordt georganiseerd en gepresen-
teerd door Lisa Kaaijk en zal worden 
afgesloten worden door een gewel-
dig swingend jazz kwartet met Hans 
Brouwer op bas, Chris Dee op saxo-
foon, Cees Diepeveen op piano en 
Goos Kaaijk op drums. Zaal open 
20.00 uur, aanvang pianogala 20.30 
uur. De toegang is gratis.

Theaterprogramma Zeekoorts
Zaterdagavond 12 november wordt 
cultureel café Bacchus bezocht 

door De Ministers. Zij brengen een 
avontuurlijk theaterprogramma on-
der de titel ‘Zeekoorts’. Het theater-
programma ademt de geur van de 
zee. Hoe zou het zijn het ruime sop 
te kiezen en alles achter te laten, de 
woelige baren van de stad te ont-
vluchten en vrede te vinden op een 
vreemde kust, of op de bodem? Ba-
lancerend tussen melancholie en 
droogkomische verhalen wordt het 
publiek meegenomen in de beto-
vering van Zeekoorts. Met speciale 
rollen voor de dichter/scheepsarts 
Slauerhoff, een wereldberoemde 
toren en onvermijdelijk: de zee. De 
Ministers bestaan uit Tim Driessen 
op zang en gitaar, Joop Leemans op 
gitaren en zang, Walter Wilhelm op 
bas en Chris van der Meer op drums 
en percussie. Cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat gaat open 
om 20.30 uur. Aanvang voorstelling 
21.00 uur. 
Toegang: 10 euro per persoon. Kaar-
ten reserveren is mogelijk via www.
cultureelcafebacchus.nl. 

Vrijdag en zaterdag voorstellingen
De Kast in Crown Theater
Aalsmeer - Op vrijdag 11 novem-
ber brengt De Kast het programma 
‘Welkom Thuis’ in het Crown theater. 
De Kast verkreeg grote populariteit 
door krakers als: In Nije Dei, Hart 
van mijn Gevoel, Eltse Grins Foar-
by, Woorden Zonder Woorden, In de 
Wolken en Raak. Tijdens hun ‘Wel-
kom Thuis’ theaterconcert kan het 
publiek zowel van het oude als het 
nieuwe repertoire genieten. Met Syb 
van der Ploeg, Kees Bode, Peter van 
der Ploeg, Sytse Broersma en Nico 
Outhuijse. 

Eenzaamheid van priemgetallen
Wegens lovende recensies van de 
pers en enthousiaste reacties van 
het publiek brengt Matzer Theater-
producties de toneelvoorstelling ‘De 
eenzaamheid van de priemgetallen’, 
naar het boek van Paolo Giordano, 

in reprise. De voorstelling, met Lot-
tie Hellingman, Marijn Klaver, Wol-
ter Muller en Laurence Roothooft, 
is zaterdag 12 november te zien in 
Crown theater Aalsmeer. De een-
zaamheid van de priemgetallen ver-
telt het verhaal van Alice en Mat-
tia, die elkaar op de middelbare 
school ontmoeten. Er ontstaat een 
merkwaardige vriendschap. Ze voe-
len zich vanaf de dag van hun ont-
moeting wezenlijk verbonden. Zo-
als tweelingpriemgetallen horen ze 
bij elkaar, maar door littekens uit het 
verleden slagen zij er nèt niet in om 
echt in contact met elkaar te komen. 
Bezoek de website www.crownthe-
ateraalsmeer.nl voor het boeken van 
kaarten en voor het volledige pro-
gramma. Tickets kunnen ook be-
steld worden via 0900-1353. Start 
avondvoorstellingen om 20.00 uur.

KCA-concert zondag
Amsterdam Wind Quartet 
in Oud Katholieke Kerk
Aalsmeer - Vijf enthousiaste jonge 
musici geven zondagmiddag 13 no-
vember een concert in de Oud Ka-
tholieke Kerk. Tim Wintersohl op 
fluit, Marije Clemens op hobo, Han-
ka van Doesum-Clout op klarinet, 
Ellen Bayens op hoorn en Marijke 
Zijlstra op fagot, hebben een leeftijd 
die rondom de dertig ligt. Zij volg-
den hun opleiding op verschillende 
conservatoria in Nederland en vijf 
jaar geleden richtten zij hun eigen 
ensemble op.
Sindsdien geven zij concerten op 
podia door heel Nederland, De vijf 

blazers van het Amsterdam Wind 
Quintet verrassen hun publiek 
graag met onbekende composities 
en nieuwe arrangementen. Het pro-
gramma dat zij zondag presenteren, 
ligt geheel in die lijn. Het bestrijkt 
vier eeuwen muziek, van Vivaldi tot 
Rossini en van Sweelinck tot Rönt-
gen en Hugo de Groot. Het KCA 
concert begint zondag om 15.30 
uur in de Oud Katholieke kerk aan 
de Oosteinderweg 394. Losse kaar-
ten kosten 15 euro en zijn voor niet-
abonnementhouders te reserveren 
bij Nico de Groot via 0297-324160.
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Seizoensopening carnaval 
zaterdag in Dorpshuis
Kudelstaart - Nu de zomer toch 
echt voorbij is, bereid carnavalsver-
eniging De Pretpeurders zich voor 
op het nieuwe carnavalsseizoen 
dat geopend wordt met het tra-
ditionele elfde van de elfde feest. 
Op zaterdag 12 november gaat het 
carnavalsseizoen in Kudelstaart 
van start. Om 20.11 uur openen de 
deuren van het Dorpshuis om on-
der muzikale begeleiding van DJ 
Maarten verscheidene officiële 
verrichten te plegen. Belangrijkste 

vraag is natuurlijk: wat is het the-
ma van komend carnavalsseizoen? 
Maar dit jaar krijgt carnavalsver-
eniging de Pretpeurders naast een 
nieuwe jeugdprins en –prinses, 
ook een nieuwe prins Carnaval. De 
Pretpeurders nodigen dan ook een-
ieder uit om gezellig mee te komen 
feesten en het nieuwe carnavals-
seizoen in te luiden. 
Kaarten zijn nog te koop bij Cafe-
taria Family Kudelstaart à 10 euro 
per stuk.

Zaterdag modellen- en 
boekenverkoop bij Crash
Aalsmeerderbrug – Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-’45 organiseert aanstaande 
12 november een boeken- en mo-
dellenverkoop. Nieuwe en tweede-
hands boeken en modellen wor-
den voor een zeer aantrekkelijke 
prijs aangeboden. Dit is voor geïn-
teresseerden een goede kans om 
voor weinig geld een cadeau voor 
de feestdagen aan te schaffen of 
de collectie aan te vullen. De op-
brengst komt ten goede aan het 
werk van het museum. Het Crash 
’40-’45 Museum aan de Aalsmeer-
derdijk 460 is zaterdag geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. In de afgelopen 
jaren heeft het museum een grote 
collectie boeken en een modellen-
verzameling opgebouwd. Er worden 
veel boeken aangeboden door ver-
zamelaars die ‘de zolder opruimen’ 
en Crash is daar heel blij mee. 

De boeken die belangrijk zijn voor 
de luchtoorlog- en verzetsgeschie-
denis krijgen een plaats in de Crash 
bibliotheek, maar vaak is er spra-
ke van ‘dubbelen’. Met de schenker 
wordt altijd besproken of de boe-
ken die Crash dubbel heeft, te koop 

aangeboden mogen worden en die 
verkoop komt uiteraard ten goe-
de aan het werk van het museum. 
Er zijn historische boeken, maar ook 
oorlogsromans te koop. Ook heeft 
Crash een bescheiden winkel waar 
ook nieuwe boeken en DVD‘s over 
de oorlog en het verzet te vinden 
zijn. Deze nieuwe boeken worden 
tijdens deze dag met korting aan-
geboden. Tevens is de afgelopen ja-
ren een behoorlijk collectie ontstaan 
van vliegtuigmodellen en militai-
re voertuigen, modern en historisch 
die aan Crash zijn geschonken, dan 
wel uit erfenis verkregen en die niet 
opgenomen kunnen worden in de 
collectie. Ook hier is met de schen-
kers of familie de afspraak gemaakt 
dat een ‘surplus’ mag worden ver-
kocht aangezien het werk van Crash 
hiermee wordt gesteund. Het betreft 
verschillende categorieën: onge-
bouwde modellen (voor de kenner 
bouw kits), gebouwde modellen en 
kant en klare modellen. Voor meer 
informatie over de collectie van het 
museum en het werk van de stich-
ting Crash ’40-’45 kan gekeken wor-
den op de website www.crash40-45.
nl.

Davanti winnaar eerste 
Festival of Equal Voices!
Aalsmeer - Op 5 november vond 
in Hengelo voor het eerst het Festi-
val of Equal Voices plaats voor klei-
ne ensembles, minimaal 8 en maxi-
maal 20 leden, van gelijke stem-
men in het meer klassieke genre. 
Het festival is bestemd voor deelne-
mers uit Duitsland, Vlaanderen en 
Nederland en bestaat uit een con-
cours en afsluitend een concert ver-
zorgd door het winnende vrouwen- 
en mannenkoor. Ieder ensemble 
mocht 20 minuten zingen en had op 
het programma een inzingwerk, een 
werk van een componist uit eigen 
land, een bewerking van een volks-
lied uit eigen land en twee werken 
naar keuze. De 16 vrouwen van Da-
vanti, onder leiding van hun nieu-
we dirigent Oscar Mario Echever-
ry Bernal, werd door de jury uitge-
roepen tot winnaar en beschreven 
als een ‘voortreffelijk koor dat be-
zield en geconcentreerd ècht sa-
men musiceerde’. Ook merkte de ju-
ry op dat Davanti plezier heeft in het 
zingen en dat wist uit te stralen naar 
het publiek.

Najaarsconcert 
Voor wie geen kans heeft gezien de 
dames in Hengelo te horen is er nog 
een herkansing. Davanti zal het pro-

gramma van het concours ook zin-
gen tijdens het najaarsconcert van 
het Nederlands Concert Mannen-
koor (NCM). Het concert met dit 
ruim 100 man sterke ensemble ge-
oefende zangers van nationale al-
lure vindt op 26 november plaats 
in de Open Hof kerk in de Ophe-
lialaan 247. Het repertoire van het 
NCM bestaat uit religieuze liede-
ren, spirituals, klassieke werken, ge-
deelten uit opera’s, musicals en an-
dere vormen van lichte muziek. Het 
OCM staat onder leiding van Jim-
co Zijlstra en vaste begeleiders zijn 
Jan Lenselink op de vleugel en An-
dré van Vliet aan het orgel. Davan-
ti zing overwegend klassieke mu-
ziek, soms met een knipoog. De da-
mes zingen vooral a-capella en wor-
den bij enkele stukken op de vleu-
gel begeleid door Theo Griekspoor. 
Het belooft een programma van ver-
assende kwaliteit en variëteit met 
hoogstaande optredens van twee 
topkoren! Het concert begint om 
19:30 uur. Kaarten kosten 12.50 eu-
ro en zijn te koop via davanti@hot-
mail.nl of telefonisch te bestellen via 
06-30155387. Ook zijn er kaarten te 
koop bij het Boekhuis in het Cen-
trum, Primera in Oost), en Gall&Gall 
in Kudelstaart. 

Team King Pelican wint 
zevende Joppe popquiz
Aalsmeer - Voor de zevende keer 
is afgelopen zondag 6 november de 
Joppe Popquiz gehouden. De quiz, 
gemaakt door Stella Calvetti, Elmer 
Stokkel en Joppe-eigenaar Jan van 
Schuppen, bestond uit veel beeld- 
en geluidsfragmenten, videoclips 
zonder geluid, verschillende intro’s 
en outro’s en onder andere CD hoe-
zen zonder teksten. In het goed ge-
vulde café werden de hersenen ste-

vig gekraakt voor de vele breinbre-
kers over muziek. Uiteraard werd 
door de teams flink overleg gevoerd 
voordat de juiste antwoorden wer-
den gepresenteerd. In totaal be-
stond de quiz uit dertien ronden. 
Rond half twaalf was de bekend-
making. 
Het team King Pelican heeft de wis-
seltrofee in ontvangst mogen ne-
men!

Vader en zoon geven concert!
Aalsmeer - Vader Henk en zoon 
Leonard Trommel verzorgden afge-
lopen vrijdag 4 november een orgel- 
en celloconcert in de Doopsgezin-
de kerk. 
Onder andere bracht het tweetal 
een romantische sonate van Oscar 
Wermann en onder andere een mo-
dern werk van Gunther van Rap-
hael. Naast samen op het podi-

um, traden zowel Henk als Leonard 
ook solo op. Het aantal bezoekers 
had meer mogen zijn, de zaal was 
voor iets meer dan de helft gevuld. 
U heeft wat gemist, want alle aan-
wezigen waren na afloop unaniem 
eens naar een uniek en mooi con-
cert te zijn geweest! 

Foto: www.kicksfotos.nl.

Volop muziek tijdens 
benefiet voor Nepal
Aalsmeer - Zowel in de grote zaal 
op de eerste etage, als de caféruim-
te beneden van de Oude Veiling 
stonden afgelopen zaterdag 5 no-
vember in het teken van Nepal. Een 
groot aantal bands en artiesten ver-
zorgde belangeloos optredens voor 
kindertehuis Chitwan House in Ne-
pal. En wie van beneden naar boven 
liep trof in de gang het ‘winkeltje’ 
van Raju aan met een uitgebreide 
collectie instrumenten, sieraden en 
breiwerken uit Nepal. Het publiek 
werd getrakteerd op muziek van de 
leuke, nieuwe coverband The Red 
Maddies, het Katelijne van Otterloo 
kwartet, de viermansformatie van 
zangeres en gitariste Sas, traditio-
nele nummers van Red & Blues en 
stevige blues en rock van Beaver-
hunt. Naast diverse lekkernijen uit 
Nepal kreeg de avond nog een dui-
delijk Nepalees en Aziatisch tintje 
door optredens van buikdanseres 
Cassandra en een groepje Nepale-
se zangeressen en zanger. Voor 7,50 
euro entree per persoon maakten 
de bezoekers deze gezellige avond 
vol muziek mee. De opbrengst van 
de entreegelden en het gedoneer-
de in de fooienpot gaan in z’n ge-
heel besteed worden aan onder-

steuning van kinderen in Nepal. Net 
als vorig jaar is bij de Stichting Ont-
wikkelingssamenwerking Aalsmeer 
een aanvraag ingediend om de op-
brengst te verdubbelen. De kinde-
ren in Nepal kunnen rekenen op 
een mooi bedrag voor scholing, 
voeding, kleding, etc. En, de bezoe-
kers, die hebben een hele leuke en 
gevarieerde benefiet beleefd!

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zon-
dag 13 november weer een gezel-
lige beurs. Het is wel niet de groot-
ste, maar wel de gezelligste van de 
hele omtrek. Op de beurs kunnen 
bezoekers kennis maken de meest 
uiteenlopende vogels, zoals kana-
ries, parkieten, tropische vogels, 
grote parkieten en papagaaien. De 
vereniging heeft enkele handelaren 
uitgenodigd, maar ook door de le-
den zelf gekweekte vogels worden 
te koop aangeboden. Tevens is er 

iemand die voer en vogelaccessoi-
res te koop aanbiedt. Wie met deze 
prachtige hobby wil beginnen, kan 
zich wenden tot leden de vereni-
ging. Zij zullen de vogelhouders in 
spé met raad en daad bij staan. De 
vogelbeurs wordt gehouden van 
9.30 tot 13.30 uur in het gebouw 
van voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje. 

De entree is 50 eurocent. Voor ver-
dere informatie kan gekeken wor-
den op www.derijsenvogel.com.

Het winnende team King Pelican met Marco, Ab, Gert, Nicolet en Kim.

Zaterdag met The Magic Show
Weer Hardnoize in N201
Aalsmeer - Hardnoize is inmid-
dels een begrip in Aalsmeer en 
omstreken. Het maandelijks te-
rug kerend concept in N201 met 
het beste wat er momenteel op 
hardstyle gebied te krijgen is. Na-
tuurlijk zijn steevast de resident 
DJ’s Jor-D uit Kudelstaart, Rosko 
uit Hoorddorp en Thosba uit Am-
stelveen achter de dj-booth te vin-
den, regelmatig vergezeld door 
topartiesten uit de Nederlandse 
hardstyle scene. Bovendien zullen 
er ook veel nieuwe gezichten ach-
ter de knoppen te zien zijn de ko-
mende tijd want N201 is voortdu-
rend op zoek naar nieuw talent in 
de regio! Zaterdag 12 november is 
het weer zover en deze keer met 
dj’s Mind.Illusion en Tartaros. Zij 
horen bij het vaste dj-team van de 
populaire hardstyle radioshow The 
Magic Show en trekken momen-
teel het land in om menig feest-
je op zijn kop te zetten! The Ma-
gic Show is de afgelopen jaren uit-
gegroeid tot de bekendste radio-
show in de hardstyle scene. De 

show, die elke maandagavond 
wordt uitgezonden op Q-dance ra-
dio, houdt elke keer weer duizen-
den luisteraars aan hun speakers 
gekluisterd. Elke week staan twee 
vaste resident DJ’s van The Magic 
Show, samen met een top artiest 
uit de scene, klaar om iedereen te 
trakteren op de vetste beats. De 
andere dj’s die zaterdag acte de 
présence geven zijn El Dani en Te-
knizion. Twee jonge hardstyle ta-
lenten die zichzelf zullen bewijzen 
voor de nieuwe generatie opko-
mend talent! Alle dj’s draaien back 
to back en zullen de hele avond 
het gas erop houden met de beste 
hardstyle, raw hardstyle, hardjump 
en hardcore van dit moment. Aan 
de deur is de entree 7,50. Er zijn 
goedkopere kaarten in omloop van 
5 euro. Als je die weet te bemach-
tigen en toont bij de entree kom je 
dus met 2,50 euro korting binnen. 
Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij 
N201 en alle dj’s. Het feest begint 
om 22.00 uur en de minimumleef-
tijd is 16 jaar, legitimatie verplicht.

Zaterdag bruisende bazaar bij 
Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer -Zaterdag 12 novem-
ber is de jaarlijkse bazaar van de 
Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat. De bazaar begint om 
precies om 10.30 uur. De opbrengst 
van deze dag gaat voor 50 procent 
naar de Doopsgezinde Gemeen-
te zelf. De overige 50 procent gaat 
naar een achttal goede doelen. De 
uiteenlopende projecten die finan-
cieel ondersteund worden hebben 
als gemeenschappelijk doel de om-
standigheden van de betrokken 
mensen te verbeteren. Op de ba-
zaar zijn vele verschillende mark-
ten. 
Met name mogen de boeken- 
en rommelmarkt genoemd wor-
den naast de tweedehands kle-
dingbeurs. Ook voor grammofoon-
platen, cd’s en dvd’s is de bazaar 
hét adres. Maar op een bazaar in 
Aalsmeer mogen vanzelfsprekend 
de bloemen en planten niet ontbre-
ken. Coördinator van de bloemen 
en planten, Howard Maarsen hier-
over: “We hebben gelukkig jaarlijks 
de medewerking van verschillen-
de kwekers en exporteurs om goe-
de kwaliteit te leveren voor een re-
delijke prijs.” Bloemenverkoper van 
het eerste uur Coos Buis vult aan: 
“De bloemen in mijn stal zijn altijd 
goed. En ik vind het een sport om 
niemand naar huis te laten gaan 
zonder bloemen.” Een bijzondere 
attractie op de bazaar is het bijna 
altijd draaiende Rad van Avontuur 
in het restaurant. Er zijn prachti-
ge prijzen winnen. Uniek zijn de 
te winnen prachtige Doopsgezin-
de Quilts. Maar ook is er een week-
end naar Londen met de Stenaline 
te winnen, een diner voor twee, een 
rijk gevulde boodschappenmand 
en nog veel meer. Vanzelfsprekend 
wordt de jeugd niet vergeten en 
zijn er genoeg leuke activiteiten. Er 
wordt veel verwacht van het nieu-
we Wii-spel. En uit nostalgische 
overwegingen is er dit jaar de te-

rugkeer van de waterteil. Dat is ook 
een bewijs dat het op de bazaar 
niet alleen maar gaat om het geld. 
Tot en met vrijdag 11 november 
13.00 uur kunnen overigens nog 
spullen, mits schoon en in deugde-
lijke staat, ingeleverd worden bij de 
kerk in Zijdstraat 53-55. Vijftig pro-
cent van de opbrengst van de ba-
zaar wordt verdeeld over een acht-
tal goede doelen, te weten: Stich-
ting Camelia in Indonesië, Ruth Mi-
rabel Cruz in Honduras, Stichting 
Chamavita in Tanzania, Stichting 
Kinkole in Congo, Vredesactiviste 
Diet Koster in Palestina, Doopsge-
zind WereldWerk, Adoptieprogram-
ma IMO enInloophuis Almere. De 
overige vijftig procent is voor het 
onderhoud van de kerkgebouwen 
van de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer zelf. De kerkgebou-
wen zijn op zaterdag echt voor ie-
dereen open. Wie voor het grootste 
assortiment op de diverse markten 
komt, doet er goed aan vroeg te ko-
men. Voor voordeligste pakketdeals 
is het laatste uur de beste bezoek-
tijd. De bazaar is voor jong tot oud 
en duurt tot 17.00 uur. 

Voor verdere informatie of vragen, 
kan contact opgenomen worden 
met Elise Moolhuijsen-Eveleens via 
0297–340684.

Film- en Videoclub Aalsmeer
Werkavond interviews maken
Aalsmeer - Maandagavond 14 no-
vember komt de nestor van NH’63 
Piet van Eerden een werkavond in-
terviews maken bij de F&VA verzor-
gen. Voor het filmen van een goed 
interview komt er wel wat meer bij 
kijken dan het maken van een va-
kantiefilm. Op de clubavond van 13 
oktober hebben de clubleden drie 
werkgroepen samen gesteld die ie-
dere een korte documentaire gaan 
maken. De onderwerpen die ge-
kozen zijn onder andere het Aqua-
duct en de nieuwe 201, de Spil in 
Kudelstaart en het Oude Raadhuis 
in het Centrum. Hierbij zal de infor-
matie over het maken van een goed 
interview zeker van pas komen.De 
F&VA is nog steeds op zoek naar 
nieuwe leden. Mensen die geïnte-

resseerd zijn in het filmen met een 
videocamera zijn van harte welkom 
op een van de komende clubavon-
den. Vooral het monteren en toe-
voegen van muziek op een PC van 
video-opnamen die gemaakt zijn 
met de nieuwste HD camera’s ge-
ven nog wel eens wat problemen. 
Op de videoclub kan men te ra-
de gaan bij één van de deskundi-
ge clubleden. 
De Clubavonden van de Film- en 
Videoclub Aalsmeer worden om 
de veertien dagen op maandag-
avond gehouden in het gebouw ’t 
Anker aan de Oosteinderweg 372a 
en beginnen om 20.00 uur. Infor-
matie over de F&VA via tel. 326344 
of via de website www.videoclub-
aalsmeer.nl.
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Sursum bakt weer oliebollen
Aalsmeer - Volgend weekend, 18 
en 19 november, bakt muziekvereni-
ging Sursum Corda weer oliebollen. 
Zoals gebruikelijk worden de olie-
bollen door de leden zelf gebakken 
en verkocht. De vereniging bakt al 
ruim 30 jaar jaarlijks oliebollen, de 
opbrengst van de actie is een be-
langrijke aanvulling van de clubkas. 
De hele vereniging zal dit weekend 
druk bezig zijn met oliebollen bak-
ken en verkopen. Vrijdagochtend 
vroeg zal onder leiding van de voor-
zitter het beslag gemaakt worden, 
volgens Sursum-recept. Daarna 
gaat een ervaren ploeg bakkers aan 
de slag om de bollen goudbruin te 
bakken. Vanaf vrijdagochtend 10.00 
uur worden de verse oliebollen huis 
aan huis verkocht. Meestal worden 
zaterdagochtend de laatste oliebol-
len verkocht. Wilt u alvast een be-
stelling doorgeven? Bel dan met de 
oliebollenlijn van Sursum Corda 06-
16128449. Eén zakje met vijf oliebol-

len kost 3 euro. Dit keer heeft Sur-
sum Corda een speciale prijsknal-
ler: Twee zakken voor 5 euro. Laat 
de vers gebakken oliebollen niet uw 
deur voorbij gaan en koop een zak-
je. Oliebollen kunt u heel goed in-
vriezen, dus koop ze ook alvast voor 
de jaarwisseling. Hiermee steunt u 
muziekvereniging Sursum Corda! 
De oliebollen zijn heerlijk vers en 
krokant.

Streekfestival Bodegraven
Het is een drukke tijd voor de mu-
ziekvereniging, want op 12 novem-
ber zal het harmonieorkest deelne-
men aan het Streekfestival in Bode-
graven. Sursum Corda zal daar deel-
nemen met de Border Zone van Ja-
cob de Haan en Overture to a new 
age van Jan de Haan. De twee stuk-
ken zullen beoordeeld worden door 
een jury. In 2012 wil de vereniging 
met deze stukken meedoen met het 
bondsconcours. 

Jubileumboeket voor Astrid Van Weyenberg in Aalsmeer.

Jubilerend FloraHolland 
deelt geluksmoment uit
Aalsmeer - Een fraai boeket bloe-
men werd gisteren overhandigd aan 
Astrid Van Weyenberg in Aalsmeer. 
Astrid Van Weyenberg is een van de 
honderd ontvangers van een boeket 
in het kader van de actie ‘Deel een 
moment van geluk’ van bloemenvei-
ling FloraHolland. FloraHolland zette 
deze actie op touw in het kader van 
haar honderdjarig bestaan. Bezoe-
kers van de open dag bij FloraHol-
land Aalsmeer werden uitgenodigd 
om een moment van geluk te delen. 
Alle open-dag-bezoekers kregen 
een mooie bloem. Aan die bloem 
hing een kaartje waarop kon wor-
den ingevuld met wie de ontvan-
ger van de bloem een geluksmo-
ment wilde delen, en waarom. Dui-
zenden kaartjes kwamen de afgelo-
pen weken bij FloraHolland binnen. 
De honderd mooiste, meest ontroe-
rende of bijzondere inzendingen be-
loont FloraHolland door bij de ge-
adresseerden een dezer dagen een 
mooi boeket te bezorgen. 
Namens FloraHolland Aalsmeer, 
een van de vijf Nederlandse markt-
plaatsen van bloemenveiling Flora-
Holland, overhandigde vestigings-
manager Marcel Claessen het boe-

ket. Dat gebeurde tijdens een fees-
telijke rondleiding door de veiling. 
Inzender van het kaartje was een 
vriendin, die aangaf dat Astrid Van 
Weyenberg een moment van geluk 
verdiende omdat zij ondanks grote 
persoonlijke tegenslagen kleur weet 
te geven aan het leven van de men-
sen om haar heen. 

Met miljarden bloemen en planten 
geeft iedereen die samenwerkt bin-
nen bloemenveiling FloraHolland 
kleur aan de wereld. De veiling viert 
dit jaar haar honderdjarig bestaan 
onder de titel ‘FloraHolland 100 jaar 
kleur’. Wie bloemen weggeeft, deelt 
ook een ‘moment van geluk’. Tijdens 
de open dagen bij de vijf FloraHol-
land-marktplaatsen ontvingen dui-
zenden bezoekers een bloem met 
een kaartje, waarmee zij zelf weer 
geluk konden delen. Zo deelt Flo-
raHolland samen met de bezoekers 
van de open dagen een keten van 
geluk door heel Nederland. Tijdens 
de viering van het jubileum van Flo-
raHolland komen al die geluksmo-
menten weer bij elkaar in duizenden 
bloemen-met-een-mooi-verhaal, 
verwerkt in een fraai arrangement.

Feestelijke viering in kerk Sint Jan
Annemiek Blonk viert 
25-jarig jubileum als pastor
Kudelstaart - Zondagochtend hin-
gen aan de RK Kerk Sint Jan in Ku-
delstaart twee vlaggen. Een teken 
dat er iets bijzonders aan de hand 
was. Deze dag vierde de katholieke 
parochie dat hun pastor Annemiek 
Blonk op 1 november haar 25-jari-
ge jubileum als pastor had bereikt. 
In de kerk werd een bijzondere vie-
ring gehouden voorgegaan door de 
jubilaris zelf. De muzikale omlijsting 
werd verzorgd door het kinderkoor, 
het jongerenkoor en het dames- en 
herenkoor, wat prachtig klonk. Het 
thema van de viering was ‘Slaap niet, 
werk met je talenten’. Hierbij moe-
digde pastor Annemiek mensen aan 
om voor elkaar klaar te staan en el-
kaar te helpen waar dat kan. Ze re-
fereerde ook aan de vele vrijwilligers, 
die zich in de parochie inzetten om 
‘samen kerk’ te zijn. Ze werkt al 25 
jaar met haar eigen talenten als pas-
tor en is erg dankbaar voor de talen-
ten van alle vrijwilligers. De speciale 
viering werd naast de trouwe paro-
chianen en vrijwilligers bijgewoond 
door de twee kinderen van pastor 
Annemiek en haar familie en vrien-
den. Ook waren er vertegenwoordi-
gers van andere parochies uit de re-
gio, de Antoniusschool, de Samen op 
Weg Gemeente, de muziekvereni-
ging Flora en het Show Jachthoorn-
korps, het college van B&W en tot 
slot de bestuursleden van de Stich-
ting ‘Vrienden van het monument 
St. Jan’, die zich hard hebben inge-
spannen om het geld bijeen te krij-
gen voor de restauratie van de kerk-
toren. Kerkbestuurvoorzitter Peter 
Lentjes heette iedereen welkom en 
was blij dat pastor Annemiek de-
ze bijzondere viering kon meema-
ken, omdat ze nog niet helemaal 

hersteld is van een vervelende long-
ontsteking. Hij gaf ook een korte te-
rugblik op het leven van de jubilaris. 
Annemiek heeft eerst een aantal ja-
ren als maatschappelijk werkster ge-
werkt bij de Stichting 40-45 waar ze 
met vervolgde oorlogsslachtoffers in 
contact kwam. Toch miste ze iets in 
haar werk. Ze was erg bij de kerk be-
trokken en wilde meer aan mensen 
geven dan alleen maar praktische 
hulpverlening. Daarom besloot An-
nemiek een studie theologie te gaan 
doen, die ze netjes in zes jaar afrond-
de. Eerst is ze parttime gaan werken 
als pastoraal werker in Uitgeest en 
daarna heeft ze negen jaar als pas-
tor in Hillegom gewerkt. Toen er een 
vacature kwam bij de Sint Jan paro-
chie kwam ze met haar gezin naar 
Kudelstaart en woont en werkt er al-
weer 15 jaar. Ze hoopt hier nog zo’n 
duizend werkdagen te mogen wer-
ken alvorens ze de pensioengerech-
tigde leeftijd bereikt. Bij een feest-
je hoort een cadeau, maar de pas-
tor had aangegeven dat ze meer 
dan blij was met alle bijdragen, die 
de Kudelstaartse gemeenschap had 
geschonken aan de restauratie van 
de toren en voorgevel van de kerk. 
Maar ze kreeg wel een prachtig boe-
ket bloemen en een supergrote taart 
waarop de kerk stond afgebeeld. 
Na afloop van de viering kon ieder-
een, onder genot van koffie met de-
ze heerlijke taart, de dankbare pas-
tor feliciteren, die te midden van al-
le prachtige rozen stond. Alle vrijwil-
ligers kregen een mooie roos mee 
als klein bedankje voor hun inzet. Ie-
dereen keek terug op een bijzondere 
viering waarin hun pastor Annemiek 
mooi in het zonnetje werd gezet. 
Door Ilse Zethof

Team Wageningen winnaar 
Innovatieklas Flowers
Aalsmeer - Team Wageningen 
kwam als beste uit de bus bij de 
presentaties van de Innovatieklas 
Flowers op de Horti Fair in Amster-
dam RAI. Voorzitter Jaap Bond van 
Greenport Aalsmeer complimen-
teerde de winnaars met hun vi-
sie over de manier waarop zomer-
bloemen in de markt kunnen wor-
den gezet. Burgemeester Pieter Lit-
jens van Aalsmeer nam de kick-off 
van de druk bezochte bijeenkomst 
voor zijn rekening. De Innovatieklas 
Flowers is net als Carrière Plaza op 
de Horti Fair een initiatief om de in-
stroom van studenten in het groe-
ne onderwijs en de sierteeltsector 
te bevorderen. Acht teams van de 
Innovatieklas presenteerden de re-
sultaten van de opdrachten en pro-
jecten die zij van verschillende be-
drijven en organisaties uit Green-
port Aalsmeer hadden meegekre-
gen. De teams zijn afkomstig van de 

opleidingen InHolland Delft en Die-
men, CAH Dronten, Wageningen 
University en Lentiz MBO Green-
port. In totaal draaien zeventig stu-
denten mee in de Innovatieklas 
Flowers en zij komen uit Neder-
land (45), China (14), Frankrijk (9), 
Hongarije, Ethiopië, Peru en Italië. 
“In het buitenland studeren is een 
extra ervaring. En ik hoop dat jul-
lie hier blijven of in ieder geval ver-
bonden blijven met de Nederlandse 
sierteeltsector”, aldus Litjens tijdens 
de opening van het seminar op 3 
november. Het team van Wagenin-
gen University droeg ideeën aan om 
de communicatie in de sierteeltke-
ten te verbeteren en het marktaan-
deel voor zomerbloemen te vergro-
ten. Inzet van nieuwe media is daar-
bij cruciaal, aldus de winnaars. De 
prijs voor de beste inzet van social 
media ging naar Seray Sunguroglu 
van InHolland Diemen

Jaap Bond, voorzitter van Greenport Aalsmeer, feliciteert de winnaars van de 
Innovatieklas Flowers

Presentatieavond 
MTC Motovatie
Amstelveen - MTC Motovatie pre-
senteert vanavond, donderdag 10 
november, een informatieavond 
over ronddraaiende motoren. De 
avond bestaat uit twee verschil-
lende onderwerpen. Allereerst ver-
zorgt Nico Doorlag een presenta-
tie. Nico heeft jaren als vliegtuig-
monteur gewerkt en zal het een 
en ander vertellen over stermoto-
ren. Deze zijn vooral veel toegepast 
in vliegtuigen, maar ook in motor-
fietsen. Na de pauze komt Stephen 
Windle aan het woord. Hij zal ver-
tellen over zijn grote passie. Stei-
le wand rijden. Helaas kan er geen 
steile wand geplaatst worden, maar 
zijn motorfiets is wel te bewonde-
ren. Interesse gewekt? kom dan 
naar het KLM Sportcentrum aan 
Wimbledonpark 2 te Amstelveen. 
De bijeenkomst begint om 20.00 
uur en de entree is gratis.

De veenbes (ook wel cranberry ge-
noemd) is één van de zes heidesoor-
ten die in de Oosteinderpoel groeit. 
Foto: Henk van Bruggen.

Zes soorten heide onder rook Schiphol

Natuurlijk Noord-Holland 
bezoekt Oosteinderpoel
Aalsmeer - Natuurlijk Noord-Hol-
land is een serie op TV Noord-Hol-
land die mooie plekjes in de provin-
cie laat zien. Boswachter Marijke 
Dirkson van Landschap Noord-Hol-
land en verslaggever Stephan Roest 
bekijken in de aflevering van maan-
dag 14 november de Oosteinder-
poel bij Aalsmeer. Een ecologische 
oase in een omgeving met veel eco-
nomische activiteit. Aalsmeer is een 
centrum van tuinbouw en ligt vlak-
bij Schiphol. Gelukkig is er ook nog 
natuur te vinden. Terwijl Marijke en 
Stephan in de Oosteinderpoel rond-
varen komen er voortdurend vlieg-
tuigen over. De natuur lijkt zich van 
de drukte weinig aan te trekken. 
Eenden en andere vogels zwemmen 
onbekommerd rond. Het natuurge-
bied bestaat uit een verzameling ei-
landen, waarvan sommige een ech-
te wildernis laten zien. Door de nat-
te omstandigheden wortelen de bo-
men niet diep en zijn daardoor ge-
voelig voor storm. De kluiten van 
omgewaaide bomen bieden kansen 
aan ijsvogels en ander leven. Op 

enkele plekken verzet Landschap 
Noord-Holland veel werk. Door te 
maaien krijgen bomen als berk en 
els geen kans en ontwikkelt zich 
een gevarieerde plantengroei. Op 
een eiland groeien alle zes heide-
soorten die in ons land voorkomen. 
In het water leeft de geheimzinnige 
meerval. Het is een vis die wel twee 
meter lang kan worden en zelfs een 
volwassen meerkoet op het menu 
heeft staan. De uitzending is te zien 
op maandag 14 november van 17..40 
tot 17:55 uur en wordt gedurende 24 
uur elk uur herhaald. 

Konijnen en kippen in de kijker

ANBO krijgt waterschapsles
Aalsmeer - Tijdens het bezoek 
van de ANBO-leden van de afde-
lingen Aalsmeer en Hoofddorp aan 
het Polderhuis in Hoofddorp op 
donderdag 27 oktober konden de 
deelnemers ronddwalen in het ge-
bouw. Maar ze werden ook zeer uit-
gebreid geïnformeerd over de ge-
schiedenis van het Hoogheemraad-
schap Rijnland, het waterschap dat 
al sinds 1255 het waterbeheer re-
gelt. Aansluitend werden ze bijge-
praat over de nieuwste ontwikke-
lingen in de waterwereld. De heer 
Hans van den Hoek van Hoogheem-
raadschap Rijnland schetste in één 
boeiende woordenstroom het be-
lang van waterschappen. Op dit mo-
ment zijn de huishoudens de groot-
ste vervuilers. Hij benutte dan ook 
zijn praatje om een klemmend be-
roep te doen op de aanwezigen om 
niet gedachteloos allerlei zaken, zo-
als bijvoorbeeld vloeibaar frituurvet 
of verf, door de gootsteen te spoe-
len. Het levert de zuiveringsinstalla-
tie veel extra werk en dus ook ex-

tra kosten op. Maar zijn enthousi-
aste verhaal maakte ook duidelijk 
hoe belangrijk het werk van de wa-
terschappen is en dat het in Neder-
land al eeuwenlang heel vanzelf-
sprekend en goed geregeld is. Ver-
rast waren de ANBO-leden over het 
eenvoudige interieur van het Pol-
derhuis op het Marktplein in Hoofd-
dorp. Het Polderhuis waar van 1913 
tot 2005 het bestuur van het Wa-
terschap Haarlemmermeer, later 
Groot-Haarlemmermeer, zetelde is 
sinds 1999 officieel monument maar 
heeft na de opheffing van het water-
schap Groot-Haarlemmermeer geen 
officiële waterschapsfunctie meer. 
Gelukkig is de oorspronkelijke be-
stuurszaal nog nagenoeg intact en 
veelvuldig gebruikt als trouwloca-
tie van de gemeente Haarlemmer-
meer. En bijzonder om te horen dat 
ieder jaar sinterklaas met zijn pie-
ten het Polderhuis in gebruik neemt 
als pakjeshuis en de sint er logeert 
tijdens zijn verblijf in Haarlemmer-
meer!

KennisKring Amsterdam komt 
naar Greenport Aalsmeer
Aalsmeer - Wat kunnen Amsterdam 
en de Greenport Aalsmeer nog meer 
voor elkaar betekenen?’ Daarover 
gaat het als naar verwachting twee-
honderd leden van de KennisKring 
Amsterdam op woensdag 16 novem-
ber naar de Greenport Aalsmeer ko-
men. Zij worden voor een startbij-
eenkomst door burgemeester Pie-
ter Litjens ontvangen bij FloraHol-
land. Daarna kunnen de deelne-
mers kiezen uit vier breakoutses-
sies bij de Dutch Flower Group, PT-
MD, L. van der Weijden/GreenBalanz 
of Van Kleef Rozenkwekerijen. Ver-
volgens is er weer een plenaire bij-
eenkomst om onder leiding van Age 
Fluitman, voorzitter van de Kamer van 
Koophandel Amsterdam, te inventa-
riseren wat de middag heeft opgele-
verd. Timo Huges, algemeen directeur 
van FloraHolland en JanWillem Breu-
kink, CEO bij Incotec sluiten de bij-

eenkomst af. De KennisKring Amster-
dam is een netwerkorganisatie die de 
regionale kennisinfrastructuur beter 
zichtbaar wil maken en beter wil la-
ten renderen. Voorzitter van de Ken-
nisKring is de Amsterdamse burge-
meester Eberhard van der Laan. Ken-
nisinstellingen, overheden en het be-
drijfsleven worden tijdens bijeenkom-
sten over relevante thema’s voor de 
metropoolregio Amsterdam aan el-
kaar verbonden. Innovatie in de sier-
teelt & het businessmodel is het the-
ma van de bijeenkomst op 16 novem-
ber in Aalsmeer. KennisKring Am-
sterdam organiseert de bijeenkomst 
in samenwerking met Greenport 
Aalsmeer, Flower Mainport Aalsmeer, 
FloraHolland en de Kamer van Koop-
handel Amsterdam. Meer informatie, 
het volledige programma en opgeven, 
tot en met 11 november, via http://
kenniskring.nl/food-flowers/

Aalsmeer - De vereniging van 
Pluimvee Vrienden hield afgelopen 
weekend haar jaarlijkse tentoonstel-
ling bij Ranzijn. Met diverse soor-
ten konijnen, grappige cavia’s, een 
keur aan kippen en tal van duiven 
kon het publiek kennismaken. Alle 
dieren waren op de eerste dag van 
de expositie gekeurd door erkende 
keurmeesters en dit juryrapport was 
op iedere kooi te lezen. De winnaars 
waren herkenbaar aan de grote be-
kers op de kooien. Het fraaiste ko-
nijn was een Satijn ivoor van de heer 
J. van Ankeren uit Mijdrecht. De 
mooiste cavia een Borstelhaar rood 
van Vivian Tusveld uit Amstelveen. 
Het fraaiste hoen een witte Leg-
horn van de heer C. Kempenaar uit 
Aarlanderveen. Bij de dwerghoen-
ders was de beste een goud zwart-
gezoomde Sebright van de heer C. 
van der Sijs uit Alphen a/d Rijn. De 
mooiste sierduif was een blauw wit-

geschubde Cauchois van de combi-
natie Wijfje uit Nieuwkoop. De die-
ren hebben veel bekijks getrokken, 
zowel vrijdag als zaterdag mochten 
vele bezoekers verwelkomt worden. 
Dieren kijken is tot slot leuk voor al-
le leeftijden! 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Toneelavonden in De Kwakel
Genesius speelt ‘En ik dan?’ 
De Kwakel - De spelers van de Kwa-
kelse toneelvereniging Genesius zijn al 
weken aan het repeteren om een stuk 
van Annie M.G Schmidt te gaan bren-
gen. Afgelopen 20 mei was het pre-
cies honderd jaar geleden dat Annie 
M.G Schmidt werd geboren. Na haar 
overlijden in 1995, op 84-jarige leeftijd, 
heeft Schmidt nauwelijks aan popula-
riteit ingeboet en wordt haar werk nog 
steeds veel gelezen, gezongen en ge-
speeld. ‘En ik dan?’ is de titel van het 

toneelstuk dat Genesius op de planken 
gaat brengen. De uitvoeringen zijn vrij-
dag 18, zaterdag 19 en 26 november in 
Dorpshuis De Quakel. Aanvang 20.15 
uur, vanaf 19.30 uur is de zaal open. 
Kaarten kosten 7.50 euro per stuk en 
zijn te bestellen en/of af te halen bij: 
Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel, 
tel. 0297-560448 en email: fraton@cai-
way.nl of Marga Westerbos, Cyclamen-
laan 48, De Kwakel, tel. 0297-532970 
en email: frankmar@caiway.nl.
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Subsidie-aanvraag 
nieuw busstation
Aalsmeer - Het college van B&W 
dient bij Stadsregio Amsterdam een 
subsidie-aanvraag in voor de ont-
wikkeling van een busstation aan 
de Zwarteweg. Burgemeester en 
wethouders hebben de eerste uit-
werkingen voor het nieuwe bussta-
tion vastgesteld; nadere uitwerkin-
gen volgen in 2012.

Kredietverhoging 
Mijnsheerlyckheid
Aalsmeer - De gemeenteraad 
wordt gevraagd eenmaal 165.928 
en eenmaal 84.000 euro meer kre-
diet te verlenen voor Mijnsheerlyck-
heid in het centrum van Kudelstaart. 
Het gaat dan om fase 3 en 4 van het 
woningbouwproject. Ook stelt het 
college voor om de wijzigingen die 
op het visiedocument ‘Zorgwonin-
gen’ van toepassingen zijn vast te 
stellen. In totaal zal 2.083.315 euro 
worden gereserveerd voor realisatie 
van fase 3 en 4.

Watertoren open
Aalsmeer - Zaterdag 12 en zon-
dag 13 november opent de water-
toren zijn deuren. Tussen 13.00 en 
17.00 uur kunnen belangstellen-
den de trappen richting het dak ne-
men. Daar aangekomen is het uit-
zicht vanaf 50 meter hoogte zeker 
de moeite waard. Entree voor vol-
wassenen is 2 euro; kinderen tot 12 
jaar kunnen voor 1 euro naar boven.

Bom in akker
Rijsenhout - Woensdag 2 novem-
ber ontdekte een boer in Haarlem-
mermeer bij het omploegen van zijn 
akkerland een bom. Na melding bij 
de politie is de Explosieven Oprui-
mingsdienst (EOD) ingeschakeld. 
Die stelde vast dat het hier een klei-
ne bom uit de Tweede Wereldoor-
log betrof. De zogenaamde 50 pon-
der lag op een locatie bij de kruising 
tussen de Aalsmeerderweg en Ben-
nebroekerweg. Het explosief lever-
de geen gevaar op qua omvang en 
ligging en is de dag er na door de 
EOD op de vindplaats tot ontplof-
fing gebracht.

Inbraak in 
appartement
Aalsmeer - Op maandag 7 novem-
ber is tussen half acht en kwart over 
tien in de avond ingebroken in een 
appartement op het Drie Kolom-
menplein. De dieven hebben diver-
se kasten in het woongedeelte en in 
de slaapkamer doorzocht. Mogelijk 
zijn er bewoners of voorbijgangers 
die verdachte personen rond ge-
noemde tijd hebben gezien. Getui-
gen kunnen zich melden via 0900-
8844.

Knieschijf stuk 
na ongeval
Aalsmeer - Op woensdag 2 novem-
ber heeft rond half tien in de avond 
een eenzijdige aanrijding plaatsge-
vonden op de Legmeerdijk, nabij de 
bloemenveiling. Een 26-jarige inwo-
ner van Aalsmeer is in de bocht te-
gen de paaltje gereden, waardoor 
de airbag zich opblies. De bestuur-
der is met een gebroken knieschijf 
naar het ziekenhuis vervoerd. De 
auto raakte zwaar beschadigd. De 
politie vermoedt dat de 26-jarige te 
hard gereden heeft.

Geld uit kluis weg
Aalsmeer - In de nacht van zondag 
6 op maandag 7 november is inge-
broken bij een bedrijf aan het einde 
van de Aalsmeerderweg. Door een 
roldeur te verbreken hebben dieven 
zich toegang tot de kantoorruim-
te verschaft. Met een slijptol zijn de 
twee hier aanwezige kluizen open 
gemaakt. Er is een aanzienlijk geld-
bedrag gestolen. Ook hebben de in-
brekers administratieve papieren 
meegenomen.

Gewond na 
aanrijding
Aalsmeer - Op maandag 7 novem-
ber om kwart voor acht in de och-
tend heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op de Aalsmeerderweg. Een 
20 jarige automobilist uit Uithoorn 
wilde afslaan, de Middenweg op. Hij 
zag hierbij een 52 jarige Sparta-rijd-
ster uit Aalsmeer over het hoofd. De 
inwoonster is per ambulance voor 
controle naar ziekenhuis Amstel-
land vervoerd.

Vertrouwen van fracties in 
programmabegroting 2011
Aalsmeer - In de vergadering van 
3 november jl. werd de Najaarsre-
portage 2011 behandeld door de 
raadsleden. Door het vaststellen 
van de diverse wijzigingen wordt de 
programmabegroting 2011 financi-
eel en beleidsinhoudelijk geactuali-
seerd. De rapportage laat een voor-
delig saldo van 292.400 euro zien en 
dit resultaat zal worden toegevoegd 
aan de Algemene Vrije Reserve. 
Het calamiteitenbudget is fors ge-
stegen zo viel de fracties op en dat 
komt mede door de zedenzaak in 
Aalsmeer en het inzetten van een 
speciaal call center. Ook de arbi-
tragezaken, herstelwerkzaamhe-
den van het dak van de Mikado laat 
een negatief bedrag zien. Een zaak 
is inmiddels verloren en een ande-
re zaak loopt nog. Verder vallen de 
marktinkomsten tegen ondanks de 
wijziging van de indeling. Het zijn 
zomaar wat opmerkingen die de 
revue passeerden. De rapportage 
gaf echter voldoende vertrouwen 
om niet te wachten tot 24 novem-
ber voor de tweede termijn. Besluit-
vorming vond dan ook later op de 
avond plaats

Programmabegroting 2012
De behandeling (in eerste termijn) 
gericht op de inhoudelijke bespre-
king van de programma’s en para-
grafen van de Programmabegroting 
2012, leverde vooral veel vragen op. 
Mede omdat heel veel zaken nog 
niet in 2012 merkbaar zijn, maar pas 
in 2013. Op het gebied van recrea-
tie bijvoorbeeld zijn er tal van plan-
nen, zo laat de AB-fractie weten. 
Ook monumentenzorg en het be-
schermen van ‘het rode dorp’, Car-
danus en handhaving parkeren in 
Nieuw Oosteinde worden door de-
ze fractie genoemd. De CDA-fractie 
merkt op dat de meicirculaire wel is 
verwerkt maar de september circu-

laire nog niet. Onder het hoofdstuk 
Mantelzorg wordt door deze fractie 
aandacht gevraagd voor een moge-
lijke woonurgentieverklaring. Veel-
vuldig komen opmerkingen als veel 
is nog niet klaar, het zal volgend jaar 
duidelijk worden voor en de door-
rekening van de septembercirculai-
re volgt komende week. Wat het col-
lege betreft is er begrip voor het ge-
geven dat er nog veel voorbehou-
den bij de fracties leven. In de be-
grotingsraad van 10 november zal er 
wat dat betreft meer duidelijk wor-
den. Veel zal in 2012 nog niet merk-
baar zijn, maar pas in 2013. 

Green Park Aalsmeer 
Het onderwerp Vaststellen Struc-
tuurvisie Green Park Aalsmeer ge-
richt op het instemmen met de 
ambtelijke wijzigingen, het instem-
men met de beoordeling van de in-
spraakreacties, zoals vervat in de 
Nota van Beantwoording, alsmede 
het vaststellen van de structuurvisie 
met bijbehorende bijlagen beleefde 
een tweede termijn, gevolgd door 
besluitvorming. De VVD had vragen 
over de dertien bedrijfsunits aan de 
Aalsmeerderweg en is hier geen 
voorstander van. De CDA-fractie 
vroeg vooral terughoudend te zijn 
en vooral naar sierteelt gerelateerde 
activiteiten uit te zien, maar alle be-
langen dienen goed afgewogen te 
worden. Het besluit hierover viel en 
dat gold tevens voor het vaststellen 
van het bestemmingsplan en exploi-
tatieplan Green Park Aalsmeer, Mid-
denweg en deelgebieden 3, 5 en 7. 
Wethouder Verburg gaf aan dat de 
koffiesessie van de VVD-fractie bij 
Anja Bruine de Bruin aan de Machi-
neweg aanleiding voor hem zal zijn 
om bij de inrichting van het fietspad 
te bewerkstelligen dat er ook reke-
ning wordt gehouden met de naar 
binnen schijnende koplampen. 

Zorgen om hoogte gebouw, veiligheid en ontsluiting

Veel aandacht fracties voor 
huisvesting arbeidsmigranten
Aalsmeer - De behandeling ge-
richt op het kennisnemen van het 
ontwerpbestemmingsplan en het 
ontwerpexploitatieplan Green Park 
Aalsmeer geeft aan dat de belang-
rijkste wijziging in het bestem-
mingsplan betrekking heeft op de 
voorgenomen huisvesting van 640 
tijdelijke arbeidsmigranten in de 
sierteeltsector. Deze ontwikkeling 
wordt voorzien nabij de kruising van 
de Legmeerdijk en het nieuw weg-
vak van de N201. In het voorontwerp 
van het bestemmingsplan werd de-
ze ontwikkeling mogelijk gemaakt 
als een ondergeschikte functie bin-
nen de reguliere bedrijvenbestem-
ming, maar gaandeweg de voorbe-
reiding van het bestemmingsplan 
zijn de plannen voor het logiesge-
bouw zodanig uitgebreid, dat van 
enige ondergeschiktheid aan de be-
drijfsuitoefening geen sprake meer 
was. Om deze reden is gekozen 
voor een zelfstandige bestemming. 
Uit de beoordeling van de zienswij-
zen is naar voren gekomen dat de 
gekozen planologische regeling op 
gespannen voet staat met de Euro-
pese Dienstenrichtlijn. De beoorde-
ling van de betreffende zienswijze 
leidt tot het voorstel om de plano-
logische regeling aan te passen. De 
huisvesting van tijdelijke arbeids-
migranten wordt omgezet in de uit-
oefening van een kamerverhuurbe-
drijf. Daarbij wordt laatstgenoem-
de gedefinieerd als ‘het verstrekken 
van nachtverblijf voor een verblijfs-
periode van minimaal een week en 

maximaal zes maanden’. Omdat een 
kamerverhuurbedrijf wordt aange-
merkt als een specifieke vorm van 
‘hotel’ dient te worden aangeslo-
ten bij de hoofdbestemming Hore-
ca en ongewenste horeca-activitei-
ten worden daarbij uitgesloten.

Politieke reacties
Voor alle fracties geldt dat goede 
huisvesting voor arbeidsmigranten 
een must is. PACT Aalmeer geeft 
aan blij te zijn dat er nu werk van 
wordt gemaakt hier voor te zorgen. 
Gezien de omvang is er zeker een 
exploitatievergunning nodig en de 
fractie vraagt of ook sportverenigin-
gen ingeschakeld kunnen worden 
om voor wat ontspanning te zor-
gen. Huisvesting in de woonwijken 
kan aangepakt worden. Uit oogpunt 
van veiligheid zal er afgezien moe-
ten worden van een inrit vanaf de 
Legmeerdijk. De VVD-fractie wijst 
vooral op handhaving en zet vraag-
tekens bij de wijzigingsbevoegdheid 
van het College van B&W. Het aan-
tal vierkante meters (acht) wordt 
ook aangekaart, want de fractie is 
ongelukkig met deze grootte. Een 
migrantenpercentage van nul pro-
cent in de woonwijken is het ideaal 
beeld voor de VVD-fractie, maar dit 
is een utopie. Maar hoe haal je de 
commerciële kamerverhuur uit de 
woonwijken? Heeft de beoogde ex-
ploitant ook vastgoed in Aalsmeer? 
Er is geen enkel contact geweest 
met de omwonenden, hoe tijdelijk 
is tijdelijk en hoe wordt de ruime-

re bestemming horeca in de hand 
gehouden? De AB-fractie is niet te-
gen de locatie en het migrantenho-
tel, maar maakt zich wel zorgen over 
de hoogte van het gebouw en het 
aantal kamers, bedden, veiligheid, 
milieu en ontsluiting. De fractie pleit 
er voor niet op 24 november tot be-
sluitvorming over te gaan, maar-
pas nadat een Besloten Informatief 
Overleg (BIO) danwel Informatief 
Overleg (IO) heeft plaatsgevonden. 
De CDA-fractie geeft aan het min of 
meer een plicht te vinden voor een 
goed onderkomen te zorgen. Maar 
de fractie heeft ook begrip voor al-
le commotie die is ontstaan. De lo-
catie wordt door de fractie geschikt 
gevonden. De omvang van het pro-
ject vraagt om duidelijke regels, 640 
bedden is veel en dat mogen er ook 
minder zijn. De verkeersafwikkeling 
kan zowel in als uit via de Japan-
laan plaatsvinden en de woningen 
binnen de cirkel moeten een goede 
aansluiting krijgen. Voor zover mo-
gelijk probeerden de wethouders 
Gertjan van der Hoeven, Ad Ver-
burg en Ulla Eurich antwoorden op 
de meest prangende vragen te ge-
ven. Zo is er met de omwonenden 
wel over de ontsluiting voor de ver-
keersafwikkeling gesproken en ook 
zijn er bijeenkomsten bezocht. Het 
ziet er naar uit dat er via het pre-
sidium nog een uitnodiging volgt 
voor een BIO of een IO alvorens er 
in de tweede termijn besluitvorming 
plaatsvindt. 
Door Jan Peterse 

Gemeente Aalsmeer treft extra 
maatregelen gladheidbestrijding
Aalsmeer - Na de evaluatie van de 
vorige winterperiode is het nieu-
we uitvoeringsplan gladheidbestrij-
ding met aanpassingen vastgesteld 
door het college van burgemeester 
en wethouders. De Meerlanden, uit-
voerder van de gladheidbestrijding 
in Aalsmeer, is hier uiteraard nauw 
bij betrokken geweest. Uitgangs-
punt bij de gladheidbestrijding is 
dat de gemeente zich inspant om 
de gladheid tegen te gaan op be-
langrijke wegen en fietspaden. Wet-
houder Ad Verburg: “De gemeente 
en De Meerlanden hebben dit jaar 
belangrijke verbeteringen doorge-
voerd in de gladheidbestrijding, zo-
als uitbreiding van de strooiroutes 
en een grotere zoutvoorraad ten op-
zichte van vorig jaar. We zijn goed 
voorbereid maar we kunnen niet al-
les ijs- of sneeuwvrij maken. De ge-
meente Aalsmeer garandeert niet 
en kan ook niet garanderen, dat het 
overal veilig is. De gemeente doet 
daarom ook een beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid van bewoners 
en ondernemers.”
 
Preventief strooien
De winter staat weer voor de deur 
en De Meerlanden staat in opdracht 
van Gemeente Aalsmeer al in de 
startblokken om de gladheidbe-
strijding uit te gaan voeren. Nieuw 
dit jaar is het preventief strooien. 
Door een waarschuwingssysteem is 
vroegtijdig bekend dat het glad gaat 
worden, dan kunnen de routes vóór 
de winterse buien gestrooid wor-
den met natzout (pekel). De voor-
delen van natzout zijn dat het be-
ter hecht aan het wegdek, waardoor 
het minder verwaaid en effectiever 
is. Er is daardoor minder zout no-
dig wat weer beter voor het milieu 
is. Nieuw dit jaar is ook dat er betere 

afspraken over de uitvoering van het 
strooien, nadat gladheid is vastge-
steld, zijn gemaakt. Er worden onder 
andere proefrondes gereden en de 
chauffeurs worden goed getraind.

Senioren en winkelcentra
Verder gaat meer aandacht besteed 
worden aan het strooien rond-
om seniorenwoningen en zorgcen-
tra, dit gebeurt op afroep. De week-
markt op het raadhuisplein krijgt ex-
tra service. Er komt ook meer aan-
dacht voor gladheidbestrijding van 
winkelcentra en winkelstraten. De 
schoolroutes zijn eveneens in het 
uitvoeringsplan opgenomen, even-
als extra aandacht voor fietsroutes. 
De Meerlanden heeft gelukkig een 
grotere zoutvoorraad dan 2010. De 
Meerlanden heeft een werkvoor-
raad van 600 ton strooizout klaarlig-
gen in Rijsenhout, dit was vorig jaar 
200 ton. Tijdens het strooiseizoen 
wordt de werkvoorraad, zolang als 
nodig en mogelijk is, telkens aan-
gevuld. Daarnaast heeft De Meer-
landen een strategische voorraad 
zout in Noordwijkerhout, die aan-
gesproken kan worden als de werk-
voorraad niet meer voldoende is. Er 
is voor het preventief strooien ook 
een natzoutinstallatie geïnstalleerd 
bij de Meerlanden.

Gratis zoutzakken
Meer veeg- en strooiwagens en de 
inzet op afroep van agrariërs en ho-
veniers zijn eveneens in het uitvoe-
ringsplan opgenomen. Zoutbakken 
worden uitgedeeld bij het zwem-
bad, uitvaartcentrum, dagvoorzie-
ning gehandicapten en zorgcentra. 
Dit jaar worden er echter wel min-
der zoutbakken geplaatst, omdat 
vorig jaar gebleken is dat zoutkisten 
werden leeggehaald voor strooien 

op particulier terrein en bovendien 
vervuild werden. Nieuw is ook het 
gratis uitdelen van zoutzakken op 
zaterdag 19 november aan bewo-
ners van Aalsmeer tussen 10.00 en 
14.00 uur bij de Werf aan de Zwar-
teweg 77.

Strooiroutes
Er zal overigens op sommige plek-
ken niet gestrooid worden, om-
dat er te weinig verkeer rijdt. Hier-
door wordt het zout niet ingereden 
en kan zijn werk niet kan doen. Be-
woners moeten op woonerven, par-
keerterreinen, schoolpleinen, parti-
culiere terreinen, 30-km gebieden, 
woonstraten, voetpaden, niet beho-
rend bij seniorenwoningen en brug-
gen die niet in de strooiroute liggen, 
dus extra goed opletten bij gladheid. 
De Meerlanden strooit in opdracht 
van gemeente Aalsmeer op door-
gaande wegen en fietspaden vol-
gens bepaalde routes, zie hiervoor 
de website van de gemeente.

Eigen stoep sneeuwvrij 
De gemeente rekent erop dat zowel 
bewoners als ondernemers hun ei-
gen stoepje en straatje sneeuw- en 
ijsvrij houden. Tot slot nog enkele 
tips: Bij sneeuw is het beter eerst te 
vegen en daarna als het nodig is te 
strooien. Veeg de sneeuw naar een 
plek waar niemand er last van heeft. 
Houdt bij het vegen goten en putten 
vrij van sneeuw. Denk aan het mi-
lieu, maak matig gebruik van strooi-
zout. Strooi zand om een dikke ijs-
laag begaanbaar te maken.
Voor meer informatie kan gekeken 
worden op www.meerlanden.nl of 
op www.aalsmeer.nl. Bellen mag 
ook. De meerlanden is bereikbaar 
via 0297-381717 en de servicetele-
foon van Aalsmeer via 0297-387575.

Raadhuisbrug 
2 dagen dicht
Aalsmeer - De raadhuisbrug, de 
verbinding tussen het Raadhuis-
plein en de Van Cleeffkade, is vol-
gende week twee dagen afgesloten 
voor verkeer. Op woensdag 16 en 
donderdag 17 november wordt aan 
de brug gewerkt. De afsluiting is no-
dig omdat de brug vernieuwd wordt. 
Het eerste dat gaat gebeuren is het 
verwijderen van de bovenbouw. De 
bovenbouw wordt afgevoerd naar 
een werkplaats om te worden na-
gemaakt. Op de brug wordt een tij-
delijk hekwerk aangebracht ter ver-
vanging van de leuningen. Gedu-
rende de werkzaamheden is het niet 
mogelijk de brug te gebruiken. Het 
verkeer kan het parkeerterrein ver-
laten via de ingang van het Raad-
huisplein aan de Stationsweg. 

Het plaatsen van de nieuwe boven-
bouw en het aanbrengen van een 
nieuw brugdek staat gepland in de 
weken van 6 tot en met 18 februa-
ri volgend jaar. 

Stop subsidie Cardanus
Aalsmeer - Op 25 oktober heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders besloten de subsidie-
relatie met de stichting Cardanus 
formeel stop te zetten per 1 janua-
ri 2013. Deze stap maakt het voor 
de gemeente Aalsmeer mogelijk om 

bezuinigingen door te voeren bij de 
stichting Cardanus en een ande-
re bekostigingssystematiek door te 
voeren. Daarnaast wordt met dit be-
sluit de vrijheid gecreëerd om met 
andere aanbieders van welzijnswerk 
te gaan samenwerken.

Naar ziekenhuis 
na valpartij
Aalsmeer - Op maandag 7 novem-
ber rond in het middaguur werd de 
hulp van de politie gevraagd voor 
assistentie bij een valpartij in een 

woning. Een 87 jarige bewoonster 
uit de Chrysantenstraat was geval-
len na schoonmaakwerkzaamhe-
den. Omstanders hebben haar ho-
ren roepen. Ze lag op de grond en 
kon niet meer opstaan. De politie 
heeft een ruit ingeslagen. De 87 ja-
rige is per ambulance naar zieken-
huis Amstelland vervoerd.

Veel animo voor werkgroep 
verbetering van Seringenpark 
Aalsmeer - Afgelopen week vond 
de eerste bijeenkomst plaats in het 
kader van de verbetering van het 
Seringenpark. De werkgroep tot 
verbetering van dit park had deze 
avond alle direct omwonenden uit-
genodigd voor een eerste kennis-
making, om te komen tot het vast-
stellen van de plannen en tot een 
werkgroep van afgevaardigden. Tot 
grote tevredenheid van de initiatief-
nemers Hansje Havinga en Greet 
Vaneman waren er die avond ruim 
18 betrokkenen waaronder diverse 
deskundigen op relevante gebieden 
aanwezig. “De avond verliep positief 
en vol energie”, aldus de initiatiefne-
mers. “We hebben er een heel goed 
gevoel aan overgehouden en voelen 
ons gesterkt door zoveel belangstel-
ling en inzet. Uiteindelijk zijn we tot 
een delegatie van vijf werkgroeple-
den gekomen en verder hebben vijf 
belangstellenden aangeboden om 
na de voltooiing het park te onder-

houden in de vorm van een  Groen-
groep. Een extraatje waar we niet op 
hadden durven hopen!” Op 23 no-
vember is het eerstvolgende overleg. 
Dan worden de vijf werkgroepleden 
aan elkaar voorgesteld en wordt ge-
zamenlijk het plan van aanpak be-
sproken waarin ondermeer de com-
municatie met de gemeente, de om-
wonenden en de overige betrokke-
nen wordt vastgelegd. De uitnodi-
ging hiervoor volgt binnenkort bij de 
genodigden in de bus. Alle deelne-
mers worden van de ontwikkelingen 
en de voortgang van de plannen op 
de hoogte gehouden. De geïnteres-
seerden in de groengroep in het bij-
zonder, zodat dit initiatief te zijner 
tijd ook concreet kan worden ge-
maakt. Al met al een prachtige actie 
van bijzondere en betrokken bewo-
ners die hiermee aantonen dat het 
inzetten voor verbetering van de ei-
gen leefomgeving zeer dankbaar en 
succesvol kan zijn!
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Deen bloemensupermarkt 
van het jaar
Uithoorn - Supermarktketen Deen 
is, evenals in 2010, gekozen tot 
Bloemensupermarkt van het Jaar. 
De verkiezing vond de afgelopen 
maanden plaats en in totaal brach-
ten ruim 13.000 consumenten onli-
ne hun stem uit. In Nederland wordt 
29% van de snijbloemen bij super-
markten gekocht, 40% bij bloemis-
ten en het overige deel wordt ver-
kocht via markt, straathandel en 
tuincentra. Meer dan 13.000 Ne-
derlanders brachten via de web-
site mooiwatbloemendoen.nl hun 
stem uit. In totaal werden 20 su-
permarktketens beoordeeld. Deen 
kwam met een gemiddeld rapport-
cijfer van 8,9 als beste uit de bus. 
Deen werd door de bloemen- en 
plantenkopers als beste aanbieder 
beoordeeld en scoorde de mees-
te punten op de aspecten kwaliteit 
en prijsniveau. Jumbo Supermark-
ten en Albert Heijn werden tweede 
en derde. Consumenten konden on-

line cijfers geven voor zaken als as-
sortiment, prijs/kwaliteitverhouding, 
service en versheid. De verkiezing 
Bloemensupermarkt van het Jaar 
is een initiatief van Bloemenbureau 
Holland in samenwerking met Chry-
sal International. Met de verkiezing 
wordt meer aandacht gevraagd voor 
dit bijzondere versschap in de su-
permarkt. Bloemen en planten zijn 
versproducten en vragen in de win-
kel om extra aandacht en verzor-
ging door het supermarktpersoneel. 
Deen is een regionale supermarkt-
keten met 62 winkels en sinds 1933 
actief in Noord Holland. De bloe-
men- en plantenafdeling van Deen 
is de grootste van alle supermark-
ten in Nederland. Zowel op de win-
kelvloer als in het distributiecentrum 
wordt gewerkt met vakmensen met 
een diploma op bloemen- en plan-
tengebied. Deen betrekt dagelijks 
verse producten van de bloemen-
veilingen.

Tijd knellende modieuze schoenen voorbij

Nieuw: Mywalker bij 
Henrita Footwear
Aalsmeer - Mywalker is het nieu-
we schoenenmerk van The Sensible 
Shoe Company en is speciaal ontwor-
pen voor de ‘zelfverzekerde’ vrouw. 
Het dagelijks leven is voor deze doel-
groep al hectisch genoeg. Werken, 
zorgen, sporten, uitgaan, flirten, lief-
hebben. Als vrouw zoek je een schoen 
die je bijstaat tijdens al deze momen-
ten. Mywalker is dan ook ontworpen 
vanuit deze gedachte. Er is gezocht 
naar de ideale combinatie van stijl en 
comfort. Wat Mywalker zo bijzonder 
maakt is de toevoeging van Xsensible 
Inside. Een unieke stretchleer techno-
logie die The Sensible Shoe Compa-
ny zelf heeft ontwikkeld (patent) en 
die garant staat voor de ideale pas-
vorm en ultiem comfort. Xsensible 
Inside zorgt ervoor dat elke Mywal-
ker extreem rekbaar, ademend, duur-

zaam en licht van gewicht is. Xsen-
sible Inside stretchleer volgt altijd de 
natuurlijke vorm van je voet. Of deze 
nu gewoon is of wat opgezet na een 
dag lang winkelen bijvoorbeeld.Ter in-
troductie van Mywalker heeft de Ne-
derlandse designer Leonne Holthui-
zen, voormalig designer bij Van Bom-
mel, een verrassende collectie sa-
mengesteld. Stuk voor stuk schoe-
nen waarin de ideale combinatie van 
stijl en comfort verwerkt is. Voor el-
ke vrouw is er wel een Mywalker die 
past in haar schoenenkast. Van sexy 
tot sportief, van klassiek tot modern. 
Met een Mywalker sta je altijd com-
fortabel in je schoenen, het design 
staat garant voor de ‘style’ die je als 
vrouw wilt laten zien. Kom op dinsdag 
15 november naar Henrita Footwear in 
de Dorpsstraat en laat u overtuigen! 

3 Winnaars DFG- awards
Aalsmeer - Opti-flor, Sonneveld 
Hydrangea en McCallum Nursery 
zijn de winnaars geworden van de 
Dutch Flower Awards 2011. Pha-
laenopsisbedrijf Opti-flor uit Mon-
ster is onderscheiden als waarde-
volste plantenleverancier van Dutch 
Flower Group (DFG). De bloemen-
leverancier met de meeste meer-
waarde is Sonneveld Hydrangea uit 
Bleiswijk. DFG riep het Fairtrade-
plantenbedrijf McCallum Nursery 
uit Sri Lanka uit tot de waardevol-
ste buitenlandse leverancier. Voor 
de tiende achtereenvolgende keer 

reikte de bedrijvengroep, interna-
tionaal marktleider in de vermark-
ting en sourcing van bloemen en 
planten, de prestigieuze Dutch Flo-
wer Awards uit aan leveranciers 
met een bijzondere meerwaarde. In 
de DFG-stand op de FloraHolland 
Trade Fair Aalsmeer 2011 maak-
te CEO Marco van Zijverden van 
DFG donderdagmiddag 3 novem-
ber de winnaars bekend. Ze zijn ge-
kozen uit de negen topleveranciers 
die DFG had genomineerd voor de 
onderscheidingen; drie in elke ca-
tegorie. Aan het begin van zijn 

De Awardwinnaars in de DFG-stand op de Trade Fair Aalsmeer, met de CEO 
en CFO van DFG.
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DEEN Sinterklaas slagroomschnitt
per stuk

50%
korting
50%
korting

2.24
4.49

50%
korting
50%
korting

14.97
29.94

liter 3.33

Santa Marta 
Argentijnse wijn
rood, wit of rosé
6 fl essen à 75 cl.

Het Beste van Deen 
vers vruchtensap
of smoothie
diverse soorten
2 fl essen à 500 ml.

Jan pannenkoeken 
of poffertjes*
bijv. pannenkoeken
2 pakken

2.50

2voor

nu

* De prijzen kunnen verschillen. De kassa berekent 50% korting op het totaalbedrag van 2 stuks.

1+1       
gratis

Het Beste van Deen 

1+1       
gratis

2.19
4.38
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speech bij de feestelijke uitreiking 
feliciteerde Van Zijverden FloraHol-
land met het predicaat ‘Koninklijk’ 
dat het voortaan mag dragen. Hij 
wees er ook op dat DFG weer de 
eerste plaats bereikt heeft in de Hil-
lenraad 100 en in Aalsmeer tot On-
derneming van het Jaar is verkozen. 
“Ik ben trots op onze mensen, on-
ze klanten en onze ketenpartners,” 
zei hij in dat verband. “We zien dit 
jaar een forse omzetgroei,” meld-
de Van Zijverden over de ontwik-
kelingen bij DFG. Maar hij tekende 
er direct bij aan dat de groei gro-
tendeels het gevolg is van bijzon-
dere factoren. Daaronder schaar-
de hij de overname van de groot-
handelsactiviteiten van Blumex, de 
alliantie met Mavuno Network, de 
integratie in DFG van Bloom, Fast 
Track Flowers en World Flowers en 
de aansluiting bij DFG van Airflo en 
bloemenexportbedrijf Ed de Groot. 
“Onze omzetgroei gaat dit jaar uit-
komen op circa 20 procent, waar-
van 5 procent autonoom. Dit bete-
kent dat onze omzet voor dit jaar 
950 miljoen euro zal bedragen.” Van 
Zijverden wees erop dat de sier-
teeltsector nog altijd onder druk 
staat. Maar DFG heeft daar in zijn 
ogen een antwoord op. “We zullen 
nog meer dan voorheen samen met 
kwekers, FloraHolland, transport-
bedrijven en klanten naar een nog 
efficiëntere inrichting van de keten 
zoeken. Costleadership is een be-
langrijke factor om de komende ja-
ren succesvol te zijn. Géén toege-
voegde kosten, wél toegevoegde 
waarde.” 

Blije winnaars 
De winnaars toonden zich meteen 
na afloop van het officiële gedeel-
te in een eerste reactie zeer verguld 
met hun Award. “De nominatie al-
leen al was hartstikke leuk. Het is 
een blijk van waardering. Als je dan 
nog wint ook, is dat dubbel leuk,” 
zegt Steve Sonneveld van Sonne-
veld Hydrangea. “We vinden het be-
langrijk door te gaan op de huidige 
weg en iedere keer weer een stap-
je voor te blijven.” Ook Marco Hen-
driks van Opti-flor was dolblij. “Het 
is super als je een prijs pakt bij een 
toonaangevend bedrijf.” Hij ervaart 
de samenwerking met DFG als uit-
dagend en inspirerend. “Voor ons is 
de Award een stimulans ons bedrijf 
naar een nog hoger niveau te krij-
gen.” McCallum Nursery had zich 
moeten laten excuseren. 

“Ze vonden het jammer dat ze niet 
konden komen, ze hadden graag 
gewild,” zegt René Vellekoop (Ha-
miplant) namens het bedrijf uit Sri 
Lanka. “Alleen al door de nomi-
natie voelden ze zich verschrikke-
lijk vereerd. Het is het enige bedrijf 
ter wereld dat Max Havelaar-fair-
trade-kamerplanten teelt. Ze wil-
len ermee laten zien dat er méér is 
dan de goedkoopste planten telen 
en dat je waarde kunt toevoegen. In 
Sri Lanka zijn ze de enige kweker – 
zelfs de enige grote werkgever – in 
de wijde omtrek. 

Dat er extra betaald wordt voor hun 
producten, komt ook ten goede aan 
de medewerkers.”

Nieuw Taart & Vlaai
Aalsmeer - Het is inmiddels hun 
vierde onderneming. Alex en Af-
iya zijn in 2008 van huis uit begon-
nen met hun cateringbedrijf, vervol-
gens kwam lunchroom ‘Straq’ er bij 
in de Marktstraat. Van hieruit bleef 
en blijft de catering bestaan, maar 
toen schuin aan de overkant de vi-
deotheek er mee ging stoppen wil-
den ze graag het concept verande-
ren. ‘Snaq’ was geboren, een prach-
tig ruim cafetaria met groot buiten-
terras. Maar nog was het niet ge-
noeg, want de ruimte in de Markt-
straat, daar moest toch wat mee ge-
beuren. Aangezien Afiya, naast ge-
weldig werelds koken, ook heer-
lijke taarten kan bakken en er nog 
geen vlaaienwinkel in Aalsmeer 
is, is het idee ontstaan om Taart & 
Vlaai te beginnen. Aanstaande vrij-
dag openen de deuren van de nieu-
we winkel. Afiya vertelt: “Aan de in-
richting hoefde niet veel te gebeu-
ren. We hebben alleen taartenvitri-
nes aan moeten schaffen. Aan de 
bestaande tafels en stoeltjes kan 
nu genoten worden van een lekke-
re vlaai- of taartpunt, maar ook zelf-
gebakken muffin, cupcake en brow-
nie met daarbij een versgezet kan-
netje koffie of thee. Het tweede kop-
je is zodoende bij ons altijd gratis! Er 
kan een keuze gemaakt worden uit 
vijfenveertig verschillende soorten 
vlaai. Uiteraard zijn er seizoensge-
bonden vlaaien. Omdat Sinterklaas 
bijna in het land is, zal de specu-
laasvlaai aankomende zaterdag in 
de schappen liggen en, met de win-
ter voor de deur, overheerlijke stoof-
perenvlaai. Verder kunnen bruids-
taarten besteld worden, evenals 
(kinder)-themataarten, verjaardag-
staarten en 3D taarten. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of het kan ge-
maakt worden in elke vorm die men 
wenst. Het worden echt speciale 
taarten. Zelfs een worteltjes bruids-
taart is mogelijk. We hebben er al 

eens één gemaakt voor een bruids-
paar die dit graag wilde.” Vanaf de 
opening tot de zaterdag daarop 
heeft Taart & Vlaai meteen een leu-
ke meeneemactie: Een kwart vlaai 
voor vier euro vijftig. Als men aan 
een tafeltje wil plaatsnemen om een 
stuk vlaai naar keuze te verorberen 
kan dat ook. Inclusief koffie of thee 
kost dit slechts drie euro vijftig. 

Workshops en kinderpartijtjes
In de uitgebreide keuken achter de 
toonbank is ruimte om workshops 
te volgen. De kookworkshop be-
stond al. Met een groepje tussen 
de vier en acht personen wordt bij-
voorbeeld sushi’s gemaakt, Ooster-
se hapjes en overige wereldse ge-
rechten. Uiteraard kan al het zelfge-
maakte eten daarna onder het ge-
not van een drankje genuttigd wor-
den. Een avondvullend program-
ma. Daarnaast komt nu dus ook 
de workshop taarten maken, Afiya 
leert je de kneepjes van het vak en 
u krijgt natuurlijk de taart mee naar 
huis. Tevens behoort kinderpartijtjes 
tot de mogelijkheden. Met maximaal 
acht kindjes gaat Afiya aan de slag 
om cupcakes te maken, taartjes te 
versieren en er worden spelletjes 
gespeeld. Uiteraard inclusief drin-
ken en wat lekkers en uit te breiden 
met bijvoorbeeld een frietje (natuur-
lijk van de overkant!) Alle informatie 
is na te lezen op de website: www.
vlaaiaalsmeer.nl Hier is ook een be-
stellijst te vinden en bezorginfor-
matie. Bestellingen voor elf uur ge-
daan, zijn de volgende dag in huis. 
Taart & Vlaai, Marktstraat 38, ope-
ningstijden van dinsdag tot en met 
zaterdag van negen tot een uur. Te-
lefoonnummer 06-44208668. Afiya 
en Alex of één van hun zes mede-
werkers nodigen u vanaf vrijdag (op 
de bijzondere datum 11-11-’11) van 
harte uit. 
Door Miranda Gommans

Dubbelconcert in Zorgcentrum
Aalsmeer - De stichting Vrienden 
van Zorgcentrum Aelsmeer presen-
teren aanstaande zondag 13 no-
vember een uniek dubbelconcert. 
Tijdens een muzikale presentatie 
met pianiste Hanneke Tas en orga-
nist Theo Griekspoor wordt op fees-
telijke wijze de nieuwe vleugel en 
het Johannusorgel in het ouderen-
tehuis in gebruik genomen. Beide 
muzikanten hebben de stichting ge-
adviseerd bij de aanschaf van bei-
de instrumenten. Hanneke is opge-
leid aan het Sweelinck conservato-

rium te Amsterdam met als hoofd-
vak piano. Al vele jaren geeft zij pia-
noles. Theo Griekspoor is vanaf zijn 
dertiende jaar verbonden aan de Tri-
umphatorkerk (nu Open Hof) en na 
orgelles van onder andere Piet van 
Egmond studeerde hij aan het con-
servatorium in Alkmaar. 

Het concert van Hanneke en Theo 
begint om 15.00 uur en is in de gro-
te zaal van het ouderentehuis aan 
het Molenpad. De zaal is open van-
af 14.30 uur.

Luisteren naar klassieke muziek
Aalsmeer - Binnenkort start bij vol-
doende belangstelling een nieuwe 
cursus Luisteren naar klassieke mu-
ziek. Na succesvolle cursussen vorig 
jaar continueert Vita deze Luister-
cursus. In totaal tien bijeenkomsten 
worden vele muziekstukken bespro-
ken en beluisterd. Vita wil meer mu-
ziekliefhebbers nader kennis laten 
maken met de boeiende wereld van 
de klassieke muziek. Iedereen van 
55 jaar en ouder die belangstelling 
heeft voor muziek en zijn ervarin-
gen wil delen met anderen is wel-

kom. Met anderen naar muziek luis-
teren kan de beleving van muziek 
verhogen. Initiatiefnemer Jan Swart 
hierover: “Met gelijkgestemden over 
muziek spreken, van gedachten 
wisselen, verhoogt het muzikale ge-
noegen. Je hoort meer, wanneer je 
er meer van weet.” 

De cursus start 9 januari en vindt 
wekelijks van 14.00 tot 16.00 uur 
plaats in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3. Informatie en 
aanmelden bij Vita via 344094.



pagina 16 Nieuwe Meerbode - 10 november 2011

Wintersprookjes onder hamer Jan-Pieter Glerum

Benefi etveiling 20 november 
met kindertekeningen 

uit Wit-Rusland 
Aalsmeer - Op zondag 20 
november wordt in het Ou-
de Raadhuis in de Dorps-
straat een benefi etveiling 
gehouden met kinderteke-
ningen uit Wit-Rusland. De 
veiling met ruim zestig wer-
ken begint om 14.00 uur en 
wordt geleid door de be-
kende veilingmeester Jan-
Pieter Glerum. Sfeervol-
le winterscènes met olij-
ke fi guren zijn de motieven 
in de kleurrijke tekeningen 
van kinderen uit de omge-
ving van Tsjernobyl. Ruim 
zestig werken zijn voor een 
tentoonstelling en de be-
nefi etveiling rond het the-
ma ‘wintersprookjes’ door 
de stichting KCA bijeen ge-
bracht. Het zijn schilderij-
en van veelbelovende jonge 
leerlingen uit onder andere 
Witebsk de geboorteplaats 

van Chagall, die net als de 
grote schilder destijds, al op 
zeer jonge leeftijd naar kin-
derkunstscholen gaan. On-
der begeleiding van beken-
de Russische kunstenaars 
ontwikkelen ze zich op de-
ze door de staat gesubsidi-
eerde scholen. Hier worden 
ze voorbereid op de gro-
te kunstacademies in ste-
den als Sint Petersburg en 
Moskou. Het exposeren in 
Europa op deze jonge leef-
tijd geeft de ambitieuze jon-
geren een extra voorsprong 
om toegelaten te worden 
tot deze selectieve oplei-
dingen. Schilderkunst, dans 
en muziek geven betekenis 
aan het leven, prestaties op 
dit gebied werken status-
verhogend binnen familie 
en maatschappij. Stichting 
KCA zet zich met deze be-
nefi etveiling in om het werk 
van deze talenvolle kinde-
ren te verkopen. 

Knap en zorgvuldig
Bezoekers zijn ademloos 
gefascineerd door de kwa-
liteit van de tekeningen, die 
niet alleen knap en zorg-
vuldig gemaakt zijn, maar 
vooral opvallen door poë-
zie en verbeeldingskracht. 
De kinderen zijn kennelijk 
in staat om lang aan iets 
door te werken, elk detail 
is de moeite waard. Ieder-
een voelt hoeveel de kin-
deren van de wintersprook-
jes houden, van de intens 
blauwe nacht met maan 
en sterren en de houten 
huisjes met een sneeuw-

tapijt. Kalayda is een win-
terfeest waarbij de kinde-
ren zingend en dansend het 
dorp in gaan en het nieu-
we jaar inluiden. Op oude-
jaarsavond gaan de dorpe-
lingen gehuld in carnaval-
kostuums met dierenmas-
kers op langs de huizen. 
Op kerstavond vinden aller-
lei mystieke gebeurtenissen 
plaats, zo draagt de geit de 
zon en is te zien dat de dui-
vel zich in een paard trans-
formeert en de maan mee-
trekt. De sprookjestafe-
len komen veelal uit de 19e 
eeuwse verhalen van Niko-
laj Gogol, een bekende Rus-
sische schrijver.

Hulp aan kinderen
Stichting KCA werkt voor de 
vijfde keer samen met de 
Stichting Tsjernina voor kin-
deren van Tsjernobyl. De-
ze Stichting, met bezieling 
geleid door Larissa Tsjerni-
na, verleent sinds 1991 hulp 
aan kinderen in het gebied 
dat radioactief besmet werd 
door de ramp met de kern-
centrale in Tsjernobyl. Er 
wordt fi nanciële hulp ge-
geven aan ziekenhuizen en 
aan elf kinderkunstscholen 
in Rusland en Wit -Rusland. 
Een belangrijke bron van 
inkomsten is de verkoop 
in Nederland van werk van 
jonge kunstenaars. Deze 
werkwijze waarbij de leer-
lingen zelf bijdragen aan 
de verbetering van de situ-
atie in de getroffen gebie-
den is van grote pedagogi-
sche waarde. Het draagt op 

een directe manier bij aan 
het welzijn van deze kinde-
ren en stimuleert hun toe-
komst. Marc Chagall heeft 
kunst ooit de hoogste vorm 
van hoop genoemd. In die 
uitspraak weerklinkt het 
verlangen van deze talent-
volle kinderen. 

Iedereen welkom
Iedereen is welkom om de-
ze bijzondere benefi etvei-
ling op 20 november bij te 
komen wonen en natuurlijk 
een bod te doen op één of 
meer kleurrijke werken. De 
biedprijzen liggen tussen de 
80 en 200 euro. Voordat vei-
lingmeester Jan-Pieter Gle-
rum om 14.00 uur de ha-
mer ter hand neemt, vindt 
een offi ciële opening plaats 
en deze wordt verricht door 
burgemeester Pieter Litjens 
en de ambassadeur van 
Wit-Rusland, mevrouw Ele-
na Gritsenko. 
Kijkdagen voor de vei-
ling worden gehouden op 
de Kinderkunstzolder van 
het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9 op donderdag 
17, vrijdag 18 en zaterdag 19 
november, alle dagen van 
14.00 tot 17.00 uur. De teke-
ningen kunnen na betaling 
direct worden meegeno-
men. Met of zonder lijst. Op 
de dag van de benefi etvei-
ling wordt tevens een loterij 
gehouden. Wie een lot van-
af 5 euro koopt, maakt kans 
op het winnen van twee van 
de mooiste werken.

Annefi e van Itterzon

Julija Bogdanovskaja, 12 jaar. Nieuwjaarsfeest, 43 x 60 cm. Prijs: 210 euro.

 Nastja Tserepanova, 10 jaar. Kerstfeest, 30 x 40 cm. Prijs: 90 euro. Alina Dementsevitsj, 15 jaar. Zonder geheugen, zonder tijd, 60 x 42 cm. 
Prijs: 240 euro met lijst.

Ljudmila Sjalafan, 12 jaar. Kerstfeest, 30 x 40 cm. Prijs: 100 euro.

Jana Koudratovitsj, 14 jaar. Wandeling, 30 x 40 cm. Prijs: 95 euro.

Lena Janrovsraja, 13 jaar. Sterrennacht, 30 x 42 cm. Prijs: 90 euro.

Victoria Zinkeritsj, 14 jaar. Winterfeest, 60 x 42 cm. Prijs: 230 euro met lijst.

Anna Matveeva, 15 jaar. De winter is een tovenares, Gouache, 42 x 60 cm. 
Prijs: 240 euro met lijst.

Olga Koleko, 13 jaar. Winterboom, 30 x 40 cm. Prijs: 110 euro.
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Sinterklaas in Kudelstaart
Kudelstaart - Zoals gebruikelijk zal 
sinterklaas ook dit jaar Kudelstaart 
weer aandoen met een boot vol pie-
ten en pepernoten. Op zaterdag 19 
november om 14.15 uur zet hij onder 
begeleiding van muziek en de bur-
gemeester van Aalsmeer voet aan 
wal en wordt hij hopelijk door ve-
le kinderen welkom geheten. In een 
grote stoet lopen de sint en zijn pie-
ten naar het dorpshuis, alwaar een 
gezellig sinterklaasfeest plaatsvindt 
voor kinderen van 4 tot en met 8 
jaar. Natuurlijk wordt er gezongen 
en gefeest met de zwarte pieten en 
sinterklaas zal ook blij zijn met een 
mooie tekening of een leuk knutsel-
werkje. Om de kinderen voldoende 
ruimte te geven, kunnen ouders niet 
worden toegelaten op deze mid-
dag. Om 16.30 uur loopt het feest 
ten einde en kunnen de kinderen 
worden opgehaald. De organisatie 
vraagt de ouders om hun kind een 
briefje met telefoonnummer mee te 
geven. 

Collecte
Voorafgaand aan de intocht zullen 
leden en vrijwilligers van carnavals-
vereniging De Pretpeurders collec-
teren in de Kudelstaartse wijken. Tot 
en met 11 november komen de Pret-
peurders met de collectebus aan de 
deur. 
Zij hopen dat iedereen een bijdrage 
wil leveren om het kinderfeest ook 
dit jaar weer mogelijk te maken. In 
verband met de intocht worden au-
tomobilisten en (brom)fietsers ver-
zocht op zaterdag 19 november tus-
sen 13.30 en 15.30 uur rekening te 
houden met overlast op de Heren-
weg en Kudelstaartseweg. 

De Herenweg zal tijdens de aan-
komst ter hoogte van de Loswal 
voor verkeer worden afgesloten. 

Wanneer de sint en de kinderen de 
Kudelstaartseweg bereiken, wordt 
deze tussen het Robend en het 
Dorpshuis afgesloten voor verkeer.

Ontbijten OBS Kudelstaart
Kudelstaart - In de eerste week 
van november is het langzamer-
hand traditie geworden dat het na-
tionaal ontbijt wordt georganiseerd. 
Er moet daar altijd vlot voor inge-
schreven worden, want de belang-
stelling is groot. En dat doen ze dan 
ook op de OBS in Kudelstaart. Het 
is immers van groot belang dat de 
kinderen hun dag beginnen met een 
goed ontbijt en dan is het nationaal 
schoolontbijt een goede gelegen-

heid om iedereen daar weer eens op 
te wijzen! Daarnaast is het ook heel 
gezellig is om met elkaar te ontbij-
ten. Bij het binnen komen in de lo-
kalen gelijk vrolijke gezichten. Tij-
dens het ontbijt neemt menigeen 
een broodje meer dan gewoonlijk. 
OBS Kudelstaart hoopt volgend jaar 
weer van de partij te zijn. Tenslotte 
voor alle duidelijkheid nog eens de 
bedoeling van de ochtend: begin de 
dag met een goed ontbijt!

Aalsmeer - Er rustte een zware taak op de kleine schouders van een groep-
je leerlingen uit groep 3 van de Wegwijzer. Met z’n zevenen moesten zij na-
melijk de hele Wegwijzer vertegenwoordigen op het schoolhandbaltoernooi in 
De Bloemhof. Florian, Thijs, Brian, Rayan, Jente, Eva en Eline vormden een leuk 
team en hebben dapper gestreden. Helaas, geen podiumplaats voor het team 
van coach Klaas, maar het plezier was er niet minder om. Volgend jaar gaan 
ze het gewoon nog een keer proberen. 

Zware taak groep 3 Wegwijzer

Antonius groep 3 en 4 eerste 
op schoolhandbaltoernooi!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was 
het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi 
in de Bloemhof. Vol goede moed ging 
het groep 3 en 4 team van de Anto-
niusschool van start. Sanne, Tonmai, 
Maik, Fleur, Nick, Tara, Viggo en Jort 
begonnen om 10.15 uur hun eerste 
wedstrijd tegen De Brug. Nick was 
moedig en begon de wedstrijd als 
keeper. Er werd leuk samengespeeld 
en veel gescoord. De wedstrijd eindig-
de in een 7-0 overwinning. De stem-
ming kwam er meteen in. De wedstrijd 
die volgde was tegen de Wegwijzer. 
Fleur stond als een tijger te keepen! In 
het veld was het rommelig, maar ook 
deze wedstrijd eindigde in een over-

winning, 8-0. De derde wedstrijd was 
tegen de Oosteinderschool, wat al-
tijd een lastige tegenstander is. Ton-
mai stond onder de lat en stond zijn 
mannetje. Maik en Jort waren flink 
op dreef en er werd veel op het doel 
gegooid. Eindstand 7-4 in het voor-
deel van de Antonius. De laatste wed-
strijd was tegen de OBS. De spannin-
gen waren hoog, want de bekers wer-
den op de wedstrijdtafel neergezet. 
De grote was natuurlijk het mooist! 
Er werd leuk gespeeld en prima te-
genstand geboden. De eindstand was 
4-0. De kinderen hebben een prachti-
ge beker meegekregen en daar zijn ze 
natuurlijk heel trots op!

Veel grappen in leuke 
show van Clown Bassie
Kudelstaart - Clown Bassie ver-
maakte afgelopen zaterdag jong en 
oud met zijn Lachspektakelshow in 
het Dorpshuis in Kudelstaart. De kin-
deren genoten op de bankjes voor-
aan van de grappige clown, maar 
ook de ouders vonden de eenvoudi-
ge, maar komische humor leuk. Via 
deze krant had een aantal kinderen 
vrijkaarten gewonnen met het instu-
ren van kleurplaten en zij werden ge-
trakteerd op een grappige show. De 
vele grappen en grollen werden af-
gewisseld door liedjes, die hij zelf 
geschreven en gecomponeerd heeft 
en door de makkelijke teksten kon 
iedereen meezingen. Clown Bassie 
werd in deze show bijgestaan door 
Evert van den Bos en samen met de-
ze goede aangever vormt de grappi-
ge clown een prima duo. Af en toe 
refereerde Bassie nog aan zijn broer 
Adriaan waar hij vele jaren mee heeft 
opgetreden in theaters en voor de 
televisie en die nu met pensioen is. 
Bassie is met zijn 76 jaar nog steeds 
een rasartiest in hart en nieren, die 
nog niet denkt aan stoppen. Hij heeft 
van zijn hobby zijn werk gemaakt en 
houdt ervan om mensen te enter-
tainen en hoopt dit nog lang te mo-
gen doen. De show bestond uit hila-
rische stukjes, zoals de act met een 
poppenkast waarbij hij Evert vaak tot 
wanhoop drijft. Dit tot groot vermaak 
van het aanwezige publiek. Bassie 

liet ook een ander groot talent van 
hemzelf zien, want hij speelt ook pro-
fessioneel mondharmonica, wat erg 
mooi klonk. Tijdens de leuke show 
werd de 9-jarige Serijn van Berkel 
verrast door op het podium te mo-
gen, omdat ze haar verjaardag vier-
de. Er werd voor haar gezongen en 
ze kreeg een tasje met allerlei leuke 
Bassie-spulletjes. De show duurde 
bijna twee uur en eindigde met het 
vertrouwde liedje ‘Dag vriendjes, dag 
vriendinnetjes’. Na afloop kregen al-
le kinderen een foto met handteke-
ning van Bassie en ze mochten bui-
ten met hem op de foto. Clown Bas-
sie staat nog steeds garant voor la-
chen en dikke pret tijdens zijn grap-
pige show. Het is dus te hopen dat hij 
nog lange tijd doorgaat met optre-
den, zingen, schrijven, componeren, 
mondharmonica spelen en muziek 
maken. Iedere dag is Bassie op te-
levisie te bewonderen op Pebble TV 
en Telekids. En mochten de kinderen 
dan nog niet genoeg van hem heb-
ben, dan kunnen ze tegen het einde 
van het jaar verschillende spelletjes 
downloaden. Bassie vertelde trots tij-
dens zijn Lachspektakelshow dat er 
digitale poppetjes van hem en Adri-
aan zijn gemaakt. Meer informatie 
hierover en nog veel meer is te vin-
den op www.clownbassie.nl. 

Door Ilse Zethof

Peuters dansen in regen
Aalsmeer -De peuters van peuter-
speelzaal Lievepop hebben de afge-
lopen weken veel gesproken over 
het weer. Het thema van educatief 
programma Puk en Ko was namelijk 
‘Regen’. Iedere ochtend werd met de 
peuters het weerbericht doorgeno-
men. Wat voor weer is het vandaag? 
Moet er vandaag een plaatje van de 
zon, van een wolk, van regen of van 
storm op? Is sneeuw warm of koud? 
Wat voor kleding trek je aan als het 
heel warm is en wat als het regent? 
De peuters knutselden een mooie 
paraplu en maakten met ritme stok-
jes de geluiden van regen na. Er 

werd gezongen over regen en voor-
gelezen uit ‘Masja wil regen’. Na-
tuurlijk wilden de peuters ook zelf 
ervaren hoe het is om in de regen te 
spelen en in de plassen te stampen. 

Juist nu gebeurde een wonder in 
Aalsmeer: Het wilde niet regenen! 
Het probleem was snel opgelost. Als 
er geen regen is, dan maak je toch 
regen?! En zo stonden alle kinderen 
in november met paraplu, regenjas 
en regenlaarsjes buiten onder de 
sproeier! Stampend in de plassen, 
dansend in de regen en wat hadden 
ze een pret!

Jeugdhandbalnieuws
Meiden FIQAS A1 aan kop
Aalsmeer - In Jeugddivisie 1 doet 
de A1 van FIQAS Aalsmeer goede 
zaken: de meiden staan op dit mo-
ment aan kop. Met zes punten uit 
drie gespeelde wedstrijden is de A1 
op de goede weg. Zondag 6 novem-
ber werd in de Bloemhof gespeeld 
tegen Houten A1. Op het veld had-
den de Aalsmeerse meiden nog van 
deze ploeg verloren, tijdens het ope-
ningstoernooi won FIQAS Aalsmeer, 
dus... dit was een nieuwe kans. Vo-
rig seizoen speelde Houten nog op 
het hoogste niveau, maar afgelo-
pen zondag had het team slechts 
één wissel. Het doel was dan ook 
om te winnen door de tegenstan-
der conditioneel te slopen. Er werd 
afgesproken om een 6-0 verdedi-
ging te spelen en niemand te laten 
schieten binnen de 9 meter. Door 
hoog tempo te spelen werd vooral 
in de eerste helft nog wel wat on-
nodig balverlies geleden, maar toch 
was het een wedstrijd met goed fy-
siek handbal. De russtand van 12-
11 gaf al aan dat de ploegen niet 
veel voor elkaar onder deden. Door 
ook na de rust het tempo hoog te 
houden en door een ijzersterke 
dekking neer te zetten, liep FIQAS 
Aalsmeer langzaam uit. En wat in de 

eerste helft soms tot wat problemen 
leidde, lukte nu steeds beter. De te-
genstander werd binnen de 9 me-
ter direct aangepakt. Zo konden de 
Aalsmeerse meiden steeds verder 
uitlopen. Na 20 minuten stond er al 
een stand op het scorebord van 22-
19. Dit was het moment dat Houten 
conditioneel gesloopt was en FI-
QAS Aalsmeer zette nog een tand-
je bij. Uiteindelijk liep men zelfs uit 
tot een voorsprong van 6 punten. De 
eindstand was dan ook 27-22. Ko-
mend weekend spelen A1meiden 
uit bij ZAP in Breezand. De Jongens 
B1 hebben zaterdag met 33-20 ge-
wonnen van Volendam, ook de jon-
gens B2 stapten met 24-21 winst op 
Volendam het veld af. De B3 van Fi-
qas moest het zondag opnemen te-
gen Nijenrodes en met een positief 
eindresultaat: 23-19 winst. De mei-
den A2 van FIQAS Aalsmeer moes-
ten zondag 6 november thuis spelen 
tegen DSOV. Er werd met maar liefst 
33-9 gewonnen. De A2 staat op dit 
moment op een vierde plaats met 
twee keer winst en één gelijkspel. 
Komende week spelen de meiden 
A2 uit tegen Wasmeer in Hilversum.

Foto: Don Ran

Surprisemiddag bij Binding Oost
Aalsmeer - Op woensdag 23 no-
vember kunnen surprises gemaakt 
worden bij Binding Oost aan de Ma-
chineweg. Tijdens de workshops 
van de tieneractiviteiten zijn er soms 
wat spullen over. Grote vellen ge-
kleurd papier, canvas, glitterspul-
len en nog veel meer. De spullen 
staan allemaal klaar en Eveline helpt 
graag om een leuke, gekke of mooie 
surprise te maken. Natuurlijk mag je 
ook gewoon komen knutselen, mis-
schien wil je wel een kerstboom op 
je kamer maken? Deze knutselmid-
dag begint om 13.15 uur, duurt tot 
17.30 uur en deelname kost 1,50 eu-
ro. Geef je op bij eveline@debin-
ding.nl Er is plaats voor maximaal 15 
tieners, dus wees er snel bij!

Inloop op Zolder
Ook de Binding Zolder in Ku-
delstaart organiseert regelmatig 
knutselmiddagen. En elke dinsdag-

middag, direct na school, wordt in-
loop gehouden. Deze middag is gra-
tis en er staat altijd limonade met 
wat lekkers klaar. De inloop duurt 
tot 17.30 uur. 

Zeep en film Boven
Woensdag 2 november heeft een 
groepje basisschoolkinderen bij 
de BindingBoven van een papie-
ren bord en touw een Hoorn des 
Overvloeds gemaakt. Eenmaal klaar 
werd de hoorn vol gestopt met 
knabbelnootjes, popcorn, kruidno-
ten en chocola. Op woensdag 16 
november staat zeep kerven en de 
film Knetter kijken op het program-
ma van de Binding Boven. Deelna-
me aan de workshop kost 2,50 euro 
per persoon, voor de film wordt een 
bijdrage van 2 euro gevraagd. 

Kijk op www.debinding.nl voor ver-
dere informatie.

KCA presenteert educatief programma

Kunstkijklessen voor scholen
Aalsmeer - Er is een vernieuwd 
educatief programma kunstkijkles-
sen voor groep 6 en 7 in het basis-
onderwijs. De kunstkijklessen zijn 
erop gericht kinderen vertrouwd 
te maken met het museum en met 
beeldende kunst en poëzie. Kinde-
ren zijn van nature ontvankelijk voor 
kunst. Ze kijken graag, vragen zich 
van alles af, kunnen vrij associëren 
en houden ervan om dingen zelf te 
maken. Samen met de museumdo-
cent bekijken de kinderen de kunst-
werken en er ontstaat een gesprek 
over de vragen die de wonderlij-

ke kunstwerken kunnen oproepen. 
Daarna is het tijd voor zelf tekenen 
of gedichten maken. Stichting KCA 
vindt het belangrijk om dat te stimu-
leren en er voor te zorgen dat kinde-
ren van jongs af aan op een speelse 
en vrolijke manier met kunst in aan-
raking komen. En de scholen geluk-
kig ook. De eerste kunstkijklessen 
zijn alweer gegeven aan jongens 
en meisjes van de basisscholen in 
Aalsmeer en Kudelstaart en komen-
de weken volgen er nog meer, er zijn 
al veel aanmeldingen. Zie ook www.
kunstencultuuraalsmeer.nl
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Bloemenhotel stap dichterbij
Flowerbed Hotel: In een 
bed van bloemen
Aalsmeer - Als het aan ontwikke-
laar Kloos2 ligt, krijgt Aalsmeer er 
in 2014 een prachtige publiekstrek-
ker bij. Onlangs heeft Hans Kloos-
terman, directeur van Kloos2, zijn 
plannen voor het Flowerbed Hotel 
gepresenteerd aan de directie van 
Green Park Aalsmeer en aan de ini-
tiatiefnemers van Bloomin’ Holland. 
Het FlowerbedHotel wordt een ho-
tel dat geheel is gewijd aan bloe-
men en moet verrijzen naast Bloo-
min’ Holland, het nieuwe thema-
park voor bloemen in Aalsmeer. In 
opdracht van Kloos2 heeft het we-
reldberoemde architectenbureau 
MVRDV een bijzonder gebouw ont-
worpen dat de essentie van bloe-
men vangt: bloembedden in een 
kas. Ontworpen om alle zintuigen te 
prikkelen, als je het Flowerbed Hotel 
binnengaat voel, ruik, proef en zie 
je bloemen. Het hotel is zo ontwor-
pen dat zowel daggasten van Bloo-
min’ Holland als verblijfsgasten (za-

kelijk en toeristisch) zich thuis voe-
len. In de publieke ruimtes kun-
nen daggasten genieten van kof-
fie, lunch of diner of zomaar rond-
lopen tussen de bloembedden. Ho-
telgasten kunnen zich ontspannen 
in de spa of relaxen in hun prachti-
ge bloemenkamers. Het business en 
conference centrum maakt dat het 
Flowerbed Hotel geschikt is voor zo-
wel de zakelijke als de toeristische 
gast. Kloos2 heeft met dit ontwerp 
een exclusief presentatieboek ge-
maakt. Het eerst exemplaar daar-
van werd onlangs aangeboden aan 
Gregor Heemskerk, directeur Green 
Park Aalsmeer Gebiedsontwikke-
ling B.V. Heemskerk: “Het Flower-
bed Hotel is een bijzondere ontwik-
keling, die wij van harte steunen. 
Het hotel sluit uitstekend aan bij het 
ambitieniveau van Bloomin’ Holland 
en geeft zo een impuls aan de to-
tale gebiedsontwikkeling. Wij zijn er 
heel blij mee.”

Artist Impression Flowerbed Hotel. Ontwikkeling Kloos2/Ontwerp MVRDV.

E-markt weggeconcurreerd, 
Laatste buurtsuper ter ziele 
Aalsmeer - Met pijn in het hart 
moet eigenaar John Houtman af-
scheid nemen van zijn supermarkt 
op de hoek van de Hornweg met de 
Machineweg. Hij en zijn vijf trou-
we medewerksters Harja, Lyke, Ri-
ka, Mia en Annemarie zijn er ver-
drietig van, maar het is niet anders. 
“Er is gewoon niet op te boksen te-
gen het nieuw geopende Polder-
meesterplein. We moeten het on-
der ogen zien, de koek is op”, al-
dus John. Medewerkster Lyke be-
nadrukt nog even dat ze zo trots zijn 
op het feit dat ze de laatste buurt-
super waren en dat het altijd zo’n 
gezellig team is geweest. “We wa-
ren overal inzetbaar. Zo stonden we 
achter de broodvitrine, dan weer za-
ten we achter de kassa. Zelfs de be-
voorrading deden wij zelf. Die afwis-
seling zullen we wel missen als we 
opnieuw een nieuwe baan vinden. 
Maar ook dat zal wel weer gaan 
lukken. Wij meiden hebben tenslot-
te genoeg ervaring opgedaan in al 
die jaren!” 

Totale leegverkoop
De winkel kent haar oorsprong al 
in het jaar 1932. Toen was het een 
kleine kruidenierswinkel van me-
vrouw Weeland. Die naam doet 

misschien bellen rinkelen, de win-
kel heeft tot aan 1997 zo geheten. 
Vanaf toen zette huidige bedrijfs-
leider John Houtman de zaak voort 
onder de naam E-Markt. Men heeft 
dus al bijna tachtig jaar de dagelijk-
se boodschappen kunnen doen in 
de laatste gezellige buurtsuper met 
een volledig assortiment. Dit kan nu 
nog slechts ruim een week. Zater-
dag 19 november sluit E markt voor-
goed haar deuren. De gehele laat-
ste week zal in het teken staan van 
uitverkoop in de ruimste zin van het 
woord. John: “Alles moet weg, dus 
hopelijk komen onze vaste klanten 
nog één keer voordelig boodschap-
pen bij ons doen tegen enorme kor-
tingen 

We zullen hen overigens net zo gaan 
missen als zij ons.” De openingstij-
den zijn van maandag tot en met 
donderdag van acht tot zes, vrijdag 
tot acht uur ’s avonds en op zater-
dag tot vijf uur. Hollen dus, naar E-
markt op de Hornweg nummer 185. 
En als u dat doet, steek daarbij dan 
het personeel gelijk maar een hart 
onder de riem. Ze zullen het waar-
deren!

Door Miranda Gommans

Extra lesmateriaal dankzij 
Starter van het jaar
Aalsmeer - Starter van het jaar Zo-
ran Grdenic van het Westeinder Pa-
viljoen heeft op 8 november twee 
cheques van 750 euro uitgereikt aan 
Marianne Beuman, directeur van 
OBS Samen Een. Tijdens de feeste-
lijke avond op 28 oktober beloofde 

Zoran al het bedrag van de gewon-
nen cheque te verdubbelen en dit 
te schenken aan de school van Lu-
ka, zijn zoon. Marianne Beuman is 
blij met het bedrag dat besteed gaat 
worden aan extra lesmateriaal voor 
de school.

Samen bouwen, samen winnen
Prijzenfestijn bij Imabo
Aalsmeer - In de Imabo kraslotenactie ‘Samen Bouwen Samen Winnen’, 
waarbij mooie bouwprijzen te verdelen waren, zijn verschillende klanten van 
Imabo Blauwhoff als winnaar uit de bus gekomen. Aannemer Fokertsma uit 
Abcoude werd verrast met de hoofdprijs: Een trilnaald inclusief twee naalden 
en een koffer. De hoofdprijs is maandag door Antoinette van Imabo Blauwhoff 
uitgereikt aan de gelukkige winnaar!

“Het wordt een veelzijdige kiosk”
Kees Boomhouwer neemt 
Tabakshop Petra over
Aalsmeer - Aalsmeerder en sport-
man in hart en nieren in de sigaret-
tenbusiness? Ja, u leest het goed. 
Kees Boomhouwer, de oud-hand-
baller gaat een nieuw avontuur 
aan. “Ik heb echt nog nooit gerookt, 
maar het lijkt me toch iets voor mij.” 
Door omstandigheden zat Kees al 
een poosje thuis en zag dat de ta-
bakshop naast de molen in de Zijd-
straat ter overname werd aangebo-
den. “Ik heb jarenlang een sport-
zaak gerund in Amstelveen. Het on-
dernemerschap heb ik dus aardig in 
de vingers. Het feit ook dat dit jaar 
mijn vrouw Letta en dochter Simo-
ne een eigen zaak zijn begonnen, 
benadrukt nog maar eens dat on-
dernemen echt in de familie zit.” De 
tweedehands kledingwinkel Shab-
biez in de Dorpsstraat wordt be-
stierd door de dames Boomhouwer. 
Kees vertelt verder: “Ik ben echt een 
mensenmens, maak snel aanspraak, 
houd van gezelligheid en maak 
graag een praatje. 
Zo’n shop is dus op mijn lijf ge-
schreven. Weet je dat vroeger regel-
matig oud-voetballers een tabaks-
zaakje begonnen? Grappig toch, ik 
zet die traditie gewoon voort!” 

Openingsborrel 
Vanaf dinsdag 15 november wordt 
Kees dus het vaste gezicht achter 
de balie. Omdat hij in de handbal-
lerij nog steeds als trainer actief is, 
zal bij afwezigheid zijn vrouw Let-
ta inspringen. Uiteraard worden 
niet alleen tabaksproducten ver-
kocht. Ook dagbladen, tijdschrif-
ten, snoepgoed, wenskaarten, fris-
dranken, telefoonkaarten, cadeau- 
en kantoorartikelen en kindervuur-
werk. Tevens kunt u er terecht voor 
kras- en staatsloten en overige lo-
terijen. Kees vervolgt: “In de zomer 
ga ik zelfs ijs verkopen. Het wordt 
een veelzijdige kiosk. Ik heb er dan 
ook echt zin in. Graag wil ik daar-
om een ieder uitnodigen om op za-
terdag 19 november een drankje te 
komen doen en te proosten op mijn 
nieuwe toekomst. Vanaf vier uur is 
iedereen van harte welkom.” De 
openingstijden van Tabakshop Kees 
Boomhouwer, gevestigd aan de Zij-
straat nummer 30, zijn van dinsdag 
tot en met vrijdag van negen tot zes 
uur en op zaterdag tot vijf uur. Tele-
foonnummer 0297-366950. 

Door Miranda Gommans

Boegbeelden te gast op 
internationale Horti Fair
Aalsmeer - De ‘boegbeelden’ 
Jaap Bond (gedeputeerde Provin-
cie Noord-Holland) en Pieter Lit-
jens (burgemeester gemeente 
Aalsmeer) spraken op 3 novem-
ber op de Horti Fair, de grootste in-
ternationale vakbeurs in de tuin-
bouw, over de kracht van Greenport 
Aalsmeer. De bijeenkomst vond 
plaats in de stand van Green Park 
Aalsmeer, waarbij directeur Gregor 
Heemskerk, aan beide ‘boegbeel-
den’ stellingen en vragen voorlegde 
over Greenport Aalsmeer en de ont-
wikkelingen in de regio. Jaap Bond, 
gedeputeerde van Noord-Holland: 
“De glastuinbouw is een zeer be-
langrijke economische sector voor 
Noord-Holland. Daarom heeft de 
provincie ook 10 miljoen euro be-
schikbaar gesteld voor de herstruc-
turering van de glastuinbouw in 
de Greenport Aalsmeer. Daarnaast 
verbetert de provincie de bereik-
baarheid van de Greenport met de 
aanleg van de nieuwe N201 en de 
ongestoorde logistieke verbinding 
als innovatie op bereikbaarheid.” 
Pieter Litjens, als voorzitter van de 
Stichting Bloomin’Holland en vice-
voorzitter van Greenport Aalsmeer 
liet weten: “Met Bloomin’Hol-
land krijgt niet alleen Greenport 
Aalsmeer een publiekstrekker van 
formaat: de sierteeltsector krijgt er 
een internationaal werkende mar-
ketingmachine bij! “ Rond Aalsmeer 
hebben sierteelt, veredeling, veiling, 
productie en handel zich gecon-

centreerd tot één van grootste han-
dels- en kenniscentra voor bloemen 
en planten ter wereld. Overheid en 
bedrijfsleven werken samen om 
de kracht van Greenport Aalsmeer 
te behouden en te versterken voor 
de Noord-Hollandse én Nederland-
se economie. Regionale samenwer-
king is essentieel om duurzaam en 
internationaal te kunnen concurre-
ren, de innovatiekracht te vergroten 
en het imago van de hele sector te 
verbeteren. In Greenport Aalsmeer 
werkt al een groot aantal partij-
en samen onder het motto ‘ver-
binden en versterken’. De thema’s 
waaraan wordt gewerkt zijn: Ruim-
te en bereikbaarheid, Kennis en In-
novatie, Duurzaamheid, Arbeids-
markt en Onderwijs, Imago en Po-
sitionering. Aansprekende projec-
ten zijn onder andere de 160 hec-
tare herstructurering bij Rijsen-
hout, gecombineerd met 250 hec-
tare nieuw glastuinbouwgebied in 
het project PrimAviera. PrimAvie-
ra als groei en schuifruimte in de 
Greenport Aalsmeer. Ook de aan-
leg van een ongestoorde vrachtver-
binding tussen de bloemenveiling 
FloraHolland, Green Park Aalsmeer 
en Schiphol, de Green Life Scien-
ces Hub (een platform waar onder-
wijs, onderzoek en vragen van on-
dernemers uit de groene sector sa-
menkomen) en de vandaag ook op 
de Horti Fair vertegenwoordigde In-
novatieklas voor MBO-HBO-WO en 
het project Bloomin’Holland.

Nieuw kantoor Florimex 
Aalsmeer - Met het reuzenrad van 
de Parade op de achtergrond heeft 
Timo Huges, algemeen directeur 
van Bloemenveiling Flora Holland, 
donderdag 3 november het nieu-
we hoofdkantoor van de Florimex 
Group officieel geopend. In het im-
mense pand op VBA-Zuid werd in 
aanwezigheid van directie, mede-
werkers, aandeelhouders, vakgeno-
ten en klanten uit binnen- en buiten-
land het glas geheven op de nieuwe 
toekomst van een bloeiend bedrijf. 
Om Timo Huges de opening te la-
ten verrichten, was geen willekeuri-
ge keuze van Florimex. De directies 
van beide partijen hebben regelma-
tig gesprekken met elkaar over de 
toekomst van de sierteeltmarkt. In 
zijn toespraak stond Huges dan ook 
stil bij de indrukwekkende initiatie-
ven die Florimex op dit moment laat 
zien om veranderingen in de bran-
che te bewerkstelligen. Samenwer-
ken met partners in de markt is hier 
een goed voorbeeld van. In dat sa-
menwerken ligt volgens de eerste 

man van Flora Holland de toekomst. 
De eerste resultaten van de nieuwe 
strategie zijn al zichtbaar. Uit de cij-
fers van de inkopen van Florimex bij 
Flora Holland blijkt dat Florimex ste-
vig in de lift zit. Florimex hoort tot 
de top vijf van professionele spelers 
in de im- en exportmarkt van bloe-
men en planten. Een markt, die er 
spreekwoordelijk niet al te rooskleu-
rig uit ziet. “Het handelsklimaat is 
op dit moment als een storm, waar-
van het einde niet direct in zicht is”, 
zegt Atze Bosma, CEO van de Flo-
rimex Group. “Maar”, vervolgt hij zijn 
toespraak: “In tijden van storm gaan 
sommige mensen schuilen, ande-
re gaan windmolens bouwen. Het 
is onze strategie om windmolens te 
bouwen.” Om te benadrukken dat 
het Florimex menens is om duurza-
me veranderingen in de markt door 
te voeren, had de organisatie de 
hand weten te leggen op de Nuna, 
de op zonne-energie rijdende race-
wagen, die gebouwd is als symbool 
voor een duurzame toekomst. 

Aalsmeer - Op vrijdag 18 novem-
ber wordt in de burgerzaal van het 
gemeentehuis de jaarlijkse ouderen-
dag georganiseerd. Om 14.15 uur 
gaat de zaal open en vanaf 15.00 uur 
start een gevarieerd programma een 
optreden van Mieke Jacob en Bert 
Tielemans, die een hommage bren-
gen aan Jules de Korte, gezellige 
bingorondes en een broodmaaltijd. 
De achtergrondmuziek wordt ver-

zorgd door ‘t Westend Trio onder lei-
ding van Chris van Dijk. ‘s Avonds 
worden de bezoekers getrakteerd op 
optredens van shantykoor De Mar-
conisten uit Leimuiden onder leiding 
van Theo van de Hoorn. De toegang 
voor de middag en avond bedraagt 
10 euro. 
Voor kaarten en inlichtingen: Stich-
ting Ouderendag, Dirk van Leeuwen, 
tel. 06-51094994.

Ouderendag in burgerzaal

Unieke openluchtgalerie!
Amstelveen - In de Keizer Karel Ga-
lerie is tot en met 12 december de 
tentoonstelling Kleuren voor de Brug 
te zien. Twaalf kleurrijke schilderijen, 
gemaakt door de Braziliaanse kunst-
schilderes Júlia Dos Santos-Baptis-
ta. Dagelijks rijdt Connexxion dwars 
door deze unieke kunstgalerie met 
de buslijnen 140, 142, 170, 171, 172 
en 300. Het is een unieke kunstlo-
catie die gratis toegankelijk is voor 
iedereen, waaronder de buspassa-
giers! De galerie biedt onverwachts 
en in alle gauwigheid toch iedereen 
wat moois tijdens een busrit in Am-
stelveen. De tentoonstelling is on-
derdeel van het Brasil Festival Am-
sterdam, dat Nederland verbindt met 
de rijke en diverse cultuur van Brazi-

lië, een land waarmee wij al zo’n 400 
jaar banden hebben. De Keizer Ka-
rel Galerie wordt gevormd door het 
viaduct van de Keizer Karelweg on-
der de A9 in Amstelveen. Beeldend 
kunstenares Julia verwierf in kor-
te tijd erkenning in Brazilië en Ne-
derland. Werk van haar sierde vorig 
jaar 6 miljoen Braziliaanse postze-
gels voor de 50e verjaardag van de 
hoofdstad Brasília, haar geboorte-
plaats. Dit jaar exposeert zij als on-
derdeel van het Brasil Festival, in de 
Amstelveense openluchtgalerie K2G 
- het viaduct van de A9. Daar tonen 
haar Favelas, Medusas en Cirandas, 
met hun uitbundige ritme, beweging, 
kleuren en poëzie, een pure ziel van 
Brazilië met internationale allure.
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Sinterklaaskien 
bij Supporters
Kudelstaart - Volgende week don-
derdagavond 17 november organi-
seert de Supporters Vereniging Ku-
delstaart een Sinterklaaskienavond 
in het dorpshuis te Kudelstaart. De 
grote vraag is: Komen sint en piet de-
ze avond persoonlijk naar het Dorps-
huis? Natuurlijk heeft het inkoop 
zwartepietenteam rekening gehou-
den met het feit dat sinterklaas een 
kindervriend is. Dus veel speelgoed 
prijzen deze avond en op alle tafels 
sinterklaassnoepgoed. En zoals ge-
woonlijk zijn alle prijzen verpakt in 
schitterend sinterklaaspapier. Na 
vier ronden een pauze om even op 
adem te komen en de kelen te sme-
ren. Daarna verder met ronde vier tot 
en met acht. Aan het einde van de-
ze avond is er de extra kienronde met 
altijd een prijs van ongeveer 125 eu-
ro. En als dat allemaal achter de rug 
is krijgt u ook nog een klein sinter-
klaas cadeautje mee naar huis. Komt 
u ook gezellig kienen deze avond in 
het dorpshuis? Aanvang is 20.30 uur.

Koppelklaverjassen 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 14 no-
vember houdt buurtvereniging Oost-
end een koppelklaverjasavond in ge-
bouw het Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat. Vanaf 20.00 uur worden 
de kaarten verdeeld. De zaal gaat een 
half uur eerder, om 19.30 uur, open. 
Het koppelkaarten op 31 oktober is ge-
wonnen door R. van de Koppel en H. de 
Ruiter mt 5025 punten, op de voet ge-
volgd door Ed en Piet Schuit met 4886 
punten. Bij het jokeren behaalde R. van 
Schaik de hoogste eer met 222 punten.

Voetbal zondag
Kleurrijke winst RKAV 
Aalsmeer - Rkav heeft zondag 
flink van zich af gebeten. In een 
kleurrijke wedstrijd is met 4-0 ge-
wonnen van Pen T. In de eerste mi-
nuut was het Barry Springintveld 
die gelijk zijn visitekaartje afgaf, zijn 
inzet ging rakelings over. Alexander 
Goes probeerde het even later ook. 
Uit een diepte pass probeerde hij 
de kwaliteiten van de doelman van 
Pen T, Aziz Agourzil, uit. Rody Sprin-
gintveld kreeg in de achttiende mi-
nuut alle kans om de 1-0 aan te te-
kenen, maar was te gehaast en de 
bal ging aan de verkeerde kant van 
de paal. Dat de stand 0-0 bleef was 
ook te danken aan het zeer goe-
de keeperswerk van Tom Schra-
ma, twee zeer goede reddingen van 
hem zorgden ervoor dat stand niet 
veranderde. Een zeer mooie uitge-
voerde combinatie tussen Robert 
van Leeuwen en Barry Springint-
veld, leverde de 1-0 op. Alexander 
Goes had geen geluk met de af-
werking van zijn werk en zag vlak 
voor rust zijn inzet tegen de lat uit-
een spatten. Rkav zou in de vijftig-
ste minuut op 2-0 komen en weer 
door Barry Springintveld. De ver-

dediging van RKAV hield de deur 
goed dicht. Door het goede verde-
digingswerk van Timo Peters, Eric 
Jansen en vooral Fabian Waay-
man was er voor de voorwaartsen 
van Pen T geen doorkomen aan. De 
zeer goed leidende scheidsrechter 
gaf RKAV een terechte strafschop. 
Een van de aanvallers van de thuis-
club werd door de doelman aan zijn 
shirt getrokken en de leidsman kon 
niets anders doen dan naar de stip 
te wijzen. Barry Springintveld belas-
te zich ermee en hij bracht de stand 
op 3-0. RKAV had de buit binnen 
tegen een elftal dat meer op een 
veteranen team leek. Het was Mis-
hon Bucuklar die, vlak voor tijd, nog 
voor de 4-0 zorgde. Al met al heb-
ben de mannen van RKAV laten 
zien dat ze echt wel kunnen voet-
ballen en niet hoeven onder te doen 
met de rest. Een zeer gelukkige trai-
ner, Dirk Cornelissen verliet met zijn 
spelers met een grote glimlach het 
veld. Komende zondag wacht RKAV 
de uitwedstrijd tegen FC Amster-
dam.

Theo Nagtegaal

Kaarten en 
Klaverjassen 
Aalsmeer - Komende vrijdag 11 
november is er weer koppelkaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Om 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. De volgende dag, zater-
dag 12 november, staat een kwart 
marathon klaverjassen op het pro-
gramma. Van 10.00 tot 16.00 uur is 
het klaverjassen. Het inschrijfgeld 
bedraagt 10 euro en dit bedrag is 
inclusief lunch. Iedereen, die graag 
een kaartje legt, kan meedoen. Op-
geven graag voor 10 november via 
0297-329527 of 0297-327541.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag 
van de OVAK is woensdag 16 november 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat. Het kaarten op 2 oktober 
is gewonnen door Lenie van Klink met 
5620 punten, gevolgd door Tom Verlaan 
met 5391, Kees van de Meer met 5218 
en Nico Maarse met 5178 punten.

Dressuurwedstrijden Funny Horse
Goud Noa, Indy, Dalaina, 
Lisa, Florence en Linde 
Aalsmeer - Afgelopen zondag zijn 
bij Funny Horse dressuurwedstrij-
den gehouden. Het was de laatste 
competitie van dit jaar. De dag is, 
ondanks het sombere weer, prima 
verlopen. De uitslagen:

FH-B
1. Noa Joore - Simone 198 punten
2. Noah van Arenthals - Loesje 197 punten
3. Rose-Belle Dragt - Dave 196 punten
4. Bibi van Poelgeest - Dave 191 punten

Vaardigheid
 1. Indy Uljee - Isabel 136 punten
2. Pia Krickhan - Isabel 135 punten 
 
B
1. DHartsuiker - Mammon 196 punten
2. Veronique Bruining - Lady 195 punten
3. Joelle van Steijn - Sunny D 194 punten
4. Roos van Hummel - Breezer 193 punten

L2 
1. Lisa Dieleman - Lucky Tender 200 punten 

2. Elisa Luijken - Dandy 196 punten
3/4. S Achterberg - Unieko 193 punten
3/4. Thanysha du Prie - Quint 193 punten
 
M1
1. Florence de Kok - Goliath 186 punten
 
L1
1. Linde de Jong - Sunny D 203 punten
2. Hilde Brands - Sedan 199 punten
3. Lois van Zomeren - Macho 198+ punten
4. Juliette Berwald - Lady 198 punten
5. Famke Brands - Okki 196 punten

Op 27 november viert Funny Hor-
se nog een groot sinterklaasfeest. 
Tijdens de wintermaanden gaan 
de lessen wel gewoon door, maar 
de activiteiten starten pas weer in 
maart. De beginnerslessen zitten 
helemaal vol, echter voor gevorder-
de ruitertjes zijn nog enkele plekken 
vrij op dinsdag en vrijdag. 
Kijk voor meer informatie op de 
website

Van links naar rechts: Mark Faber-Deborah Lok-Lorenzo Kliffen-Anya Dekker-
Mike Engel-Puck Teunissen en Bram Grootjans

Speciale training bondscoach 
Mark Faber voor zwemmers
Aalsmeer - Op donderdag 3 no-
vember kreeg de afdeling aange-
past zwemmen van Oceanus van 
de Johan Cruijff Foundation een cli-
nic van de bondscoach Parazwem-
men aangeboden. De reden hier-
voor is dat Oceanus afgelopen sei-
zoen winnaar is geworden van de 
nationale zwemcompetitie aange-
past zwemmen. Deze prijs heeft 
tot doel de nationale zwemcompe-
titie meer naamsbekendheid te ge-
ven, het aangepast zwemmen nog 
beter te laten integreren in de vali-
de sport én het opsporen van even-
tueel nieuw talent. Op dit moment 
is Oceanus de enige vereniging in 
Nederland die met meer dan vijf 
wedstrijdzwemmers mee doet aan 
de nationale zwemcompetitie. De 
samenwerking tussen Oceanus, 
zwembad De Waterlelie en Stich-
ting Meer Armslag is er dus niet 

voor niks. Momenteel hebben twee 
zwemmers van Oceanus een limiet 
voor de Nederlandse Jeugd Kampi-
oenschappen weten te behalen. De 
kampioenschappen worden op 2, 
3 en 4 februari verzwommen. Twee 
andere leden gaan de komende 
maanden nog enorm hun best doen 
ook één of twee limieten te halen. 
De vele uren training die hieraan 
voorafgaan worden zo hopelijk op 
een mooie manier beloond. De trai-
ning die Mark Faber aan de sporters 
gaf bestond hoofdzakelijk uit het 
vinden van de juiste balans; hoe lig 
je zo stil mogelijk in het water. Met 
veel bewegingen en draaiingen in 
het water moet je harder werken om 
naar de overkant van het zwembad 
te komen. Dát hebben ze, ongeacht 
hun handicap, allemaal aan den lij-
ve ondervonden. 
Nu is het aan de trainsters van de 
club, Laura Verdegaal en Gerda 
Stokkel, om hier verder mee aan de 
slag te gaan. De sporters kregen 
nog een leuke attentie mee, ze wer-
den aangemoedigd om (als ze dat al 
niet deden) mee te gaan doen aan 
de nationale zwemcompetitie én 
kregen allemaal de complimenten 
van de bondscoach Parazwemmen. 

Zaterdag 12 november
AALSMEER
Amstelveen 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
GeinoordN’gein 2 - Aalsmeer 2 11.30 u
Valleivogels 2 - Aalsmeer 3 12.00 u
Aalsmeer 4 – Swift 12 14.30 u
Aalsmeer 5 – Amstelveen 5 14.30 u
Aalsmeer 6 – RKAVIC 5 14.30 u
Aalsmeer /RKAV Vet.1 – DCG Vet.1 14.30 u

Dames.
RKAVIC DA.1 - Aalsmeer DA.1 11.30 u

R.K.A.V.
Aalsmeer/RKAV Vet.1. – DCG Vet.1 14.30 u

Meisjes
Kadoelen MA.1 - RKAV MA.1 10.30 u

Jong aalsmeer united
Junioren
J.A.United A1 – Kennemers A1 11.30 u
Huizen A2 - J.A.United A2 12.00 u
Volendam B2 - J.A.United B1 12.00 u
Spaarnwoude B1 - J.A.United B2 14.30 u
Breukelen C1 - J.A.United C1 10.45 u
J.A.United C2 – HBC C3 12.30 u
J.A.United C3 – Alliance’22 C5 14.30 u
DSS C5 - J.A.United C4 15.45 u

Pupillen
Hoofddorp D1 - J.A.United D1 9.30 u
J.A.United D2 – Ouderkerk D2 9.00 u
J.A.United D3 – DEM D3  11.45 u
J.A.United D4 – Concordia D2 11.15 u
Kon.HFC D 12 - J.A.United D5 12.30 u
SVIJ D3 - J.A.United D6 12.00 u
J.A.United E1 – J.A.United E7 11.00 u
J.A.United E2 – AFC E8 9.30 u
Ouderkerk E4 - J.A.United E3  10.00 u
J.A.United E4 – DSK E1 9.30 u
Legm.vogels E8 - J.A.United E5 11.00 u
Kon.HFC E 12 - J.A.United E6 11.00 u
Ouderkerk E6 - J.A.United E7 12.30 u
Hoofddorp E 10 - J.A.United E8 9.00 u
J.A.United E9 – RKAVIC E5 9.30 u
Alliance’22 E 11 - J.A.United E10 11.30 u
J.A.United F1 – RAP F1 11.15 u
RKDES F2 - J.A.United F2 9.30 u
KDO F1 - J.A.United F3 11.00 u
J.A.United F4 – VVA/Spartaan F4 11.15 u
J.A.United F5 – Ouderkerk F3 9.00 u
J.A.United F6G – Vlug en Vaardig F2 9.00 u
Badhoevedorp F1 - J.A.United F7 9.30 u
VVC F8 - J.A.United F8 8.30 u
Buitenveldert F9 - J.A.United F9 15.00 u
J.A.United F10 – RKAVIC F5 9.00 u
J.A.United F11 – De Meer F5 9.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – Buitenv MB.2 14.30 u
SDZ MC.1 - J.A.United MC.1 15.00 u
Ouderkerk MC.1 - J.A.United MC.2 12.00 u
J.A.United MD.1 – HBC MD.1  9.00 u
J.A.United ME.1 – Zwanenb ME.1  9.30 u
J.A.United ME.2 – Velsen ME.1 11.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Legm.vogels D1 - RKDES D1 11.00 u
VVC D5 - RKDES D2 12.00 u
DIOS D6 - RKDES D3 12.00 u
RKDES E1 – RAP E2 11.00 u
RKDES E2 – DIOS E4 9.30 u
AMVJ E2 - RKDES E4 12.00 u
Pancratius E 11 - RKDES E5 9.00 u

RKDES E6 – Swift E9 9.30 u
RKDES E7 – Roda’23 E 14 11.00 u
HSV’69 E2 - RKDES E8 10.00 u
Pancratius F1 - RKDES F1 10.15 u
RKDES F2 – J.A.United F2 9.30 u
Roda’23 F5 - RKDES F3 9.00 u
RKDES F4 – Swift F3 9.30 u
RKDES F5 – Ouderkerk F6 11.00 u
Abcoude F7 - RKDES F6 11.00 u
Abcoude F8 - RKDES F8 9.30 u
Sp.Martinus F9 - RKDES F9 9.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Loosdrecht DA.1 13.00 u
RKDES DA.2 – Baarn DA.1 13.00 u
RKDES ME.1 – DSOV ME.1 11.00 u

S.C.W.
Kagia 1 - SCW 1 14.30 u
RAP 2 - SCW 2 14.30 u
Buitenveldert 3 - SCW 3 13.30 u
Almere 4 - SCW 4 14.30 u
Purmerend Vet.1 - SCW Vet.1 14.00 u
Pancratius Vet.1 - SCW Vet.2 14.45 u
Hoofddorp Vet.1 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
BVV’31 A1 - SCW A1 14.30 u
SCW B1 – Amstelveen B2 14.00 u
SDZ C2 - SCW C1 10.45 u
Concordia C2 - SCW C2 11.30 u

Pupillen
SCW D1 – AFC D6 12.00 u
SCW D2 – UNO D2 10.30 u
SCW E1 – Overbos E4 9.00 u
HBC E4 - SCW E2 9.00 u
SCW E3 – IJburg E9 9.00 u
Arsenal E6 – SCW E4 10.30 u
SCW F1 – VVC F4 9.00 u
Sp.Martinus F4 - SCW F2 11.30 u
SCW F3 – UNO F7 9.00 u
SCW F4 – UNO F11 9.00 u
Z.O.United F4 - SCW F5 9.00 u

Dames en meisjes
Wartburgia DA.3 - SCW DA.1 11.00 u
SCW MC.1 – BFC MC.3 11.30 u
Overbos MD.1 - SCW MD.1 8.45 u

Zondag 13 november
R.K.A.V.
F.C.Amsterdam 1 - RKAV 1 14.00 u
RKAV 2 – AGB 2 11.30 u
RKAV 3 – Sloten/Rivalen 3 11.30 u
Legm.vogels 4 - RKAV 4 12.00 u
RKAV 6 – Legm.vogels 5 11.30 u
RKAV 7 – Abcoude 8 14.00 u

Dames
RKAVIC DA.1 - RKAV DA.1 11.30 u

R.K.D.E.S
RKDES 1 – AGB 1 14.00 u
RKDES 2 – Kon.HFC 3 11.00 u
Ouderkerk 2 - RKDES 3 12.00 u
Diemen 3 - RKDES 4 14.00 u
RKDES 5 – Sp.Martinus 3 14.00 u
Legm.vogels 6 - RKDES 6 14.00 u

Junioren
Onze Gazellen A1 - RKDES A1 11.00 u
Zeeburgia B1 - RKDES B1 11.00 u
RKDES B2 – VVC B1 10.00 u
Roda’23 C1 - RKDES C1 10.00 u
RKDES C2 – Overbos C3 12.00 u
RKDES C3 – KDO C2 10.00 u

Wedstrijden veldvoetbal

Koppelkaarten 
bij VZOD
Kudelstaart - Vrijdag 18 november is 
er koppelklaverjassen bij VZOD. Opge-
ven kan bij Sietze Fokkema via sietze@
vzod.nl. Tevens wordt deze avond een 
verloting gehouden. De kaartavond be-
gint om 20.00 uur in de kantine van de 
korfbalvereniging aan de Wim Kandreef.

Goud voor trampolinespringers
Kudelstaart - De tweede plaat-
singswedstrijd trampolinespringen 
heeft plaats gevonden zaterdag 5 
november in de Proosdijhal. Om 9.00 
uur was de zaal open, ouders geno-
ten van een bakkie koffie terwijl de 
springers zich aan het opwarmen 
waren om te beginnen met insprin-
gen. De wedstrijd kon om 10.30 uur 
starten. Team E5 bestaande uit Fleur, 
Esther en Marlies hebben een prima 
prestatie geleverd. Voor twee van de-
ze dames was het hun eerste wed-
strijd. Team E6 bestaande uit Bonita, 
Anouk en Tanja heeft de drie rondes 
eveneens gesprongen, al ging het 
niet helemaal zoals ze het wilden. 
Team E7 met Donnatella, Dian en 
Marcella heeft goede oefeningen la-
ten zien aan de jury en dat werd met 
mooie punten beloond. Het laatste 
team E8 met Sam, Denise, Wendy en 

Amber heeft ook zijn uiterste best 
gedaan en allen hebben de oefening 
keurig uitgesprongen. Op trampo-
line 2 Omnia C1 met Bente, Sabine, 
Max en Marvin. De springers hebben 
wederom laten zien goed te kunnen 
springen. Team C2 met Mila, Sanne 
S, Ebbie en Mirjam vd Leeuw wist 
mooie punten te behalen. Omnia D3 
met Naomi de Rijk, Naomi vd C en 
Joyce de Weille heeft het uitstekend 
gedaan en Omnia D4 met Eliane, 
Matthias, Serena en Maaike Kaslan-
der heeft de jury ervan overtuigd het 
springen niet te zijn verleerd! Hun 
oefening is beloond met een gouden 
medaille. Om 14.30 uur werd de dag 
afgesloten met mooie resultaten. De 
derde en laatste plaatsingswedstrijd 
vindt zaterdag 19 november plaats, 
wederom in de Proosdijhal. Publiek 
is van harte welkom.

RKDES handbalsters winnen 
competitiewedstrijd weer
Kudelstaart – Na een nederlaag en 
een winstpartij, speelden de dames 
van handbalvereniging RKDES afge-
lopen zaterdag thuis hun derde com-
petitiewedstrijd tegen het nog punt-
loze tweede team van NEA uit Ouder-
kerk aan de Amstel. Of het nu kwam 
door de weinig inspirerende tegen-
stander of door zelfoverschatting, er 
lukte in de eerste helft van de wed-
strijd bar weinig bij RKDES. Simpele 
passes kwamen niet aan en de keep-
ster van de tegenpartij werd warm 
geschoten doordat de schotvaardig-
heid ver onder de maat was. Dat re-
sulteerde voor de pauze dan ook in 
heel weinig Kudelstaartse doelpun-
ten. Omdat tegenstander NEA over 
een zeer matig team beschikt, wist 
RKDES de schade bij rust gelukkig 
nog redelijk te beperken (8-9). Na 
een donderspeech van trainer/coach 
Wim Snijders kwam er een herboren 
RKDES terug op het veld. Opeens 
konden er wel vloeiende break-outs 
gelopen worden, gingen de gespeel-
de systemen wel goed en werd er te-

recht afstand genomen van NEA. Via 
16-13 en 21-15 tussenstanden, werd 
het uiteindelijk 22-17 voor RKDES. 
Een verwachte overwinning, maar 
zeker geen gemakkelijke. Door de-
ze winstpartij hebben de dames nu 4 
punten uit 3 wedstrijden en is er nog 
altijd aansluiting met de koplopers. 
Aanstaande zondag speelt RKDES 
in Badhoevedorp uit tegen midden-
moter VOS. Een lastige tegenstander, 
die niet met één helft goed handbal-
len verslagen kan worden. 

Reünie
Zaterdagavond 19 november houdt 
RKDES Handbal ter gelegenheid 
van haar 35-jarig bestaan een reü-
nie in de Proosdijhal. Naast een aan-
tal wedstrijden tussen leden en oud-
leden is er voldoende gelegenheid 
om onder het genot van een hap-
je en een drankje herinneringen op 
te halen. Vanaf 19.30 uur zal de zaal 
open zijn. Meer informatie en aan-
melden voor deze avond kan bij Loes 
Versteeg via 0297-322736. 

Speelavond in 
‘t Baken
Aalsmeer - Maandag 14 november 
krijgt u weer gelegenheid om een ge-
zellige avond te hebben bij buurtver-
eniging de Pomp. Deze actieve buurt-
vereniging organiseert haar maande-
lijkse avond hartenjagen, klaverjassen 
en sjoelen. Leden en niet leden zijn 
van harte welkom. Vanaf 20.00 uur 
beginnen de drie speelrondes. Tus-
sendoor is er nog een prachtige ver-
loting met vele mooie prijzen. Telefo-
nische informatie kan verkregen wor-
den bij Caroline Ramp, tel. 344107.

Nieuwe outfit JAU D5
Aalsmeer - De jongens van de D5 van Jong Aalsmeer United hebben afgelo-
pen weekend hun trainingspakken, gesponsord door Ingrid en Martin van ma-
nege Funny Horse uit Aalsmeer, uitgereikt gekregen. Trots en blij toonden de 
veertien spelers hun nieuwe outfit aan het publiek. De mannen van JAU D5 
staan te trappelen om de volgende wedstrijd te mogen spelen.

Speelavond in 
‘t Baken
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Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 1 november.
Groep a: 
1. Tiny Neij en Anny van Buyten 59,64
2. André Lanser en Joris van der Zwaard 
53,93
3. Juul en Matje Wentzel 51,43
4. Krijnie en Jan Joore 51,43
5 Joke Delfos en Alex Pannekoek 49,64
6. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 49,29
7. Jan van Ginkel en Trees de Jong 49,29
8. Piet van Hoek en Coby Blom 47,86
9. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 47,86
10. Gré Aartse en Jasper Blom 47,86
11. Ko van Es en Theo Blom 47,86

Groep b:  
1. Marianne Joore en Herma Raggers 64,58
2. Guus en Mieke van Neijenhof 61,81
3. Rob Raggers en Oege de Jong 56,94
4. Jan Doeve en Rietje van d Zwaard 54,23
5. Jan en Jaap Geleijn 52,47
6. Hein en Alie Bosman 51,98
7. Alie v Verseveld en Tiny v Zijverden 51,63
8. Wil Groot en Trudy Stokkel 50,00
9. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 49,51
10. Erna en Pieter Jongkind 44,08
  
Groep c: 
1. Angela Korenromp en Ger Lubbers 58,93
2. Hans en Lia Vreeswijk 58,57
3. Martha en Theo Teunen 57,86
4. Coby en Gerrit van Leeuwen 51,43
5. Klaas Maarse en Adri Otto 48,93
6. Rina en Laurens Veldt 48,93
7. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 48,93
8. Bep Brockhoff en Ank Roodenburg 48,21
9. Rita Blaauboer en Gerard Pouw 45,71
10. An Joore en Mien van der Laarse 45,36

Tafeltennis
Krappe nederlaag voor 
spelers van Bloemenlust 1
Aalsmeer - In de thuiswedstrijd 
wist Bloemenlust 1 nog met 6-4 te 
winnen van Amsterdam ‘78 3, maar 
in Amsterdam bleken ze nu twee 
andere spelers opgesteld te hebben, 
waardoor ze duidelijk sterker waren. 
Brian van de Heuvel wist met over-
tuigend spel twee partijen te win-
nen, maar leed tegen de derde te-
genstander zijn eerste nederlaag 
van deze competitie. Na een spec-
taculaire wedstrijd moest Brian na 
verlies met 11-8 in de vijfde game 
zijn tegenstander feliciteren. Jeroen 
Hensel was deze avond goed op 
dreef en wist ook twee partijen bin-
nen te halen. Dezelfde speler waar 
Brian van verloor was voor Jeroen 
duidelijk te sterk. Voor Ed Couwen-
berg waren alle tegenstanders een 
maatje te groot, alhoewel Ed van al-
le drie nog wel een game wist af te 
snoepen. De einduitslag was dus 
6-4 voor Amsterdam ‘78, waarmee 
Bloemenlust toch nog een punt-
je uitliep op de naaste concurrent 
TSTZ Haarlem. De verwachtingen 
waren bij Bloemenlust 2 hoog ge-
spannen voor de return tegen Oran-
je Zwart 1. Bij aanvang van de wed-
strijd in Aalsmeer dachten Vladimir 
Javornik en Bart Spaargaren dat de 
geflatteerde 6-4 nederlaag in Haar-
lem nog gerevancheerd kon wor-
den. Groot was de teleurstelling dan 
ook dat alleen Frans Ravesteijn (met 
een jetlag!) de eer kon redden met 
een zeer overtuigende winstpar-
tij. Een 1-9 nederlaag was dus het 
schamele resultaat. De komende 
wedstrijden zullen extra spannend 
worden om ten koste van naaste 
concurrent Fusia 2 degradatie uit de 
derde klasse te voorkomen. Bloe-
menlust 3 boekte een fraaie 4-6 uit-
zege op The Victory 8. Willem Vis-
ser zorgde voor een goede start met 
een overwinning na een spannen-
de partij in 5 games. Wim v.d. Aard-
weg, die de laatste weken steeds 
goed op dreef is, won alle drie zijn 
partijen. Samen konden Wim en 
Willem het dubbelspel niet in hun 
voordeel beslissen. Gehinderd door 

een blessure kon Ton de Hollander 
niet tot winst komen, maar omdat 
een tegenstander uitviel met een 
zweepslag konden toch nog 2 pun-
ten worden bijgeschreven. Danny 
Knol was twee dagen voor de wed-
strijd van Bloemenlust 4 tegen JO-
VO 6 met zijn scooter gevallen. Dan-
ny besloot toch te spelen en om zijn 
rechter(speel)hand en zijn rechter-
knie had hij een bandage gedaan. 
Danny won zijn drie partijen, waar-
van twee in vijf games en daarin 
één maal met minimum verschil; 11-
9. Horst Krassen en Peter Velleman 
wonnen elk één partij. Het dubbel-
spel werd door Peter en Horst zeer 
nipt verloren met 11-9 in de vijfde 
game. Einduitslag Bloemenlust 4 
- JOVO 6: 5-5. Moraal van dit ver-
haal : Peter en Horst gaan voor de 
volgende wedstrijd ook vallen met 
de scooter. In Uithoorn kwam Bloe-
menlust 5 uit tegen VDO 7. Erika Au-
perlé, Dirk Piet en Rob Faber kwa-
men ook dit keer tekort om het de 
tegenstander lastig te maken. Dirk 
begon overigens wel sterk, want pas 
na 13-11 in de vijfde game ging zijn 
eerste partij verloren. Vervolgens 
ging het hard, want Erika, Rob, het 
dubbel Erika en Dirk, Dirk solo en 
opnieuw Rob verloren zonder dat 
sprake was van veel spanning in 
de partijen. Pas bij de tweede partij 
van Erika keerde de spanning terug, 
want na een gelijkopgaande strijd 
werd het pas in de vijfde game 11-8 
voor haar tegenstander. Rob, al we-
ken hopeloos uit vorm, verloor ook 
zijn laatste wedstrijd en bij de stand 
8-0 voor VDO begon Dirk aan zijn 
laatste partij. Zijn tegenstander, met 
de marathonpartij tegen Erika nog 
in de benen, was conditioneel uit-
geput en bood weinig tegenstand 
meer. Aldus kon Dirk in 3 games de 
eer voor Bloemenlust redden, want 
Erika verloor ook haar laatste wed-
strijd. Na deze 9-1 nederlaag is team 
5 nog vaster op de laatste plaats in 
de poule gedrukt en is handhaving 
in de zesde klasse helaas geen reë-
le mogelijkheid meer.

Voetbal zondag
RKDES doet goede zaken 
ondanks gelijkspel
Kudelstaart – Na het behalen van 
de periodetitel en de koppositie in de 
derde klas 3C, stond afgelopen zon-
dag voor RKDES de moeilijke uitwed-
strijd tegen het op de derde plaats 
staande NFC op het programma. 
In een boeiende wedstrijd met veel 
strijd, werden de punten uiteindelijk 
gedeeld, ook toen de goed spelen-
de Mark Schut in de eerste helft een 
strafschop miste, bleef het scorebord 
na 90 minuten ongewijzigd op 0-0 
staan. Beide teams startten behoed-
zaam de wedstrijd, elkaar aftastend 
en zonder risico. Het duurde tot de 
15e minuut voordat beide teams wat 
meer druk gingen zetten. In de 18e 
minuut was het de altijd hard wer-
kende Roald Pothuizen die de bal 
doorkopte op Mourrad Abarkan. Zijn 
schot belandde echter in de handen 
van de NFC-doelman. In de 23e mi-
nuut kreeg RKDES de kans om op 
voorsprong te komen, Maarten Put-
ten werd in het 16 metergebied vast-
gehouden. De scheidsrechter kon 
niet anders doen dan de bal op de 
stip te leggen. Door afwezigheid van 
Edwin van Maris was het Mark Schut 
die zich belaste met het nemen van 
de strafschop. Tot ontzetting van de 
meegereisde Kudelstaartse suppor-
ters, werd de hard ingeschoten straf-
schop bekwaam gered door de NFC-
doelman. In de slotfase kreeg Roald 
Pothuizen Steef Hoogwerff Kroon 
nog een kans, maar ook nu redde de 
NFC-doelman bekwaam, met als re-
sultaat een 0-0 ruststand. De twee-
de helft kwam Richard de Vries in 
het veld voor de licht geblesseerde 
Roy Enthoven. Vooral in het tweede 
bedrijf waren het de Kudelstaarters 
die initiatief namen. Dat resulteerde 
in de 50e minuut, na goed voorberei-
dend werk van Richard de Vries, dat 
Maarten Putten de lat raakte. RKDES 
bleef aandringen en dat bracht een 
aantal goede mogelijkheden, maar 
het bleef 0-0. In de 58e minuut kre-
gen de Amstelveners de enige echte 
kans van deze wedstrijd. Maar door 
goed ingrijpen van RKDES-doelman 
René Jonker, bleef de stand onge-
wijzigd. In de 70e minuut werd een 
duidelijke handsbal van een NFC-
verdediger onbestraft in het 16 me-
ter gebied. De handsbal was door de 
scheidsrechter over het hoofd ge-
zien. Trainer Hajo Hendriks zette in 
de slotfase zijn topscoorder Edwin 
van Maris nog in. In de laatste mi-
nuut gaf dit nog bijna het gewens-
te resultaat. Een vrije trap van Edwin 

van Maris ging rakelings voorlangs, 
waardoor de eindstand van 0-0 op 
het scorebord bleef staan. Een groot 
compliment voor het jonge team van 
Hajo Hendriks, waarin ook het cen-
trale verdedigingsblok van Sander 
Boshuizen en Mark Schut stond als 
een huis. RKDES deed ondanks dit 
gelijke spel goede zaken. Concurrent 
AGB speelde gelijk tegen Bloemen-
daal en de rest van de achtervolgers 
verspeelde punten. RKDES blijft met 
twee punten voorsprong, koploper in 
de derde klas C. Zondag 13 novem-
ber speelt RKDES thuis de wedstrijd 
tegen naaste concurrent AGB. Om 
14.00 uur start deze ‘topper’ aan de 
Wim Kandreef. Publiek is uiteraard 
van harte welkom.

Ad Verburg

Ouderensoos in 
Middelpunt
Aalsmeer - De ouderensoos van 
BV Oostend op 3 november is ge-
wonnen door de heer Doeve met 
5424 punten. Op twee is mevrouw 
van Tol geëindigd met 5353 punten 
en op drie de heer C. Alderden met 
5209 punten. De poedelprijs is uit-
gereikt aan mevrouw Verkerk. Bij 
het rummicuppen was mevrouw de 
Vries de beste speler met 25 pun-
ten. De volgende speelmiddag is op 
17 november in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. De aanvang is 
14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur.

Sjoelcompetitie 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 17 no-
vember houdt buurtvereniging 
Oostend voor liefhebbers een sjoe-
lavond in het Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55. Sjoelclub Rijsen-
hout komt deze avond eveneens 
op bezoek. Iedereen is van har-
te welkom. De zaal gaat om 19.30 
uur open, vanaf 20.00 uur vangt de 
competitie aan. Groepswinnaars na 
de sjoelavond van 3 november zijn: 
Tiny van de Maden, Joke Schuttel, 
Henk van der Stroom, Sjaak Bleeker 
en Tini van der Merbel.

Zaalvoetbal
Nieuwe koplopers bij de 
ZABO competitie
Aalsmeer - De plaatselijke zaal-
voetbalcompetitie van de ZABO 
Aalsmeer is op zaterdag 5 novem-
ber voortgezet met de vierde speel-
ronde. Speellokatie was hal 2 van 
sporthal de Bloemhof en de wed-
strijden stonden ditmaal onder pri-
ma leiding van de scheidsrechters 
Klaas Boekel en Peter Meyer. Om 
18.30 uur begon de wedstrijd Choe-
ki’s Hairsalon tegen HV-BV en dit 
duel eindigde met 5-3 in het voor-
deel van Choeki’s Hairsalon. Ver-
volgens trad Bruin Café Bonaire 
aan tegen LEMO-Gaat-Los. Laatst-
genoemd team versloeg de kop-
loper met de cijfers van 5-7. Hier-
na had Sportcafé de Midi’s totaal 
geen moeite met SC Rijsenhout. De 
kampioen van vorig seizoen sloot de 
zaalvoetbalpartij winnend af met 14-
4. Het vierde duel van speelronde 4 
ging tussen Schijf Grondboringen 
en Accon/AVM. Na tussenstanden 
van 2-0 en 4-2 won Schijf Grondbo-
ringen de wedstrijd uiteindelijk nog 

ruim met 7-2. Het slotduel van het 
avondje ZABO werd gespeeld door 
de teams van LEMO/Piller en Am-
sec Beveiliging. De wedstrijd toon-
de een gelijkwaardig spelbeeld en 
bleef spannend tot het laatste fluit-
signaal van de arbiter. LEMO/Piller 
zorgde vlak voor tijd voor de win-
nende treffer en zegevierde nipt met 
4-3. Voor Amsec Beveiliging scoor-
den Jordy van Dort, Mike van Bom-
mel en Lex Hendrikse. De doelpun-
tenmakers van LEMO/Piller waren 
Sennan Jacub (2x), Paul den Haan 
en Cas Verschueren.
Stand na ronde 4:Sportcafé de Mi-
di’s 4-10, Schijf Grondboringen 
4-10, Choekie’s Hairsalon 4-9, Bruin 
Café Bonaire 4-9, LEMO Gaat Los 
4-6, LEMO/Piller 4-6, Accon-AVM 
4-4, Amsec Beveiliging 4-3, HV-BV 
4-1, SC Rijsenhout 4-0. De vijfde 
speelronde van de ZABO-competi-
tie volgt op zaterdag 26 november 
aanstaande en er wordt wederom 
gespeeld in sporthal de Bloemhof.

Marathonschaatsen
Prima reeks voor Michelle
Kudelstaart - len is het seizoen bij 
het marathonschaatsen goed ge-
start. Bij de vier verreden wedstrij-
den om de KPN cup bij de landelij-
ke dames eindigde zij steeds bij de 
beste 25, waarvan één keer zelfs bij 
de eerste 20. Het vorige seizoen ver-
liep voor de Kudelstaartse niet zoals 
ze had gewild. Ze presteerde niet op 
het gewenste niveau door de gevol-
gen van de ziekte van Pfeiffer. Ech-
ter bij de wedstrijden op de Weis-
sensee bleek de vorm goed te zijn 
en eindigde ze bij de Alternatieve 
Elfstedentocht en het open NK rond 
de 30e plaats. Het seizoen 2011-
2012 startte voor de schaatsster van 
STG VZOD veelbelovend met een 
24e plaats bij de feestelijke herope-
ning van ijsbaan De Scheg in De-
venter. Dat Michelle meer inhoud 
heeft gekregen door de intensieve 
fiets- en conditietrainingen in de zo-

mer blijkt uit de uitslagen in de wed-
strijden daarna, met zelfs een 17e 
plaats bij de marathon in Eindhoven. 
Michelle: “Ik voel me sterk, ik merk 
dat ik nu meer macht heb. Het lukt 
me nu goed om direct de versnel-
lingen in het peloton te volgen en ik 
kan tijdens de wedstrijd goed her-
stellen.” De voor het TeamEdsoBuro-
Jan.nl uitkomende schaatsster rijdt 
op 19 november op haar thuisbaan 
in Haarlem. Op dit moment zijn twee 
van haar ploeggenoten herstellende 
een blessure. 
De verwachting van ploegleider 
Benno Crombeen is dat Imke Her-
mans en Roos van den Bos dan 
weer fit zullen zijn en ook Maud 
Wijtkamp de vorm van vorig jaar 
weer kan halen. Voor meer informa-
tie over het schaatsteam en de ma-
rathon op de ijsbaan in Haarlem, 
kijk op www.teamedsoburojan.nl.

Voetbalwedstrijd tegen BOL
Ruime overwinning Aalsmeer 
Aalsmeer - Aalsmeer heeft on-
danks zijn blessurelijst een goed 
resultaat neergezet tegen BOL 
uit Broek op Langedijk. Aalsmeer 
nu zonder Burak Sitil, maar wel 
met een lichtgeblesseerde Stefan 
van der Dussen die de hele wed-
strijd uitspeelde. De brede selectie 
laat zich nu al gelden, want con-
stant zonder drie of vier basisspe-
lers weet Aalsmeer toch zijn te-
genstanders onder druk te zetten. 
Komende zaterdag tegen Amstel-
veen – Heemraad mist men ook 
de geschorste Thomas Harte. BOL, 
een nieuwe tegenstander voor 
Aalsmeer, viel tegen. Voorin miste 
men dan wel de topscorer Jan Paul 
den Hartigh, maar één kansje in de 
eerste helft met een voorzet, die via 
de lat weer in het veld huppelde, 
waarna Sander Bakker handelend 
optrad, is toch wel erg weinig voor 
een hele wedstrijd. Ook achterin 
was BOL zwak. Aalsmeer startte 
aanvallend. Meer dan balbezit le-
verde dat nog niet op. Toch was al 
te zien dat BOL niet naar Aalsmeer 
was gekomen om met aanvallend 
spel de tegenstander onder druk te 
zetten. Men bleef angstvallig op ei-
gen helft opereren in de hoop om 
met een counter via Chris Rijnders, 
Steven Greveling of Robbert Slot te 
scoren. Aalsmeer met een uitste-
kende Jeffrey Blikslager gaf achter 
geen kansen weg. Het eerste ge-
vaar voor BOL kwam in de 11e mi-
nuut, toen een schot van de steeds 
sterker spelende Mitch van Gel-
dorp nog net werd geblokkeerd. 
In de 14e minuut was het wel raak. 
Op aangeven van Thomas Har-
te speelde Peter Neuvel zich goed 
vrij en met een geplaatst schot bin-
nenkant paal schoot hij in. Keeper 
Steven Boon was verrast door dit 
schot en was dus kansloos, 1–0. 
BOL gokte op de counter. Vooral 
op rechts, waar Robbert Slot geen 
kans kreeg tegen Harmen Colijn. 
Aalsmeer kon steeds van achter-
uit rustig opbouwen en zo de vrije 
man zoeken. In de 20e minuut zag 
nu Peter Neuvel zijn pass bij Tho-
mas Harte terechtkomen. De han-
dige spits maakte daar dankbaar 
gebruik van, omspeelde zijn tegen-
stander en gaf Steven Boon het 
nakijken, 2–0. Aalsmeer bleef loe-
ren op de 3 – 0. De enige kans op 
een doelpunt voor BOL kwam in de 
35e minuut toen uit een verdwaal-
de voorzet van Robbert Slot de bal 
op de lat terecht kwam en weer het 
veld inviel en Niek Leegwater wil-
de inkoppen, maar Sander Bakker 
was attent en voorkwam een doel-
punt. Op links was het Salih Yildiz 
die weer een hoofdrol voor zich op-
eiste en regelmatig zijn tegenstan-
der dolde. Toen hij in de 42e mi-
nuut weer eens langs Maarten 
Kamp gleed kwam zijn sliding te 
laat en lag Salih Yildiz op de grond 

en de bal op de stip. Peter Neuvel 
had geen moeite met de strafschop 
en liet Steven Boon kansloos, 3–0 
en was de wedstrijd gespeeld. De 
eerste 5 minuten na de pauze wa-
ren hectisch voor het doel van 
BOL. Driemaal kwam Thomas Har-
te in scoringspositie, maar Steven 
Boon en Jan Slot voorkwamen en-
kele doelpunten. Daarna viel het 
spel weer op slot. BOL mocht meer 
aan de bal komen, maar bakte er 
weinig van. Aalsmeer vond het 
wel goed zo. Achter de nul hou-
den was het streven. Een afstand-
schot van Salih Yildiz in de 62e mi-
nuut gaf even een opleving. Ste-
ven Boon pakte de bal klem. 67e 
minuut: Wissel Lucien Fraenk voor 
Thomas Harte. Uit een voorzet op 
rechts van Lucien Fraenk in de 72e 
minuut schoot Peter Neuvel rake-
lings naast. Ook Salih Yildiz kwam 
in de 80e minuut alleen voor Ste-
ven Boon. Maar hij voorkwam een 
doelpunt door de bal tot corner te 
verwerken. In de 84e minuut kreeg 
hij loon naar werken. Bij de penal-
tystip speelde hij subliem Jos Vis-
ser en daarna Steven Boon uit en 
tekende Salih Yildiz voor de 4–0. 
Aalsmeer was weer los en toen 
Peter Neuvel (deze middag over-
al aanwezig en bij alle doepunten 
betrokken) in de 86e minuut op 
de paal knalde kon Stefan van der 
Dussen de terugspringende bal in 
het doel schieten, 5–0. De goed 
leidende scheidsrechter Eric-Paul 
Jansen floot precies op de 90 mi-
nuten voor het einde. Door de 5-0 
overwinning voert Aalsmeer nu sa-
men met AFC de ranglijst aan. De 
spelers gaan zich nu opmaken 
voor de derby tegen Amstelveen-
Heemraad zaterdag 12 november. 
Aanvang 14.30 uur. 

Jack van Muijden

Anouk Van Rijn bij beste 
acht WK soft tennis
Aalsmeer - Het Nederlandse soft 
tennis team is terug van het WK in 
Zuid-Korea. De Nederlandse speel-
ster Anouk van Rijn, afkomstig uit 
Uithoorn, wist er tot de kwartfinales 
door te dringen. Daarmee behoort 
ze tot de beste 8 soft tennissers van 
de wereld. Een prestatie van for-
maat in een sport die wordt gedomi-
neerd door professionele spelers uit 
Japan en gastland Zuid-Korea, zo-
als ook weer tijdens dit WK bleek: in 
vrijwel alle finales waren deze twee 
landen vertegenwoordigd. Het WK 
soft tennis werd rechtstreeks uitge-
zonden op de Koreaanse televisie 
en vond plaats van 26 oktober tot en 
met 1 november in Mungyeong, zo’n 
160 kilometer ten zuiden van Seoul 
gelegen. Er namen 40 landen aan 
deel, waaronder nieuwkomers Ne-
pal, Gambia en Nieuw Zeeland, zes 
Europese landen, Amerika, Rusland 
en uit Azië sterke landen zoals Chi-
na, Mongolië, Chinese Taipei, de Fi-
lippijnen en Indonesië. “We wisten 
van tevoren dat we te maken zou-
den krijgen met zeer goede soft ten-
nissers”, vertelt teamcaptain Louis 
van Rijn uit Aalsmeer. “Daarom is 
het uitzonderlijk knap dat mijn zus 
Anouk de kwartfinale bereikte. Hier-
in stond ze met 1-0 voor tegen een 
Indonesische speelster, maar ver-

rekte helaas haar enkelbanden in 
de tweede game. Anouk heeft de 
wedstrijd na een blessurebehande-
ling weliswaar uitgespeeld, maar ze 
kon natuurlijk niet meer voluit gaan. 
Dat is zuur, zeker omdat haar te-
genstandster uiteindelijk de fina-
le haalde en tweede werd.” Het Ne-
derlands team met Anouk van Rijn, 
broer Louis, Nicky de Geest en Ma-
ra Yong kreeg met een zware loting 
te maken. Zo verloor Europees kam-
pioene Mara Yong in haar single en 
mixed dubbel met Nicky de Geest in 
de eerste ronde van Koreanen. 

Hoewel beide Nederlandse heren 
de eerste ronde in de single won-
nen, verloor De Geest in de tweede 
ronde van de latere wereldkampi-
oen en Van Rijn van een sterke spe-
ler uit Mongolië. Tijdens het WK in 
Zuid-Korea maakte Hongarije offi-
cieel bekend dat het zich kandidaat 
stelt voor de organisatie van het WK 
in 2015. “Voor het promoten van soft 
tennis in Europa zou dat mooi zijn”, 
geeft Louis van Rijn aan. 
“Over 4 jaar willen we er weer staan. 
Hopelijk met meer spelers zodat ook 
we ook aan een speciaal teamon-
derdeel kunnen meedoen waar-
voor je vijf dames en vijf heren no-
dig hebt.” 

An wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren 
en ook biljarten staan op het pro-
gramma. Mensen die graag willen 
rummikubben of hartenjagen zijn 
ook van harte welkom.Op donder-
dag 3 november is het klaverjassen 
gewonnen door An Uiterwaal met 
5085 punten, gevolgd door Daan 
Sandee met 5027 punten en Geertje 
Koopstra met 5013 punten. Bij het 
jokeren behaalde Janny Lubbert de 
hoogste eer met 50 punten. 

Marathonschaatsen
Mats Stoltenborg voor 
derde keer op podium
Rijsenhout - Bij de landelijke ma-
rathonschaatsers heeft Mats Stol-
tenborg van IJsclub De Blauwe Beu-
gel in de Eerste Divisie wedstrijd tij-
dens de KPN Marathon Cup 4 in 
Eindhoven wederom een tweede 
plaats weten te rijden. Het is daar-
mee al weer de derde keer in dit 
nog jonge seizoen dat deze talent-
volle marathonschaatser op het po-
dium staat. Door dit resultaat staat 
hij nu op een mooie derde plaats in 
het algemeen klassement en bezet 
Mats de tweede plaats in het jonge-
renklassement. Tijdens langebaan-
wedstrijden op de baan in Haarlem 
zijn afgelopen week weer flink wat 
persoonlijke records gesneuveld en 
vielen er ook weer twee clubrecords 
dames Junioren B te noteren voor 
Nicky van Leeuwen. Nicky snelde 
op de 100 meter naar een nieuw re-
cord in 11.99 en op de 1000 meter 
een fraaie snelle tijd van 1.27.32. Bij 
de supersprint wedstrijden van zon-

dagavond 6 november kwam Men-
no Kramer tot een mooie serie tij-
den op de 100 meter en 300 meter; 
10.54/ 10.66 en 25.48/25.47, genoeg 
voor plaatsing voor de gewestelij-
ke supersprintwedstrijden. Susan 
Kramer, die het wedstrijdschaatsen 
ook weer heeft opgepakt, reed op 
dezelfde afstanden 12.86/13.10 en 
32.76/32.84. Verder waren er per-
soonlijke records voor Shanna Her-
weijer 300 meter in 34.18, Leo Zon-
neveld 100 meter 13.77 en 300 me-
ter 33.94. Lasse Kannegieter kwam 
in de selectiewedstrijd op 4 novem-
ber tot twee nieuwe persoonlijke re-
cords; 500 meter in 48.75 en 1000 
meter in 1.37.11. 

Voor meer informatie omtrent 
(schaats) nieuws, uitslagen, versla-
gen en evenementen heeft IJsclub 
De Blauwe Beugel een actieve web-
site, die te raadplegen is via http://
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.
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Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - De Geluksvogels 
kaarten iedere woensdagavond 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
De aanvang is 20.00 uur en iede-
re kaartliefhebber is welkom. Het 
klaverjassen op 2 november is ge-
wonnen door Ria van ’t Schip met 
5436 punten. Op twee is Jan Ramp 
geëindigd met 5226 punten en op 
drie Jan Springintveld met 5154 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Teunie van Klaveren met 3683 
punten.

Preteenteam SV Omnia 
naar intermediate klasse!
Aalsmeer - Zaterdag 29 oktober 
namen alle twirlteams van SV Om-
nia 2000 deel aan een twirlwed-
strijd in Zevenhoven. Dit was te-
vens de laatste wedstrijd voor dit 
seizoen. Een aantal twirlsters had 
nog wat plaatsingspunten nodig 
om zich definitief te plaatsen voor 
het NK. Bij het eerste onderdeel van 
de dag 1-baton namen totaal zeven 
twirlsters deel, waarvan er zes het 
podium mochten bestijgen. Eefke 
van der Luit werd in haar catego-
rie preteen beginner eerste met 67.2 
punten en haalde de laatste beno-
digde plaatsingspunten. Dit gold 
ook voor Kim Nederstigt, zij behaal-
de in de categorie Preteen inter-
mediate een derde plaats met 74.6 
punten, dus ook definitief geplaatst 
in haar klasse.  De optredens van 
Selina Kok en Solenne Köhler wa-
ren goed voor goud!  Zilveren me-
dailles zijn gewonnen door Rachel 
Vianen en  Suzanne Bakker. Bij het 
onderdeel 2-baton was het voor Se-
lina Kok en Solenne Köhler weder-
om goud met respectievelijk 75 en 
76 punten. Het junioren duo Im-
ca Pape en Nikkie van der Luit zijn 
dit najaar pas gestart met hun Duo 
twirling routine. Zij namen het op 
tegen drie andere duo’s, maar be-
haalde toch de eerste plaats met  
68.1 punten. Dit betekent voor hen 
ook definitieve plaatsing voor het 
NK. De andere duo’s van SV Omnia 
2000, Selina en Kim en Amber en 
Eefke werden  in de preteen begin-
ner klasse tweede en derde. Daar-
na stond het onderdeel Super-X-
strut op het programma. Kim, Im-
ca en Nikkie mochten het goud in 
ontvangst nemen. Aansluitend was 
de basicstrut, slechts twee deel-
neemsters van SV Omnia 2000. Ra-
chel Vianen mocht ook een gouden 
medaille in ontvangst nemen met 
8.3 punten, Sanne Bulthuis haalde 
7 punten. Voor de pauze was het 
tijd voor het preteenteam om aan te 
treden bij het onderdeel Small team 
twirling, in totaal drie teams moch-
ten strijden voor het eremetaal. Uit-
eindelijk ging het Omnia team er 
met goud vandoor met een punten-
totaal van 66.0. Na de pauze ston-

den de solisten te popelen om hun 
Rhythmic dance twirl te laten zien 
aan de jury. SV Omnia 2000 werd 
vertegenwoordigd door acht solis-
ten, en alle acht mochten het po-
dium bestijgen. Zeer bijzonder was 
het in de categorie preteen begin-
ner, waar in totaal 11 solisten hun 
optreden lieten zien, het gehele 
podium was voor SV Omnia 2000. 
Op de derde plaats is Amber Gleb-
beek geëindigd met een puntento-
taal van 67.3, dit betekent voor haar 
dus ook definitieve NK plaatsing. 
Eefke van der Luit behaalde zilver 
met 68,1 punten en Ramona Ezink 
ging er vandoor met het goud, en 
met een puntentotaal van 70.4 be-
haalde zij promotie naar de inter-
mediate klasse. De andere solis-
ten: Selina en  Kim goud, Rachel 
en Solenne zilver, en Imca brons. 
Als laatste mochten de teams aan-
treden. In de kleedkamer was het 
weer een drukte van belang om ze-
ven junioren, zes  preteens en zes-
tien peewees in alle jurkjes te hijsen 
en make-up en haren te verzorgen. 
De junioren lieten een mooie show 
zien op hun ‘Dreamgirls’ muziek, 
goed voor brons met 66.1 punten. 
Het preteenteam  vermaakte de ju-
ry en het publiek aanmerkelijk met 
hun Adam’s family show. Dit werd 
dan ook beloond door de jury met 
goud en promotie naar de interme-
diate klasse met een puntentotaal 
van 70.1  De twirlsters en trainsters 
Maaike en Valerie sprongen een 
gat in de lucht.  Als laatste mocht 
het peewee large team van SV Om-
nia 2000 optreden. Ook zij stalen de 
show en gingen er met goud van-
door. Van de totaal 29 optredens 
hebben de twirlsters van SV Omnia 
2000 maar liefst 27 keer het podium 
behaald, dit is zeker iets om zeer 
trots op te zijn! De twirlsters gaan 
zich nu concentreren op de voor-
rondes van het NK twirling die op 
10 en 11 december plaatsvinden in 
Lelystad. Voor meer informatie over 
twirlen kan contact opgenomen 
worden met de Productgroep Coör-
dinatoren Sandra Kok of Linda Ne-
derstigt per e-mail twirlen@svom-
nia.nl of sportpunt@svomnia.nl.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Joost Roos gooit 164 uit
Kudelstaart - De derde speelavond 
van de Poel’s Eye is achter de rug, 
de vierde staat morgen, vrijdag 11 
november, alweer op de agenda. Er 
werd weer volop gestreden op maar 
liefst vier niveaus. Iedereen begon 
weliswaar op één niveau in poules, 
maar daarna scheidden de bovenste 
en de onderste plaatsen zich van el-
kaar. De eerste en tweede plaatsen 
uit de poule gingen naar de A ron-
de, de derde en vierde plaats gin-
gen naar de B ronde. Maar ook hier 
volgde nogmaals een scheiding in 
twee niveaus. Zodoende bleven er 
vier niveaus over: de A winnaar en 
verliezerronde en de B winnaar en 
verliezerronde. En dus waren er aan 
het einde van de avond vier finales. 
Bak won de ‘grote finale’. In de eer-
ste vijf seizoenen (100 speelavon-
den) won Bak maar liefst 16 keer 
de speelavond. Vorig seizoen won 
hij, na drie jaar droog te hebben ge-
staan, eindelijk weer eens. En nu 
voegde Bak dus zijn 18-de overwin-
ning bij de Poel’s Eye toe. Overigens 
won Marco Cornelisse de mees-
te speelavonden ooit. Hij kwam tot 
25 speelavond overwinningen. De-
ze overwinningen kwamen allen 
tot stand in de eerste vier seizoe-
nen. De A verliezerronde werd op 
de afgelopen speelavond gewon-
nen door Erik Jan Geelkerken. In de 
B winnaarronde kwamen Tony van 
Riel en Oscar Gootjes tot de hal-
ve finale. De finale werd, voor het 
eerst ooit, een strijd tussen vader 
en zoon. Zoon Davey won uiteinde-
lijk van zijn vader Willem Monsees. 
In de B verliezerronde kwamen Len-

ny Vork en Piet van Overbruggen 
knap tot de halve finale, maar in de 
finale won Mike Miltenburg van Jan 
‘Mr 26’ Berk. Danny de Hartog werd 
de afgelopen twee speelavonden 
veel met hoge uitgooien geconfron-
teerd. Twee speelavonden geleden 
had hij met een mooie 130 finish tot 
de finales de hoogste uitgooi van de 
avond in zijn bezit. Uitgerekend te-
gen hemzelf werd als laatste worp 
(dus voor de wedstrijd en de titel 
van de B verliezerronde)  140 uitge-
gooid door Remco Maarse. Op de 
afgelopen speelavond stond Danny 
klaar om dubbel acht uit te gooien, 
zijn tegenstander Joost Roos stond 
op een veilige achterstand van 164 
punten. Het onmogelijk geachte ge-
schiedde, Joost gooide achtereen-
volgens tripel 20, tripel 18 en dub-
bele Bull! Fantastisch natuurlijk, 
maar jammer voor Danny. Als goed-
maker draaide Joost echter met het 
Mystery Out rad 130, oftewel een 
gegooide uitgooi van Danny, dus de 
48 euro’s uit de Mystery Out pot wa-
ren voor Danny de Hartog. Voor de 
precieze uitleg van de Mystery Out, 
en voor het filmpje van een blije 
Danny, kunt u terecht op de web-
site www.poelseye.nl. Ook kunt u 
dan zien hoe he Remco Pannekoek 
is vergaan met de Triple Pot van 150 
euro. Morgen, vrijdag 11 november, 
is de volgende speelavond. Nieuwe 
ronde, (vier) nieuwe kansen in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. De in-
schrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost drie en halve euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. 

Opa’s winnen weer op 
Beachvolleybaltoernooi 
Aalsmeer -Afgelopen zondag werd 
het beachvolleybal maandtoernooi 
gespeeld in The Beach. Met bij-
na 50 teams, die streden in 3 cate-
gorieën, was het een druk bezocht 
maandtoernooi. Dit resulteerde in 
veel spannende wedstrijden op 
hoog niveau tijdens het altijd ge-
zellige maandtoernooi. Vanaf 10.00 
uur ging het maandtoernooi van 
start met de categorie 2x2 hoog. De 
16 deelnemende teams streden om 
mooie prijzen. In de 2x2 hoog cate-
gorie ging de overwinning bij de he-
renteams naar het team Bas & Ed. 
Bij het 4x4 allround toernooi was 
het ouderwets gezellig. Er werd met 
15 teams in 3 categorieën gestre-
den om de titel. In de Fun categorie 
ging de overwinning naar het team 
Almere en het damesteam de Og-
nob wist in de Future categorie te 
winnen. In de Pro categorie ging 
de eindstrijd tussen de winnaar van 
het vorige toernooi, de Opa’s, en 
het gelegenheidsteam Lekker Soe-

pel. In een zeer spannende finale en 
met een stand van 22-20 wisten de 
Opa’s nipt de finale op hun naam te 
schrijven. Tot slot ging om 14.00 uur 
het 2x2 laag toernooi van start. Hier 
gingen achttien teams de strijd met 
elkaar aan. In de Fun categorie ging 
het team Koos & Rodney er met de 
prijzen vandoor. Het team Kick Ass 
wist de eerste plaats te pakken in de 
Future categorie. In de Pro catego-
rie wist het mix duo Wacht tot subiet 
de titel te pakken! Het eerstvolgen-
de maandtoernooi is op zondag 4 
december en staat natuurlijk in het 
teken van sinterklaas! Ook zin ge-
kregen om een keer op het maand-
toernooi te komen spelen? Surf dan 
naar de website www.beach.nl of 
stuur voor inschrijving een mailtje 
naar sportief@beach.nl. En wees er 
snel bij, want het loopt al weer storm 
met de aanmeldingen voor het vol-
gende toernooi! 
Surf voor meer foto’s ook naar www.
beach.nl.

Zwemdiploma 156 kinderen
Aalsmeer - Op zaterdag 5 novem-
ber was het weer een drukte van 
belang in zwembad De Waterlelie.
Er werd die middag afgezwom-
men voor de zwemdiploma’s A en 
B. Vooral de beide A-groepen za-
ten bomvol en het was voor de mee-
gekomen visite dan ook zoeken 
naar een zitplaats om het zwem-
men goed te kunnen bekijken. Een 
beetje spannend was het voor de 
72 A-kinderen wel, dit eerste af-
zwemfeest, maar gelukkig ging al-
les goed en kon iedereen met zijn 
of haar diploma op zak naar huis. 
Ook de 62 kinderen, die op gingen 
voor hun B-diploma zwommen de 
sterren van de hemel en gingen blij 
met hun dik verdiende diploma naar 
huis. Ook de groep van 22 kinde-
ren, die als laatste kwamen om al-
les te laten zien voor het C-diploma 
zetten hun beste beentje voor. In dit 
afzwemprogramma gaat het er om 
dat de kinderen alle facetten van het 
ZwemABC goed beheersen en dat 
ging prima. Na afloop konden alle 
afzwemmers een lekker ijsje opha-
len aan de bar van de horeca in De 
Waterlelie.Om alles in goede banen 
te leiden was er een groot team van 
De Waterlelie aanwezig. Ook twee 
vrijwilligers van zwemclub Oceanus 
waren in touw om te ondersteunen. 
Deze mensen waren natuurlijk ook 
aanwezig om te kijken of er zwem-
talenten bij zouden zitten. Een aan-
tal kinderen is dan ook van plan om 
na het behaalde C-diploma, door te 
zwemmen bij Oceanus. Het volgen-
de afzwemfeest voor A en B staat 
gepland op zaterdag 17 december.

Het A-diploma is behaald door:
Jens Aarsen,Dawid Bartecki, Mik de 
Boer, Esma Broedersz, Summer Va-
lentine Broekhuizen, Romaisa Bry-
son, Adinne Burgers, Justus van 
Campen, Esmée Cornelisse, Dean 
Drenth, Nigel Dukker, Noa Emmen, 
Colin Eveleens, Robin Eveleens, Joy 
Eveleens, Marnix Fassaert, Loek van 
Gorp, Amy de Haan, Kick Hooge-
veen, Arya Hossein Zadeh, Hanne 
Inia, Femke de Koff, Bonnie Kooij, 
Lars Kooij, Lucas van Leeuwen, 
Olivier Leusink, Dorien Lucie v.d. 
Fluit, Alex Munzer, Emma Ooster-
laken, Dejan Pannekoek, Eliza van 
Rijn, Milan Samuels, Norah Schen-
kius, Viri Szirony, Filip Szyrsz, Minke 
Verschuur, Nikki de Waal, Roy van 
Winden, Tommy Wright, Melle Zijl-

stra, Patricio Aravjo, Lotus Baard-
se, Sven Bakker, Maud Bakker, Tim 
Biesheuvel, Maureen de Boer, Jas-
mijn Corman, Levi Exel, Rachel Flo-
hil, Levi Geelhoed. Tess Geleijn, Me-
lissa Groeneweg, Jacky de Groot, 
Heidi Jak, Niels Keijzer, Jeffrey Ke-
ijzer, Lucia Koningen, Boris Kruijf, 
Emma Maria Lamberta Leegwater, 
Phoebe Leighton, Marten Lodema, 
Gavin Luijendijk, Noa Mantel, Leon 
van der Mespel, Linde van der Meu-
len, Sam Offerman, Toska Ruhe, Jo-
nas Thasing, Puck van Thienen, Pien 
Verlaan, Daniël van de Voort, Marit 
Alida Petronella Welling

Het B-diploma is uitgereikt aan:
Kevin Bon, Julia Boomsma, Arvid 
Brugman, Per Burmanje, Vera Dam, 
Lois van Doorn, Kian van Eick, Mau-
ro El hadji, Joris van Gelder, Step-
han Groeneveld, Lisette Harmens, 
Nils Heemskerk, Bram Heemskerk, 
Julia Michelle van den Helder, Mi-
lan Hemprig, Charlotte Kolkman, Lu-
ciënne Dagmar Koopmans, Brunhil-
de Elke Koopmans, Rody Kottmann, 
Daniël Maarsen, Olivier Mellink, Jari 
Olij, Sarina Rhmaty, Maybritt Rinkel, 
Duco Roemer, Senna van Schaik, 
Dani Stokman, Luuk Jurre Valkering, 
Femke van Veen, Julian Verbeek, 
Tijn Verveen, Dinand Voogt, Jay van 
der Weijden, Osvaldo Aranjo, Simo-
ne Bader, Robin Bader, Diede van 
Bergen, Renzo Braam, Manuel Cos-
ter, Aimée Coumans, Fenja Egbers, 
Sven Eveleens, Theodore Gatea, Oli-
vier de Hertog, Finn Hogenboom, 
Senna Jaiden Hoving, Nikai de Jong, 
Dana Kershof, Demi Koopman, Lu-
na van Leeuwen, Take Lokenberg, 
Laura Meeuwig, Arwen Molleman, 
Sven Oostendorp, Julia Ooteman, 
Bryant Scheermeijer, Quinty Michel-
le Schriemer, Merel Rimke Cathari-
na Simons, Luuk Verschueren, De-
an Vreeken, Chris van der Weiden, 
Christian Spelt.

Het C-diploma behaald hebben:
Sam Bakker, Tessa Bakker, Madelief 
Blesgraaf, Robin Coumans, Gianluca 
Flohil, Fabian Hofmeester, Floor-
tje de Jonge, Cain van Kessel, Britt 
Kleverkamp, Arsewin Netan Kongül, 
Nicolas Nieto, Sebastian Nieto, Jes-
se den Otter, Finn de Rijk, Elize van 
der Rijt, Maud Sanders, Sylvester 
Schouten, Lotte Spekreijse, Colin 
John Trowsdale, Destiny Weij, Vera 
Jannink, Ilse de Heij

Zwemsportclub Oceanus
Clubrecordlijst opgeschoond
Aalsmeer - Een sprintwedstrijd 
voor wie er maar mee wil zwem-
men. Dat is natuurlijk altijd leuk. 
Even heerlijk uit je dak gaan op 25 
of 50 meter. Maar bij enkele zwem-
mers van Oceanus was de gedach-
ten meer gericht op het verbeteren 
van soms heel oude clubrecords. 
Uiteindelijk sneuvelden er na twee 
uur zwemmen liefst 49 individue-
le en 3 estafette clubrecords. Voor-
al de incourante 25 meter nummers 
leverden veel nieuwe toptijden op: 
46 stuks. Op de 50 meters was het 
alleen raak op de rugslag bij Wessel 
de Jong en Chantal Grove. De vrije-
slagestafettes over 5 maal 50 meter 
leverde een nieuw record op bij de 
dames, de meisjes 13 jaar en de jon-
gens 13 jaar.De oudste gesneuvelde 
individuele clubrecords stamden uit 
2001: 25 rug jongens 10 jaar (staat 
nu op naam van Jens van Bakel met 
18.29) en jongens 11 jaar (nu Den-
nis Weening 16.91). Voor de estafet-
terecords moet nog verder terug in 
de geschiedenis gegaan worden: 5 
maal 50 vrij meisjes 13 jaar stam-
de nog uit 1995 (nu Lianne Bouw-
meester, Simone Huisman, Fabiën-
ne Vork, Anouk van Noord en Lulu-
May Verbeek met 2.44.61), het da-
mesrecord stond al vanaf 1988 (nu 
Tamara en Chantal Grove, Michel-
le Meulenbroek, Eva van der Born 
en Kitty van Bakel met 2.28.61) en 
het jongensrecord was nog ouder, 
want dat was  uit 1986, ruim voordat 
de huidige recordzwemmers (Bart 
Sommeling, Dennis Weening, Aage 
Vermeeren, Yves-Maurice Vork en 

Daan Sommeling) waren geboren. 
De nieuwe tijd is 2.33.88. In totaal 
werden zo’n 160 persoonlijke re-
cords verbroken. Zie voor alle tijden 
de website: http://www.zsc-ocea-
nus.nl/zwemmen/uitslagen.

Jens van Bakel, nieuw clubrecord.

Aalsmeer 3 van Sjoelclub 
naar NK in Voorthuizen
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag hebben drie teams van Sjoel-
club Aalsmeer gestreden voor een 
plek in de eindronde van het NK 
Team sjoelen. Alle drie teams za-
ten in de eerste klasse van afde-
ling West en waren concurrenten 
van elkaar. Alleen de nummers 1 en 
2 konden zich plaatsen. Uiteindelijk 
werd Aalsmeer 2 vijfde met een ge-

middelde van 129,19 en Aalsmeer 
1 vierde met een gemiddelde van 
129,73. Maar Aalsmeer 3 werd 
met een prachtige gemiddelde van 
133,14 eerste en plaatste zich voor 
het Nederlands kampioenschap dat 
wordt gehouden op 26 november in 
Voorthuizen. In dit team spelen Al-
bert Geleijn, Tiny Amsing, Kees en 
Rob Kuypers.

Waterpolo Oceanus
Heren 2 pakt eerste winst 
Aalsmeer - Redelijk warm en 
scherp gefocust om de winst te 
pakken begon Oceanus 2 afgelo-
pen weekend de waterpolowed-
strijd tegen en in Den Helder. He-
laas gebeurde iets wat niet ge-
pland was. Na een halve minuut 
spelen kwam Noordkop door een 
afstandsschot op voorsprong. Ge-
brand op een goed resultaat ging 
Oceanus direct vol de aanval en 
snel volgde hier via een midvoorac-
tie een doelpunt uit: 1-1. De stug-
ge verdediging van Noordkop was 
niet makkelijk te verschalken uit-
eindelijk met nog 1 minuut te spe-
len in de eerste periode, kwam er 
een man meer situatie waaruit Mi-
chael Rietvelt de 1-2 op het score-
bord zette. Een halve minuut later 
werd er weer gescoord: 1-3. He-
laas hielp Oceanus door een dom-
me verdedigende fout in de laatste 
seconden van de eerste periode 
Noordkop weer terug in het zadel: 
2-3. Door een overtreding op Ray-
mon Diepenveen, werd aan Ocea-
nus een strafworp gegeven. Deze 
werd koeltjes ingeschoten: 2-4. Al-
leen toch door weer wat gemis aan 
scherpte achterin kwam Noordkop 
weer terug tot een doelpunt. Maar 
1 minuut later was het toch alweer 
raak voor Oceanus. Met nog 1 mi-
nuut op klok in de tweede perio-
de kwam Noordkop toch weer ge-
vaarlijk dichtbij. Een schot vanuit 
een overtal situatie kwam terug via 
de lat en terecht tussen een speler 
en de keeper van Oceanus in. De 
bal verdwijnt via een schermutse-
ling onder water en een stafworp 
voor Noordkop is een feit. Weer te-
rug op een doelpunt verschil. In 
de rust tussen de tweede en der-
de periode werden de koppen toch 
even goed duidelijk en daadkrach-

tig bij elkaar gestoken. Er moest 
wat gebeuren. Scherper als in de 
eerste twee periodes zocht Ocea-
nus naar de treffers. Door de nieuw 
gevonden strijdlust liep Ocea-
nus via 4-6 uit naar een stand 
van 5-8 aan het einde van de der-
de periode. De vierde periode ging 
het team in met dezelfde motiva-
tie. Door een aantal dubieuze be-
slissingen van een scheidsrechter 
kwam Noordkop toch weer terug 
tot 6-8. Binnen een halve minuut 
werd de marge gelukkig toch weer 
terug gebracht tot drie doelpunten 
door een afstandsschot van Don 
Rietvelt: 6-9. De rest van de wed-
strijd hielden de Oceanus-spelers 
hoofd er goed bij en maakten geen 
domme fouten. Desondanks kwam 
Noordkop op 20 seconden voor het 
einde van de wedstrijd nog tot 7-9 
en dit was tevens de eindstand. 
Komend weekend spelen de Heren 
2 thuis tegen het onvoorspelbare 
DWT uit Haarlem om 20.30 uur in 
De Waterlelie.

Kaartavond bij 
Aller Belang
Aalsmeer - Het is weer tijd om een 
kaartje te gaan leggen bij buurtver-
eniging Ons Aller Belang. De twee-
de speelavond is op dinsdag 15 no-
vember en wordt gehouden in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het 
kaarten begint vervolgens om 20.00 
uur beginnen. 




