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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Met Antenna 
doelgericht 

op zoek 
naar werk!

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Dorpsstraat 4, Aalsmeer. Tel. 0297-329459
Open: Woensdag t/m Zaterdag. Koopavond gesloten.

opheffings
uitverkoop

korting
of meer 

KOrTing

DAmes- 
& heren 

50% 

jAcKs 

Spoorlaan AALSMEER 

www.spoorlaan.nu       0297 366029 

BEPAAL ZELF UW STARTDATUM 
GEREED IN 100 DAGEN 

I 

4 weken  

na start bouw 

EXTRA MAANDPRIJS 
BESCHIKBAAR 
GESTELD DOOR:

HENRITA FOOTWEAR

OKTOBER:

NIKE RUGTAS 
(t.w.v. 49,95)

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

BLOEMENZEGELS
en win een
KIA

PICANTO

DEZE WEEK:

 Het wordt steeds gezelli-
ger en gevarieerder in Stu-
dio’s Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade 15. Nu ook naar 
de bioscoop: Crown Cinema 
met fi lms voor jong en oud. 
Ook de nieuwste van James 
Bond ‘Sky Fall’. Voor kin-
deren onder andere Mees 
Kees en Sint & Diego.

 Aandacht voor een nieuw 
initiatief van particulieren, 
bedrijven en stichting De 
Bovenlanden om een eilan-
dengroep, nabij de Blauwe 
Beugel in de Westeinder-
plassen, nieuw leven in te 
blazen met aandacht voor 
de natuur, oude culturen en 
recreatie.

 De brandweer heeft haar 
jaarlijkse korpsavond ge-
houden afgelopen vrijdag. 
Er zijn weer heel veel diplo-
ma’s en certifi caten uitge-
reikt. Ruben Piet en Edwin 
Commandeur hebben een 
Koninklijke onderscheiding 
opgespeld gekregen van 
burgemeester Theo van Eijk 
vanwege hun twintigjarige 
vrijwillige inzet voor de vei-
ligheid in Aalsmeer.

 Het initiatief voor de oprich-
ting van een voedselbank 
in Aalsmeer is heel posi-
tief ontvangen. Aan vrijwil-
ligers voor nu geen gebrek. 
Nu nog een opslag- en dis-
tributieruimte!

 Vanaf volgende week is er 
weer een Jamin in Aalsmeer. 
In de Ophelialaan wordt de 
snoep-, chocola- en ijswin-
kel geopend!

 Tot slot: Volgende week za-
terdag 17 november komt 
sinterklaas op bezoek in 
Aalsmeer. Om 14.00 uur 
hoopt hij zijn stoomboot af 
te meren bij het zorgcen-
trum, toegang via de Ka-
naalstraat, en vanaf 15.00 
uur is het feest in het ge-
meentehuis met optredens 
van de pieten en natuurlijk 
een offi cieel welkom door 
burgemeester Theo van Eijk. 







 
 








Profi elschets spreekt duidelijke taal

Nieuwe burgemeester dient 
ambitieus en actief te zijn!
Aalsmeer - Tijdens de raadsverga-
dering van donderdag 1 november 
was de commissaris van de Konin-
gin in de provincie Noord-Holland, 
de heer Johan Remkes, te gast om 
nog wat meer informatie in te win-
nen over de profi elschets voor een 
nieuwe burgemeester in Aalsmeer. 
De wensen in de profi elschets wa-
ren niet buitensporig naar zijn me-
ning. Man of vrouw maakt de frac-
ties niet zoveel uit en er is meer aan-
dacht voor kwaliteit en de burge-
meester dient ambitieus te zijn. En 
Aalsmeer zit niet te wachten op een 
achteroverleunburgemeester die 
zijn of haar functie tot de pensioen-
gerechtigde leeftijd uitzit. Volgens 
de heer Remkes is de passage over 
de handhaving van de openbare or-
de en veiligheid magertjes uitgeval-
len. Te mager als het aan hem ligt. 
Hier wordt in de huidige tijd speci-
fi ek op gelet en hierbij gold de el-
lende in het Groningse Haren als 
voorbeeld. Het betekent dat je als 
burgemeester stressbestendig dient 
te zijn, dat je rampen kunt bestrijden 
en risico’s het hoofd kunt bieden. 
De burgemeester dient actief be-
trokken te zijn bij het bedrijfs- en 

verenigingsleven en dat komt tot 
uitdrukking in het prioriteitenlijst-
je: een verbinder, een netwerker 
en een realisator. Natuurlijk is een 
goed voorzitterschap ook belang-
rijk. Breedsprakigheid is de raad 
niet vreemd en er is dan ook be-
hoefte aan een voorzitter die dat in 
toom weet te houden. 

Schaap met 5 poten
Een burgemeester die weet hoe 
hij of zij het lokale karakter van 
Aalsmeer weet te behouden, dit ze-
ker gezien de ambtelijke samen-
werking met Amstelveen. Aalsmeer 
zoekt eigenlijk een schaap met vijf 
poten, volgens de heer Remkes. De 
procedure voor het aanstellen van 
een nieuwe burgemeester werd ste-
vig onder de aandacht gebracht en 
met nadruk werd nog eens gewezen 
op de vertrouwelijkheid die hier-
bij om de hoek komt kijken. Vooral 
voor de kandidaat die niet gekozen 
wordt, is dat belangrijk want hij of zij 
moet na de sollicitatie weer verder 
kunnen. Openbaarheid kan schade-
lijk zijn voor het verloop van de ei-
gen functie. De leden van de ver-
trouwenscommissie kunnen hun 

bevindingen niet terugkoppelen 
naar de fractie en mogen na afl oop 
geen informatie geven.

Vertrouwenscommis sie
Tijdens de raadsvergadering werd 
de Vertrouwenscommissie benoemd 
en deze commissie bestaat uit Jaap 
Overbeek (CDA), René Martijn (AB), 
Teun Treur (VVD), Willem Kikkert 
(PACT), wethouder Ad Verburg als 
adviseur, griffi er Elles Vergne als se-
cretaris en gemeentesecretaris Dick 
van Huizen als ondersteuner. Sinds 
1 januari vorig jaar is er een wijzi-
ging in de procedure bij de aanstel-
ling van een nieuwe burgemeester. 
De minister van Binnenlandse Za-
ken zal bij het laatste gesprek aan-
wezig zijn en de AIVD doet een fi s-
caal onderzoek. 
De vacature wordt deze week offi -
cieel bekendgemaakt in onder an-
dere de Staatscourant en het stre-
ven is er op gericht om half maart 
2013 de kandidaat-burgemees-
ter aan de minister van Binnen-
landse Zaken te kunnen voordra-
gen voor benoeming en begin juni 
kan de nieuwe burgemeester dan in 
Aalsmeer aan slag. 

Winkeldieven toch betrapt
Aalsmeer - Op woensdag 31 ok-
tober heeft tussen half drie en half 
vier in de middag een winkeldiefstal 
plaatsgevonden in de Zijdstraat. De 
ondernemer alarmeerde de politie. 
Agenten gingen in gesprek met de 
aangewezen persoon, maar er werd 
niets van diefstal bij hem aangetrof-
fen. In de auto van een vriend van 
de man werd wel een prijskaartje 
van een jeans gevonden. In de wa-
gen werd tevens een apparaatje ge-
vonden waarmee een alarm uitge-
schakeld kan worden. Uiteinde-

lijk werd ontdekt dat de winkeldief 
de gestolen broek onder zijn eigen 
pantalon aan had. Toen agenten 
de auto verder onderzochten werd 
voor zo’n 12.000 euro aan gereed-
schap van een glasvezelbedrijf aan-
getroffen. 
De man en zijn twee vrienden zijn 
aangehouden voor heling. Het gaat 
om twee mannen van 27 jaar en een 
van 26 jaar, alle drie zonder vaste 
woon- of verblijfplaats. Na verhoor 
en een dagvaarding bij justitie is het 
drietal heengezonden. 

Aanrijding door 
verblindende zon
Kudelstaart - Op woensdag 31 
oktober om half vier in de mid-
dag heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op de hoek Robend met 
de Graaf Willemlaan. Een 69-jari-
ge automobilist uit Kudelstaart zag 
door de verblindende zon een voet-
gangster over het hoofd. De 76-ja-
rige Kudelstaartse kwam ten val en 
is met letsel aan heup, schouder en 
borst overgebracht naar het Spaar-
ne ziekenhuis.

Bromfi etsster 
niet gezien

Aalsmeer - Op vrijdag 2 novem-
ber om acht uur in de ochtend 
heeft een aanrijding plaatsgevon-
den in de Roerdomplaan. Een 68-ja-
rige automobilist uit Aalsmeer reed 
weg uit een parkeervak. Hij zag de 
aankomende bromfi etsster over 
het hoofd. De 18-jarige bestuurder, 
eveneens uit Aalsmeer, kon de au-
to niet meer ontwijken en kwam ten 
val. De inwoonster is met schaaf-
wonden in het gezicht en aan han-
den, een losse tand en een scheur-
tje in haar elleboog naar ziekenhuis 
Amstelland vervoerd.

Rijverbod na 
teveel alcohol

Aalsmeer - Om half zes in de vroe-
ge ochtend van zondag 4 november 
is op de Zwarteweg een automobi-
list betrapt op rijden onder invloed 
van alcohol. De bestuurder werd tot 
stoppen gemaand door surveille-
rende agenten. Omdat alcohol ge-
roken werd, moest de 24-jarige au-
tomobilist uit Uithoorn blazen en 
vervolgens mee naar het bureau 
voor een ademanalysetest. Het ap-
paraat stokte bij 605 Ugl. Er is pro-
ces-verbaal opgemaakt en de man 
heeft een rijverbod gekregen.

2 Bromfi etsers 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op woensdag 31 okto-
ber rond kwart over zes in de avond 
zijn een auto en twee bromfi etsers 
op elkaar gebotst op de Legmeer-
dijk. Naar de exacte oorzaak van de 
aanrijding wordt onderzoek gedaan. 
Alle partijen verklaarden groen licht 
te hebben en getuigen beamen dit. 
Beide bromfi etsers, een 59-jarige 
man uit Amsterdam en een 19-jari-
ge dame uit Mijdrecht, zijn naar het 
ziekenhuis vervoerd. 

Wit-Russische kinderen op 
de foto met burgemeester
Aalsmeer - Buitenlands bezoek 
gisteren voor burgemeester Van 
Eijk. Zijn middag stond in teken van 
kinderen uit Wit-Rusland, specifi e-
ker gezegd uit het gebied dat ja-
rengeleden werd getroffen door de 
kernramp in Tsjernobyl. 
Jaarlijks worden deze kinderen 
uitgenodigd in Aalsmeer en Ku-
delstaart waar ze bij gastgezin-
nen logeren en een leuk program-
ma krijgen aangeboden. Het bezoek 
aan het gemeentehuis was zo’n pro-
grammaonderdeel. Natuurlijk wer-
den de jongens en meisjes hartelijk 
ontvangen. Ze vonden het trouwens 
zichtbaar leuk dat Aalsmeer’s ‘bur-
gemeister’ ook een paar woorden 

Russisch kent. De kids kregen een 
kijkje in de raadszaal waar Van Eijk 
hen leerde dat met de houten ha-
mer belangrijke beslissingen wer-
den vastgesteld met een ‘hamertik’. 
Op het dak van het gemeentehuis 
konden de kleintjes van alle kan-
ten op Aalsmeer kijken. Ze schrok-
ken heel even van het carillon dat 
begon te spelen maar al gauw was 
iedereen het er over eens dat dit be-
ter was dan het alarm dat ook op 
het dak staat! Aan het einde van de 
middag gingen de gastkinderen te-
kenen, knutselen en bingo spelen in 
de raadskelder. Maar... niet voordat 
iedereen met ambtsketting en de 
burgemeester op de foto was gezet! 
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KERKDIENSTEN

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
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
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, 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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk  
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk  
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn  dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.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
Vrijw illige Hulpdienst 
rijse nhout
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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF
	

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor	 vermiste/gevonden	
huisdieren,	klachten	dierenmishandeling	en	in-
formatie	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
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
-	 Baanvak:	Witte	poes	met	zwarte	vlekken.	Zij	is	15	jaar	en	haar	naam	

is	Milka.	
-	 Stommeerkade:	Rode	kater	met	witte	bef,	neus	en	voorpoten.
-	 Anne	Frankstraat:	Grijs-zwarte	cyperse	poes	met	wit	befje	en	witte	

sokjes	voor	en	achter.	Zij	heeft	een	chip	en	heet	Whoopie.
-	 Rijsenhout,	Aalsmeerderweg:	Twee	poezen.	Zwart-witte	poes	van	3	

jaar	en	een	cyperse	kater.

Gevonden:
-	 Machineweg:	Rode	kater.
-	 Wissel:	Cypers	 rood-witte	kitten	van	ongeveer	9	weken	oud.	Heeft	

een	witte	bef	en	achterpoten.
-	 Linnaeuslaan:	Cyperse	poes	met	wit	befje,	twee	witte	achterpoten,	bij	

voorpoten	een	teen	wit,	vrij	groot.

Goed tehuis gezocht:
-	 Lieve	sociale	zwart-witte	kittens.
-	 Moeder	poes	met	Cyperse	kittens.	Zijn	heel	sociaal	kunnen	ook	bij	

honden.

Kater Max weg!
Aalsmeer	-	Wie	heeft	Max	gezien?
Inmiddels	is	Max	al	een	aantal	we-
ken	niet	 thuis	geweest	en	daarom	
zijn	 z’n	 baasjes	 nog	 steeds	 zoek	
naar	Max.	Max	is	een	lieve	rode	ka-
ter	van	4	jaar	oud.	Het	is	een	alle-
mansvriend.	 Hij	 is	 warm	 rood	 en	
heeft	 een	 witte	 bef	 en	 een	 witte	
neus	 met	 puntje	 rood.	 Max	 is	 ge-
chipt.	 Mocht	 u	 hem	 gezien	 heb-
ben	in	de	buurt	van	de	Stommeer-
kade,	neem	dan	contact	op	met	de	
Dierenbescherming	Noord-Holland	
Zuid	via	0297-343618.

rochianen	 mmv	 De	 Mirakeltjes	 en	
14u.	Poolse	dienst	met	Christoff.	

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg	394.	Geen	dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk,	Werf,	Rijsenhout.	
Zondag	 10u.	 dienst,	 ds.	 F.	 Praam-
sma,	HA.

Samen Op Weg Kudelstaart
De	Spil,	Spilstraat,	Kudelstaart.	Zon-
dag	10u.	dienst,	M.	Zandbergen	uit	
Waddinxveen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK	kerk,	Kudelstaartseweg.	Zondag	
10.30u.	dienst.

Begra Bijbelstudie
Maandag	5	november	in	Heliomare,	
Zwarteweg	98	om	20u.	ds.	Coen	van	
Hoogstraten.

Evangeliesatiekring
Bijbelstudie	 in	 gebouw	 Seringen-
horst,	Parklaan	26a.	Dinsdag	20	no-
vember	20u.	br.	H.B.	Slagter.

Radio-uitzendingen
De	kerken	en	gemeenten	verzorgen	
voor	Radio	Aalsmeer	wekelijks	uit-
zendingen.	Zondag	van	10	 tot	11u.	
En	 dinsdag	 van	 18	 tot	 21u.	 Kabel	
99.0	en	ether	105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege,	Thijsselaan	18.	Zon-
dag	 10u.	 dienst	 met	 Marco	 Broe-
dersz.	 Tevens	 crèche,	 peuterdienst	
en	metamorfose.

Alphakerk Amstelland
Dienst	in	Dorpshuis	Kudelstaart	om	
10u.	Spreker	Jan	v/d	Akker.	Tevens	
speciale	dienst	voor	kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan.	Zondag	diensten	om	10u.	
met	ds.	A.	Beeftink	en	16.30u.	met	
ds.	S.B.	v/d	Meulen.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat	 55.	 Zondag	 10u.	 dienst	
met	 ds.	 Liesbet	 Geijlvoet.	 Opvang	
allerkleinsten	 en	 zondagsschool.	
Extra	 collecte:	 Geweldloos	 samen-
leven.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat	1a.	Zondag	dien-
sten	om	10u.	en	16.30u.	

Protestantse Gem. Nederland
Open	 Hof	 Kerk,	 Ophelialaan	 247.	
Zondag	 10u.	 ds.	 J.	 van	 Popering,	
dankdag.	 Tevens	 Heilige	 Boontjes	
en	kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp:	 Dorpskerk,	 Kanaalstraat.	
Zondag	 dienst	 om	 10u.	 met	 ds.	 J.	
Eschbach,	Amersfoort.	Organist:	Th.	
Griekspoor.	Om	18.30u.	10R-dienst.
Oost:	 Oosterkerk,	 Oosteinderweg	
372.	 Zondag	 10u.	 dienst	 met	 prof.	
B.J.G.	Rietsma	uit	Ermelo.	Organist:	
Cees	Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg	 55,	 Aalsmeerderbrug.	
Zondag	 samenkomst	 met	 doven-
vertolking	 en	 vertaling	 in	 Engels.
Aparte	bijeenkomst	voor	kinderen.
Om	10u.	 samenkomst	met	 spreker	
Martijn	Piet.	.

Ned. Geref. Kerk
Het	 Lichtbaken,	 Aalsmeerderweg	
751,	 Rijsenhout.	 Zondag	 diensten	
om	10u.	ds.	K.	Muller	en	16.30u.	ds.	
C.J.	van	Rhijn	uit	Amstelveen.	

RK Karmelparochie
Karmelkerk,	 Stommeerweg.	 Vrij-
dag	Euch.viering	met	L.	Seeboldt	in	
zorgcentrum	Aelsmeer.	Zondag	om	
10.30u.	dienst	onder	leiding	van	pa-

Zondag 
11 november

Film in Klooster
Aalsmeer	 -	 Op	 vrijdag	 16	 novem-
ber	 wordt	 in	 het	 Karmelklooster	 de	
film	 ‘Spring,	 Summer,	 Fall,	 Winter	
and	Spring’	vertoond.	Deze	Zuid-Ko-
reaanse	 film	 verbeeldt	 de	 levensles-
sen	en	levenswijsheid	die	een	jonge-
man	ontvangt	van	zijn	oude	meester.	
De	film	gaat	over	 liefde	en	mededo-
gen	voor	de	medeschepselen	in	mens	
en	 natuur.	 Volgens	 rabbijn	 Soeten-
dorp	is	mededogen	een	ander	woord	
voor	God.	Mededogen	maakt	de	mens	
zacht,	open	en	toegankelijk.	
Opgave	 karmelaalsmeer@planet.nl	
of:	06-20616512.	Toegang	12	euro	in-
clusief	broodmaaltijd.	De	bijeenkomst	
is	van	17.00	tot	21.00	uur

Gelegenheidskoor Karmel 
parochie zoekt versterking
Aalsmeer	 -	 Toen	enkele	 jaren	ge-
leden	 jongerenkoor	 Aqry	 van	 de	
Karmelkerk	 moest	 stoppen	 vanwe-
ge	 een	 sterk	 afnemend	 ledenbe-
stand,	waren	er	enkele	parochianen	
die	het	toch	wel	erg	jammer	vonden	
dat	het	‘jongerenrepertoire’	dan	ook	
weg	zou	vallen.	En	dus	werd	beslo-
ten	een	gelegenheidskoor	te	starten,	
dat	per	jaar	3	à	4	keer	de	kerkdienst	
ondersteunt.	 Iedereen	 die	 van	 zin-
gen	 houdt	 kan	 hier	 aan	 mee	 doen	
en	dat	hoeft	niet	alle	keren	 te	 zijn,	
maar	 eens	 per	 jaar	 mag	 ook.	 Er	 is	
tot	nu	toe	ook	steeds	een	andere	di-
rigent	gevonden	en	de	begeleiding	
wordt	 meestal	 verzorgd	 door	 Leon	
Doeswijk	achter	de	piano	en	Jorin-
da	Hoogeveen	op	drums.	Per	gele-
genheid	(in	ieder	geval	met	kerst	en	
pasen)	wordt	er	drie	keer	vooraf	ge-
repeteerd,	 meestal	 op	 de	 woens-
dagavond	 van	 19.30	 tot	 21.00	 uur.	
Sinds	 enige	 jaren	 heeft	 de	 Karmel	
parochie	 ook	 een	 jongeren-DOP	
(Dienst	onder	leiding	van	Parochia-

nen)	groep	en	die	maakt	ook	graag	
gebruik	 van	 het	 gelegenheidskoor	
ter	 opluistering	 van	 hun	 diensten.	
Deze	 groep	 bestaat	 uit	 drie	 jonge	
vrouwen,	die	door	hun	enthousiaste	
en	 overtuigende	 uitstraling	 zorgen	
voor	een	kerk	die	 steeds	meer	ge-
vuld	wordt	met	jonge	mensen.	Ook	
afgelopen	zondag	4	november	ver-
zorgden	zij	de	dienst,	met	het	 the-
ma	‘Luister’,	dat	met	teksten	en	lie-
deren	werd	uitgebeeld.	Het	was	een	
inspirerende	dienst	en	het	zou	dan	
ook	 heel	 mooi	 zijn	 als	 bij	 volgen-
de	diensten	die	de	Jongeren-DOP-
groep	verzorgt	(de	eerstvolgende	op	
eerste	kerstdag,	’s	morgens	om	half	
11)	nog	meer	 jongeren	de	Karmel-
kerk	zouden	bezoeken.	

Nog	mooier	zou	het	zijn	als	het	ge-
legenheidskoor	er	een	aantal	leden	
bij	zou	krijgen:	Hoe	groter	de	groep,	
hoe	beter.	Voor	meer	informatie	kan	
een	mail	gestuurd	worden	naar	kar-
meldenktank@gmail.com.

Oecumenische 
avondviering
Aalsmeer	 -	 Elke	 tweede	 woens-
dag	van	de	maand	wordt	 in	de	ka-
pel	 van	 zorgcentrum	 ’t	 Kloosterhof	
in	 de	 Clematisstraat	 16	 een	 oecu-
menische	 viering	 gehouden	 onder	
auspiciën	 van	 de	 Raad	 van	 Kerken	
Aalsmeer.	 De	 bijeenkomst	 begint	
om	19.15	uur	en	duurt	een	half	uur-
tje.	 Op	 woensdag	 14	 november	 zal	
dominee	J.	 van	Popering	 in	de	vie-
ring	voorgaan	en	een	korte	overden-
king	houden	naar	aanleiding	van	het	
jaarthema	 ‘Bijbelse	dromen	en	visi-
oenen’.	 Bijbelse	 profeten	 vertellen	
over	hun	visioenen	en	dromen.	Van-
daar	dat	profeten	soms	zieners	wer-
den	genoemd,	niet	zonder	reden.	Vi-
sioenen	 ontvang	 je	 terwijl	 je	 waakt	
en	dromen	terwijl	je	slaapt.	Iedereen	
is	van	harte	welkom!

Peuterinstuif in
Oost-Inn
Aalsmeer	 -	 Woensdag	 14	 novem-
ber	van	9.30	 tot	11.30	uur	 is	er	 in-
loop	en	ontmoeting	bij	de	Oost-Inn.	
Tot	10.30	uur	is	het	ook	tijd	voor	de	
peuterinstuif.	 Gezellig	 met	 je	 kind-
je	zingen,	dansen	en	wat	leuks	ma-
ken.	 Iedereen	is	van	harte	welkom.	
De	Oost-Inn	 is	 te	vinden	 in	de	Mi-
kado	aan	de	Catharina	Amalialaan.	
Voor	 inlichtingen:	 0297-325636	 of	
345413.

Opbrengst voor toegankelijke speeltuinen

Collecte NSGK voor kinderen 
met een handicap 
Aalsmeer	 -	 Vrijwilligers	 van	 NS-
GK	(Nederlandse	Stichting	voor	het	
Gehandicapte	Kind)	gaan	12	tot	en	
met	17	november	langs	de	deur	om	
geld	in	te	zamelen	voor	toegankelij-
ke	speeltuinen.	De	meeste	speeltui-
nen	 in	Nederland	zijn	ontoeganke-
lijk	voor	kinderen	met	een	handicap.	
Zij	raken	daardoor	vaak	in	een	iso-
lement.	NSGK	past	speeltuinen	aan,	
zodat	kinderen	met	en	zonder	han-
dicap	er	samen	kunnen	spelen.	Kin-
deren	 met	 een	 beperking	 vechten	
er	iedere	dag	voor	om	mee	te	kun-
nen	 doen.	 Ze	 moeten	 bijvoorbeeld	
vaak	 opboksen	 tegen	 vooroorde-
len.	Ook	komen	ze	moeilijk	 in	con-
tact	 met	 niet-gehandicapte	 kinde-
ren	uit	de	buurt	doordat	ze	meestal	
naar	een	speciale	school	gaan.	En	in	
de	speeltuin,	dé	plek	waar	kinderen	
samen	spelen,	kunnen	gehandicap-
te	kinderen	vaak	niet	terecht.	NSGK	
wil	dat	kinderen	met	een	beperking	
in	 hun	 eigen	 buurt	 veilig	 met	 an-
dere	 kinderen	 kunnen	 spelen.	 NS-

GK-directeur	Ingrid	Tuinenburg:	‘We	
pakken	het	probleem	praktisch	aan	
door	speeltuinen	daadwerkelijk	toe-
gankelijk	 te	 maken.	 Vijf	 speeltui-
nen	 hebben	 we	 al	 aangepast,	 en	
we	willen	op	korte	termijn	nog	min-
stens	twintig	speeltuinen	toeganke-
lijk	maken,	verspreid	over	heel	Ne-
derland.	Daar	 is	veel	geld	voor	no-
dig.	We	zijn	dan	ook	blij	dat	duizen-
den	vrijwilligers	van	12	tot	en	met	17	
november	daarvoor	met	de	collecte-
bus	op	pad	zullen	gaan.”	NSGK	wil	
alles	doen	wat	nodig	is	om	kinderen	
met	een	beperking	volwaardig	mee	
te	kunnen	doen	in	de	samenleving.	
Dat	kan	dankzij	de	hulp	van	dona-
teurs	 en	 vrijwilligers,	 want	 NSGK	
is	 onafhankelijk	 en	 ontvangt	 geen	
overheidssubsidie.	 Heeft	 u	 de	 col-
lectant	gemist?	U	kunt	een	bijdrage	
overmaken	via	giro	552000	van	NS-
GK	te	Amsterdam,	of	met	een	online	
donatie	via	www.nsgk.nl.	

Foto: Susanne Reuling.

Van 12 t/m 17 november collecteert NSGK om speeltuinen toegankelijk 
te maken voor kinderen met een handicap.

Voorlichting over reanimatie
Aalsmeer	 -	 Woensdag	 14	 novem-
ber	 organiseert	 ANBO	 samen	 met	
de	 PCOB	 een	 voorlichtingsbijeen-
komst	 over	 de	 vele	 aspecten	 rond	
reanimatie.	Er	 is	de	laatste	tijd	veel	
discussie	 en	 er	 wordt	 veel	 nage-
dacht	over	dit	onderwerp,	versterkt	
door	het	ongeval	van	prins	Friso,	be-
gin	van	dit	 jaar.	Een	aantal	zieken-
huizen	 vraagt	 patienten,	 die	 een	
operatie	 moeten	 ondergaan,	 of	 ze	
wel	of	niet	gereanimeerd	willen	wor-
den	als	er	tijdens	de	operatie	onver-
wachte	problemen	ontstaan.	En	ook	
in	 zorginstellingen	 wordt	 gespro-
ken	 over	 het	 reanimatiebeleid.	 Is	
het:	Ja,	mits	of:	Nee,tenzij.	Jan	Dre-
schler,	 directeur	 van	 Zorgcentrum	
Aelsmeer,zal	 ingaan	op	de	emotio-

nele	 en	 ethische	 aspecten	 van	 re-
animeren,	zaken	waar	hij	vanuit	zijn	
dagelijkse	praktijk	nauw	bij	betrok-
ken	is.	Daarnaast	leven	er	vele	feite-
lijke	 vragen,	 zoals:	wat	 is	 reanima-
tie	 precies,	wat	 gebeurt	 er	 in	 je	 li-
chaam,	 wanneer	 wordt	 reanimatie	
toegepast,	hoe	vaak	komt	het	voor?	
Voor	 het	 beantwoorden	 van	 deze	
vragen	wordt	de	heer	Dreschler	on-
dersteund	door	Ruud	van	Bodegra-
ven,	 een	 zeer	 ervaren	 ambulance-
verpleegkundige	die	alles	weet	van	
de	techniek	van	reanimeren.	ANBO	
en	 PCOB	 nodigen	 u	 van	 harte	 uit	
voor	 deze	 voorlichtingsmiddag	 op	
woensdag	 14	 november	 van	 14.00	
tot	16.00	uur	in	buurthuis	Hornmeer	
aan	de	Roerdomplaan	3.	

Thema dit keer ‘grenzen’
Gespreksgroep kinderen 
van mensen met dementie
Aalsmeer	 -	 Op	 dinsdag	 13	 no-
vember	 wordt	 weer	 een	 bijeen-
komst	 georganiseerd	 waarbij	 kin-
deren	van	een	ouder	met	dementie	
met	elkaar	 van	gedachten	kunnen	
wisselen	over	onderwerpen	die	hen	
bezighouden.	 De	 gespreksgroep	
wordt	 georganiseerd	 door	 Hanne-
ke	 ten	 Brink	 van	 het	 mantelzorg	

steunpunt	 in	 samenwerking	 met	
de	 ontmoetingsgroep	 Ellen	 Mille-
naar.	De	bijeenkomst	vindt	plaats	in	
gebouw	Irene	aan	de	Kanaalstraat.	
Binnenkomst	 vanaf	 19.15	 uur,	 af-
sluiting	 rond	21.00	uur.	Het	 thema	
is	deze	keer	grenzen.	Een	grens	be-
tekent	 vaak	 een	 uitersten.	 Ieder-
een	 stelt	 grenzen,	 verlegt	 gren-

zen,	speelt	met	grenzen	en	is	soms	
grenzeloos.	 Grenzen	 zijn	 belang-
rijk	als	het	gaat	om	zorg	verlenen	
aan	dementerende	ouder,	er	is	ook	
een	grens	aan	gevoel.	Soms	wordt	
de	 grens	 van	 een	 ouder	 gesteld	
om	 zelf	 wat	 zekerheid	 te	 hebben.	
Tot	hoever	wil	 en	kan	men	gaan?	
Over	dit	 thema	gaan	de	aanwezi-
gen	uitgebreid	in	gesprek.	De	bij-
eenkomsten	 voor	 kinderen	 wor-
den	 gesteund	 door	 de	 gemeen-
te	Aalsmeer	en	zijn	voor	 iedereen	
die	te	maken	heeft	met	een	ouder	
met	 dementie	 toegankelijk.	 Graag	
wel	van	te	voren	aanmelden	via	06	
22468574	of	via	email	emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl.

 Inloop voor 65+ 
 zondagmiddag
Aalsmeer	 -	Op	11	november	 is	er	
weer	 ‘Inloop	 op	 de	 zondagmiddag’	
voor	 allen	 vanaf	 65	 jaar	 voor	 wie	
de	 zondag	 zo	 lang	 duurt.	 Welkom	
van	15.00	 tot	 16.30	uur	 in	de	Zijd-
straat	55	in	het	kerkgebouw	van	de	
Doopsgezinde	Gemeente.	

Na	 een	 gezamenlijk	 welkom	 met	
een	verhaal	of	gedicht	klinkt	er	aan-
sluitend	 een	 muziekstuk	 gekozen	
door	 mevrouw	 Wanda	 Bol	 (voor-
heen	betrokken	bij	Radio	Aalsmeer,	
Klassiek).	 Daarna	 is	 er	 alle	 gele-
genheid	om	elkaar	te	ontmoeten	bij	
een	hapje	en	een	drankje	of	om	een	
spelletje	met	elkaar	te	doen.	Vrijwil-
lige	bijdrage	is	2	euro	per	persoon.	
Voor	vragen:	Ellen	van	Houten,	ou-
derenpastor,	tel.	06-14144344.
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Muziek/Theater/Film
Donderdag 8 november:
* Komedietheater ‘Help, ik heb mijn 
vrouw zwanger gemaakt’ in Crown 
Theater, Van Cleeffkade. Vanaf 20u.
* Thursday club beats met dj’s in 
Blitzz, Marktstraat van 20 tot 01u.
* Meezingavond met smartlappen-
koor Denk aan de Buren in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 20.30 uur.
Vrijdag 9 november:
* Band Draw the Parade in N201, 
Zwarteweg. Open vanaf 20u.
* Party Time met dj in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 22u.
* Pianogala olv Lisa Kaaijk in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
9 en 10 november:
* Toneelvoorstelling Rijzenspelers 
‘Pension de Richel’ in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout. Aanvang 
vrijdag en zaterdag 20.15u. 
Zaterdag 10 november:
* Estafettemiddag v/a 17u. en feest 
in café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Najaarsconcert met oratorium ‘Het 
nieuw Jeruzalem’ Interkerkelijk koor 
in Open Hofkerk, Ophelialaan, 20u. 
* Films voor kinderen en volwasse-
nen in Crown Cinema. Ook zondag 
en woensdag.
* Bjorn van Rosen met trio in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 11 november:
* Strijkkwartet En Accord in Oud Ka-
tholieke kerk, Oosteinderweg 394. 
Aanvang: 15.30u.
* Sarah Mac. Dougall met Marie Jo-
see Dandeneau in kleine zaal Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 15u.
* Salsaparty in The Beach, Oostein-
derweg 247a van 19.30 tot 23.30u.
Vrijdag 16 november:
* Filmavond ’Spring, Summer’ in 
Karmelkerk, Stommeerweg, 17-21u.
Zaterdag 17 november:
* TV Kudelstaart speelt ‘Gebroken 
IJs’ in Dorpshuis. Aanvang: 20.15u. 
Ook op 22 en 24 november.
17 en 18 november:
* Concerten popkoor Soundsation 
in Open Hofkerk, Ophelialaan. Za-
terdag vanaf 20u. en zondag vanaf 
14.30u.

Exposities
8 t/m 10 november:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. 
Zaterdag 10 november:
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
10 en 11 november:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u.
Tot en met 9 december:
* Tentoonstelling schilderijen en te-
keningen ‘Flowers into Art’ in Ou-
de Raadhuis, Dorpstraat. Open don-
derdag tot en met zondag 14-17u.

Diversen.
Donderdag 8 november:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van 
15 tot 22.30u. Iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede Rijsenhout v/a 20u.
Vrijdag 9 november:
* Snuffelen aan Amsterdam met 
Wim en Gerard bij OVAK in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 14u.

* Film ‘Des Hommes et des Dieux’ in 
klooster, Stommeerweg, 17-21u.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 10 november:
* Bazaar Doopsgezinde kerk in ge-
bouwen Zijdstraat 55 v/a 10.30u.
* Kaartmarathon bij buurtvereniging 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan 3 vanaf 10u.
* Sint Maarten optocht in Rijsen-
hout. Start 19u. op de Werf.
Zondag 11 november:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje, 9.30 
tot 13.30u.
* Snuffelen aan Amsterdam met 
Wim en Gerard in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
* Inloop voor 65+ in Doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat 55 van 15 tot 16.30u.
Maandag 12 november:
* Koppelspeelavond Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 13 november:
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Woensdag 14 november:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* 5 Km baanloop bij Atletiekvereni-
ging, baan Sportlaan. Start 20u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 20u. Op maan-
dag 19 november speelavond.
Donderdag 15 november:
* Ouderensoos vanaf 14u. en sjoe-
lavond vanaf 20u. bij Oostend in Het 
Middelpunt, Wilhelminastraat.
* Kienavond bij Supporters Vereni-
ging Kudelstaart in Dorpshuis van-
af 20.30u.
* Kaartavond DES in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 16 november:
* Verwenavond voor hem en haar in 
Oude Veiling, Marktstraat, 19-23u.
Zaterdag 17 november:
* Modellen- en boekenverkoop in 
Crash Museum, Aalsmeerderdijk, 
Aalsmeerderbrug 11-16u.
* Aankomst sinterklaas in Centrum. 
Om 14u. bij zorgcentrum, Kanaal-
straat. Vanaf 15u. ontvangst in ge-
meentehuis.
17 en 18 november:
* Brocante weekend in Huiskamer-
museum, Van Cleeffkade 12a. Zater-
dag vanaf 10u. en zondag vanaf 11u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 8 november:
* Najaarsrapportage en program-
mabegroting in beraad en raad in 
gemeentehuis vanaf 19u.
Woensdag 14 november:
* Voorlichting ANBO en PCOB over 
reanimatie in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan van 14 tot 16u.
* Inloop v/a 19.30u. en vergadering 
v/a 20u. Dorpsraad in Dorpshuis 
Kudelstaart.
Donderdag 15 november:
* Infomiddag voor senioren over 
verandering in de zorg in Ontmoe-
tingskerk Rijsenhout vanaf 14u.
* Infoavond over hersenletsel bij He-
liomare, Zwarteweg 98 van 19.30 tot 
21.30u. 
Donderdag 22 november:
* Infoavond gemeente over bestem-
mingsplan Schinkelpolder in ge-
meentehuis van 19.30 tot 21u. 
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Voorstellingen voor jong en oud
Nu ook naar bioscoop 
in Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Een avondje uit eten, 
een drankje doen of bandje kijken in 
7Street, naar een theatervoorstelling 
en sinds vorige week ook naar de 
bioscoop in Studio’s Aalsmeer. Met 
de première van de James Bondfilm 
’Sky Fall’ is het officiële startsein ge-
geven voor Crown Cinema. Het stu-
diocomplex aan de Van Cleeffkade 
15 presenteert de komende maan-
den een gevarieerd programma met 
diverse theaterstukken en muziek 
optredens in de theaterzaal waar 
736 stoelen beschikbaar zijn. De 
filmavonden zijn geprogrammeerd 
rond de theatervoorstellingen. Er is 
tot slot maar één zaal beschikbaar. 
De films worden vertoond op een 
scherm van liefst veertien bij zes 
meter dat geschikt is voor zowel 2d 
als 3d films. Ook aan de jeugd is ge-
dacht. In de middagen worden kin-
derfilms gedraaid, op woensdag, za-
terdag en zondag vanaf 12.30 uur. 
Aanstaande zaterdag 10 en zon-
dag 11 november start op dit tijdstip 
de film ‘Tinker Bell: Het geheim van 
de vleugels‘. Lekker met popcorn 
naar ‘Sint & Diego’ kijken kan dage-
lijks vanaf 14.30 uur en ‘Mees Kees’ 
draait vanaf 16.30 uur. Om 18.30 uur 
start het avondfilmprogramma met 
gevarieerd ‘De Verbouwing‘, ‘Al-

leen Maar Nette Mensen’ en ‘Ho-
pe Springs’ en van James Bond 
‘Sky Fall’ kan vanaf 20.30 uur geno-
ten worden. Op 19 november gaat 
de film ‘Alles is Familie’ in première. 
Ook Crown Cinema gaat, net als ve-
le andere bioscopen, zogenaamde 
Lady’s Nights organiseren. Het valt 
in de smaak, want het eerste arran-
gement op woensdag 21 november 
is al uitverkocht. Voor het bioscoop-
bezoek gelden verschillende tarie-
ven. Een kaartje voor de vroegste 
voorstelling kost 5,50 euro, tussen 
12.00 en 18.00 uur wordt 7 euro en-
tree gevraagd en ‘s avonds 8,50 eu-
ro. Overigens is een bezoek aan het 
theater of de bioscoop in Studio’s 
Aalsmeer vanaf nu tot eind mei een 
aanrader. Bezoekers mogen hun 
kaartjes voor de voorstelling of film 
in het theater in de ton in de foyer 
deponeren en maken hiermee kans 
op een gloednieuwe Kia Picanto. 
Een compleet avondje uit? Het kan 
in Aalsmeer, uniek! Kijk voor het 
complete programma in het com-
plex op www.studiosaalsmeer.nl. Er 
zijn op de site links gelegd naar de 
theatervoorstellingen, het filmaan-
bod en alle andere activiteiten, zo-
als onder andere op zaterdag 17 no-
vember bandjesavond in 7Street!

Veel bezoekers bij opening
Animo voor tentoonstelling 
‘bloemen in kunst’ groot!
Aalsmeer - Bloemen oefenen een 
sterke aantrekkingskracht op men-
sen uit. Maar liefst twintig miljoen 
bloemen vinden dagelijks hun weg 
via de Aalsmeerse bloemenveiling 
naar de rest van de wereld. Als die 
bloemen geluk hebben komen ze 
terecht op het atelier van de kun-
stenaar en worden ze vereeuwigd 
in olieverf op doek. Stichting KCA 
zet de bloem in de kunst centraal en 
zag afgelopen zondagmiddag zo-
veel kunstliefhebbers bijeen, dat het 
moeilijk was door de regenjassen de 
kleurrijke kunstwerken te zien. Piet 
Vellekoop, een internationale naam 
in de wereld van bloemarrangemen-
ten, opende de tentoonstelling en 
prees de diversiteit van het aanbod. 
Dertien kunstenaars werden door 
KCA bijeengebracht in een kleur-
rijk gemengd boeket. Echte vanda’s 
uit het oerwoud van Borneo naast 
rode gladiolen uit de polder wed-
ijverden met exotische bloemsoor-
ten in kunstwerken. Het was vooral 
een middag van boeiende gesprek-
ken en ontmoetingen tussen kun-

stenaars en sierteeltkenners. Bota-
nische tekeningen van dahlia’s met 
namen als garden delight, boogie 
woogie en Diamant Rose konden 
het vakkundig oog van Cees van 
Dam van de Historische Tuin zeker 
bekoren. Jan van Doesburg, oud-
voorzitter van VBN, toonde belang-
stelling voor de fijnschilders. Jour-
naliste Leni Paul overweegt een 
portret als Flower-queen van kun-
stenares Clare van Stolk. Aalsmeer-
se kunstenaars werden door An-
nefie van Itterzon van KCA voorge-
steld aan kunstverzamelaars en be-
langrijke contacten werden die mid-
dag gelegd. Jong talent werd op de 
kinderzolder aangemoedigd om het 
bloemenfeest te tekenen. 
Met het oog op de feestdagen is de 
expositie een echte aanrader: Kleu-
retsen en kleine tekeningen zijn al 
te koop vanaf zestig euro. Te zien 
in Het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat 9 tot en met 9 december. Ie-
dere donderdag tot en met zondag 
te bezoeken tussen 14.00 en 17.00 
uur.

Zondagmiddag concert
Award winner Sarah Mac 
Dougall in Oude Veiling
Aalsmeer - Award winner Sarah 
MacDougall met Marie Josee Dan-
deneau uit Canada verzorgen zon-
dagmiddag 11 november vanaf 
15.00 uur een optreden in de klei-
ne zaal van De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Spoedig reserveren 
is zeer aan te bevelen. Dit kan via 
scr@pietergroenveld.com. 
Sarah is geboren in Zweden, maar 
woon al geruime tijd in Vancouver, 
Canada. Haar carrière raakte recen-
telijk in een stroomversnelling door 
het winnen van diverse prestigieuze 
awards, waaronder de 2011 Western 
Canadian Music Award. Met eerlijke 
en poëtische liedjes, strakke gitaar 
technieken haar herkenbare war-
me stem staat zij gerant voor boei-
ende gepassioneerde optredens. 
Haar thuisland Zweden noemt Sa-

rah hun beste muzikale export pro-
duct sinds Abba. Sinds MacDougall 
haar debuut album Across the At-
lantic in 2009 verscheen zijn meer-
dere van haar composities op pro-
ducties verschenen van diverse top-
10 artiesten. Haar nieuwe CD ‘The 
Greatest Ones Alive’ brengt melo-
dieuze, prachtig geschreven en ge-
componeerde werken met thema’s 
als succes, opgroeien, liefde, vriend-
schap en sterven. Tijdens deze tour 
wordt Sarah bijgestaan door de be-
kende Canadese bassist en zange-
res Marie-Josee Dandeneau. Een 
ieder die tijdens de afgelopen twee 
tours een optreden van de Canade-
se formatie ‘Oh My Darling’ heeft 
beleefd weet dat je ook dit optreden 
niet mag missen. Zondag dus naar 
De Oude Veiling.

KCA Klassiek op zondagmiddag
Strijkkwartet EnAccord in 
Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Vier super muzika-
le jonge vrouwen maken aanstaan-
de zondag 11 november hun op-
wachting in de Oudkatholieke kerk 
voor een veelbelovend klassieke 
concert dat wordt georganiseerd 
door de Stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer. Het EnAccord Strijk-
kwartet werd in 1998 opgericht en 
heeft zich sindsdien ontwikkeld tot 
een van de meest gelauwerde jon-
ge kwartetten van Nederland. Het 
kwartet wordt geprezen om zijn in-
tieme, warme klank, expressieve stijl 
en dynamisch vermogen. Tussen 
2003 en 2006 studeerde het kwar-
tet aan de Nederlandse Strijkkwar-
tet Academie. In oktober 2010 stu-
deerde het kwartet af aan de Hoch-
schule für Musik te Keulen, waar zij 
twee jaar intensief gecoacht werden 
door de leden van het fameuze Al-
ban Berg Quartett.
De Nederlandse violistes Ilka van 
der Plas en de Belgische Hele-
na Druwé zijn allebei op hun zes-
de jaar begonnen en hebben nu, 
na bijna twintig jaar, een grote be-
heersing van hun instrument. Zij zijn 
beiden orkestmeester geweest, Ilka 

van der Plas van het Viotta Jeugd-
orkest en het Atheneum Kameror-
kest (verbonden aan het Koninklijke 
Conservatorium), en Helena Druwé 
van het Orkest van het Conservato-
rium van Antwerpen en van de Jon-
ge Filharmonie (het Belgisch nati-
onaal jeugdorkest). Ook altviolis-
te Rosalinde Kluck begon op haar 
zesde jaar. Toen ze negen was, werd 
ze toegelaten tot de speciale voor-
bereidende klas van het Konink-
lijk Conservatorium in Den Haag. 
Ook zij maakte deel uit van het Vi-
otta Jeugdorkest en het Athene-
um Kamerorkest – net als de cellis-
te Mette Seidel. Het programma be-
vat drie prachtige stukken muziek: 
het Strijkkwartet ‘Rosamunde’ van 
Schubert, ‘Drie Divertimenti’ van 
Benjamin Britten en het ‘Strijkkwar-
tet in E op. 44 nummer 2’ van Men-
delssohn. Het KCA concert begint 
zondag 11 november om half vier in 
de Oudkatholieke kerk aan de Oos-
teinderweg 394. Losse kaarten kos-
ten 15 euro per stuk en zijn voor 
niet-abonnementhouders te reser-
veren bij Nico de Groot, tel. 0297-
324160.

Bingo, vvv-tje en partynight
Fireman Party met DJ Menzo 
zaterdag in café de Praam
Aalsmeer - Het was weer een heel 
gezellig feestweekend in café de 
Praam met vrijdag dj Henkie en za-
terdagmiddag het geweldige op-
treden van de dj’s Stefan en Devin. 
Zij hebben er een gezellig feest van 
gemaakt. Ook het team van de Trots 
van Aalsmeer heeft er zaterdag-
avond met ruim 300 bezoekers een 
zeer geslaagde avond van gemaakt, 
die tot in de vroege morgen duur-
de. Vanavond, donderdag 8 novem-
ber, staat in het teken van een ge-
zellig spelletje bingo. Dit keer alleen 
op uitnodiging, de Praam is afge-
huurd en de toegang is alleen mo-
gelijk op uitnodiging. Vrijdagmid-
dag 9 november presenteert het ca-
fé in de Zijdstraat weer haar vvv-tje: 
vroege vrijdagmiddag versnapering, 
De avond staat in het teken van de 
Praam’s Partynight en is alleen toe-

gankelijk voor 18-plussers. Neem 
wel je identiteitsbewijs mee, de 
toegang is gratis. Zaterdag 10 no-
vember maakt de bekende Nieuw-
veense DJ Menzo zijn intrede in het 
Aalsmeerse. Hij gaat de Fireman 
Party opluisteren met veel shooters 
en give aways. De toegang is gratis 
voor iedereen vanaf 16 jaar.

Beaujolais primeur
Volgende week donderdag is het al 
weer de derde donderdag van no-
vember en dan maakt de Beaujo-
lais primeur zijn opwachting in de 
Praam. Vanaf 18.00 uur is er live 
muziek en bezoekers van de Praam 
worden uitgenodigd om een glaasje 
van deze jonge wijn te komen proe-
ven. Zaterdag 17 november bezoekt 
Sinterklaas met zijn gevolg dansca-
fé de Praam.

Vrijdag en zaterdag livemuziek
Pianogala en Nederlandse 
chansons in café Bacchus
Aalsmeer - Het pianogala, aan-
staande vrijdag 9 november in cul-
tureel café Bacchus, belooft weer 
een geweldige avond te worden. De 
spanning stijgt, er wordt hard gestu-
deerd, de lat ligt hoog. Tijdens deze 
avond zal muzikaal talent van zich 
laten horen. Niet alleen de piano, 
maar heel veel instrumenten wor-
den bespeeld. Ook wordt er gezon-
gen. Het repertoire loopt uiteen van 
jazz, via klassiek, folk, naar pop mu-
ziek. Veel acts zijn doordrongen van 
de nodige humor. Er mag gelachen, 
geborreld en meegezongen wor-
den. De avond wordt muzikaal be-
geleid, georganiseerd en gepresen-
teerd door Lisa Kaaijk en zal worden 
afgesloten worden door een gewel-
dig swingend Jazz kwartet. Bacchus 
gaat vrijdag open om 20.30 uur, de 

muziek start om 21.00 uur. De toe-
gang is gratis. Zaterdag 10 novem-
ber komt Bjorn van Rosen met zijn 
trio optreden in Bacchus. ‘Onvoor-
waardelijk van hoog naar laag’ is de 
titel van de nieuwe cd en live-show 
van Bjorn van Rozen. Bjorn van Ro-
zen is pianist, gitarist, componist, 
schrijver, zanger. Hij brengt al lan-
ger eigen Nederlandstalige chan-
sons. Melancholische, woeste en 
romantische nummers geïnspireerd 
door Franse en Amerikaanse stijlen. 
De band bestaat uit zijn muziekka-
meraden: drummer Philip ten Bosch 
en bassist Marcel Kwa. Naast optre-
dens met deze band, zit Bjorn van 
Rozen in het dichterscollectief Hon-
gerlief. De zaal van Bacchus in de 
Gerberastraat gaat open om 21.00 
uur Aanvang concert 21.30 uur.

Paradepop vrijdag!
‘Draw the Parade’ in N201
Aalsmeer - Zes mannen die al mu-
ziek maakten zolang ze zich konden 
herinneren en al in veel succesvol-
le bands hadden gespeeld, besloten 
een band te starten onder de naam 
‘Draw The Parade’. Samen brengen 
ze je terug naar de dagen van echte 
parades, die dromen werkelijkheid 
maken en mensen vermaken met 
muziek en shows. Voorheen ope-
reerde de band onder de naam ‘Ma-
ke Up Your Mind’. Deze band stond 
voor ska-rock met punk invloeden. 
Maar op zeker moment bleek tij-
dens het schrijven van nieuw mate-
riaal dat de band aan iets nieuws toe 
was. Omdat de naam van de band 
nu eenmaal bij groot publiek gekop-
peld was aan ska en rock, is beslo-
ten om er een heel nieuw bandpro-

ject van te maken, genaamd Draw 
the Parade. Oftewel, nieuwe naam, 
nieuwe stijl en vernieuwde num-
mers. Een ding is wel hetzelfde ge-
bleven: Overal waar deze band ver-
schijnt is het feest; van kroeg tot 
festival, iedereen gaat voor de bijl!
De beste manier om het geluid van 
de Parade te beschrijven is ‘parade-
pop’. Van Catchy popsongs tot over-
de-top orkestrale arrangementen en 
grappige theatrale tunes. Een tame-
lijk opvallend geluid in ieder geval 
en elke zichzelf respecterende mu-
ziekliefhebber moet deze band echt 
een keer gezien hebben! Op vrijdag 
9 november staat Draw The Parade 
in de N201 aan de Zwarteweg. De 
deuren openen om 20.00 uur en de 
toegang is gratis.

Zondagavond met DJ Red Delicious

Salsaparty in The Beach
Aalsmeer - Na een geslaagde ok-
tober editie met DJ Rick is het zon-
dag 11 november de beurt aan DJ 
Red Delicious om de mensen te en-
tertainen met heerlijke salsa, me-
rengue en bachata. Vanaf 19.30 uur 
is The Beach aan de Oosteinderweg 
247a het decor van een bruisende 
Salsa dansavond. Met de toevoe-
ging van de gratis workshop op de 
vooravond is de zaal vanaf de eer-
ste klanken goed gevuld. De work-
shop zal dit keer een zwoele ba-
chata zijn. Deze dans uit de Do-
minicaanse Republiek is speels en 

sensueel, waar een ieder zijn eigen 
draai aan kan geven. Na deze work-
shop, neemt DJ Red Delicious, de 
draaitafel over. Met haar brede mu-
ziekkeus, van zwoele bachata, snel-
le merengue tot pittige salsa, belooft 
het een energieke avond te worden. 
Naarmate de avond vordert zal de 
muziek steeds meer up tempo num-
mers bevatten. De laatste dans zal 
om 23.30 uur ingezet worden. Ieder-
een is welkom, vrij parkeren voor de 
deur en de toegang is gratis. Voor 
meer informatie surf naar www.
beach.nl. 
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Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

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

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. 

tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- afsluiten van het fietspad van de Aalsmeerderweg ter 

hoogte van de N201-tunnel (Waterwolftunnel) van 12 no-
vember tot en met 2 december 2012. 

Datum verzending vergunning: 8 november 2012

wet alGemene BepalinGen omGeVinGsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Jac. P. Thijsselaan, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Jac. P. Thijsselaan 15B, het aanleggen van kabels en lei-

dingen;
- Machineweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Margrietstraat 23B, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Oosteinderweg 248B, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Stationsweg 38,het plaatsen van een dakkapel;
- Uiterweg 96, het bouwen van 10 botenhuizen.
- Nabij Uiterweg 154 ws1, het tijdelijk plaatsen van een 

woonunit.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 

dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak ma-
ken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

Verleende BouwVerGunninGen met ontheffinG

De bouwvergunning met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, ligt zes weken na de dag van verzending  ter  inzage bij 
de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, ba-
lie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van 
de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 
7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrifte-
lijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

- Lijnbaangebied, twee appartementengebouwen en 18 
eengezinswoningen.

Verzenddatum omgevingsvergunningen: 8 november 2012.  

ontheffinGen inGeVolGe de wet ruimtelijke 
ordeninG

Het onderstaande ontwerpbesluit, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt met ingang van aanstaande vrijdag geduren-
de 6 weken tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis 
te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerp-
besluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt in-
gediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aals-
meer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de 
afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening via tel. 
0297-387698.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van 
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, 
ontheffing van het geldende bestemmingsplan “Oosteinder-
weg e.o. 2005” en bouwvergunning te verlenen voor:
- Oosteinderweg achter 197 te Aalsmeer: het bouwen van 

een schuur.

puBlicatie meldinG artikel 8.40 wet milieuBeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding 
ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvan-
gen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maat-
regel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op 
grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de 
plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

activiteitenbesluit wet milieubeheer
Naam : C.G. de Ree Vof
Adres : Geniedijk 12
Plaats : Kudelstaart 
Datum  : 25 september 2012 

officiële mededelingen
8 november 2012

activiteitenbesluit wet milieubeheer
Naam : Arend-Sosef BV 
Adres : Zwarteweg 147
Plaats : Aalsmeer 
Datum  : 3 oktober 2012 

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening.

ter inzaGe Bij de afdelinG dienstVerleninG, 
Balie 5 ( week 45)

t/m 09-11 APV Collectevergunning: Samen-op-weg-ge-
meente voor verkopen van sinaasappelen op 29 
en 30 januari 2013;

t/m 09-11 Besluit financiële tegemoetkomingen voorzie-
ningen maatschappelijk ondersteuning Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2012 (ver-
sie 2);

t/m 15-11 Gewijzigd vastgestelde wijziging bestemmings-
plan ‘Greenpark Aalsmeer Middenweg en deelge-
bieden 3, 5 en 7’ - ‘Greenpark Aalsmeer, deelge-
bied 5, bouwgrenzen kavel 1’;

t/m 22-11 Gebiedsindeling en beleidsregel voor zon- en 
feestdagenregeling;

t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso;
t/m 28-11 Waterwet, besluit inzake aanvraag vergunning 

MPM 7089/113197 BES Zorgcomplex Mijnsheer-
lijckheid;

t/m 29-11 Standplaats- en ventbeleid;
t/m 29-11 APV- Evenementenvergunning: Circus op de 

Dreef van 19 en 20 oktober 2013 van 13.30-
18.00 uur;

t/m 30-11 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4 
lid 2 Bouwbesluit 2012;

t/m 05-12 Ontheffing Winkeltijdenwet verleend voor de 
openstelling op zon- en feestdagen voor de pe-
riode van 1 december 2012 tot 1 december 2015 
aan Albert Heijn en C1000;

t/m 05-12 Gewijzigde standplaatsvergunning voor de ver-
koop van gegrilde kip op vrijdag en zaterdag op 
het Poldermeesterplein;

t/m 06-12 Concept-Wijzigingsverordening Werk en Inko-
men Aalsmeer 2012 vastgesteld;

t/m 07-12 Gemeentelijke monumenten;
t/m 07-12 APV Evenementenvergunning: het houden van 

de première van James Bond, Skyfall, op 31 ok-
tober van 00.07-04.00 uur, in de Crown Business 
Studio’s aan de Van Cleeffkade 15;

t/m 13-12 Kennisgeving Ex Artikel 6.24 Wet Ruimtelijke Or-
dening van een Anterieure overeenkomst over 
grondexploitatie;

t/m 14-12 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Schin-
kelpolder’;

t/m 21-12 afsluiten van het fietspad van de Aalsmeerder-
weg ter hoogte van de N201-tunnel (Waterwolf-
tunnel) van 12 november t/m 2 december 2012. 

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

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:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

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 kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling 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 20 november en 11 december 
2012.

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.

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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Veranderingen geven onzekerheid en onrust

Eerste termijn Cultuurnota
Aalsmeer	 -	 De	 behandeling	 in	
eerste	 termijn	 van	 de	 Cultuurno-
ta	 Aalsmeer	 2013-2016	 tijdens	 de	
raadsvergadering	 afgelopen	 don-
derdag	was	gericht	op	het	 instem-
men	met	de	nota	en	met	de	finan-
ciële	 voorstellen	 die	 voortvloeien	
uit	deze	cultuurnota.	Marian	Kaaijk	
maakte	 in	 de	 hoedanigheid	 van	
voorzitter	 van	 KCA	 gebruik	 van	 de	
mogelijkheid	om	in	te	spreken.	KCA	
heeft	in	juni	van	dit	jaar	laten	weten	
dat	 zij	 in	 principe	 in	 kan	 stemmen	
met	de	plannen	om	een	cultuurpunt	
in	te	richten.	

In	 een	brief	wordt	 aangegeven	dat	
het	bestuur	van	KCA	er	van	uitgaat	
dat	de	 toezegging	gehonoreerd	zal	
worden	 om	 samen	 met	 de	 kwar-
tiermakers	in	een	constructief	over-
leg	te	bezien	hoe	de	activiteiten	van	
de	KCA	werkgroepen	in	de	nieuwe	
opzet	 gecontinueerd	 kunnen	 wor-
den.	 Er	 zijn	 nog	 vraagtekens,	 on-
der	andere	over	de	administratie	en	
de	btw,	en	KCA	zou	graag	de	pro-
fielschets	 willen	 zien	 van	 de	 aan	
te	 trekken	 medewerkers	 voor	 het	
Cultuurpunt.	 Kaaijk	 vroeg	 zich	 ook	
af	of	 er	 voldoende	 is	nagedacht	of	
een	 dergelijk	 cultuurpunt	 voldoen-
de	draagvlak	heeft	onder	de	bevol-
king	 van	 Aalsmeer?	 Is	 er	 over	 na-
gedacht	hoe	de	vele	vrijwilligers	te-
genover	 een	 dergelijk	 cultuurpunt	
staan?	Er	 is	met	 ‘het	 veld’	 gespro-
ken,	 maar	 is	 de	 onrust	 bij	 de	 ve-
le	vrijwilligers	geconstateerd?	In	de	
concept	cultuurnota	schrijft	de	wet-
houder	dat	kunst	en	cultuur	bouw-

stenen	zijn	in	de	sociale	samenhang	
van	de	maatschappij	en	van	weder-
zijds	begrip	en	dat	is	de	KCA-voor-
zitter	met	hem	eens.	Zonder	vrijwil-
ligers	 valt	 die	 sociale	 samenhang	
weg	en	de	gemeenteraad	wordt	ge-
vraagd	daar	nog	eens	goed	over	na	
te	 denken	 alvorens	 tot	 vaststelling	
van	die	nota	over	 te	gaan.	Het	be-
stuur	 van	het	Cultuurpunt	 zal	wor-
den	ondersteund	door	professione-
le	betaalde	krachten.	Deze	fungeren	
onder	andere	als	vraagbaak	voor	de	
werkgroepen	 en	 beschikken	 over	
expertise,	zo	wordt	aangenomen	op	
tal	van	terreinen	zoals	marketing	en	
publiciteit.	Het	bestuur	van	het	Cul-
tuurpunt	 beoordeelt	 de	 aanvragen	
van	 de	 werkgroepen.	 Naar	 de	 me-
ning	van	KCA	is	dit	een	ongewens-
te	bureaucratie	en	het	bestuur	heeft	
bij	 de	 wethouder	 aangegeven	 een	
extra	bestuurslaag	tussen	de	werk-
groepen	en	het	cultuurpunt	niet	ra-
tioneel	 te	 achten.	 Na	 de	 behande-
ling	 in	 de	 Raad	 van	 de	 cultuurno-
ta	zal	het	bestuur	van	KCA	zich	be-
raden	of	het	op	enigerlei	wijze	ge-
wenst	en/of	effectief	is	om	haar	ac-
tiviteiten	voort	te	zetten.	

Oude Raadhuis
Met	betrekking	tot	het	Oude	Raad-
huis	wordt	opgemerkt	dat	KCA	hard	
op	 weg	 is	 naar	 een	 verzelfstandi-
ging	 en	KCA	doet	 er	 alles	 aan	om	
de	 kwaliteit	 van	 de	 daar	 geboden	
kunst	 en	 cultuur	 te	 behouden.	 Zij	
genereert	een	aanzienlijk	deel	nu	al	
haar	 eigen	 inkomsten	 en	 er	 wordt	
van	uitgegaan	dat	dit	verder	uit	zal	

groeien.	Het	Oude	Raadhuis	 is	een	
rijksmonument	 met	 landelijke	 be-
kendheid	 en	 met	 haar	 fraaie	 beel-
dentuin	vormt	zij	een	belangrijk	on-
derdeel	in	het	historische	dorpshart.	
Alle	 Aalsmeerse	 beroepskunste-
naars	hebben	een	professioneel	ex-
positieruimte	met	publiciteit	en	star-
tende	kunstenaars	kunnen	voor	on-
dersteuning	terecht	bij	KCA	en	doen	
mee	aan	exposities.	Honderd	ama-
teurkunstenaars	 hebben	 jaarlijks	
een	expositieruimte	en	 tachtig	 vrij-
willigers	 met	 een	 jarenlange	 staat	
van	dienst	blijven	hun	expertises	in-
zetten	voor	de	kunst	en	last	but	not	
least	 volgen	 750	 kinderen	 van	 alle	
basisscholen	 jaarlijks	 kunstkijkles-
sen	in	eigen	dorp.	Het	kan	dus	niet	
de	 bedoeling	 zijn	 dat	 het	 Cultuur-
punt	zaken	opzet	die	al	 in	het	Ou-
de	Raadshuis	worden	aangeboden.	
KCA	verzoekt	de	fracties	te	overwe-
gen	om	de	cultuurnota	in	die	zin	te	
amenderen	dat,	gelet	op	het	cultu-
reel	ondernemerschap	van	KCA	als	
het	om	het	Oude	Raadhuis	gaat,	er	
op	dit	moment	al	sprake	is	van	een	
zodanige	 alternatieve	 inkomsten-
bronnen	de	factor	tijd	geen	belem-
mering	mag	zijn	voor	een	succesvol	
resultaat.	

Tweede termijn eind november
Als	 mocht	 blijken	 dat	 bij	 evaluatie	
over	 twee	 jaar	 zodanige	 innovatie	
en	 creativiteit	 met	 substantiële	 ei-
gen	 inkomsten	 succesvol	 is,	 maar	
toch	nog	enige	tijd	nodig	zal	zijn	om	
volledig	 onafhankelijk	 te	 opereren,	
die	tijd	met	de	nodige	financiële	on-

dersteuning	 van	 de	 gemeente	 aan	
KCA	zal	worden	gegund.	Ook	Hilde	
Boerdam,	 zij	 is	 vrijwilligster	 in	 het	
Oude	Raadhuis,	sprak	nog	even	 in	
en	wees	op	het	gegeven	dat	er	heel	
veel	 eigen	 initiatief	 is	ontplooid	en	
vooral	voorzichtig	te	zijn	met	de	ex-
pertise.	Wethouder	Gertjan	van	der	
Hoeven	ging	in	het	kort	al	in	op	di-
verse	zaken.	Zo	hebben	de	vrijwilli-
gers	 al	 een	 uitgebreide	 toelichting	
gekregen.	Veranderingen	geven	al-
tijd	onzekerheid	en	onrust	en	dat	is	
hier	niet	anders.	Ook	de	fracties	lie-
ten	zich	alvast	horen	en	dat	zal	bij	
de	 behandeling	 in	 tweede	 termijn,	
deze	vindt	plaats	op	donderdag	29	
november,	nog	eens	uitgebreid	aan	
bod	zal	komen.	
Door Jan Peterse Flessen stuk gegooid op 

speelplein en voetbalveld!
Aalsmeer	 -	 Het	 speeltuintje	 in	 de	
Willem	 Alexanderstraat	 wordt	 nog-
al	 eens	 in	 de	 avond	 gebruikt	 door	
jongeren	 om	 gezamenlijk	 te	 chil-
len	en	daarbij	wordt	veelal	een	bier-
tje	gedronken.	Buurtbewoners	heb-
ben	hier	niet	al	 teveel	moeite	mee,	
echter	 wel	 met	 het	 gedrag	 na	 af-
loop	van	het	bezoek.	De	flesjes	wor-
den	 namelijk	 niet	 mee	 genomen,	
maar	stuk	gegooid	tussen	de	speel-
toestellen.	Wellicht	is	het	raadzaam	
voor	de	gemeente	om	hier	een	vuil-
nisbak	 te	 plaatsen,	 deze	 ontbreekt	
namelijk,	 echter	 het	 vandalistische	
gedrag	 valt	 hierdoor	 niet	 goed	 te	
praten.	 Levensgevaarlijk	 voor	 de	
jongste	 inwoners,	 die	 de	 volgende	
dag	 vol	 enthousiasme	 gebruik	 wil-
len	 gaan	 maken	 van	 de	 speeltuin.	
Een	bewoner	heeft	voor	de	zoveel-
ste	 keer	 maar	 weer	 stoffer	 en	 blik	
ter	 hand	 genomen	 en	 het	 gevaar-

lijke	glas	opgeveegd.	Op	tegels	kan	
dit,	maar	niet	op	gras.	Door	voetbal-
vereniging	RKAV	is	aangifte	gedaan	
bij	 de	 politie	 dat	 in	 de	 weekenden	
regelmatig	jongeren	op	de	voetbal-
velden	 aan	 de	 Beethovenlaan	 ver-
blijven	en	ook	hier	wordt	de	aanwe-
zigheid	besloten	met	het	stuk	gooi-
en	 van	 glaswerk.	 Levensgevaarlijk	
voor	de	voetballers,	die	hier	de	vol-
gende	 dag	 wedstrijden	 gaan	 spe-
len.	De	politie	gaat	extra	surveillan-
ces	houden	en	jongeren	die	op	het	
terrein	 worden	 aangetroffen,	 kun-
nen	 forse	 boetes	 verwachten.	 Met	
of	zonder	flesje	drinken	in	de	hand,	
want	 ze	 bevinden	 zich	 op	 verbo-
den	terrein	en	zit	er	in	het	flesje	al-
cohol	dan	verhoogd	het	bedrag	van	
de	 bekeuring,	 want	 alcohol	 in	 het	
openbaar	 is	 verboden	 volgens	 het	
nieuwe	aangescherpte	gemeentelij-
ke	alcoholbeleid!	

Hangplekken
Vergadering en 
inloop Dorpsraad
Kudelstaart – Op	woensdag	14	no-
vember	 houdt	 de	 Dorpsraad	 weer	
het	 maandelijkse	 dorpsoverleg	 in	
het	Dorpshuis.	De	avond	begint	met	
een	 inloop	 halfuurtje	 vanaf	 19.30	
uur.	Om	20.00	uur	begint	de	verga-
dering.	
De	onderwerpen	deze	keer	zijn	on-
der	andere,	hangplekken	 jongeren,	
groen	 en	 grijs,	 tijdelijke	 inrichting	
onbebouwde	terrein	Proosdij-Noord	
en	inrichting	openbare	ruimte	rond-
om	vijver	 in	de	Rietlanden.	De	ver-
gadering	 is	 openbaar.	 Iedereen	 is	
weer	van	harte	welkom	om	mee	te	
denken	 over	 Kudelstaart.	 	 U	 kunt	
uw	 vragen	 of	 informatie	 ook	 kwijt	
via	 e-mail	 dorpsraadkudelstaart@
hotmail.com	 of	 via	 twitter	 @Ku-
delstaart.



	
08			Nieuwe	Meerbode		•		8	november	2012

Zaterdag najaarsconcert 
van Interkerkelijk Koor
Aalsmeer	 -	 Zaterdag	 10	 novem-
ber	 hoopt	 het	 Interkerkelijk	 Koor	
Aalsmeer	 haar	 najaarsconcert	 te	
brengen.	Het	oratorium	 ‘Het	Nieuw	
Jeruzalem’	 van	 Johan	 Bredewout	
wordt	 in	 samenwerking	 met	 de	
Christelijke	 gemengde	 koren	 Cum	
Laude	uit	Amstelveen	en	Rejoice	uit	
Mijdrecht	 uitgevoerd.	 De	 eigen	 di-
rigent	 van	het	 IKA,	André	Keessen	
zal	de	leiding	hebben	over	de	koren	
en	muzikanten.	Medewerking	verle-
nen	 Theo	 Griekspoor	 op	 het	 orgel,	

Peter	van	Dongen	op	vleugel,	Henk-
Jan	Drost	op	trompet,	Monique	Vis-
ser	 op	 dwarsfluit,	 Naomi	 Visser	 op	
cello,	Anneke	Romijn	op	fluit	en	de	
spreekstem	is	van	Mirelle	Verheijen.	
Het	concert	begint	om	20.00	uur	in	
de	Open	Hof	kerk	aan	de	Ophelia-
laan	247	en	is	gratis	toegankelijk.	Er	
wordt	een	collecte	 ten	bate	van	de	
kosten	gehouden.	De	koorleden	no-
digen	U	van	harte	uit	om	te	komen	
luisteren.	 Het	 concert	 duurt	 onge-
veer	anderhalf	uur.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 8 november, staat de jaarlijkse meezing-
avond van smartlappenkoor Denk aan de Buren op het programma. Iedereen 
mag lekker komen meezingen. Teksten zijn aanwezig. Het meezingen begint 
om 20.30 uur en is in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Deze avond 
is gratis te bezoeken. Voor verdere informatie kan gekeken worden op: www.
denkaandeburen.nl.

Vanavond in cultureel café Bacchus

Smartlappen meezingen!

Soundsation geeft kaarten 
weg voor concert bij Radio
Aalsmeer	 -	 Ze	 hebben	 het	 druk	
met	 de	 voorbereidingen	 voor	 hun	
concert.	 Volgende	 week	 dinsdag	
hier	en	daar	nog	een	danspasje	oe-
fenen,	vrijdag	de	generale	repetitie.	
En	 dan	 zijn	 de	 leden	 van	 popkoor	
Soundsation	hopelijk	klaar	voor	hun	
concerten	op	zaterdag	17	november	
en	 zondag	18	november.	Maar	on-
danks	alle	drukte	zijn	koorleden	Lai-
la	van	Koldenhoven	en	Wim	Lodder	
zaterdag	10	november	 te	horen	op	
Radio	Aalsmeer.	
Tussen	 15.00	 en	 16.00	 uur	 schui-
ven	zij	bij	Denise	van	Vliet	aan	tafel	
om	te	vertellen	over	hun	aankomen-
de	 concerten.	 Popkoor	 Soundsati-
on	bestaat	sinds	2010.	In	haar	kor-
te	bestaan	gaf	ze	al	een	miniconcert	
in	De	Oude	Veiling,	zong	ze	al	eens	

tijdens	korendag	in	het	Amsterdam-
se	Paradiso	en	in	juni	zong	het	koor	
ook	een	aantal	nummers	tijdens	ko-
rendag	 in	 Aalsmeer.	 Nu	 willen	 zij	
zichzelf	 graag	 voorstellen	 aan	 het	
publiek	 tijdens	 hun	 eerste	 eigen,	
grote	 concert	 met	 het	 toepasselijk	
thema	‘This	is	Soundsation’.	
Tijdens	de	uitzending	zal	ook	alvast	
een	 voorproefje	 uit	 hun	 repertoire	
gedraaid	worden.	
Daarnaast	 is	 er	 speciaal	 voor	 de	
luisteraars	van	Radio	Aalsmeer	iets	
extra’s.	Soundsation	heeft	twee	gra-
tis	kaarten	beschikbaar	gesteld	voor	
het	concert	op	zondagmiddag.	De-
ze	 zijn	 te	 winnen	 tijdens	 deze	 uit-
zending.	Verdere	informatie	over	het	
winnen	van	de	kaarten	volgt	tijdens	
de	uitzending.	

Zaterdag dertiende van Vliet feest:
‘Gate 13 Enjoy your trip’
Aalsmeer	 -	 Zaterdag	 10	 novem-
ber	om	21.00	uur	begint,	na	maan-
denlange	 voorbereiding,	 het	 der-
tiende	 van	 Vliet	 feest:	 Gate	 13	 En-
joy	 your	 trip.	 Het	 van	 Vliet	 feest	 is	
ooit	ontstaan	vanuit	een	kleinscha-
lig	Oranje	feest	in	buurthuis	de	Len-
te.	 Een	 vervolg	 kon	 niet	 uitblijven	
en	 zo	 werd	 het	 bedrijfspand	 Van	
Vliet	twee	jaar	later	omgetoverd	tot	
een	 exotisch	 Caribische	 feestloca-
tie.	Een	aantal	 jaar	 later	 is	het	Van	
Vlietfeest	 een	 begrip	 geworden	 in	
Aalsmeer	 en	 omgeving.	 Na	 vervol-
gens	het	 ‘1001	nacht’	 en	 ‘Red	 and	
Black’	feest,	werd	het	5-jarig	jubile-
um	 op	 spectaculaire	 wijze	 gevierd	
op	de	redersalonboot	‘Kapitein	Kok’.	
Vanaf	het	moment	dat	het	lasbedrijf	
verhuisde	 naar	 een	 nieuwe	 loca-
tie,	zijn	er	nog	vele	geslaagde	fees-
ten	gegeven,	zoals	het	‘Jungle	feest’	
met	 de	 niet	 te	 vergeten	 spectacu-
laire	 tijgershows,	 het	 ‘Winterfesti-
val’,	 ‘Hollywood’	en	het	 ‘Space	Par-
ty’	feest.	Het	tweede	jubileum	werd	
op	een	unieke	wijze	gevierd	met	di-
verse	Nederlandse	topartiesten,	on-
der	de	naam	‘From	Orange	Club	To	
Night	Club’.	Het	 tot	de	nok	toe	ge-
vulde	 Van	 Vliet	 stadion	 werd	 later	
op	de	avond	een	echte	night	 club.	
Het	 thema	 van	 het	 twaalfde	 en	 tot	
nu	 toe	 laatste	 feest	 ‘Stout’	 is	 velen	
bij	 blijven	 staan.	 Stoutste	 dromen	
werden	 op	 spectaculaire	 wijze	 van	
Dance,	Songs	and	Lights	voor	ieder-

een	 werkelijkheid.	 Het	 enthousias-
me	in	de	groep	is	gebleven	en	daar-
om	hebben	zij	na	drie	 jaar	de	kof-
fers	 weer	 opgepakt.	 Door	 het	 fan-
tastische	programma	zijn	de	organi-
satoren	ervan	overtuigd	dat	het	der-
tiende	van	Vliet	feest	‘Gate	13,	enjoy	
your	 trip’	 wederom	 spraakmakend	
zal	worden	in	Aalsmeer	en	omstre-
ken.	 Met	 opzwepende	 DJ’s,	 pro-
fessionele	 dance-acts,	 verbluffen-
de	live-acts,	fantastische	lichtshows	
in	 de	 volgens	 thema	 aangeklede	
loods.	 Inmiddels	 zijn	 alle	 boarding	
passen	uitgedeeld	en	ook	niet	meer	
verkrijgbaar.	 In	 de	 omtrek	 is	 geen	
toeristenpak	 of	 visum	 meer	 te	 vin-
den,	 dus	 kijkt	 de	 organisatie	 nu	 al	
uit	naar	de	creatieve	(	zomer,	voor-
jaar,	najaar,	en	winter)	outfits	van	al-
le	gasten!	

Zorg	ervoor	dat	je	op	tijd	bent,	want	
anders	 is	 de	 vlucht	 vertrokken.	 De	
organisatie	hoopt	dat	de	bezoekers	
zoveel	 mogelijk	 met	 de	 fiets	 zullen	
komen.	 Voor	 een	 garderobe	 wordt	
gezorgd,	 echter	 is	 dit	 wel	 voor	 ei-
gen	 verantwoording.	 Houd	 de	 si-
te	en	de	Facebook	pagina	regelma-
tig	 in	de	gaten	voor	verder	ontwik-
kelingen	en	het	laatste	nieuws.	Re-
acties	en	suggesties	zijn	altijd	wel-
kom	in	het	gastenboek.	De	organi-
satie	van	Vliet	feest	is	in	handen	van	
Jan,	Jacco,	Henry,	Jan,	Johnny,	Paul,	
Richard,	René	en	Arjan.	

Modellen- en 
boekenverkoop
Aalsmeerderbrug	 -	 Het	 Crash	
Luchtoorlog-	 en	 Verzetsmuseum	
’40-’45	 organiseert	 op	 zaterdag	 17	
november	 een	 speciale	 ‘modellen-
dag’	 met	 een	 boeken-	 en	 model-
lenverkoop.	 Het	 is	 een	 dag	 waar-
op	in	het	bijzonder	aandacht	wordt	
gegeven	 aan	 de	 modellen	 die	 een	

rol	 spelen	bij	 de	 verhalen	die	wor-
den	verteld	in	het	museum.	Nieuwe	
en	tweedehands	boeken	en	model-
len	worden	deze	dag	voor	een	aan-
trekkelijke	 prijs	 aangeboden.	 De	
opbrengst	komt	 ten	goede	aan	het	
werk	van	het	museum.	
Misschien	 levert	 een	 bezoek	 aan	
het	 museum	 nog	 wel	 een	 idee	 op	
voor	 de	 komende	 feestdagen.	 Het	
Crash	 Museum	 aan	 de	 Aalsmeer-
derdijk	in	Aalsmeerderbrug	is	iede-
re	zaterdag	open	van	11	tot	16	uur.	 Vogelbeurs in Rijsenhout

Rijsenhout	 -	 Vogelvereniging	 De	
Rijsenvogel	 organiseert	 op	 zon-
dag	11	november	weer	een	gezelli-
ge	beurs.	Het	is	wel	niet	de	grootste,	
maar	wel	de	gezelligste	van	de	hele	
omtrek.	Op	de	beurs	kunnen	bezoe-
kers	 terecht	 voor	de	meest	uiteen-
lopende	vogels,	zoals	kanaries,	par-
kieten,	 tropische	 vogels,	 maar	 ook	
grote	parkieten	en	papagaaien	 zijn	
aanwezig.
Hiervoor	heeft	de	vereniging	enkele	
handelaren	 uitgenodigd,	 maar	 ook	
door	de	leden	zelf	gekweekte	vogels	

worden	te	koop	aangeboden.	Ook	is	
er	 iemand	die	 voer	en	 vogelacces-
soires	te	koop	aanbiedt.	En	voor	de-
genen	die	met	deze	prachtige	hob-
by	wil	beginnen,	 is	er	altijd	wel	 ie-
mand	 van	 de	 vereniging	 aanwezig	
om	 met	 raad	 en	 daad	 bij	 te	 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	 eu-
rocent.	Voor	verdere	informatie	kan	
gekeken	 worden	 op	 www.derijsen-
vogel.com.

Kunst leeft in Aalsmeer!
Aalsmeer	 -	 Cultuur	 leeft	 in	
Aalsmeer	 en	 met	 name	 bij	 de	 po-
litiek!	 Een	 groot	 aantal	 raadsle-
den	was	samen	met	belangstellen-
den	woensdag	24	oktober	op	uitno-
diging	 van	 Stichting	 Kunst	 en	 Cul-
tuur	 aanwezig	 in	 Het	 Oude	 Raad-
huis.	 Na	 de	 nogal	 verwarrende	 en	
zelfingekleurde	 conclusies	 van	 een	
aantal	 KCA	 vrijwilligers,	 waar	 het	
gegoochel	 met	 cijfers	 voor	 onno-
dige	 commoties	 zorgden,	 leek	 het	
KCA	een	goede	zaak	om	wethouder	
Gertjan	van	der	Hoeven,	onder	an-
dere	kunst	en	cultuur	in	zijn	porte-
feuille,	het	nieuwe	beleid	van	de	ko-
mende	 jaren	uiteen	 te	 laten	zetten.	
Mede	door	het	goede	optreden	van	
de	wethouder	verliep	de	avond	be-
hoorlijk	rustig.	Van	der	Hoeven	wist	
de	gestelde	vragen	helder	uiteen	te	
zetten	 en	 pareerde	 een	 aantal	 niet	
relevante	vragen	met	schwung.	Dat	
er	 bezuinigd	 moet	 worden	 op	 vele	
gebieden	 en	 ook	 op	 kunst	 en	 cul-
tuur	is	een	ieder	inmiddels	wel	dui-
delijk.	 Op	 de	 vraag	 hoe	 dat	 dan	
moet	 gebeuren	 is	 inmiddels	 een	
antwoord	gevonden.

Cultuurpunt van deze tijd
Het	 meest	 heikele	 en	 belangrij-
ke	 punt	 waarvoor	 velen	 naar	 de-
ze	avond	waren	gekomen,	is	de	re-
alisatie	 van	 het	 Cultuurpunt.	 Te-
genstanders	 zien	 in	 dit	 Cultuur-
punt	 helemaal	 niets.	 In	 hun	 ogen	
is	 het	 geldverslindend	 en	 onnodig.	
Dat	 dit	 een	 veel	 te	 pessimistisch	
standpunt	 is,	werd	tijdens	de	voor-
lichtingsavond	 duidelijk.	 Ten	 eerste	
kloppen	de	gesuggereerde	financi-
ele	verplichtingen	van	geen	kant	en	
bovendien	 is	 de	 taak	 van	 het	 Cul-
tuurpunt	veel	omvattender	en	 inte-
ressanter	dan	de	tegenstanders	wil-
len	doen	geloven.	Na	peiling	is	vast-
gesteld	 dat	 een	 Cultuurpunt	 abso-
luut	 zin	 heeft	 en	 van	 deze	 tijd	 is.	
Door	 een	 meer	 gestroomlijnde	 co-
ordinatie,	waar	vooral	aandacht	 zal	
zijn	 voor	muziekeducatie,	 het	goed	
op	 elkaar	 afstemmen	 van	 de	 ver-
schillende	 culturele	 evenementen,	
met	 het	 stimuleren	 van	 verenigin-
gen	maar	ook	individuele	projecten	
die	 een	 aanvullende	 financiële	 on-
dersteuning	nodig	hebben,	wordt	er	
een	 breed	 cultureel	 en	 toeganke-
lijk	draagvlak	gecreëerd	en	de	sub-
sidie	 anders,	 beter,	 verdeeld.	 Cul-
tuur	is	niet	alleen	beeldende	kunst,	
cultuur	is	ook	muziek,	toneel,	dans,	
zang,	 architectuur,	 film	 en	 fotogra-
fie.	 “Iedere	vorm	van	kunstuiting	 is	
ons	even	lief”,	zo	zei	de	wethouder.	
Dat	deze	nieuwe	regels	een	bureau-
cratische	 nachtmerrie	 ten	 gevol-
ge	heeft	werd	met	kracht	ontkend.	
De	angst	dat	er	voor	de	KCA	vrijwil-
ligers	geen	plek	meer	zal	zijn	werd	
eveneens	naar	het	land	der	fabelen	
gestuurd.	 “Zonder	 vrijwilligers	 kan	
niet	één	vereniging	of	stichting	be-
staan,	zij	behouden	hun	belangrijke	
functie”,	aldus	de	wethouder	die	er	
aan	toevoegde	dat	het	Cultuurpunt	
een	zeer	toegankelijke	plek	krijgt	in	
de	nieuwe	bibliotheek.	

Oude Raadhuis en de Hint
Twee	 jaar	geleden	werden	KCA	en	
de	 Hint	 op	 de	 hoogte	 gesteld	 van	
de	 bezuinigen.	 Zij	 kregen	 ruim-
schoots	 de	 tijd	 om	 te	 werken	 aan	

een	nieuw	beleid.	Er	moest	een	dui-
delijke	 taakstelling	 komen.	 Omdat	
een	groot	deel	van	de	subsidie	voor	
cultuur	naar	KCA	gaat	en	dan	met	
name	naar	beeldende	kunst,	was	de	
vraag	van	de	wethouder	onder	an-
dere:	“Hoe	kun	je	zorgen	dat	je	min-
der	geld	uitgeeft	en	toch	een	goed	
gevarieerd	programma	weet	te	bie-
den?”	 Voor	 de	 Hint	 bleek	 het	 pro-
bleem	niet	oplosbaar.	De	Hint	in	zijn	
huidige	vorm	verdwijnt.	Een	moeilij-
ke	maar	onontkoombare	beslissing.	
KCA	koos	voor	een	andere	weg.	Er	
kwam	een	denktank	met	als	voorzit-
ter	André	Mulder.	Met	elkaar	wordt	
gekeken	hoe	de	functie	van	het	Ou-
de	 Raadhuis	 op	 meer	 commercië-
le	 basis	 kan	 blijven	 voortbestaan.	
Het	monumentale	 pandje	 zou	naar	
het	idee	van	de	denktank	Het	Bloe-
men	Museum	van	Nederland	moe-
ten	worden.	Dat	hiervoor	nogal	wat	
geld	nodig	is,	laat	zich	raden	en	kan	
alleen	 verwezenlijkt	 worden	 wan-
neer	 het	 zakenleven	 en	 particulie-
ren	 bereid	 zijn	 het	 komende	 mu-
seum	de	financieren.	Volgens	Mul-
der	 is	 het	 plan	 haalbaar,	 hij	 is	 er-
van	overtuigd	dat	het	Aalsmeer	op	
de	landelijke	Cultuurkaart	gaat	zet-
ten.	André	Mulder,	aanwezig	op	de-
ze	avond,	sprak	overigens	met	geen	
woord	over	de	ingediende	plannen.	
Om	dit	prestigieus	plan	een	kans	te	
geven,	krijgt	KCA	van	de	Gemeen-
te	nog	 twee	 jaar	 subsidie	en	daar-
mee	de	tijd	voor	verdere	uitwerking	
en	verwezenlijking.	

Samenwerking Amstelveen
De	 Gemeente	 gaat	 30.000	 euro	
aan	 subsidie	 uittrekken	 voor	 am-
bulant	 muziek-	 en	 kunstonderwijs	
aan	 leerlingen	 van	 de	 basisschool.	
Waaronder	 ook	 het	 Jeugdcultuur-
fonds	gaat	vallen.	(Een	Jeugdsport-
fonds	bestaat	al)	“Leerlingen	die	na	
schooltijd	graag	meer	willen	weten	
over	 het	 bespelen	 van	 een	 instru-
ment,	 wordt	 hiervoor	 de	 gelegen-
heid	geboden.”	Wat	de	lespakketten	
betreft	 tijdens	 de	 schooltijden	 be-
nadrukte	 de	 wethouder	 nogmaals	
dat	het	hier	gaat	om	een	zeer	breed	
scala.	 De	 reeds	 bestaande	 lespak-
ketten	worden	in	de	gemeente	Am-
stelveen	met	succes	toegepast.	Sa-
menwerking	 met	 beide	 gemeentes	
heeft	als	voordeel	dat	Aalsmeer	ge-
bruik	kan	maken	van	het	uitgebrei-
de	 Amstelveense	 netwerk.	 Het	 be-
spaart	 volgens	 de	 wethouder	 veel	
denkwerk	en	geld.	De	angst	dat	er	
geen	plaats	meer	is	voor	Aalsmeer-
se	 docenten	 wist	 de	 wethouder	
te	 ontkrachten.	 “Altijd	 zal	 er	 geke-
ken	naar	zoveel	mogelijk	Aalsmeer-
se	docenten.”	Op	de	vraag:	Hoe	dat	
cultuuronderwijs	 dan	 op	 de	 scho-
len	 wordt	 toegepast,	 kwam	 als	
antwoord:	 “Dit	 is	 aan	 de	 scholen	
zelf	 is.	Wij	 gaan	als	Gemeente	ons	
hier	 niet	 in	 mengen.”	 Het	 riep	 wel	
weer	de	vraag	op	of	de	 lespakket-
ten	 voldoende	 zijn	 afgestemd	 op	
de	 Aalsmeerse	 jeugd.	 Volgens	 een	
vraagstelster	 hebben	 Aalsmeerse	
leerlingen	niet	zo	een	behoefte	aan	
een	Cobra	Museum	bezoek.	Na	de	
vergadering	 verzuchtte	 een	 van	 de	
aanwezigen:	 “Het	valt	niet	mee	om	
een	culturele	kruiwagen	vol	kikkers	
door	Aalsmeer	te	loodsen.”
Janna van Zon

Het dak d’r af voor een dak d’r op
Benefiet Trumpets of Lord
Aalsmeer	 -	 Onder	 het	 motto	 ‘Het	
dak	d’r	af	voor	een	dak	d’r	op’	ge-
ven	de	Trumpets	of	 the	Lord	onder	
leiding	van	Rob	van	Dijk	op	vrijdag	
16	november	een	spetterend	bene-
fietconcert	in	de	Oosterkerk	aan	de	
Oosteinderweg	 269.	 De	 opbrengst	
van	dit	concert	 is	bestemd	voor	de	
Stichting	 Heart	 for	 Children.	 Deze	
stichting	 biedt	 scholing	 en	 onder-
dak	aan	weeskinderen	in	Osia,	Oe-
ganda.	Het	geld	gaat	gebruikt	wor-
den	voor	 realisatie	van	een	dak	op	
de	 in	 aanbouw	 zijnde	 school.	 Tij-

dens	 het	 concert	 zullen	 oude	 gos-
pels	 en	modernere	muziek	 ten	ge-
hore	 worden	 gebracht.	 Medewer-
king	 wordt	 verleend	 door	 de	 gos-
pelzangeres	 Patricia	 Simone.	 De	
toegangsprijs	 is	 17,50	 euro.	 Bij	 de-
ze	prijs	is	een	consumptie	na	afloop	
inbegrepen.	De	koorleden	hopen	op	
uw	 komst!	 Aanvang	 concert:	 20.00	
uur.	Vanaf	19.15	uur	 is	de	zaal	ge-
opend	en	is	er	gratis	koffie	of	thee.	
Kaarten	 zijn	 verkrijgbaar	 via	 06-
53647782	 of	 kijk	 op	 www.heartfor-
children.org.	

Voordelig kaarten kopen met Sprintprijzen

De Verleiders uitverkocht!
Aalsmeer	 -	 Vanavond,	 donderdag	
8	november,	presenteert	het	Crown	
Theater:	 ‘Help!	 Ik	 heb	 mijn	 vrouw	
zwanger	gemaakt’.	Een	herkenbare,	
muzikale	cabaret-comedyshow	met	
Bastiaan	Ragas	en	Dorien	Haan,	ge-
baseerd	op	de	gelijknamige	bestsel-
ler	 van	Kluun.	Bastiaan	Ragas	 ver-
telt	openhartig	en	op	komische	wij-
ze	over	zwangerschap,	bevalling	en	
vaderschap.	 De	 voorstelling	 wordt	
begeleid	door	prachtige	muziek	van	
Veldhuis	 &	 Kemper.	 ‘Help!	 Ik	 heb	
mijn	 vrouw	 zwanger	 gemaakt’	 be-
gint	om	20.00	uur.	De	 toegang	be-
draagt	25	euro	en	kaarten	zijn	ver-
krijgbaar	 via	 www.crowntheate-
raalsmeer.nl	of	bel	0900-1353.	Kaar-
ten	kunnen	ook	aan	de	zaal	gekocht	
worden	vanaf	19.00	uur.	

De Verleiders’ uitverkocht
Volgende	week	vrijdag	16	november	
in	het	Crown	Theater:	De	Verleiders:	
de	casanova’s	van	de	vastgoedfrau-
de.	 De	 voorstelling	 ‘De	 Verleiders’	
loopt	 in	 hele	 land	 zeer	 goed.	 Ook	
in	 het	 Crown	 Theater	 in	 Aalsmeer	
heeft	 dit	 succes	 zich	 voortgezet,	
want	de	voorstelling	is	compleet	uit-
verkocht.	 ‘De	Verleiders’	 is	een	cri-

minele	 komedie	 over	 verleiding	
en	 hebzucht.	 De	 mannelijke	 top-
cast	bestaat	uit	Pierre	Bokma,	Vic-
tor	Löw,	Leopold	Witte,	George	van	
Houts	en	Tom	de	Ket.	Allen	zeer	be-
kende	 namen.	 Ze	 spelen	 de	 man-
nen	uit	het	proces	van	de	grootste	
fraudezaak	die	Nederland	ooit	heeft	
gekend.	 Ook	 de	 overige	 voorstel-
lingen	 in	 het	 Crown	 Theater	 lopen	
goed	 en	 geïnteresseerde	 bezoe-
kers	doen	er	daarom	goed	aan	om	
op	tijd	kaarten	te	kopen.	Een	groot	
voordeel	 daarbij	 is	 dat	 hoe	 eerder	
men	de	kaart	koopt,	hoe	voordeliger	
men	uit	is	met	de	Sprintprijzen.	Het	
Crown	Theater	is	een	gezellig	thea-
ter	 dat	 volledig	 gerund	 wordt	 door	
enthousiaste	 vrijwilligers.	 Het	 pro-
gramma	aanbod	is	het	goedkoopste	
in	de	 regio	waardoor	 iedereen	kan	
genieten	 van	 prachtige	 voorstellin-
gen.	 Buiten	 Sprintprijzen	 biedt	 het	
theater	 ook	 aantrekkelijke	 groeps-
kortingen.	Het	Theater	 is	gevestigd	
in	 Studio’s	 Aalsmeer	 aan	 de	 Van	
Cleeffkade	 15.	 Zeker	 kijken	 op	 de	
site	 www.crowntheateraalsmeer.nl	
of	 kijk	 op	 de	 gezamenlijke	 pagina	
van	 het	 veelzijdige	 complex:	 www.
studiosaalsmeer.nl.

Kaartverkoop 
‘Gebroken ijs’
Kudelstaart	 -	 Afgelopen	 zater-
dag	 is	 de	 kaartverkoop	 gestart	
voor	de	voorstelling	‘Gebroken	ijs’	
van	toneelvereniging	Kudelstaart.	
De	 spelers	 nemen	 de	 bezoekers	
mee	op	 reis	op	cruiseschip	 ’Ma-
ria	Stuart’.	Het	wordt	een	vrolijke	

en	ontroerende	reis	in	een	prach-
tig	 decor	 en	 met	 speciale	 effec-
ten.	Voorstellingen	worden	gege-
ven	op	zaterdag	17,	donderdag	22	
en	 zaterdag	 24	 november	 in	 het	
Dorpshuis,	 alle	 avonden	 vanaf	
20.15	uur.	Kaarten	kosten	10	euro	
per	stuk	en	zijn	te	koop	bij	Gall	&	
Gall	in	winkelcentrum	Kudelstaart	
of	 telefonisch	 te	bestellen	bij	Lia	
Bon:	06-22410451.	

Zondagmiddag in Oude Veiling
Snuffelen aan Amsterdam 
van vroeger en nu
Aalsmeer	 -	 Op	 zondagmiddag	 11	
november	 brengen	 de	 heren	 Wim	
Weijsman	en	Gerard	Voortallen	hun	
succesvolle	 programma	 ‘Snuffelen	
aan	het	Amsterdam	van	vroeger	en	
nu’	in	De	Oude	Veiling	in	de	Markt-
straat	19.	Het	 is	een	vertelvoorstel-
ling	van	een	kleine	twee	uur	waarin	
de	heren	Amsterdam	op	een	luchti-
ge	manier	van	verschillende	kanten	
belichten.	 Vele	 zaken	 komen	 voor-
bij:	 een	 stukje	 historie,	 een	 kroe-
gentocht	 langs	 een	 aantal	 opmer-
kelijke	 bruine	 cafés,	 de	 beroepen	
van	 vroeger	 die	 uit	 het	 straatbeeld	
zijn	 verdwenen,	 het	 muzikale	 Am-

sterdam,	historische	gebouwen	met	
een	 verhaal,	 een	wel	 heel	 komisch	
bezoek	 aan	 de	 ‘masseur’,	 de	 Jor-
daan,	de	standwerkers	en	vele	an-
dere	 onderwerpen.	 Dit	 alles	 wordt	
nog	 versterkt	 door	 zowel	 beeld	 als	
geluid.	Bezoekers	hoeven	niet	per-
sé	een	Amsterdams	hart	te	hebben	
om	hier	veel	plezier	aan	te	beleven.	
Aanvang	 zondag	 14.00	 uur.	 Entree	
6	euro	per	persoon.	Kaarten	zijn	te	
koop	 via	 email:	 g.voortallen@cai-
way.nl	of	zondag	11	november	aan	
de	 zaal	 van	 De	 Oude	 Veiling.	 Al-
vast	een	kijkje	nemen	kan	op:	www.
snuffelenaanamsterdam.nl.	

Rijsenhout	 -	Ook	vrijdag	9	en	 za-
terdag	10	november	brengt	toneel-
vereniging	de	Rijzenspelers	het	blij-
spel	‘Pension	de	Richel’	van	Ton	Da-
vids.	Afgelopen	3	november	mocht	
de	eerste	voorstelling	gespeeld	wor-
den	voor	een	volle	zaal.	‘Pension	de	
Richel’	 gaat	 over	 een	 opvanghuis	
voor	 dak-	 en	 thuislozen	 vormt	 het	
decor	 van	 alle	 verwikkelingen.	 Na	
het	zeer	succesvolle	‘Bedgeheimen’	
van	 Haye	 van	 der	 Heyden	 in	 het	
voorjaar	is	nu	gekozen	voor	een	blij-
spel	met	personages	die	 leven	aan	
de	 onderkant	 van	 de	 maatschap-
pij.	De	vrolijke	kant	wordt	gekozen	
en	het	volkse	vermaak	en	de	bele-
venissen	van	de	zeer	uiteenlopende	

personages	zal	een	ieder	zeker	een	
prima	avond	bezorgen.	Een	blijspel	
met	zeer	vlotte	dialogen,	veel	onver-
wachte	humor	en	erg	eigentijds!	
De	 Rijzenspelers	 laten	 ook	 met	 dit	
toneelstuk	weer	zien	over	veel	talent	
en	kwaliteiten	te	beschikken.	De	re-
gie	 is	 in	 handen	 van	 Sylvia	 Broos.	
Kaarten	zijn	verkrijgbaar	via	e-mail:	
reserveren@rijzenspelers.nl,	 via	 in-
ternet:	 www.rijzenspelers.nl,	 maar	
ook	 telefonisch:	 0297-327840	 en	
voor	de	 late	beslisser:	gewoon	aan	
de	 kassa	 van	 dorpshuis	 De	 Ree-
de	 aan	 de	 Schouwstraat	 14	 te	 Rij-
senhout.	 De	 voorstellingen	 begin-
nen	 zowel	 vrijdag	 als	 zaterdag	 om	
20.15	uur.

Dorcas zoekt vrijwilligers
Aalsmeer	 -	 De	 nieuwe	 Dorcas-
winkel	 aan	 de	 Turfstekerstraat	 15	
is	 een	 groot	 succes!	 Velen	 bezoe-
ken	 wekelijks	 het	 industrieterrein	
om	steeds	opnieuw	weer	verrast	te	
worden	door	het	grote	aanbod	van	
tweedehands	artikelen.	De	Kerstop-
stelling	 in	Charles	Dickenssfeer	 en	
het	 koffieterras	 maken	 een	 bezoek	
meer	dan	waard.	Voordat	al	deze	ar-
tikelen	 in	de	winkel	 staan,	moet	er	

wel	veel	werk	worden	verzet.	Daar-
om	doet	Dorcas	een	oproep	om	het	
vrijwilligersteam	 van	 150	 perso-
nen	 te	versterken.	Er	 is	plaats	voor	
kassawerk,	 kledingverkoop	 en	 ma-
gazijnwerk.	 De	 winkeltijden:	 dins-
dag,	 donderdag	 en	 zaterdag	 10.00	
tot	16.00	uur.	Bel	of	mail	even	met	
de	personeelsmanager	Hannie	Ver-
hoef	via	020-6534195	of	hannie.ver-
hoef@solcon.nl.

Blijspel ‘Pension de Richel 
door de Rijzenspelers 

Maandelijkse bingo De Pomp
Aalsmeer	 -	 Op	 woensdag	 14	 no-
vember	 is	 de	 maandelijkse	 bingo	
weer	bij	buurtvereniging	de	Pomp	in	
’t	 Baken	 in	 de	 Sportlaan	 86.	 Vanaf	
20.00	uur	is	iedereen	van	harte	wel-
kom,	lid	of	geen	lid,	jong	of	oud,	ge-
zelligheid	 en	 spanning	 staan	 voor-
op.	Er	worden	tien	rondes	gespeeld	
met	 gevarieerde	 prijzen	 en	 één	
hoofdprijzenronde	 met	 twee	 waar-
devolle	hoofdprijzen.	De	speelavon-

den	van	de	Pomp	worden	eveneens	
gehouden	 in	 ’t	Baken	en	beginnen	
om	 20.00	 uur	 en	 vinden	 altijd	 op	
de	 derde	 maandag	 van	 de	 maand	
plaats.	 Voor	 de	 maand	 november	
is	dit	 19	november.	 Er	worden	drie	
speelrondes	gespeeld	met	hartenja-
gen,	 klaverjassen	 en	 sjoelen	 en	 bij	
genoeg	animo	ook	 rummicub.	Tus-
sendoor	wordt	een	prachtige	verlo-
ting	gehouden	met	leuke	prijzen.	
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110 Fanatieke deelnemers 
voor Pompoenenspeurtocht
Aalsmeer	 -	 Op	 zaterdag	 27	 okto-
ber	organiseerden	de	winkeliers	van	
Aalsmeer	 Centrum	 voor	 de	 derde	
keer	 de	 Pompoenenspeurtocht.	 In	
vijftien	etalages	van	winkels	of	ho-
recagelegenheden	 in	 en	 rond	 de	
Zijdstraat	 was	 een	 verlichte	 pom-
poen	‘verstopt’.	Door	middel	van	het	
opschrijven	 van	 de	 namen	 van	 de	
vijftien	 winkels	 maakten	 de	 kinde-
ren	die	deelnamen	kans	op	prach-
tige	prijzen	als	een	werphengel,	ca-

deaubon	 om	 met	 twee	 personen	
pannenkoeken	 te	 gaan	 eten,	 taar-
ten,	 tassen	 en	 sieraden.	 Allemaal	
leuke	prijzen	die	beschikbaar	waren	
gesteld	 door	 verschillende	 winke-
liers	uit	het	Centrum.	De	110	fana-
tieke	deelnemers	moesten	wel	even	
een	 hagelbui	 doorstaan,	 maar	 dat	
hield	ze	gelukkig	niet	tegen	om	alle	
15	pompoenen	op	te	speuren.	Voor	
vele	kinderen	was	het	een	leuke	af-
sluiting	van	de	herfstvakantie.

 Lotte van der Zwan (10 jaar) met haar gewonnen Ice Watch. 

Ophelia Moments een succes
Aalsmeer	 -	 Drie	 winkeliers	 in	 de	
Opheliaan	creëerden	een	bijzonder	
moment	op	woensdag	avond	31	ok-
tober.	Een	rode	loper	werd	bij	de	on-
dernemers	Espago,	Denise	Fashion	
en	 Wittebol	 wijn	 uitgelegd.	 Waar-
om?	 Een	 bijzonder	 sfeervol	 mo-
ment	voor	de	klanten	om	eens	uit-
gebreid	 te	 proeven	 en	 te	 passen.	
De	professionele	modellen	van	De-
nise	 Fashion	 staken	 de	 straat	 over	
naar	Espago	om	ook	daar	de	mode	
te	showen.	En	de	proeverij	van	Wit-
tebol	 trok	zeker	niet	alleen	de	mo-
de	 en	 sierraden	 minnende	 dames	

maar	 ook	 heren.	 Gonny	 de	 Koter:	
“Je	 klant	 mogen	 ontvangen	 tijdens	
een	 sfeervolle	 avond	 inclusief	 een	
versnapering	en	een	cadeautje	mee	
naar	huis	blijft	natuurlijk	een	feest-
je.	Het	is	vandaag	de	dag	helemaal	
niet	zo	vanzelfsprekend	dat	de	klant	
de	 weg	 naar	 de	 detailhandel	 vindt	
en	dat	is	voor	ons	reden	om	nu	voor	
de	tweede	keer	dit	jaar	Melano	Mo-
ments	 te	 houden.”	 Marjolein	 Keu-
ling	en	Dirk	van	Zoolingen	zijn	het	
roerend	met	de	uitspraak	van	Gon-
ny	eens.	Het	thema	Moments	krijgt	
volgend	jaar	zeker	een	vervolg.

Studio Kid&ko introduceert 
mijnkartonboekje.nl
Aalsmeer	 -	 Met	 veel	 trots	 intro-
duceren	Marloes	Elfering	en	Merel	
Mur	mijnkartonboekje.nl.	 Enthousi-
ast	zijn	Marloes	en	Merel	begin	dit	
jaar	begonnen	met	hun	eigen	ont-
werpbureau	Studio	Kid&ko.	Het	eer-
ste	 product	 van	 Studio	 Kid&Ko	 is	
uniek:	Een	gepersonaliseerd	karton-
boekje.	De	meiden	vertellen:	“Bijna	
elk	kind	groeit	ermee	op	en	beleeft	
er	eindeloos	veel	plezier	aan.	Steeds	
weer	 opnieuw	 ‘bladeren’,	 kijken,	
spelen	 en	 leren.	 Een	 kartonboek-
je	 lijkt	 nooit	 te	 vervelen.	 Hoe	 leuk	
is	het	dan	om	een	kartonboekje	 te	
hebben	met	mensen	en	voorwerpen	
die	je	herkent?	Met	foto’s	van	je	ei-
gen	 papa	 en	 mama,	 zusjes,	 broer-
tjes	en	familie?	Je	huisdieren	of	van	
een	dagje	weg?	Foto’s	van	voorwer-
pen	uit	je	eigen	huis	of	kamertje	om	
je	 eerste	 woordjes	 te	 leren?	 Mijn	
kartonboekje	 is	 makkelijk	 mee	 te	

nemen	in	een	handtas	en	kan	tegen	
een	 stootje.	 Maar	 een	 persoonlijk	
kartonboekje	is	niet	alleen	leuk	voor	
kinderen.	Wij	denken	dat	ook	men-
sen	 met	 bijvoorbeeld	 een	 verstan-
delijke	 beperking	 of	 dementie	 veel	
steun	zullen	hebben	aan	een	boek-
je	met	foto’s	van	dierbaren,	beken-
de	situaties	of	voorwerpen.	Door	de	
kartonnenbladen	 is	het	boekje	ook	
voor	deze	doelgroep	zeer	gebruiks-
vriendelijk.”	
Op	 mijnkartonboekje.nl	 kan	 in	 drie	
stappen,	 snel	 en	 eenvoudig	 een	
persoonlijke	 kartonboekje	 samen-
gesteld	 worden.	 Er	 kan	 gekozen	
worden	 uit	 verschillende	 soorten	
vormgeving.	 Vervolgens	 eigen	 fo-
to’s	 erbij	 uploaden,	 het	 boekje	 be-
werken	en	klaar	 is	het	persoonlijke	
kartonboekje.	Kijk	op	www.mijnkar-
tonboekje.nl	en	ontdek	de	vele	mo-
gelijkheden!	

Fairtrade week in Oude Veiling
Aalsmeer	 -	 De	 Oude	 Veiling	 wil	
Maatschappelijk	 Verantwoord	
Ondernemen.	 En	 organiseert	 in	
samenwerking	 met	 de	 Wereld-
winkel	 Aalsmeer	 een	 Fairtrade	
week	 van	 dinsdag	 13	 tot	 en	 met	
18	 november.	 Deze	 week	 kunt	 u	
genieten	 van	 een	 Fairtrade	 me-
nu	 die	 samengesteld	 is	 uit	 eer-
lijke	 producten	 zoals	 biologisch	
vlees,	MSC	gecertificeerde	vis	en	
streekproducten.	 De	 Oude	 Vei-
ling	 wil	 op	 termijn	 een	 Fairtrade	
Restaurant	zijn.	Fairtrade	Restau-
rant	 is	 een	eervolle	 titel	 die	aan-
geeft	dat	een	restaurant	bijzonder	
veel	 aandacht	 besteedt	 aan	 fair-
trade.	Horeca	gebruiken	zelf	veel	
producten	en	kunnen	daarom	een	
belangrijke	 rol	spelen	bij	duurza-

me	 armoedebestrijding	 van	 boe-
ren	 en	 producenten	 in	 ontwik-
kelingslanden.	 Simpelweg	 door	
fairtrade	producten	 te	gebruiken.	
Maatschappelijk	Verantwoord	on-
dernemen	 betekent	 voor	 De	 Ou-
de	 Veiling	 ook	 het	 gebruik	 van	
duurzame	energie	en	wil	daarom	
ook	 een	 groot	 gedeelte	 van	 het	
dak	volleggen	met	zonnepanelen.	
Wilt	u	eens	proeven	wat	het	 res-
taurant	 in	 de	 Marktstraat	 onder	
fairtrade	verstaat?	U	en	uw	vrien-
den	 worden	 uitgenodigd	 om	 van	
ons	fairtrade	menu	te	komen	ge-
nieten.	Voor	25	euro	per	persoon	
wordt	een	voor-,	hoofd-	en	nage-
recht	geserveerd.	Reserveren	kan	
via	0297	368378	of	www.deoude-
veiling.nl.

Sieradenfeestje in Wereldwinkel
Aalsmeer	-	Na	het	succes	van	vo-
rig	 jaar	houdt	de	Wereldwinkel	ko-
mend	 weekend	 opnieuw	 een	 sie-
radenfeestje.	Op	vrijdag	9	en	zater-
dag	10	november	worden	alle	siera-
den	in	het	zonnetje	gezet.	Er	wordt	
uitleg	over	de	materialen	en	de	ma-
kers	gegeven	met	daarbij	goede	ad-
viezen.	De	sieraden	uit	 verschillen-
de	 landen	 hebben	 ieder	 hun	 ei-
gen	charme.	Er	 is	voor	 iedere	 leef-
tijdscategorie	wel	 iets	 leuks	 te	vin-
den.	 Halfedelstenen,	 fraaie	 kralen	
en	schelpjes	zijn	gebruikt.	De	zilve-
ren	sieraden	komen	uit	Mexico,	Ne-
pal,	Indonesië	en	Niger.	Het	zijn	bij-

zonder	 vormgegeven	 exemplaren	
die	 soms	 zijn	 ingelegd	met	paarle-
moer	 of	 een	 halfedelsteen.	 Met	 de	
hand	 gemaakt	 door	 trotse	 mensen	
die	hun	kinderen	naar	school	kun-
nen	 sturen,	dankzij	 de	 verkopen	 in	
de	Wereldwinkels.	

Bezoekers	worden	welkom	geheten	
met	een	eerlijk	kopje	koffie	of	thee.	
Tijdens	 het	 sieradenfeestje	 betalen	
de	kopers	geen	BTW,	dus	er	wordt	
wel	21	procent	korting	gegeven!	De	
Wereldwinkel	is	te	vinden	in	de	Zijd-
straat	 15	 en	 is	 vrijdag	 en	 zaterdag	
geopend	vanaf	9.30	uur.

De spanning stijgt!
Feestelijke ondernemersavond 
in Crown Business Studios
Aalsmeer	 -	 Aanstaande	 vrijdag-
avond	 9	 november	 zal	 tijdens	 een	
feestelijke	 ondernemersavond	 be-
kend	worden	wie	Onderneming	en	
Starter	van	het	Jaar	Aalsmeer	2012	
zal	worden.	Tijdens	deze	avond	vol	
met	muziek	en	show	zullen	drie	prij-
zen	uitgereikt	worden,	namelijk	On-
derneming	van	het	Jaar	MKB	groot,	
Onderneming	 van	 het	 Jaar	 MKB	
klein	 met	 minder	 dan	 20	 werkne-
mers	 en	 de	 Starter	 van	 het	 Jaar.	
Wethouder	Economische	Zaken	Ad	
Verburg:	 “De	 spanning	 stijgt.	 We	
krijgen	allemaal	vragen	van	deelne-
mende	bedrijven	of	zij	in	de	prijzen	
zijn	 gevallen.	 Maar	 we	 houden	 de	
spanning	erin.	Op	de	avond	zelf	zal	
het	pas	bekend	worden	gemaakt.	Er	
zitten	weer	hele	mooie	bedrijven	en	
dus	goede	kandidaten	voor	de	over-
winning	bij.	We	hebben	net	als	vo-
rig	jaar	heel	veel	aanmeldingen	voor	
deze	 netwerkavond	 voor	 onderne-
mers.	Heel	ondernemend	Aalsmeer	
wil	 hierbij	 aanwezig	 zijn.	 Dit	 jaar	
zal	 het	 feest	 gehouden	 worden	 in	
een	 speciaal	 ingerichte	 studio	 van	
Crown	 Business	 Studios.”	 Na	 het	
succes	van	vorig	jaar	wil	het	college	
van	 burgemeester	 en	 wethouders	
van	de	Gemeente	Aalsmeer	samen	
met	de	initiatiefnemers	van	dit	eve-
nement,	 Rabobank	 Regio	 Schiphol	
en	Flynth	adviseurs	en	accountants,	
opnieuw	hun	waardering	laten	blij-
ken	 aan	 de	 Aalsmeerse	 onderne-
mers.	 De	 winnaar	 van	 de	 Onder-
neming	van	het	 jaar	2011,	de	Dut-
ch	Flower	Group,	was	in	2011	zelfs	
winnaar	 van	 de	 Verkiezing	 Beste	
Onderneming	 van	 Noord-Holland.	
Tussen	19.30	en	20.00	uur	is	de	ont-

vangst	 in	een	feestelijke	ambiance.	
Tussen	20.00	en	22.00	uur	vindt	de	
bekendmaking	 plaats	 van	 de	 win-
naars	 in	 drie	 categorieën	 afgewis-
seld	 met	 wervelend	 entertainment.	
Tussen	 22.00	 en	 00.00	 uur	 is	 de	
feestelijke	 afsluiting	 van	 de	 avond	
met	muziek,	gelegenheid	tot	napra-
ten	 en	 netwerken.	 De	 presentatie	
van	het	feestelijke	hoofdprogramma	
is	ook	dit	 jaar	weer	 in	handen	van	
Ron	Leegwater.	Hij	kijkt	uit	naar	een	
verrassende	en	leuke	avond.	Ron	is	
samen	met	Cor	Zomer	en	Tim	Bak-
ker	van	gemeente	Aalsmeer	en	Es-
ther	Schouten	van	Flynth	adviseurs	
en	 accountants	 het	 organiserende	
team	 van	 deze	 avond.	 Aanmelden	
voor	 de	 feestelijke	 prijsuitreiking	
kan	via	www.ovhj-aalsmeer.nl.	Ech-
ter,	er	zijn	een	beperkt	aantal	plaat-
sen.	 Indien	 aanmelden	 via	 boven-
staande	 site	 niet	 meer	 mogelijk	 is,	
dan	 is	 er	 helaas	 geen	 plaats	 meer	
beschikbaar.

Jamin terug in Aalsmeer!
Aalsmeer	 -	 Vanaf	 volgende	 week	
donderdag	 is	 Aalsmeer	 weer	 een	
Jamin	 rijker.	Dit	keer	 in	de	Opheli-
alaan,	 op	 de	 hoek	 met	 de	 Gerani-
umstraat.	 Frank	Wind,	 tevens	eige-
naar	 van	 de	 Etos	 aan	 de	 overkant,	
begint	 deze	 franchiseonderneming	
samen	met	compagnon	Joke	Meijer,	
die	jaren	bij	de	C1000	heeft	gewerkt.	
De	 twee	kennen	elkaar	al	wat	 lan-
ger	 en	het	 idee	 is	 ontstaan	 tijdens	
een	 avondje	 brainstormen.	 Joke:	
“Het	pand	op	de	hoek	stond	natuur-
lijk	al	een	poosje	 leeg	en	we	vroe-
gen	ons	af.	 ‘Wat	missen	we	nog	 in	
Aalsmeer?’	 Al	 heel	 snel	 kwam	 het	
antwoord;	 ‘Een	 snoepwinkel!’	 We	
zijn	het	idee	gaan	uitwerken	en	voi-
là.	Best	spannend	allemaal,	maar	ik	
heb	er	erg	veel	zin	in	en	zie	dit	avon-
tuur	 met	 vertrouwen	 tegemoet.”	 In	
de	 ruime	 zaak	 worden	 de	 laatste	
puntjes	nog	op	de	i	gezet.	Er	ligt	een	
prachtige	houten	vloer	in,	de	muren	
zijn	knaloranje,	naar	de	huisstijl	van	
Jamin.	Net	als	de	houten	toonbank.	
Alle	schappen	moeten	nog	worden	
aangevuld.	
	
Dat is lekker
Bij	de	nieuwe	Jamin	kunt	u	terecht	
voor	 snoep	 in	 de	 ruimste	 zin	 van	
het	 woord.	 Van	 drop	 tot	 zuurtjes,	
van	karamels	 tot	 kaneelstokken	en	
van	spekjes	tot	chocolade.	Er	is	een	
zeer	ruim	assortiment	bonbons,	wel	
meer	dan	vierentwintig	soorten.	Ook	
cadeauartikelen,	 traktaties	 voor	 op	
school,	schoenpresentjes	en	bruid-	
of	 doopsuiker.	 Vanaf	 het	 voorjaar	
zal	er	ook	ijs	worden	verkocht.	Soft-
ijs,	verpakt	ijs	en	de	bekende	Twiz-
zl.	Frank	vertelt:	“Verder	hebben	we	
wel	 tweehonderd	 soorten	 schep-
snoep	en	wanneer	u	van	plan	bent	
om	zelf	taarten	of	cupcakes	te	bak-
ken,	 voor	 de	 ingrediënten	 moet	 u	
absoluut	bij	ons	zijn.	Ook	allerhande	
bakproducten	zijn	in	overvloed	aan-

wezig.	 En	 spektaarten,	 marsepein,	
Oudhollands	 snoepgoed,	 zelfs	 sui-
kervrije	producten.	Voor	aanstaande	
Sinterklaasviering	 moet	 u	 gewoon	
even	 langs	 komen.	 Wist	 u	 dat	 de	
chocoladeletters	van	Jamin	‘als	best	
getest’	uit	de	bus	zijn	gekomen?”

Feestelijke opening
Donderdag	 15	 november	 om	 ne-
gen	uur	 ’s	morgens	 is	 het	 dan	 zo-
ver.	Dan	zal	de	zaak	officieel	worden	
geopend	door	Kees	Jan	Koster.	Joke	
vertelt	 hierover	 het	 volgende:	 “Het	
is	 een	 grote	 eer	 voor	 mij	 dat	 Kees	
Jan, mijn voormalige werkgever bij
de	 C1000	 waar	 ik	 altijd	 met	 heel	
veel	 plezier	 heb	 gewerkt,	 dit	 voor	
ons	wilde	doen.	 Ik	ga	gelukkig	erg	
goed	met	hem	om	en	vond	het	fan-
tastisch	dat	hij	mij	op	een	dag	toe-
fluisterde	dat	hij	mijn	lintje	wel	wilde	
doorknippen.”	Ze	voegt	er	zichtbaar	
geëmotioneerd	 aan	 toe:	 “Ik	 hecht	
daar	heel	veel	waarde	aan,	vind	het	
écht	geweldig.”	
Op	 de	 openingsdag	 zal	 iedereen	
verblijd	worden	met	een	kopje	kof-
fie	en	iets	lekkers	erbij.	Voor	de	kin-
deren	is	er	 limonade	met	natuurlijk	
een	snoepje.	Frank,	Joke	en	de	ove-
rige	winkelbedienden	Taylor	en	Ba-
bette	heten	u	vanaf	die	dag	van	har-
te	 welkom.	 De	 snoepwinkel	 heeft	
overigens	meteen	een	leuke	aanbie-
ding	in	petto;	een	vrolijke	snoeppot	
gevuld	met	circa	achthonderd	gram	
schepsnoep	 naar	 keuze	 voor	 maar	
zeven	euro	vijftig.	Jamin	is	te	vinden	
op	de	Ophelialaan	94	telefoonnum-
mer	 0297-365657	 en	 te	 volgen	 via	
www.facebook.com/jaminaalsmeer.	
De	 openingstijden	 zijn	 van	 maan-
dag	 tot	en	met	donderdag	van	ne-
gen	 tot	zes	uur,	op	vrijdag	van	ne-
gen	tot	acht	uur	en	zaterdag	van	ne-
gen	tot	vijf	uur.	

Door Miranda Gommans 

Tuincafé het Oosten vernieuwd
Aalsmeer	-	Afgelopen	week	is	het	
vernieuwde	 tuincafé	 van	 tuincen-
trum	 het	 Oosten	 in	 gebruik	 geno-
men.	 De	 apparatuur	 en	 inrichting	
zijn	in	de	afgelopen	maanden	volle-
dig	vernieuwd,	een	behoorlijke	klus	
maar	het	resultaat	mag	er	zijn.	Het	
aantal	zitplaatsen	is	uitgebreid	naar	
200	 en	 de	 ruimte	 is	 een	 stuk	 lich-
ter	 geworden	 en	 heeft	 onder	 an-
dere	 een	 gezellige	 loungehoek	 en,	
op	 verzoek	 van	 veel	 klanten,	 een	
aparte	 rokersruimte.	 Voor	 de	 kin-
deren	 is	een	prachtig	nieuw	speel-
toestel	 neergezet	 met	 twee	 speel-
lagen	 waar	 ze	 zich	 naar	 harten-
lust	 uit	 kunnen	 leven.	 Het	 tuincafé	
heeft	dus	een	complete	metamorfo-
se	ondergaan	en	is	weer	klaar	voor	

de	toekomst.	Het	tuincafé	van	tuin-
centrum	het	Oosten	is	6	dagen	per	
week	 geopend	 en	 natuurlijk	 op	 de	
koopzondagen	 (zondag	 25	 novem-
ber,	 zondag	 2,	 9	 en	 16	 december).	
Kinderfeestjes	of	grote	groepen	zijn	
ook	van	harte	welkom,	maar	graag	
vooraf	even	een	telefoontje	naar	het	
tuincentrum.	
De	 kerstmarkt	 is	 ook	 weer	 bij-
na	klaar	en	is	mooier	dan	ooit!	Zo-
wel	vrijdag	9	november	als	zaterdag	
10	november	is	er	voor	alle	klanten	
gratis	koffie	met	een	muffin	om	de	
heropening	van	het	tuincafé	te	vie-
ren.	Komt	u	kijken	hoe	het	gewor-
den	is?	U	bent	van	harte	welkom	bij	
het	 tuincentrum	 aan	 de	 Aalsmeer-
derweg	393.	

Unieke Theodag bij Sijbrants 
& van Olst Optiek
Uithoorn –	 Een	 unieke	 Theodag	
presenteert	Sijbrants	&	van	Olst	op-
tiek	op	vrijdag	9	en	zaterdag	10	no-
vember.	Een	adviseur	van	Theo	eye-
wear	 zal	 met	 de	 gehele	 collectie	
aanwezig	zijn	in	de	winkel.	Eén	van	
deze	 collecties	 is	 de	 ‘Belgian	 Sta-
tues’.	 Brillen	 uit	 deze	 collectie	 zijn	
vernoemd	naar	beroemde	Belgische	
standbeelden,	 zoals	Manneken	Pis,	
sinds	1619	present	 in	de	Belgische	
hoofdstad.	Maar	ook	Jeanneke	Pis,	
Nello,	 Ambiorix	 ,	 Tijl	 (Uilenspiegel)	
en	 Brabo.	 Vrolijk,	 luchtig	 en	 opge-
wekt;	 zo	 kan	 je	 de	 brillen	 van	 de	
‘Belgian	 Statues’	 collectie	 het	 best	
omschrijven.	De	gaatjes	aan	de	bo-
venzijde	van	het	montuur	vergroten	
de	expressie	van	de	ogen,	waardoor	
de	heren	minder	ernstig	ogen	en	de	
vrouwen	een	lichte	ondeugende	uit-
straling	krijgen,	dit	is	Theo’s	manier	
om	 humor	 in	 het	 alledaagse	 leven	
te	brengen.	Wie	weet	helpt	het	om	
minder	pessimistisch	tegen	de	hui-
dige	crisis	aan	te	kijken.	Maar	naast	
de	‘Statues’	collectie	heeft	Theo	vele	
andere	collecties	die	zeker	de	moei-
te	 waard	 zijn.	 Zo	 presenteert	 Theo	
Fruit-O-licious,	2-kleurige	monturen	
voor	fruitige	momenten.	Geen	saaie	
effen	 kleuren,	 maar	 veel	 prints!	 En	
dan	nog	gecombineerd	ook.	Dat	 is	
toch	 wel	 opmerkelijk	 aan	 de	 Fruit-
O-Licious	 collectie.	 Om	 een	 paar	
voorbeelden	 te	 geven,	 MelOn	 is	 in	

zwarte	 blokjes	 gecombineerd	 met	
rode	 lijntjes,	 COcOnut	 is	 prach-
tig	 in	 ivoorgelijnd	 met	 grijze	 mar-
mer	en	AbricOt	gaat	nog	een	stap-
je	 verder	 met	 de	 combo	 turkoois	
met	wolkjes	 en	groene	 vierkantjes.	
Voor	 de	 minder	 avontuurlijke	 zie-
len	biedt	elk	model	ook	een	versie	
in	het	zwart	gecombineerd	met	een	
print	of	kleur.	Of	wat	dacht	u	van	de	
collectie	 van	 Antwerpse	 Schilders.	
Theo	bedacht	de	‘Antwerp	Painters’	
collectie	en	brengt	op	geheel	eigen	
wijze	een	ode	aan	zes	 rotten	 in	de	
schilderkunst,	 waarbij	 een	 model	
genoemd	naar	meester	Rubens	niet	
mocht	ontbreken.	En	hij	verkeert	in	
goed	gezelschap.	

De	 andere	 modellen	 zijn	 Jordae-
ns,	Verlat,	Van	Dijck,	Pourbus	en	Te-
niers.	 Bekende	 Antwerpse	 kunst-
schilders.	 Dat	 deze	 fraaie	 montu-
ren	uw	ogen	zullen	prikkelen	is	dui-
delijk.	 Maar	 de	 andere	 zintuigen	
worden	 ook	 niet	 ongemoeid	 gela-
ten,	 want	 deze	 worden	 met	 heer-
lijke	Belgische	bonbons	en	biertjes	
verwend.	 Dus	 zeker	 een	 reden	 om	
langs	te	gaan.	Daarnaast	ontvangen	
klanten	10%	korting	als	zij	deze	dag	
een	 montuur	 van	 Theo	 aanschaf-
fen.	Sijbrants	&	van	Olst	Optiek	ziet	
u	graag	op	9	of	10	november	in	de	
winkel	aan	de	Dorpsstraat	32	in	Uit-
hoorn,	tel.	0297-540777.



OPENINGSTIJDEN: di. t/m do. 9.00-18.00 - vr. 9.00-20.00 | za 8.30-17.00 - ma. gesloten

WWW.WITTEBOLWIJN.NL aalsmeer.regiovers.nl

Familia Castaño
Een lichtgele wijn met in de neus

bloemen en wit fruit.
De smaak is aangenaam droog,

sappig met frisse zuren.
Een zeer toegankelijke witte wijn.

Spanje

Al uw versproducten

thuisbezorgd!
!

ACTIE
LOOPT T/M 
ZATERDAG

1 DECEMBER
2012

Dominio Espinal Blanco

per � es €5,99   6 FLESSEN 30,00
Dominio Espinal Tinto

Vol rijp fruit, kruidig, sap en
goed doordrinkbaar.

Fantastisch glas met een zeer
goede prijs/kwaliteit verhouding!

per � es €5,99   6 FLESSEN 30,00
Dominio Espinal Rosado

In de geur is hij onmiskenbaar Spaans
maar wel met een mooie frisse

fruitigheid. In de smaak proeft men
rode vruchten, lekker vol en levendig.
Een ideale huiswijn of als begeleider

van lichte voorgerechten.

per � es €5,99   6 FLESSEN 30,00Castaño Monastrell
Ecológico

per � es €8,99  
6 FLESSEN 50,00

Castaño Macabeo
Chardonnay

per � es €8,99  
6 FLESSEN 50,00

Zijdstraat 21  |  1431 EA Zijdstraat 21  |  1431 EA Aalsmeer  |  www.heijmodeschoenen.nlAalsmeer  |  www.heijmodeschoenen.nl

     

OUTLET DAGEN

20% TOT 40%
KORTING

BIJ

Via Vai - D’acquasparta
Van Bommel - Di Stilo - Paul Green

Greve - Lamicia - Blackstone - Giorgio
Nalini - Kinner - K&S - Metro Sneakers

Lilian - Manas - Le Pepe……

Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Wist u dat…
… een verhoogd toilet en beugels/handgrepen algemeen gebruikelijk voorzienin-

gen zijn. Deze voorzieningen worden voor een persoon zonder beperkingen in 
een financieel vergelijkbare positie tot het normale aanschaffingspatroon gere-
kend, zijn in de reguliere handel verkrijgbaar en zijn niet speciaal voor personen 
met beperkingen bedoeld. Daarnaast zijn deze voorzieningen niet duurder dan 
vergelijkbare producten met hetzelfde doel.

… als u aanpassingen heeft in de huidige woning 
en u overweegt een andere woning te huren of 
te kopen, u vooraf contact moet opnemen met de 
gemeente of het Loket Wonen, Welzijn en Zorg 
(WWZ). Als u dit niet doet, kan de mogelijkheid 
bestaan dat de gemeente geen medewerking ver-
leent aan een later noodzakelijke aanpassing in 
de nieuwe woning.

… u kunt kiezen uit zeven leveranciers als u in aan-
merking komt voor Huishoudelijke Verzorging.

… u alle informatie over het Loket en de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt 
terugvinden op de websites www.aalsmeer.nl of www.uithoorn.nl.

Herindicatie 
re-integratie
In september 2012 heeft het dagelijks 
bestuur van het samenwerkingsver-
band Aalsmeer-Uithoorn de Beleids-
regels Re-integratie 2012 vastgesteld. 

Uitgangspunt bij deze nieuwe beleids-
regels is ‘kijken naar mogelijkheden en 
niet naar beperkingen’. Daarbij wordt 
gestreefd, dat meer mensen aan het 
werk gaan en wordt gekeken naar an-
dere en nieuwe mogelijkheden voor 
mensen zonder werk.

Naar aanleiding van de richtlijnen zo-
als beschreven in de nieuwe beleids-
regels wordt de komende maanden ie-
dereen met een bijstandsuitkering op-
nieuw beoordeeld. 

Wanneer u een bijstandsuitkering ont-
vangt wordt u hierover persoonlijk ge-
informeerd door uw contactpersoon 
van het cluster Werk en Inkomen.

De nieuwe beleidsregels Re-integratie 
kunt u nalezen op de website www.uit-
hoorn.nl en www.aalsmeer.nl.

regel je schulden
Heeft u moeite om rond te komen? Durft u de 
rekeningen die binnenkomen niet meer te ope-
nen? Als dit bij u het geval is, wacht dan niet te 
lang met het vragen om hulp. 
Om zelf weer grip te krijgen op uw financiële si-
tuatie heeft het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting samen met de Nederlandse Ver-
eniging voor Volkskrediet (NVVK) een website 
ontwikkeld. Op deze website, www.zelfjeschul-
denregelen.nl, kunt u door middel van een aan-
tal stappen zelf uw situatie in kaart brengen en 
zo grip krijgen op uw eigen financiën. Ook kunt 
u hier terecht voor achtergrondinformatie over 
het aflossen van schulden, de werkwijze van 
schuldeisers, voorbeeldbrieven en de ervarin-
gen van anderen.
Indien het u niet lukt om uw financiële proble-
men zelf op te lossen, wacht dan niet te lang 
met het vragen om hulp. Hoe eerder hoe beter.

Bereken uw recht
Wilt u berekenen of u in aanmerking komt voor 
gemeentelijke voorzieningen? Op de website 
van bereken uw recht, www.berekenuwrecht.nl, 
kunt u berekenen of u recht heeft op bijvoor-
beeld bijzondere bijstand, langdurigheidstoe-
slag, collectieve ziektekostenverzekering, ge-
handicaptenparkeerkaart, of kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen. Ook kunt u hier zien 
of u in aanmerking komt voor landelijke voorzie-
ningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of een 
studietoelage. 
Kijk op de website en bereken waar u recht op 
heeft.



Aalsmeer - Een paar weken gele-
den berichtte deze krant over het 
rapport van een door de Raad van 
Kerken Aalsmeer ingestelde werk-
groep. In het rapport werd de nood-
zaak van een voedselbank aange-
toond omdat er in Aalsmeer naar 
schatting 20 à 25 gezinnen zijn 
met een dagelijks tekort aan voed-
sel. Dat  is een schrijnende situatie, 
die om actie vraagt. Daarom wor-
den nu verdere stappen onderno-
men om te komen tot oprichting van 
een voedselbank. Een oproep voor 
mensen die willen helpen met het 
oprichten en het in bedrijf houden 
van een voedselbank heeft tiental-
len enthousiaste reacties en vrij-
willigers opgeleverd. Mensen die 
het initiatief van harte toejuichen 
en soms uit ervaring de noodzaak 
voor een voedselbank inzien. Reac-
ties van mensen met veel verschil-
lende kwaliteiten: ondernemers uit 
het bedrijfsleven, mensen uit de 
hulpverlening en praktische doe-
ners.  Ook zijn er reacties ontvan-
gen van leveranciers die aan de in-
houd van een voedselpakket willen 
bijdragen. Over een paar weken zal 
er een informatiebijeenkomst ge-
houden worden voor iedereen die 
zich gemeld heeft. Ook zullen de 
(toekomstige) vrijwilligers door mid-
del van een digitale nieuwsbrief op 
de hoogte gehouden worden van 
de ontwikkelingen. Inmiddels is een 
uitgebreide werkgroep van zes per-

sonen voortvarend gestart met het 
vervolgonderzoek naar de haalbaar-
heid. Ze proberen diverse zaken te 
concretiseren: organisatie, leveran-
ciers, logistiek, public relations en 
financiën.  Door de stroom reacties 
lijkt het vinden van voldoende vrij-
willigers geen probleem te zijn. Mo-
menteel  heeft het vinden van een 
opslagruimte en/of distributieloca-
tie veel aandacht.  De werkgroep 
houdt zich aanbevolen voor tips of 
een concreet aanbod. Nadere infor-
matie kan verkregen worden bij de 
leden van de werkgroep Otto Zand-
vliet, tel. 0297-329977 of Koos Koe-
lewijn, tel. 06-33728537, email koos.
koelewijn@wxs.nl.
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Inzameling voor zeventiende maal
Dorcas houdt voedselactie dit 
weekend bij supermarkten
Aalsmeer - Tot en met 11 novem-
ber wordt voor de zeventiende keer 
de Dorcas Voedselactie gehouden. 
Op meer dan duizend locaties in 
Nederland wordt voedsel ingeza-
meld voor de allerarmsten in Oost-
Europa. Bij deze actie zijn meer dan 
400 kerken, 600 supermarkten en 
ruim 6.000 vrijwilligers betrokken. In 
Oost-Europa leven nog steeds veel 
mensen onder de armoedegrens. 
Vooral ouderen zijn zwaar getrof-
fen door de economische situatie 
waarin hun land verkeert. Pensioe-
nen bedragen veelal niet meer dan 
60 euro per maand. Dit geld gaat 
op aan vaste lasten als huur, elek-
triciteit en verwarming. Voor ove-
rige zaken als voedsel en kleding 
blijven dan onvoldoende middelen 
over. Daarnaast heerst in Oost-Eu-
ropa een hoge werkloosheid. Een 
sociaal vangnet, zoals in Nederland, 
kennen ze niet. Geen werk bete-
kent vaak geen inkomen. Ook heb-
ben veel mensen in Oost-Europa te 
lijden onder de enorme prijsstijgin-
gen die worden veroorzaakt door 
de voedselcrisis. In 2011 werden tij-
dens de voedselactie 53.000 voed-
selpakketten ingezameld. Dit jaar 

streeft Dorcas ernaar om 55.000 
voedselpakketten in te zamelen. Het 
is de bedoeling dat de eerste 20.000 
voedselpakketten voor Kerst op de 
plaats van bestemming terechtko-
men. In Aalsmeer wordt op vrijdag 
9 en zaterdag 10 november de Dor-
cas Voedselactie gehouden op bij 
de winkels van Albert Heijn op het 
Praamplein, in Nieuw Oosteinde en 
in winkelcentrum Kudelstaart, bij 
C1000 Koster in de Ophelialaan en 
bij de Hoogvliet aan de Aalsmeer-
derweg. Uitsluitend op zaterdag 10 
november ook in Rijsenhout bij de 
Coop. Direct na de voedselinzame-
ling worden de etenswaren naar 
verschillende regiocentra gebracht. 
Daar zorgen honderden vrijwilligers 
ervoor dat al het voedsel wordt uit-
gesorteerd en in pakketten wordt 
ingepakt. Zodra de voedselpakket-
ten verzendklaar zijn gemaakt, gaan 
vrijwillige chauffeurs op pad naar 
Oost-Europa om de pakketten daar 
af te leveren. Ze zorgen vaak zelf 
voor een gesponsorde vrachtwa-
gencombinatie. De overige trans-
portkosten worden betaald van gif-
ten. Meer informatie op de webiste: 
www.dorcasvoedselactie.nl.

Van Dillewijn Group: “Zonder 
innovatie geen toekomst”
Aalsmeer -Greenport Aalsmeer on-
derneming van de maand november 
is de Van Dillewijn Group. Van Dille-
wijn Group is een handelsbedrijf in 
verpakkings- en decoratiemateria-
len voor de sierteeltsector. De oor-
sprong van het bedrijf gaat al 75 jaar 
terug en het hoofdkantoor is nog al-
tijd gevestigd in Aalsmeer. Mana-
ging director Mark de Krosse: “Onze 
twee belangrijkste Nederlandse on-
dernemingen zijn Dillewijn Zwapak 
BV en Basics en Trends BV. Het on-
derscheid tussen deze twee zit hem 
voornamelijk in de doelgroep bena-
dering (grootverbruikers enerzijds 
en bloemisten anderzijds). In totaal 
werken wereldwijd 235 mensen bij 
de dochterondernemingen die on-
der de Van Dillewijn Group vallen. 
Allemaal toegewijde specialisten die 
dag en nacht paraat staan voor onze 
klanten.” Van Dillewijn Group onder-
scheidt zich door het internationale 
karakter en het feit dat ze altijd op 
zoek zijn naar innovaties. Mark:“We 
schuwen niet om echt te investe-
ren en soms zelf te gaan produce-
ren. Voorbeelden daarvan zijn on-
ze eigen merk bloemenvoeding (Va-

selife) en onze emmerfabriek (Syn-
pro Moulding. Onze nieuwe initia-
tieven Watch-itT (keten kwaliteits-
controle meting) en Flowermate to-
nen aan dat wij inzicht hebben in de 
problematiek en daardoor oplossin-
gen kunnen bieden op verschillen-
de momenten in de bedrijfsketen.“ 
Greenport Aalsmeer zet zich in om 
de (inter) nationale concurrentie-
positie van de hele sierteeltsector 
te versterken en verder uit te bou-
wen. Greenport Aalsmeer richt zich 
op vijf thema’s:Ruimte en bereik-
baarheid, Duurzaamheid, Kennis en 
innovatie, Arbeidsmarkt en onder-
wijs, Positionering en imago. Over 
welk thema voor van Dillewijn het 
meest belangrijk is, hoeft Mark niet 
lang na te denken: “Voor ons is het 
thema van innovatie het hoofdthe-
ma. Alleen door onze producten en 
distributiemethoden te blijven inno-
veren zullen wij in de toekomst be-
staansrecht hebben. 

Met innovatieve en creatieve mate-
rialen en concepten ‘mooi houden 
en/of mooier maken’ dat is wat Van 
Dillewijn Group ambieert.”

Boekpresentatie ‘ Van Kindvall 
tot Kuijt’ door C. Hoffscholte
Aalsmeer - Vorige week zaterdag 
is het boek ‘Van Kindvall tot Kuijt, 
over de spitsen van Feyenoord’ van 
Constantijn Hoffscholte gepresen-
teerd. De legendarische Feyenoord-
spits Ove Kindvall was speciaal uit 
Zweden gekomen om het eerste 
exemplaar in ontvangst te nemen. 
Voor de Aalsmeerse schrijver een 
bijzonder moment! Studio Sport en 
De Wereld Draait Door hebben leu-
ke filmpjes gemaakt van de boek-
presentatie. Op zaterdag 10 novem-
ber houdt Constantijn in zijn eigen 
Boekhuis in de Zijdstraat een voor-
dracht over het boek. De bijeen-
komst is overigens ook ‘toeganke-
lijk’ voor mensen die niet alles van 
Feyenoord weten. Aanvang is 16.00 
uur en het verhaal duurt ongeveer 
een halfuur en wordt besloten met 
een gezellige borrel. Belangstellen-
den zijn van harte welkom! In ver-
band met de voorbereidingen stelt 
Constantijn vooraf aanmelding op 
prijs. Dit kan via boekhuis@ctchoff-
scholte.nl of in de winkel in het cen-

trum. Het boek is vanaf heden na-
tuurlijk te koop. In zijn eigen Boek-
huis en in andere boekhandels. De 
prijs is 16,95 euro. 

Speculaasbrokkenwedstrijd Heerlijk & Heerlijk

Derde plaats voor Hulleman 
Aalsmeer - Heerlijk & heerlijk - het 
gilde van de betere banketbakkers 
- heeft enige weken geleden een 
vakwedstrijd georganiseerd voor al-
le circa 100 aangesloten gilde ban-
ketbakkers in Nederland. Het the-
ma: Wie is de beste speculaas brok-
kenmaker? De banketbakkers heb-
ben hun speculaasbrokken laten 
keuren door een vakjury en een 
consumentenpanel. De uitslag is in-
middels bekend. Na twee maal een 
vierde plaats te hebben behaald is 
Hulleman nu op de derde plaats ge-
eindigd. “Dit is een mooie uitslag 
en een compliment voor onze brok-
kenmakers”, aldus Marco Hulleman. 

“De basis van het recept is gelegd 
door mijn opa. 

Door de jaren heen hebben we zelf 
nog enkele kleine aanpassingen ge-
daan. De afgelopen tijd hebben we 
voornamelijk geëxperimenteerd met 
de zoetkracht en de krokantheid van 
de brokken. Maar ook bij het bak-
proces hebben we kleine aanpas-
singen gedaan. Uiteindelijk heeft 
dit geresulteerd in een mooie derde 
plaats”, vertelt Marco. “We zijn trots 
op het resultaat, maar we gaan na-
tuurlijk ons best doen om volgend 
jaar weer een plaatsje, of misschien 
wel twee hoger te komen.”

Dutch Flower Awards 2012: 
Nolina,  Kreling Chrysant 
en Khal Amazi 
Aalsmeer - De winnaars van de 
Dutch Flower Awards zijn dit jaar 
Nolina, Kreling Chrysant en Khal 
Amazi geworden. Potrozenkweke-
rij Nolina uit Woubrugge is onder-
scheiden als waardevolste planten-
leverancier van Dutch Flower Group 
(DFG). De bloemenleverancier met 
de meeste meerwaarde is Kreling 
Chrysant uit Bruchem. 

DFG riep de in Zambia gevestigde 
rozenkwekerij Khal Amazi uit tot de 
waardevolste buitenlandse leveran-

cier van dit jaar. Voor de elfde ach-
tereenvolgende keer reikte de fami-
lie van handelsbedrijven, internatio-
naal marktleider in de vermarkting 
en sourcing van bloemen, boeketten 
en planten, de Dutch Flower Awards 
uit aan haar ketenpartners met een 
bijzondere meerwaarde. In de DFG-
stand op de FloraHolland Trade Fair 
Aalsmeer maakte CEO Marco van 
Zijverden donderdagmiddag 1 no-
vember op gepaste wijze de geno-
mineerden en de uiteindelijke win-
naars bekend. 

De Award winnaars in de DFG-stand op de FH Trade Fair Aalsmeer met Mar-
co van Zijverden, CEO, en Harry Brockhoff, CFO van Dutch Flower Group.

Wethouder Verburg blij met 
komst Horti Fair naar Aalsmeer
Aalsmeer - De International Hor-
ti Fair en FloraHolland Trade Fair 
Aalsmeer gaan samen verder in een 
nieuwe beurscombinatie met be-
houd van een sterk eigen profiel. 
Wethouder Economische Zaken Ad 
Verburg: “Het is mooi dat de Inter-
national Horti Fair weer naar Ge-
meente Aalsmeer komt. Deze beurs 
hoort, samen met de Trade Fair, ook 
thuis in het wereldhandels- en ken-
niscentrum Aalsmeer. Het is toch 
het hart van Greenport Aalsmeer. 
Dit in ook heel goed voor de 
Aalsmeerse en Nederlandse econo-
mie.” Cor Middelkoop Coördinator 
Product van FloraHolland: “Dit jaar 
hadden we al meer stands en iets 
meer bezoekers dan vorig jaar, maar 
met de komst van de Horti Fair naar 
FloraHolland Aalsmeer komt daar 
nog veel meer bij. In 2013 worden 
de Horti Fair en Trade Fair Aalsmeer 
tegelijkertijd gehouden onder één 
dak. Hierdoor komt er één handels- 

en beursvloer in Nederland voor ie-
dereen die actief is in de nationale 
en internationale tuinbouw. Het zal 
een professionele beurslocatie wor-
den, die recht doet aan de krachti-
ge internationale positie van Neder-
land in de sierteelt. Dat is heel goed 
voor standhouders, (inter)nationale 
bezoekers en de hele branche. De 
opgave is wel dat er naar de logis-
tiek gekeken moet gaat worden.” De 
International Horti Fair is de groot-
ste internationale beurs voor produ-
centen van groenten, fruit, bloemen 
en planten op het gebied van tech-
nologie, innovatie en inspiratie. De 
FloraHolland Trade Fair in Aalsmeer 
is een internationale handelsbeurs 
voor handelaren en producenten 
van sierteeltproducten. Meer dan 
zevenhonderd kwekers uit binnen- 
en buitenland presenteren er hun 
aanbod en tonen nieuwe producten 
of concepten aan exporteurs, groot-
handelaren en hun klanten.

Foto-onderschrift: Wethouder Economische Zaken Ad Verburg met Cor Mid-
delkoop Coördinator Product van FloraHolland bij ‘The Village’ op de Trade Fair, 
waar op het inspiratieplein de trends in verschillende segmenten te zien zijn. 

Appie wint biertapwedstrijd
Aalsmeer - Zaterdagavond 3 no-
vember organiseerde café Sport-
zicht haar jaarlijkse biertapwed-
strijd. De gasten mochten nu zelf 
plaats nemen achter de tap. Na drie 
rondes bleek Appie Velthuis de bes-
te tapper te zijn en hij mag zich een 
jaar lang kampioen biertapwedstrijd 
2012 noemen. Het bier vloeide za-
terdag rijkelijk uit de tap. Er de-
den in totaal 22 gasten mee. In de 
eerste ronde moesten de deelne-
mers één kleintje en één fluitje tap-
pen. De beste 15 gingen door naar 
ronde twee, in deze ronde moes-
ten zij twee fluitjes en één kleintje 
tappen. Tot slot gingen de zes bes-
te tappers door naar de finale. Tij-
dens deze ronde moesten de fina-
listen twee fluitjes, één kleintje en 
één speciaal biertje uitschenken bij 
de jurytafel. Dit jaar bestond de jury 
opnieuw uit Herman Koenen (verte-
genwoordiger van Amstel Brouwe-
rijen), Jan Zekveld (oud eigenaar 
van het café), Ben de Koff (huidige 
eigenaar van het café). Nieuw jury-

lid was Remona Mulder (werkzaam 
bij het café). Dit jaar merkte je dat 
de deelnemers het lastig  hadden 
en dan voornamelijk met de dikte en 
de kwaliteit van de schuimkraag en 
het uitserveren, dit was voorname-
lijk te merken in de tweede ronde. 
De deelnemers deden erg hun best. 

De juryleden waren onder de indruk 
van de prestaties van de tappers. 
Het was dan ook een lastige taak 
voor de jury om een winnaar aan te 
wijzen. De tappers zaten dicht bij el-
kaar met hun punten. Er werd ge-
let op de voorbereiding, verzorging 
van het glaswerk, het biertappen en 
het serviceniveau van de bediening. 
Uiteindelijk ging de eerste plaats 
naar Appie Velthuis. Chanoux Groe-
neveld werd tweede en Leonie Cor-
tez behaalde de derde plaats. Dan-
ny Bloos werd vierde, Yvon Kooiman 
vijfde en Jan van der Schilden zes-
de. De orginaliteits prijs ging naar 
Wietse Strampel, dankzij zijn mooie 
cowboy act. 

Gezocht: Opslagdistributielocatie
Veel steun voor initiatief 
voedselbank in Aalsmeer

Gigantische opkomst bij 
Trots van Aalsmeerfeest
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was het in danscafé De Praam een 
drukte van belang. Liefst 303 men-
sen wisten de weg te vinden naar 
het Trots van Aalsmeerfeest, dat een 
geweldig festijn werd. Dat er veel 
mensen op het feest af zouden ko-
men, werd al van tevoren duidelijk, 
daar de kaartverkoop in vergelijking 
tot de voorgaande vier edities van 
het Trots van Aalsmeerfeest, ontzet-
tend hard ging. Zo’n week van te-
voren waren er reeds tweehonderd 
kaarten verkocht, de laatste kaar-
ten werden tot en met een kwartier 
voorafgaand aan het feest verhan-
deld. De opkomst was gigantisch: 
met 303 bezoekers was het volle-
dig uitverkocht. Binnen in De Praam 
was het al vroeg een gezelligheid 
van jewelste, met al die mensen, 
die De Trots een warm hart toe dra-
gen. Onder de vrolijke klanken die 
dj Jochem van Leeuwen ten gehore 
bracht, en met de loterij die zorgde 
voor vele blije gezichten, wanneer 
een prijs werd gewonnen, steeg de 
sfeer tot grote hoogte. Er werd ge-
danst, gepraat, wat gedronken en 
uiteraard gelachen, al was het alleen 
maar om de foto’s die De Trots in de 
loop der jaren van uitjes, feesten, 
bekende Nederlanders met Trots 
van Aalsmeertruien en het team zelf, 
op grote schermen vertoonde. Ook 

van dit Trots van Aalsmeerfeest zijn 
mooie foto’s genomen. Uiteraard zal 
volgend jaar, net als de voorgaande 
jaren, wederom een Trotsfeest wor-
den georganiseerd. Met alle suc-
cessen en verbeterpunten van de 
editie van dit jaar, zal de organisatie 
weer vroeg beginnen met ervoor te 
zorgen dat Trots van Aalsmeerfeest 
2013 net zo’n groot succes wordt als 
die van afgelopen zaterdag. Ook het 
Trots van Aalsmeer zaalvoetbaltoer-
nooi, dat vorig jaar voor het eerst 
werd georganiseerd, staat weer 
voor de deur. Op zaterdag 12 janua-
ri, over twee maanden dus al, zullen 
zestien teams strijden om het kam-
pioenschap. Vorig jaar veroverde 
F.C. Hollywood de grote beker, uiter-
aard zullen de andere deelnemen-
de teams er dit jaar op gebrand zijn, 
F.C. Hollywood van de troon te sto-
ten. Er is nog ruimte om een team 
op te geven voor dit evenement. Be-
langstellenden, die meer informatie 
willen over deelnemen aan dit toer-
nooi, of informatie willen ontvangen 
over het toernooi in het algemeen, 
kunnen contact opnemen met de 
organisatie. 

Stuur hiervoor een email naar: zaal-
voetbal@trotsvanaalsmeer.nl. Fo-
to: Igor Roelofsen, deaalsmeer-
der.nl 

Kaartmarathon 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 9 no-
vember is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Aanvang 
20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. 
De koffie en thee staan klaar. Op za-
terdag 10 november organiseert de 
buurtvereniging een kwartmarathon 
kaarten. Aanvang is 10.00 uur en 
het inleggeld bedraagt 10 euro per 
persoon. Dit bedrag is inclusief een 
lunch tussen de middag. Beide acti-
viteiten vinden plaats in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3.
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Wethouder Verburg feliciteert 
Waterdrinker met nieuwe pand
Aalsmeer	 -	 Tijdens	 het	 drukbe-
zochte	 openingsfeest	 op	 30	 okto-
ber	heeft	wethouder	Ad	Verburg	di-
rectielid	Mariska	Foppen	van	Water-
drinker	 Aalsmeer	 gefeliciteerd	 met	
het	 nieuwe	 pand.	 Wethouder	 Eco-
nomische	Zaken	Ad	Verburg:	“Heel	
mooi	dat	zo’n	belangrijk	bedrijf	voor	
Aalsmeer	en	Nederland	in	deze	eco-
nomische	moeilijke	tijden	zo’n	mooi	
pand	neerzet	bij	de	nieuwe	toegang	
van	 gemeente	 Aalsmeer.	 Als	 de	
nieuwe	N201	in	2013	klaar	is	ligt	dit	
energiezuinige	pand	op	een	belang-
rijke	 zichtlocatie.	 Het	 is	 ook	 goed	
voor	 de	 internationale	 bekendheid	
dat	 Aalsmeer	 in	 de	 naam	 van	 het	
bedrijf	 staat	 en	blijft	 staan.”	 In	 een	
film,	 waarin	 naast	 de	 eigen	 direc-
tie	 en	 verschillende	 ketenpartners	
aan	het	woord	kwamen,	werden	de	
nieuwe	 waarden	 van	 Waterdrinker	
geïntroduceerd:	We	care,	We	inspi-
re,	We	connect	&	We	innovate.	De-
ze	waarden	sluiten	helemaal	aan	bij	
het	nieuwe	logo,	dat	door	de	keten-
partners	 uit	 de	 film	 door	 een	 druk	
op	de	knop	op	het	scherm	zichtbaar	
werd.	 Nadat	 de	 driekoppige	 direc-
tie	 alle	 aanwezigen	 nogmaals	 kort	
bedankte,	 kon	 het	 feest	 beginnen.	

Hoogtepunt	voor	velen	was	het	op-
treden	van	René	Froger,	een	verras-
sing	 voor	 de	 verjaardag	 van	 direc-
tielid	 Bob	 Moria.	 Het	 nieuwe	 logo	
bestaat	uit	twee	blaadjes	die	samen	
een	hart	vormen.	Dit	hart	staat	on-
der	meer	voor	We	Care,	hart	voor	de	
omgeving,	 klant,	 medewerkers	 en	
leveranciers.	 De	 twee	 bladen	 ver-
bonden	 met	 elkaar	 staan	 voor	 We	
connect,	 Waterdrinker	 als	 verbin-
dende	schakel	 in	de	keten	met	sa-
menwerking	 met	 kleine	 als	 grote	
klanten,	kwekers	en	leveranciers	als	
sleutel	tot	succes.	Ook	de	twee	ove-
rige	 waarden	 kunnen	 prima	 uitge-
legd	 worden	 aan	 de	 hand	 van	 het	
logo.
Het	nieuwe	pand	is	27.000	vierkan-
te	 meter	 groot	 en	 heeft	 4000	 vier-
kante	meter	kantoorruimte.	Voor	het	
transport	van	de	veiling	naar	het	lo-
gistieke	 centrum	 is	 een	 transport-
gang	 van	 400	 meter	 en	 een	 brug	
van	100	meter	over	de	rondweg	van	
FloraHolland	 aangelegd.	 Het	 pand	
maakt	 gebruik	 van	 ‘noorderlicht’	
daken	die	zorgen	voor	veel	licht	en	
energiebesparing.	 Ook	 op	 ander	
gebied	zijn	veel	energiebesparings-
maatregelen	genomen.	

Foto-onderschrift: Wethouder Economische Zaken Ad Verburg feliciteert di-
rectielid Mariska Foppen van Waterdrinker Aalsmeer met het nieuwe pand. 
Op de achtergrond het optreden van René Froger.

Timpaan organiseert:
Open huis in modelwoning 
Dorpshaven-Zuid zaterdag
Aalsmeer	-	Op	zaterdag	10	novem-
ber	organiseert	Timpaan	open	huis	
in	 het	 project	 Dorpshaven-Zuid	 in	
het	 centrum.	 Aan	 de	 Touwslager-
laan	 44	 is	 de	 modelwoning	 te	 be-
zichtigen.	 Het	 project	 is	 ontwik-
keld	 door	 Timpaan	 uit	 Rijsenhout	
en	wordt	gerealiseerd	door	Slokker	
Bouwgroep	BV	vestiging	Huizen.	De	
bouw	van	de	woningen	is	bijna	ge-
reed,	 maar	 er	 zijn	 nog	 enkele	 vrij-
staande,	 geschakelde	 en	 twee-on-
der-een-kap	villa’s	en	appartemen-
ten	beschikbaar.	Timpaan	heeft	aan	
de	Touwslager	44	een	modelwoning	
ingericht	die	op	deze	dag	van	bin-
nen	te	bezichtigen	is.	Ook	de	ande-
re	woningen,	die	nog	niet	 zijn	 ver-

kocht,	 kunnen	 op	 verzoek	 worden	
bezocht.	Het	open	huis	vindt	plaats	
van	10.30	 tot	12.30	uur.	De	model-
woning	 is	 te	 bereiken	 via	 de	 oprit	
aan	de	Oosteinderweg.	

Het	 betreft	 de	 derde	 woning	 aan	
de	linkerhand.	Voor	mensen	die	ko-
mende	zaterdag	niet	in	de	gelegen-
heid	 zijn	 om	 de	 woning	 te	 bezoe-
ken	 is	er	uiteraard	de	mogelijkheid	
om	op	een	 later	 tijdstip	de	woning	
te	bezichtigen	met	de	makelaar.	Bij	
EKZ|Makelaars	 in	 Aalsmeer	 (0297-
344	 444)	 kunnen	 geïnteresseerden	
informatie	krijgen	over	de	beschik-
bare	 woningen	 en	 bovendien	 de	
maquette	van	het	project	bekijken.

Minder belasting lagere energierekening
Zonnepanelen voor bedrijven
Aalsmeer	 -	 Een	 lagere	 energiere-
kening	 en	 minder	 inkomsten-	 en	
vennootschapsbelasting	 betalen.	
Dat	 kan	 met	 zonnepanelen.	 Daar-
naast	bent	u	ook	nog	eens	minder	
afhankelijk	van	de
grillen	van	de	grote	energieleveran-
ciers.	U	wekt	uw	eigen	energie	op:	
stil,	 schoon	 en	 duurzaam.	 Via	 een	
draadloos	systeem	kunt	u	op	 ieder	
moment	 op	 uw	 telefoon	 of	 tablet	
aflezen	 wat	 uw	 zonnepanelen	 op-
brengen.	 De	 overheid	 beloont	 on-
dernemers	 die	 investeren	 in	 ener-
giebesparende	technieken	of	duur-
zame	 energie.	 Daardoor	 betaalt	 u	
uiteindelijk	zelf	maar	een	klein	deel	
van	 de	 daadwerkelijke	 investering.	
In	gunstige	gevallen	heeft	u	uw	in-
vestering	binnen	vier	jaar	terugver-
diend.	U	kunt	namelijk	een	beroep	
doen	 op	 de	 Milieu	 Investeringsaf-
trek	 (MIA)	 en	 de	 Energie	 Investe-
ringsaftrek	 (EIA).	 Met	 de	 Regeling	
willekeurige	 afschrijvingen	 milieu-
investeringen	 (	VAMIL)	kunt	u	 zelf	
bepalen	 wanneer	 u	 deze	 investe-
ringskosten	afschrijft.	Dat	levert	een	
liquiditeit-	en	rentevoordeel	op.	Kijk	
voor	 meer	 informatie	 en	 de	 actue-
le	percentage	op	www.agentschap.
nl.	Met	 zonnepanelen	maakt	u	ge-
bruik	van	een	gratis	en	onuitputtelij-
ke	bron	van	energie.	U	zit	dus	nooit	
zonder	stroom.	Sterker	nog:	u	wordt	

uw	 eigen	 energieleverancier	 van	
groene	 stroom	 die	 u	 meteen	 kunt	
gebruiken,	 zonder	dat	u	dat	 terug-
ziet	op	uw	energierekening.	
Zonnepanelen	 zijn	 de	 laatste	 jaren	
fors	 in	 prijs	 gedaald.	 Dankzij	 tech-
nologische	 ontwikkelingen	 bieden	
ze	 een	 steeds	 hogere	 opbrengst.	
Zo	wordt	uw	dak	een	productiemid-
del	 dat	 een	 zeer	 aantrekkelijk	 ren-
dement	 oplevert.	 Verder	 is	 zonne-
energie	 is	 schone	 energie,	 zonder	
negatieve	effecten	op	mens	en	mi-
lieu.	

Overstappen	op	zonnepanelen	hoeft	
niet	ingewikkeld	te	zijn,	Elektrotech-
nisch	Installatiebedrijf	P.	Hoekwater	
B.V.	maakt	het	u	makkelijk.	De	vak-
kundige	 installateurs	 onderzoeken	
of	uw	dak	geschikt	is	om	zonnepa-
nelen	te	plaatsen.	U	weet	zich	ver-
zekerd	 van	 hoogwaardige	 zonne-
panelen	 tegen	de	beste	prijs	 in	de	
markt.	Ook	kunt	u	rekenen	op	des-
kundig	advies	en	vakkundige	instal-
latie	 van	 een	 zonnestroomsysteem,	
inclusief	omvormers	en	monitoring-
apparatuur.	Wilt	u	meer	weten	over	
zonnepanelen	 of	 een	 vrijblijvende	
offerte	 aanvragen?	 P.	 Hoekwater	
B.V.	helpt	u	graag	verder.	Meer	 in-
formatie	 is	 ook	 te	 vinden	op	www.
hoekwater.nl	 en	 www.uwduurza-
meinstallateur.nl.

Elly Nieuwenhuizen klant van 
maand november in Centrum
Aalsmeer	 -	 De	 werkzaamheden	
tussen	 het	 Molenpad	 en	 de	 Zijd-
straat	 in	 het	 Centrum	 zijn	 in	 volle	
gang.	 De	 vloer	 van	 de	 parkeerkel-
der	is	onlangs	gestort.	De	bewoners	
van	 de	 34	 nieuwe	 appartementen	
kunnen	 straks	 ondergronds	 parke-
ren	in	deze	parkeerkelder	die	ruimte	
biedt	aan	90	voertuigen.	Zolang	de	
bouw	 duurt,	 verrast	 de	 winkeliers-
vereniging	 Aalsmeer	 Centrum	 een	
keer	per	maand	een	klant	met	een	
mooi	boeket	van	Bloembinderij	Ray-
mond.	Een	bedankje	voor	de	trouwe	
klanten	van	het	winkelgebied!	Deze	
maand	was	het	de	beurt	aan	Red-

mond	 Roof	 van	 Martinez	 Chocola-
tier	 om	een	klant	 te	 verrassen	met	
een	mooi	boeket	bloemen	van	Ray-
mond.	 Mevrouw	 Elly	 Nieuwenhui-
zen	 uit	 Aalsmeer	 was	 de	 gelukki-
ge.	Ze	is	een	trouwe	klant	van	Mar-
tinez	Chocolatier	 en	komt	graag	 in	
het	Centrum,	vooral	 voor	de	speci-
aalzaken	en	ze	heeft	al	jaren	zo	haar	
vaste	adresjes.	Mevrouw	Nieuwen-
huizen	kan	goed	uit	de	voeten	voor	
haar	boodschappen	in	het	centrum,	
maar	ze	zou	het	wel	heel	 leuk	vin-
den	 als	 het	 Molenplein	 voorzien	
zou	kunnen	worden	van	een	gezel-
lig	terras.	

Strandpaviljoen gaat winter 
in met heerlijke wildkaart 
Aalsmeer	-	Restaurant	Het	Strand-
paviljoen	van	The	Beach	presenteert	
vanaf	 deze	 week	 de	 wintergerech-
ten.	 Naast	 een	 uitgebreide	 wild-
kaart	presenteert	de	chef	deze	keer	
ook	de	speciale	winterplanken	met	
daarop	 een	 proeverij	 van	 wild-	 en	
wintergerechten.	De	wildkaart	kent	
dit	 jaar	een	gevarieerd	aanbod	aan	
gerechten.	Denk	hierbij	aan	heerlijk	
dubbel	 getrokken	 wildbouillon	 en	
kroketjes	 van	 wildragout	 als	 voor-
gerechten.	 Klassiek	 gestoofde	 ha-
zenbout,	 eendenborstfilet	 en	 ge-
grilde	 hertenrug	 koteletten	 sieren	
de	hoofdgerechten	kaart.	Oliebollen	
met	 vanillesaus,	 appel	 en	 kaneelijs	
staan	als	nagerecht	op	de	kaart.

Winterplanken
De	 eetuitdaging	 ‘1	 meter	 eten	
plank’,	krijgt	een	winters	tintje.	Spe-
ciaal	voor	de	winter	is	er	een	plank	
samengesteld,	 waarbij	 naast	 diver-
se	 Hollandse	 wintergerechten	 ook	
een	selectie	van	de	wildkaart	wordt	
geserveerd.	Voor	kinderen	is	en	be-

zoek	aan	Het	Strandpaviljoen	is	een	
belevenis	op	zich.	De	kinderen	kun-
nen	 zich	 altijd	 vermaken	op	de	 in-
door	beachcourts,	terwijl	de	ouders	
in	alle	rust	kunnen	genieten	van	hun	
diner.	 Nieuw	 is	 dat	 in	 de	 weeken-
den	de	 kidwatch	 activiteiten	uitge-
breid	zijn.	Waar	voorheen	er	met	na-
me	een	oogje	 in	het	zeil	gehouden	
werd,	 worden	 nu	 in	 het	 kader	 van	
‘Start	 2	 Beach’	 verschillende	 spor-
tieve	 activiteiten	 met	 de	 kinderen	
ondernomen!	Op	deze	wijze	kunnen	
de	kinderen	kennis	maken	met	ver-
schillende	 beachsporten	 en	 leuke	
uitdagende	spelletjes.	Nieuwsgierig	
geworden?	Kom	dan	snel	naar	Res-
taurant	 Het	 Strandpaviljoen	 in	 The	
Beach	aan	de	Oosteinderweg	247a.	
Het	Strandpaviljoen	is	geopend	van	
woensdag	 tot	 en	 met	 zondag	 voor	
lunch	 en	 diner!	 Op	 maandag	 en	
dinsdag	serveert	The	Beach	een	bi-
strokaart	 vanaf	 17.00	 uur.	 Reserve-
ren	is	gewenst	en	kan	door	te	bellen	
met	0297-347444.	Surf	voor	meer	in-
fo	naar	www.beach.nl.	

Bijzondere verwenavond 
voor vrouwen én mannen
Aalsmeer	 -	 Vanaf	 vrijdag	 16	 no-
vember	 gaat	 er	 iets	 veranderen	 in	
Aalsmeer,	 want	 dan	 organiseert	
Vickie	 van	 Zijverden	 op	 de	 boven-
verdieping	 van	de	Oude	Veiling	een	
Lady’s	 Night!	 Van	 19.00	 tot	 23.00	
uur	 staan	 de	 wellness	 verzorgers	
klaar	 om	 alle	 dames	 en	 hun	 part-
ners	 een	 avond	 te	 bezorgen	 waar-
bij	 men	 zich	 heerlijk	 kan	 leren	 ont-
spannen,	 om	 zich	 de	 dagen	 daar-
na	nog	mooi,	gezond	en	senang	kan	
voelen	 en	 zich	 beter	 te	 kunnen	 be-
wegen.	 Tijdens	 een	 feestje	 bedacht	
Vickie	van	Zijverden	samen	met	Kla-
sina	 van	Samshuyzen,	beter	bekend	
als	 Madame-Aparta,	 het	 volgende:	
“Als	wij	nu	eens	 in	het	najaar,	wan-
neer	de	dagen	korter	en	somber	zijn,	
een	 echte	 verwenavond	 gaan	 orga-
niseren?”	Het	bleef	niet	bij	een	idee.	
Zij	 wisten	 hun	 plan	 gestalte	 te	 ge-
ven	en	uit	te	werken	tot	een	zeer	pro-
fessionele	 Lady’s	 Night	 waar	 uiter-
aard	ook	mannen	van	harte	welkom	

zijn.	 Tenslotte	 moet	 ieder	 mens	 zich	
prettig	 kunnen	 voelen,	 dat	 is	 de	 in-
steek	 van	deze	avond.	Als	 locatie	 is	
gekozen	 voor	 De	 Oude	 Veiling.	 Vic-
kie	komt	daar	vaker	en	zegt	hier	ver-
der	over:	 “Ik	 voel	mij	 heel	 prettig	 in	
de	Oude	Veiling,	ontmoet	daar	altijd	
leuke	 mensen	 waarmee	 ik	 een	 on-
derhoudend	 gesprek	 kan	 hebben.	
Ik	weet	dat	de	door	ons	uitgekozen	
deelnemers	 een	 goed	 product	 ver-
kopen.	Het	zijn	allemaal	enthousias-
te	professionals.	Daarom	is	het	goed	
om	op	deze	locatie	een	gelegenheid	
te	 creëren	 waar	 wij	 met	 elkaar	 ons	
werk	 kunnen	 promoten.	 Dat	 zorgt	
voor	een	kruisbestuiving	die	een	ab-
solute	 meerwaarde	 oplevert.	 Ieder	
mens	 wil	 er	 graag	 goed	 uitzien	 en	
dat	kun	 je	beste	doen	door	eens	de	
tijd	te	nemen	voor	een	heerlijke	voet-	
of	gezichtsmassage.”	Een	gevarieerd	
gezelschap	aan	deelnemers	presen-
teren	Vicky	en	Klasina:	The	Company	
Sport	 School	 geeft	 voorlichting	 over	

persoonlijke	 trainingen,	 stoelmassa-
ges;	 Thanda	 betekent	 liefde	 in	 het	
Zulu.	Thanda	helpt	mensen	vanuit	de	
liefde	dat	wordt	gezien	als	een	oer-
kracht,	die	een	groot	of	klein	verdriet	
hebben	te	verwerken;	Hetty	Sanders	
is	 lerares	Beeldende	vorming	en	 te-
vens	Mixed	Media	artiest.	Zij	maakt	
in	opdracht	kaarten	voor	speciale	ge-
legenheden.	 Ook	 verzorgt	 zij	 work-
shops;	 Bij	 Vickie,	 Gerrit	 van	 Oude-
naren	 en	 Marina	 van	 der	 Veldt	 van	
Herbalife	 kunnen	 bezoekers	 terecht	
voor	een	gratis	mini	body	check;	Ka-
rina	Tan	 is	 interieurontwerpster	 (Im-
posing	Design)	en	geeft	kleur	advies	
en	sfeer	ontwerpen	voor	uw	woning;	
Manuele	 Ris	 en	 haar	 dochter	 Dana	
van	de	Dogstar	tattoos	vertellen	over	
pearcings	en	 tattoos;	Daphne	Brou-
wer	 schildert	 dierportretten.	 Bezoe-
kers	 kunnen	 haar	 op	 de	 avond	 zelf	
ook	aan	het	werk	zien.	Reiki	betekent	
‘de	 kracht	 van	 de	 zon’	 en	 Dorothee	
Pieper	 laat	 bezoekers	 hiermee	 ken-
nis	maken;	Een	armband	of	 sleutel-
hanger	 van	 je	 eigen	 paard	 of	 pony,	
gemaakt	van	het	haar	van	een	eigen	
viervoeter.	Een	ideaal	cadeau	voor	de	
paardenliefhebbers.	 Sagapho	 paar-
densieraad	 vertelt	 graag	 meer;	 Ge-

denkwinkel	 Aventura	 (nieuw	 in	 de	
Marktstraat)	is	gericht	op	het	geden-
ken	 van	 de	 overledenen.	 Zo	 zijn	 er	
fotolijstjes,	sieraden	(voor	as	of	haar)	
mini	urn	buddha’s,	kaarsen	en	wens-
ballonnen;	 José	 Maas	 van	 Penta	
massage	 vertelt	 welke	 massage	 het	
beste	 bij	 u	 past;	 En	 Sandra	 Bakker	
van	Beau	Naturel	Make-up	adviseert	
in	 de	 laatste	 snufjes	 op	 het	 gebied	
van	 make-up.	 Klasina	 Samshuys-
zen	 ofwel	 Madame	 Aparta	 verzorgt	
een	modeflits	met	feestelijke,	dans-,	
cocktail-	en	party-dameskleding.	Om	
21.00	uur	 is	de	15	minuten	durende	
modeflits	waar	ook	aandacht	is	voor	
accessoires	en	sieraden.	
Speciaal	voor	deze	avond	in	De	Oude	
Veiling	wordt	voor	25	euro	een	drie-
gangen	 ‘Puur’	 fair	 trade	 menu	 ge-
serveerd.	 Reserveren	 gewenst.	 Ook	
de	drankjes	en	hapjes	gedurende	de	
avond	worden	tegen	speciale	prijzen	
aangeboden.	En	tot	slot:	De	19	jarige	
Daan	 Pape	 uit	 Badhoevedorp	 draait	
van	22.00	tot	0.1.00	uur	voornamelijk	
muziek	uit	de	jaren	tachtig	tot	nu.	De	
toegang	tot	deze	bijzondere	verwen-
avond	is	geheel	gratis.	

Janna van Zon

Gratis wintercheck en leuke attentie 
Zaterdag MijnKia Testdag 
bij Kia-dealer Van Kouwen
Aalsmeer	 -	 Op	 zaterdag	 10	 no-
vember	 is	het	weer	 tijd	voor	de	 in-
middels	 traditionele	 MijnKia	 Test-
dag	van	Kia-dealer	van	Kouwen.	Op	
die	dag	controleert	de	Kia-dealer	uit	
Aalsmeer	 en	 Amsterdam	 de	 auto’s	
van	haar	klanten	gratis	op	een	groot	
aantal	 wintergevoelige	 onderdelen.	
Daarmee	kunnen	Kia-eigenaren	de	
naderende	 winter	 met	 een	 gerust	
hart	tegemoet	zien.	

“De	 MijnKia	 Testdag	 is	 inmiddels	
uitgegroeid	tot	een	heuse	traditie	en	
wordt	door	Kia-rijders	uit	onze	regio	
al	 jarenlang	 zeer	gewaardeerd”,	 al-
dus	de	heer	Verzaal	van	Kia-dealer	
van	 Kouwen.	 “Reden	 voor	 ons	 om	
dit	jaar	opnieuw	een	vervolg	te	ge-
ven	 aan	 deze	 traditionele	 opening	
van	 het	 winterseizoen.”	 Als	 onder-
deel	 van	 de	 MijnKia	 Testdag	 geeft	
de	 Kia-dealer	 van	 Kouwen	 de	 au-
to’s	van	haar	klanten	een	uitgebrei-
de	Kia	Wintercheck,	waarbij	de	ge-
specialiseerde	monteurs	van	de	be-
kende	Kia-dealer	de	auto’s	op	 tien	
belangrijke	 punten	 controleren:	 de	
motorolie,	 de	 wielophanging	 en	
stuurinrichting,	 de	 verlichting,	 de	
banden,	 het	 koelsysteem,	 de	 ac-
cu	met	bijbehorende	klemmen,	het	
remsysteem,	 het	 zicht	 voor	 de	 in-
zittenden	 en	 de	 uitlaat	 met	 de	 op-
hangrubbers.	 Normaal	 gesproken	
bedraagt	de	prijs	van	deze	Kia	Win-
tercheck	 19,95	 euro,	 maar	 tijdens	
de	MijnKia	Testdag	voert	Kia-dealer	
van	 Kouwen	 de	 controle	 gratis	 uit.	
Kia-rijders	 die	 de	 controle	 die	 dag	
laten	 uitvoeren,	 ontvangen	 boven-
dien	een	leuke	attentie.	

Winteraccessoires en 
kleurwedstrijd
Terwijl	 de	 monteurs	 van	 Kia-dea-
ler	 van	 Kouwen	 de	 auto’s	 aan	 een	
uitgebreide	 inspectie	onderwerpen,	
kunnen	 bezoekers	 van	 de	 MijnKia	
Testdag	 kennis	 maken	 met	 de	 uit-
gebreide	 collectie	 winteraccessoi-
res	in	de	shop	van	de	Kia-dealer	uit	
Aalsmeer.	Zaken	als	winterbanden,	

sneeuwkettingen,	 dakdragers	 en	
skiboxen	zijn	met	de	wintersportva-
kantie	in	het	vooruitzicht	zeker	geen	
overbodige	 luxe.	 Indien	 men	 tij-
dens	de	MijnKia	Testdag	winterwie-
len	bestelt,	maakt	men	kans	op	een	
mini	 i-Pad	of	één	van	de	vijf	waar-
decheques	ter	waarde	van	250	eu-
ro	vrij	te	besteden	op	de	After	Sales	
afdeling	bij	Kia-dealer	van	Kouwen.	

Ook	 voor	de	allerkleinsten	 is	 er	op	
zaterdag	 10	 november	 genoeg	 te	
beleven.	 Voor	 hen	 organiseert	 Kia-
dealer	 van	 Kouwen	 onder	 ande-
re	 een	 leuke	 kleurwedstrijd,	 waar-
mee	de	deelnemers	kans	maken	op	
een	 mooie	 fiets.	 Daarnaast	 zijn	 er	
15	mooie	 troostprijzen	 te	vergeven.	
Kia-rijders	 uit	 de	 regio	 kunnen	 za-
terdag	tussen	09.00	en	16.00	uur	bij	
Kia-dealer	van	Kouwen	aan	de	Oos-
teinderweg	110	terecht	voor	de	Kia	
Wintercheck.	 Aanmelden	 kan	 op	
www.mijnkia.nl,	 waar	 tevens	 meer	
informatie	over	deze	populaire	win-
terse	traditie	van	Kia	terug	te	vinden	
is.	 Meer	 informatie	 ook	 op	 www.
vankouwen.nl.	

Bladkorven in gemeente
Aalsmeer	 -	 Net	 als	 vorig	 jaar	 laat	
de	 gemeente	 in	 de	 herfst	 bladkor-
ven	 plaatsen.	 Er	 komen	 verspreid	
over	 Aalsmeer	 en	 Kudelstaart	 on-
geveer	 vijftien	bladkorven	 te	 staan.	
Inmiddels	staan	alle	korven	op	hun	
plek.	 Ze	 blijven	 staan	 tot	 half	 de-
cember.	De	Meerlanden	 zorgt	 voor	
het	 legen	 van	 de	 korven.	 Er	 zijn	
evenveel	 bladkorven	 geplaatst	 als	

vorig	 jaar.	 De	 bladkorven	 zijn	 be-
doeld	 voor	 blad	 van	 de	 straat	 en	
uit	 uw	 eigen	 tuin,	 niet	 voor	 ander	
groenafval	(takken	e.d.).	
De	 gemeente	 doet	 een	 beroep	 op	
u	om	vooral	de	stoepen	schoon	en	
veilig	te	houden.	 Is	de	korf	tussen-
tijds	 vol,	 dan	kunt	u	dit	melden	bij	
de	 servicelijn	 via	 telefoonnummer	
0297-387575.



	
16			Nieuwe	Meerbode		•		8	november	2012

Nieuw inrichtingsplan voor 
eilandengebied in Westeinder
Aalsmeer	 -	Door	particulier	 initia-
tief	wordt	op	dit	moment	een	mooi	
plan	 ontwikkeld	 voor	 een	 gedeelte	
van	het	eilandengebied	in	de	West-
einderplassen.	 De	 initiatiefnemers	
hebben	hiervoor	De	Lente	B.V.	 op-
gericht.	De	uitdaging	voor	De	Lente	
B.V.	 is	om	van	dit	prachtige	gebied	
een	natuurgebied	te	maken	en	ook	
de	geldende	bestemmingen	tot	hun	
recht	te	laten	komen.	Het	betreft	het	
gebied	 rondom	De	Blauwe	Beugel,	
Oosterbalkgat,	 Bonkengat	 tot	 Kod-
despoel	en	het	Zwet.	
In	het	waterrijke	gebied	met	een	ei-
gen	 flora	 en	 fauna	 worden	 akkers	
met	 natuurbestemming	 of	 recre-
atiebestemming	 afgewisseld	 door	
akkers	met	een	agrarische	bestem-
ming	 voor	 met	 name	 de	 trekhees-
tercultuur.	Aan	de	rand	van	het	ge-
bied	 bevindt	 zich	 een	 jachthaven	
met	 een	 horecagelegenheid.	 De	
Lente	B.V.	is	van	plan	om	van	dit	ge-
bied,	waar	verrommeling	op	de	loer	
ligt,	niet	alleen	een	prachtig	en	voor	
ieder	 toegankelijk	 natuurgebied	 te	
maken,	 maar	 daarnaast	 ruimte	 te	
laten	voor	recreatie	en	de	van	ouds-
her	 aanwezige	 trekheestercultuur.	
Om	een	 en	 ander	 te	 kunnen	 reali-
seren	 zijn	 al	 gronden	 aangekocht	
en	zullen	verdere	aankopen	worden	
gedaan.	Over	de	inrichtingsplannen	
voor	 het	 gebied,	 en	 de	 uitvoering	
daarvan,	vindt	overleg	plaats	met	de	
Gemeente	 en	 het	 Hoogheemraad-
schap	Rijnland	om	inzicht	en	exper-
tise	te	delen	en	toe	te	passen.

Zwembad en vakanties
Het	 voornemen	bestaat	 om	binnen	
het	hierboven	omschreven	plan	ook	
Jachthaven	 De	 Blauwe	 Beugel	 op	
een	andere	wijze	te	gaan	gebruiken.	
De	Lente	B.V.	wil	ter	plaatse	de	her-
innering	aan	het	aldaar	tot	in	de	ja-
ren	 zestig	 aanwezige	 natuurzwem-
bad	De	Blauwe	Beugel	doen	herle-
ven,	door	het	plaatsen	van	een	 re-
plica	van	de	unieke	duiktoren	wel-
ke	 beeldbepalend	 was	 voor	 het	
zwembad	van	weleer.	Essentieel	on-
derdeel	 van	de	plannen	 is	het	me-
de	creëren	van	faciliteiten	waar	ook	
gehandicapte	 en	 kansarme	 kinde-

ren	 tijdens	 de	 zomervakantie	 een	
fantastische	vakantie	kunnen	door-
brengen	aan	de	Westeinderplassen.	
Opzet	is	de	kinderen	niet	slechts	te	
laten	genieten	van	een	andere	om-
geving,	maar	ook	om	hen	in	de	gele-
genheid	te	stellen	te	sporten,	te	zei-
len	en	 te	 zwemmen.	Daarvoor	die-
nen	onder	meer	verblijfsruimtes	en	
een	 sportgelegenheid	 te	 worden	
gerealiseerd.	Deze	faciliteiten	wil	De	
Lente	 B.V.	 zoveel	 mogelijk	 integre-
ren	in	de	natuurwaarden	door	aan-
leg	 van	 groene	 coulissen.	 De	 ac-
commodaties	 zullen	 door	 De	 Len-
te	 B.V.	 tijdens	 de	 zomermaanden	
voor	een	symbolisch	bedrag	worden	
verhuurd	 aan	 hulporganisaties,	 die	
hiervan	gebruik	willen	maken.	Niet	
alleen	het	eilandengebied,	maar	ook	
de	haven	zal	worden	omgeven	door	
natuurlijke	oevers	met	een	gebied-
seigen	beplanting,	zoals	wilgen,	el-
zen	en	riet.	
Ook	 bij	 het	 nabij	 gelegen	 Ooster-
balkgat	 zullen	 de	 natuurwaarden	
worden	 gewaarborgd.	 Naast	 aan-
dacht	 voor	 gebiedseigen	 flora	 zal	
ook	hier	ruim	aandacht	aan	de	fau-
na	worden	besteed.	Nest-	en	broed-
mogelijkheden	 voor	 vogels	 en	 an-
dere	dieren	worden	gecreëerd,	 zo-
als	 bijvoorbeeld	 een	 speciale	 loca-
tie	 om	 IJsvogels	 betere	 overleving-	
en	 voortplantingsmogelijkheden	 te	
geven.	 De	 vaarwegen	 zullen	 wor-
den	hersteld	en	onderhouden.	Ook	
hier	zal	dat	deels	gepaard	gaan	met	
natuurvriendelijke	oevers	en	nieuwe	
aanplant.

Seringengebied
Op	 een	 aantal	 al	 aangekochte	 en	
nog	 aan	 te	 kopen	 akkers,	 worden	
van	oudsher	 trekheesters	 zoals	se-
ringen,	sneeuwballen	en	prunus	ge-
teeld.	Ten	gevolge	van	ziekte	en	ver-
anderende	 marktomstandigheden	
dreigen	 deze	 culturen	 verloren	 te	
gaan.	 Kwekers	 laten	 akkers	 braak	
liggen	 en	 sloten	 zijn	 dichtgeslibd.	
De	door	De	Lente	B.V.	aangekoch-
te	teeltakkers	worden	weer	geschikt	
gemaakt	 voor	 gebruik.	 Uiteraard	
wordt	de	zorg	voor	onderhoud	niet	
vergeten.	Duurzame	oevers	worden	

aangelegd,	sloten	worden	op	diepte	
en	breedte	gebracht	voor	het	trans-
port	van	de	struiken	van	en	naar	de	
kwekerij.	
Zo	kan	 iedereen	ook	weer	door	dit	
unieke	 seringengebied	 varen.	 Met	
name	wat	betreft	het	herstel	en	het	
gebruik	 van	 de	 teeltakkers,	 maar	
ook	waar	het	gaat	om	de	inrichting-
plannen	van	het	gebied,	vinden	re-
gelmatig	 gesprekken	 plaats	 tus-
sen	De	Lente	B.V.	en	De	Bovenlan-
den.	 In	 het	 gebied	 zijn	 enkele	 ak-
kers	van	eigenaar	gewisseld,	waar-
bij	De	Lente	B.V.	zich	heeft	verplicht	
tot	het	ongewijzigd	voortzetten	van	
bestaande	 huurovereenkomsten	
met	 de	 huurders	 (kwekers)	 tot	 het	
moment,	 waarop	 de	 huurder	 aan-
geeft	 de	 huurovereenkomst	 te	 wil-
len	 beëindigen.	 Het	 door	 De	 Lente	
B.V.	 opgestelde	 inrichtings-	 en	be-
heersplan	 biedt	 de	 kwekers	 aldaar	
nieuwe	 perspectieven	 met	 grote-
re	 kansen	 voor	 het	 voortbestaan	
van	de	 trekheestercultuur.	De	al	 in	
gang	gezette	verrommeling	van	het	
gebied	wordt	een	halt	toegeroepen.	
De	Lente	B.V.	en	de	Stichting	De	Bo-
venlanden	Aalsmeer	zoeken	wegen	
om	hun	prille	 samenwerking	 te	 in-
tensiveren	 met	 als	 doel	 het	 laten	
voortbestaan	 van	 een	 uniek	 land-
schap.	
Voor	meer	informatie	over	de	plan-
nen	 en	 de	 inrichting	 van	 De	 Lente	
B.V.	 kan	 contact	 opgenomen	 wor-
den	met	toezichthouder	Rob	den	Os	
via	 06-55555558	 of	 uitvoerder	 Bart	
Hulsbos	via	06-25025607.

Informatieavond
Wilt	u	meer	informatie	horen	en	zien	
van	dit	unieke	project	van	De	Lente	
B.V.	 op	 de	 Westeinderplassen?	 De	
Lente	organiseert	 in	samenwerking	
met	 de	 Stichting	 de	 Bovenlanden	
een	informatieavond	op	dinsdag	27	
november.	 Vertegenwoordigers	 van	
de	 gemeente	 Aalsmeer	 en	 Hoog-
heemraadschap	van	Rijnland	zullen	
hier	ook	bij	aanwezig	zijn.	Aanmel-
den	voor	deze	avond	kan	via	email:	
info@hulsboswaterbouw.nl	 of	 bel	
een	 van	 de	 twee	 bovengenoemde	
telefoonnummers.

Diploma’s, certificaten en lintjes 
tijdens korpsavond brandweer
Aalsmeer	 -	 De	 jaarlijkse	 korps-
avond	 van	de	 vrijwillige	brandweer	
Aalsmeer	 vond	afgelopen	 vrijdag	2	
november	 plaats.	 Traditioneel	 wor-
den	op	deze	avond	in	de	kazerne	aan	
de	Zwarteweg	77	diverse	diploma’s	
en	 certificaten	 uitgereikt.	 Wie	 zich	
namelijk	 aanmeldt	 bij	 de	 vrijwillige	
brandweer	dient	voor	aanvang	ver-
schillende	cursussen	en	bekwaam-
heidstesten	 te	 doen	 en	 eenmaal	
lid	 van	 het	 korps	 wordt	 inzet	 ge-
vraagd	en	zijn	er	mogelijkheden	om	
verder	 te	bekwamen	 in	het	vak.	En	
daar	maken	alle	leden	van	het	korps	
Aalsmeer	 goed	 en	 graag	 gebruik	
van.	 Het	 korps	 bestaat	 momenteel	
uit	41	vrijwilligers,	allen	even	 fana-
tiek	en	honderd	procent	bereid	om	
zich	 in	 te	 zetten	 voor	 de	 veiligheid	
in	Aalsmeer	en	omgeving.	De	afge-
lopen	maanden	mocht	het	korps	vijf	
nieuwe	vrijwilligers	verwelkomen	en	
alle	 vijf	 zijn	 enthousiast	 het	 oplei-
dingscircuit	 ingestapt.	Het	 korps	 is	
op	 voldoende	 mankracht,	 maar	 ui-
teraard	 blijven	 nieuwe	 vrijwilligers	
altijd	welkom.	Aan	de	uitreiking	van	
de	 diploma’s	 en	 certificaten	 wordt	
jaarlijks	een	officieel	tintje	gegeven.	
De	 vaardigheidspapieren	 werden	
dit	 keer	 overhandigd	 door	 burge-
meester	Theo	van	Eijk,	hoofd	veilig-
heid	in	Aalsmeer.	In	totaal	zijn	cer-
tificaten	en	diploma’s	uitgereikt	aan	
39	brandweerlieden	en	elk	van	hen	
kreeg	van	de	burgemeester	een	dik-
ke	pluim.	

Twee onderscheidingen
Ook	haalde	eerste	man	Van	Eijk	de	
zilveren	 burgemeestersketting	 te-
voorschijn,	 want	 twee	 brandweer-
lieden	 werden	 extra	 in	 het	 zonne-
tje	 gezet	 vanwege	 hun	 twintig	 ja-
rig	 jubileum.	 Ruben	 Piet	 en	 Edwin	
Commandeur	meldde	zich	beide	 in	
1992	als	vrijwilliger	bij	de	Aalsmeer-
se	brandweer.	Ruben	Piet	op	16	au-
gustus,	 Edwin	 op	 29	 juli	 met	 een	
korte,	 maar	 krachtige	 sollicitatie.	
Zijn	brief:	“Bij	deze	meld	ik	mij	aan	
bij	 de	 brandweer,	 als	 jullie	 me	 no-
dig	hebben,	 hoor	 ik	het	wel”,	werd	
positief	 beantwoord.	 Ruben	 Piet	 is	
sinds	 2004	 Brandmeester.	 Hij	 zet	
graag	de	zaken	op	scherp,	wil	alles	
tot	op	de	puntjes	geregeld	hebben	
ofwel	de	kwaliteit	moet	tien	zijn.	Met	
de	regionalisering	had	hij	het	niet	zo	
op.	 Ruben	 vaart	 in	 deze	 zijn	 eigen	
koers.	Hij	heeft	een	duidelijke	keuze	
gemaakt	en	wil	alleen	ingezet	wor-
den	voor	het	korps	Aalsmeer.	Ruben	

Piet	 is	benoemd	tot	Lid	 in	de	Orde	
van	 Oranje-Nassau	 voor	 zijn	 twin-
tig	 jarige	 bijdrage	 aan	 de	 openba-
re	orde	en	veiligheid	in	Aalsmeer	en	
de	 regio.	 Zijn	 zwangere	 vrouw	 Ilse	
werd	 bedankt	 met	 een	 mooie	 bos	
bloemen.	Gehoord	 in	de	 zaal:	 “Een	
lintje	 en	 een	 kindje.”	 Edwin	 Com-
mandeur	is	sinds	2010	Brandmees-
ter	 en	 werd	 door	 de	 burgemees-
ter	omschreven	als	een	echte	doe-
ner.	In	2010	kondigde	hij	zijn	vertrek	
aan,	mede	om	privé	redenen,	maar	
de	collega’s	wisten	hem	over	te	ha-
len.	 Hij	 bleef.	 Aan	 Edwin	 heeft	 het	
korps	een	goede	instructeur	bij	oe-
fencommando’s.	Van	de	zomer	had	
hij	nog	een	complete	schoolklas	ge-
charterd	om	paniek	te	zaaien	op	een	
partyboot	voor	een	oefening.	“Jouw	
enorme	inzet	is	ook	de	Koningin	niet	
onopgemerkt	gebleven”,	aldus	bur-
gemeester	Theo	van	Eijk.	“Het	is	mij	
een	 eer	 en	 een	 genoegen	 jou	 de	
versierselen	 te	 mogen	 overhandi-
gen	 behorende	 bij	 de	 onderschei-
ding	van	Lid	in	de	Orde	van	Oranje-
Nassau.”	Vrouw	Linda	werd	getrak-
teerd	op	een	kleurig	boeket.	

Jubilea en aanstellingen
Zowel	Ruben	als	Edwin	zijn	niet	al-
leen	 twintig	 jaar	 actief	 voor	 het	
korps,	maar	maken	ook	alweer	bei-
den	 twintig	 jaar	 deel	 uit	 van	 de	
brandweervereniging.	 De	 heer	 Th.	
De	Kruijf	heeft	de	twee	zien	komen.	
Hij	 kreeg	 bloemen	 voor	 zijn	 der-
tig	jarig	jubileum	bij	de	brandweer-
vereniging.	 Alweer	 25	 jaar	 bij	 het	
korps	 is	 A.	 Rekelhof	 en	 zelfs	 al	 30	
jaar	T.	van	Schaik	en	J.	van	der	Wal.	
Aanstellingen	voor	Aspirant	Brand-
wacht	 (op	 proef)	 zijn	 gegeven	 aan	
de	 heren	 C.	 Cornelissen,	 S.	 Hoff-
man	 en	 A.	 Pothuizen,	 van	 D.J.	 Tas	
is	 de	 proefaanstelling	 verlengd	 en	
Y.	Kersloot	kreeg	zijn	aanstelling	 in	
vaste	 dienst.	 Bevorderingen	 waren	
er	ook	voor	M.	Bolders,	R.E.	Klakur-
ka,	S.H.	Verbeek	en	R.	van	Willegen	
naar	 Senior	 Manschap.	 En	 afgelo-
pen	vrijdag	vond	de	aanstelling	van	
een	 bijzondere	 vrijwilliger	 plaats.	
Rob	Pommerel	 gaat	 een	brandpre-
ventieproject	 leiden	 dat	 gericht	 is	
op	 bewustwording	 en	 brandveilig-
heid	 in	 woningen.	 Samen	 Veilig	 is	
het	 thema	 van	 het	 project.	 In	 eer-
ste	instantie	gaat	de	brandweer	zich	
in	deze	richten	op	scholen	en	daar-
na	 op	 zelfstandig	 wonende	 oude-
ren.	 Rob	 Pommerel	 is	 oud-brand-
weerman,	 is	 met	 de	 VUT	 en	 wordt	

door	 de	 gemeente	 in	 staat	 gesteld	
om	brandveilig	leven	te	promoten.	

Tunneltraining en Ademlucht
Er	 zijn	 door	 de	 burgemeester	 deze	
avond	 heel	 veel	 handen	 geschud,	
want	het	‘regende’	diploma’s	en	cer-
tificaten.	 Met	 succes	 is	 Tunneltrai-
ning	voltooid	door	H.	Achterberg,	M.	
Boersma,	 M.	 Bolders,	 A.	 v.d.	 Boon,	
M.	 Boothof,	 M.	 Booij,	 M.	 Brouwer,	
E.G.J.	Commandeur,	B.	Eveleens,	R.		
Hofman,	G.	Ijf,	Y.	Kersloot,	J.	Kersten,	
R.E.	 Klakurka,	 R.	 v.d.	 Laan,	 B.	 van	
der	Laarse,	G.	Laning,	J.	van	Mont-
foort,	 M.M.	 Naber,	 R.Q.	 Piet,	 A.S.	
Pommerel,	W.	van	Randwijk,	A.	Re-
kelhof,	 J.V.	 Stompedissel	 Menting,	
D.J.	 Tas,	 A.	 Thijssen,	 S.H.	 Verbeek,	
J.C.	 Vink,	 J.	 van	 der	 Wal,	 mevrouw	
A.	Weij-Buis,	R.	van		Willegen	en	W.	
van	Willegen.	Het	certificaat	Adem-
lucht	onderhoud	niveau	2	 is	uitge-
reikt	aan	M.	Bolders,	M.	Boothof,	H.	
Maarsen	en	A.S.	Pommerel.	 J.	Ker-
sten	en	A.	Thijssen	mogen	nu	rijden	
met	 optische-	 en	 geluidssignalen,	
gasmeten	kan	toevertrouwd	worden	
aan	R.E.	Klakurka	en	H.	Achterberg	
kreeg	het	diploma	voor	voertuigbe-
diener.	Tot	slot	is	eervol	ontslag	ver-
leend	aan	B.	Eveleens	en	mevrouw	
A.	Weij-Buis.
Door Jacqueline Kristelijn

College stelt masterplan 
Vrouwentroost vast
Aalsmeer	-	Het	college	van	Burge-
meester	 en	 Wethouders	 heeft	 het	
Masterplan	 Vrouwentroost	 vastge-
steld.	In	het	masterplan	wordt	vast-
gelegd	hoe	de	toekomstige	ontwik-
keling	van	Vrouwentroost	er	uit	kan	
gaan	zien.	Het	masterplan	staat	de	
bouw	 van	 maximaal	 30	 woningen	
toe	 en	het	 verbeteren	 van	de	 een-
heid	 en	 kwaliteit	 van	 de	 openba-
re	ruimte,	water	en	groen.	Het	Mas-
terplan	 wil	 tevens	 de	 beleefbaar-
heid	 van	 de	 Westeinderplassen	 bij	
Vrouwentroost	 verbeteren.	 De	 uit-
voering	van	het	Masterplan	hangt	af	
van	 particuliere	 initiatieven	 en	 ge-
beurt	 geheel	 op	 basis	 van	 vrijwil-
ligheid.	 De	 verwachting	 is	 wel	 dat	
enkele	percelen	al	 in	2013	ontwik-
keld	gaan	worden.	Wethouder	Gert-
jan	van	der	Hoeven:	“De	ontwikke-
ling	 van	 Vrouwentroost	 is	 een	 po-
sitieve	 impuls	 omdat	 kwaliteiten	
als	 water	 en	 groen	 de	 ruimte	 krij-
gen	 en	 het	 beheer	 wordt	 gewaar-
borgd.	Landschappelijke	kwaliteiten	
en	doorzichten	worden	in	het	Mas-
terplan	 gekoesterd,	 de	 beleefbaar-
heid	 en	 toegankelijkheid	 van	 het	
buurtschap	aan	de	Westeinderplas-
sen	wordt	vergroot.	De	(her)ontwik-
keling	van	de	afzonderlijke	percelen	
is	 faseerbaar	én	gebaseerd	op	vrij-
willigheid.”	 Na	 de	 vaststelling	 door	
het	college	wordt	het	plan	voorge-
legd	 aan	 de	 gemeenteraad.	 Bij	 de	

totstandkoming	van	het	masterplan	
zijn	bewoners	en	ontwikkelaars	als	
gesprekspartners	 betrokken	 ge-
weest.	Aan	bewoners	zijn	in	het	be-
gin	 twee	 scenario’s	 gepresenteerd	
om	zo	het	gesprek	op	gang	te	bren-
gen.	 Met	 betrokken	 ontwikkelaars	
zijn	 apart	 gesprekken	 gevoerd.	 Op	
basis	hiervan	is	het	concept	Master-
plan	opgesteld	en	daar	kon	dit	voor-
jaar	gedurende	zes	weken	op	gere-
ageerd	worden.	Er	is	toen	ook		een	
druk	bezochte	 informatieavond	ge-
weest.	Op	basis	van	deze	inspraak-
reacties	 is	 het	 masterplan	 in	 een	
aantal	 opzichten	 nog	 op	 belangrij-
ke	punten	gewijzigd.	
De	 welstandscommissie	 heeft	 haar	
waardering	 uitgesproken	 over	 de	
wijze	waarop	in	het	masterplan	toe-
komstige	ontwikkelingen	in	een	ge-
zamenlijk	 kader	 worden	 opgeno-
men.	 	 Op	 advies	 van	 de	 commis-
sie	 komt	 er	 ook	 supervisie	 vanuit	
de	gemeente	op	de	ontwikkelingen,	
zodat	het	kwaliteitsniveau	en	de	sa-
menhang	gewaarborgd	zijn.	De	ont-
wikkeling	 van	 het	 Fort	 Kudelstaart	
is	niet	gekoppeld	aan	de	ontwikke-
ling	van	Vrouwentroost.	Momenteel	
wordt	wel	een	haalbaarheidsonder-
zoek	naar	de	ontwikkelmogelijkhe-
den	van	het	Fort	gedaan.	De	resul-
taten	van	dit	onderzoek	zullen	naar	
verwachting	begin	2013	worden	ge-
presenteerd.

Fotobijschrift: Chris. Gereformeerde Kerk aan de Lijnbaan ontworpen door ar-
chitect J.F.Berghoef in 1935.

Drie nieuwe gemeentelijke 
monumenten in Aalsmeer 
Aalsmeer	 -	 Het	 college	 van	 bur-
gemeester	 en	 wethouders	 heeft	
een	 drietal	 Aalsmeerse	 gebouwen	
en	 gebieden	 voorgedragen	 als	 ge-
meentelijk	 monument.	 	 Het	 betreft	
de	 Christelijk	 Gereformeerde	 Kerk	
aan	de	Lijnbaan	van	architect	Berg-
hoef,	het	trafohuisje	aan	het	Schin-
keldijkje	 van	architect	Van	Lochem	
en	het	Seringenpark	van	 tuinarchi-
tect	C.P.	Broerse	dat	wordt	voorge-
dragen	als	 ‘groen	monument’.	Wet-
houder	 Gertjan	 van	 der	 Hoeven:	
“Door	deze	gebouwen	en	het	 park	
aan	 te	wijzen	als	gemeentelijk	mo-
nument	zijn	ze	beter	beschermd.	Wij	
vinden	het	belangrijk	om	bijzonde-
re	gebouwen	en	groengebieden,	die	
van	 cultuurhistorische	 waarde	 zijn	
voor	 Aalsmeer,	 te	 behouden	 en	 te	
bewaren	voor	volgende	generaties.	
Deze	 monumenten	 dragen	 im-
mers	 bij	 aan	 de	 kwaliteit	 van	 onze	
woon-	en	leefomgeving.	We	hebben	
de	Stichting	Welstandszorg	Noord-
Holland	 gevraagd	 om	 de	 gebou-
wen	en	het	park	te	onderzoeken	en	
te	 waarderen.	 Het	 gaat	 daarbij	 om	
architectonische,-	 stedenbouwkun-
dige	 en	 cultuurhistorische	 waar-
den.	Voor	het	Seringenpark	zijn	ui-
teraard	ook	de	tuinhistorische	waar-
den	bekeken.	Hun	deskundige	oor-
deel	 is	dat	de	drie	objecten	zonder	
uitzondering	 de	 monumentensta-
tus	 verdienen.	 Ook	 onze	 gemeen-
telijke	 monumentencommissie	 on-
derschrijft	 dit.”	 Aanwijzing	 als	 mo-

nument	heeft	tot	gevolg	dat	er	door	
de	 eigenaren	 niet	 zomaar	 iets	 ver-
anderd	mag	worden	aan	de	gebou-
wen	 en	 aan	 het	 park.	 Veranderin-
gen	 kunnen	 pas	 na	 verlening	 van	
een	Monumentenvergunning	onder	
voorwaarden	uitgevoerd	worden.	

De	betrokken	eigenaren	zijn	inmid-
dels	 persoonlijk	 op	 de	 hoogte	 ge-
bracht	 van	 het	 voornemen	 van	 het	
college.	De	gemeente	Aalsmeer	telt,	
exclusief	 de	 nu	 voorgedragen	 ob-
jecten,	 inmiddels	 29	 Rijksmonu-
menten,	2	Provinciale	monumenten	
en	 39	 Gemeentelijke	 monumenten.	
Tot	 vrijdag	 7	 december	 liggen	 de	
stukken	 ter	 inzage	 in	het	 gemeen-
tehuis.	 De	 plannen	 zijn	 ook	 in	 te	
zien	 op	 de	 website	 www.aalsmeer.
nl/wonenwijkenverkeer/monumen-
ten.	 Gedurende	 de	 inzagetermijn	
kan	 iedereen	 een	 inspraakreac-
tie	indienen	bij	het	college	van	bur-
gemeester	en	wethouders.	Dat	kan	
door	een	brief	 te	schrijven	aan	het	
College	van	B&W,	Postbus	253,	1430	
AG	 Aalsmeer	 o.v.v	 aanwijzing	 mo-
numenten.	Of	een	email	verzenden	
aan	info@aalsmeer	o.v.v	van	boven-
staande	gegevens.	
Voor	 meer	 informatie	 kan	 ook	 een	
email	 gestuurd	 worden	 zoals	 hier-
boven	beschreven	of	bel	met	de	ge-
meente	 via	 0297-387575	 en	 vraag	
naar	de	beleidsmedewerker	monu-
menten	van	de	afdeling	Ruimtelijke	
Ontwikkeling.

Navigatie uit 
bestelbus weg
Aalsmeer	 -	 In	 de	 nacht	 van	 don-
derdag	1	op	vrijdag	2	november	 is	
ingebroken	in	een	langs	de	Machi-
neweg	geparkeerde	bestelbus.	Een	
raam	van	de	wagen	is	door	de	die-
ven	ingeslagen.	Gestolen	is	een	na-
vigatiesysteem.

Bromfiets uit 
schuur weg
Aalsmeer	-		In	de	nacht	van	vrijdag	
2	op	zaterdag	3	november	is	uit	een	
schuur	aan	de	Uiterweg	een	brom-
fiets	gestolen.	De	diefstal	heeft	tus-
sen	 half	 elf	 in	 de	 avond	 en	 twaalf	
uur	 ‘s	 nachts	 plaatsgevonden.	 De	
schuur	 was	 goed	 afgesloten.	 De	
bromfiets	 is	 van	 het	 merk	 Sym,	 is	
zwart	van	kleur	en	het	kenteken	 is	
FH-338-P.

Raad vanavond
Aalsmeer	-	Vanavond,	donderdag	8	
november,	vindt	alweer	de	volgende	
bijeenkomst	 van	 het	 Beraad	 en	 de	
Raad	 plaats	 in	 het	 gemeentehuis.	
De	vergaderavond	is	in	de	raadzaal	
en	begint	om	19.00	uur.	 In	het	Be-
raad	 wordt	 gesproken	 over	 de	 na-
jaarsrapportage	en	komt	de	kader-
nota	 Jeugd	 en	 Gezin	 aan	 de	 orde.	
Na	 een	 korte	 onderbreking	 wordt	
aangevangen	met	de	Raad	en	hier	
vindt	vervolgens	het	vaststellen	van	
de	 najaarsrapportage	 plaats.	 Be-
langrijkste	onderwerp	deze	avond	is	
de	behandeling	van	de	programma-
begroting	 2013.	 Spreekvolgorde	 is	
CDA,	 AB,	 VVD	 en	 PACT	 Aalsmeer.	
De	fracties	bespreken	de	inhoud	en	
mogen	 amendementen	 en	 moties	
indienen.	 In	 tweede	 termijn	 wordt	
door	het	college	een	 reactie	gege-
ven.	Na	stemming	vindt	 tot	 slot	de	
formele	besluitvorming	plaats.	Ver-
wacht	wordt	dat	de	Raad	rond	23.00	
uur	afgesloten	kan	worden.	

Inbraken in 
buurhuizen
Aalsmeer	 -	 Op	 zaterdag	 3	 no-
vember	 is	 ingebroken	 in	 twee	
naast	 elkaar	 gelegen	 woningen	
aan	de	Aalsmeerderweg.	Met	be-
hulp	van	een	tuinstoel	wisten	die-
ven	 zich	 toegang	 tot	 de	 eerste	
etage	van	het	huis	te	verschaffen.	
De	 gehele	 woning	 is	 doorzocht.	
De	dieven	zijn	er	vandoor	gegaan	
met	 een	 geldkistje,	 een	 contant	
geldbedrag	 en	 bankbescheiden.	
Ook	de	woning	er	naast	is	door	de	
inbrekers	 geheel	 doorzocht.	 Niet	
bekend	is	wat	er	is	meegenomen.	
De	 inbraken	 hebben	 tussen	 half	
vier	 in	 de	middag	 en	 kwart	 voor	
negen	 ‘s	 avonds	 plaatsgevon-
den.	 In	de	nabijheid	 van	de	hui-
zen	 heeft	 een	 buurtbewoonster	
een	 tijdje	 een,	 voor	 haar,	 onbe-
kende	witte	bestelbus	zien	staan.	
Er	 stapten	 twee	 mannen	 uit	 van	
ongeveer	28	jaar.	De	twee	zijn	ook	
een	erf	aan	de	overkant	opgelo-
pen.	Mogelijk	heeft	het	tweetal	te	
maken	met	de	inbraken.

Info over zorg
Rijsenhout	-	Op	woensdag	14	no-
vember	 om	 14.00	 uur	 houdt	 Zorg-
zaam	Rijsenhout	een	themamiddag	
in	 de	 grote	 zaal	 van	 de	 Ontmoe-
tingskerk	aan	de	Werf.	Alle	senioren	
van	 Rijsenhout	 zijn	 hartelijk	 wel-
kom!	 Het	 thema	 is:	 Zorgelijke	 ver-
anderingen	 in	 de	 Zorg.	 Deelname	
aan	de	bijeenkomst	is	gratis.	

Vervanging 
raadslid Smit
Aalsmeer	 -	 Ton	 Smit	 (CDA)	 heeft	
aangegeven	 dat	 hij	 wegens	 ziek-
te	niet	in	staat	is	te	kunnen	functi-
oneren	als	raadslid	en	hij	heeft	een	
verzoek	 ingediend	om	 tijdelijk	 ont-
slagen	te	worden	als	lid	van	de	ge-
meenteraad.	 Afgelopen	 donder-
dag	 1	 november	 is	 Martien	 Maar-
se	aangesteld	als	tijdelijk	lid	van	de	
raad	voor	de	duur	van	zestien	we-
ken.	Een	raadslid	dat	wegens	ziek-
te	 verhinderd	 is	 het	 raadslidmaat-
schap	uit	te	oefenen	kan	de	voorzit-
ter	van	de	raad	verzoeken	hem	tij-
delijk	ontslag	te	verlenen	als	uit	de	
verklaring	van	een	arts	aannemelijk	
is	dat	hij	de	uitoefening	van	het	lid-
maatschap	 niet	 na	 acht	 weken	 zal	
kunnen	 hervaten.	 De	 behandeling	
van	het	onderwerp	Vaststelling	be-
graafplaatsverordening	 Aalsmeer	
2012	 tweede	 termijn	 leverde	 don-
derdag	geen	vragen	op.	De	behan-
deling	van	het	onderwerp	verklaring	
van	 geen	 bedenkingen	 uitbreiding	
jachthaven,	 Uiterweg	 161	 in	 eer-
ste	termijn	leverde	eveneens	weinig	
vragen	 op	 en	 het	 onderwerp	 krijgt	
op	 8	 november	 2012	 een	 tweede	
termijn	 en	 kreeg	 eveneens	 raads-
brede	steun.	
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kinder- en jeugdkrant
Manouk en Roy van Jeugdcircus 
Acrobatico naar Genève! 
Aalsmeer	 -	 Manouk	 van	 den	 Ho-
ven	 en	 Roy	 Huiskens	 uit	 Aalsmeer	
vertrekken,	 samen	 met	 nog	 ze-
ven	 andere	 artiesten	 van	 Jeugd-
circus	Acrobatico,	 op	13	november	
naar	Genève	voor	opnames	van	de	
Magic	Circus	Show	2012.	De	show	
wordt	Eerste	Kerstdag	uitgezonden	
door	de	Tros.	Aan	de	Magic	Circus	
show	doen	vanuit	meerdere	landen	
artiesten	mee	met	 ieder	 twee	acts.	
Jeugdcircus	 Acrobatico	 werd	 vorig	
jaar	 voor	 het	 eerst	 gevraagd	 door	
de	 Tros.	 De	 omroep	 zag	 de	 arties-
ten	 toen	 tijdens	 de	 Jubileumshow	
voor	 het	 25-jarig	 bestaan	 van	 het	
jeugdcircus	in	de	Meerse	in	Hoofd-
dorp	en	vond	diverse	optredens	ge-
schikt	 om	 in	 te	 sturen	 voor	 de	 in-
ternationale	 show.	Manouk	en	Roy	
zijn	te	zien	in	de	fietsact	’Cops	and	
Robbers’.	 De	 artiesten	 klimmen	 als	
agenten	en	boeven	met	zijn	achten	
op	een	grote	fiets.	De	agenten	moe-
ten	 in	 de	 show	 de	 boeven	 en	 hun	
buit	 zien	 te	 vangen.	 De	 afgelopen	
weken	 hebben	 de	 negen	 artiesten	
iedere	 zondag	 specifiek	 op	 de	 op-
tredens	 voor	 Genève	 getraind.	 De	

tweede	act	die	wordt	uitgevoerd	 is	
de	 ’Magic	Box’	waarin	 een	pop	uit	
een	zwarte	doos	rolt.	De	pop	wordt	
onder	andere	door	Roy	alle	kanten	
opgegooid	en	haar	 lenigheid	wordt	
op	 de	 proef	 gesteld	 wanneer	 de	
jongens	haar	benen	alle	kanten	op-
draaien.	De	reacties	op	de	act	na	af-
loop	van	eerdere	voorstellingen	wa-
ren	veelbelovend.	

Roy	en	Manouk	hebben	er	heel	veel	
zin	in.	“Het	is	spannend	om	naar	Ge-
nève	af	te	reizen	en	leuk	om	arties-
ten	uit	andere	landen	te	ontmoeten.”	
Ze	 zeggen	 nu	 nog	 niet	 zenuwach-
tig	te	zijn,	maar	Ike	Struben,	voorzit-
ter	van	het	bestuur	bij	circus	Acro-
batico,	verwacht	dat	de	artiesten	op	
de	grote	dag	wel	nerveus	zullen	zijn.	
“Vorig	 jaar	 waren	 wij	 als	 begelei-
ding	ook	zenuwachtig	toen	de	kin-
deren	op	moesten.	Het	is	zo	indruk-
wekkend	allemaal	daar.’’	Ze	 is	trots	
dat	 van	 alle	 jeugdcircussen	 in	 Ne-
derland	Acrobatico	voor	de	tweede	
keer	 is	 gekozen.	 Het	 Magic	 Circus	
2012	wordt	25	december	om	15.30	
uur	uitgezonden	bij	de	Tros.	

Manouk en Roy van Jeugdcircus Acrobatico naar Genève! 

Winst in modder voor 
UWTC broers Gel eij n
Rijsenhout -	 Zondag	 4	 november	
ging	 de	 reis	 voor	 de	 wielrenners	
van	 UWTC	 naar	 de	 Waarderpolder	
in	Haarlem	voor	de	vierde	wedstrijd	
in	 de	 Amsterdamse	 cross	 compe-
titie.	Het	had	daar	 ’s	nachts	enorm	
geregend	en	gehageld.	Na	het	inrij-
den	 waren	 de	 renners	 reeds	 zwart	
van	de	modder	en	was	te	horen	dat	
het	meer	op	een	hardloop	wedstrijd	
leek	 dan	 een	 fietswedstrijd.	 Bij	 de	
jongste	 jeugd	 reed	 Tristan	 Geleijn	

weer	onbedreigd	naar	de	winst.	Bij	
de	oudste	jeugd	zette	Owen	samen	
met	enkele	andere	renners	de	ach-
tervolging	 in	 op	 de	 snel	 gestarte	
Yanne	Dorenbos.	

Uiteindelijk	wist	Owen	bij	Yanne	 te	
komen	 en	 op	 het	 laatste	 stuk	 kon	
Owen	 met	 een	 knappe	 sprint	 de	
winst	 opstrijken.	 De	 broers	 Geleijn	
uit	 Rijsenhout	 staan	 nu	 beide	 aan	
kop	van	het	tussenklassement.	

Voetbal l en bij  Binding Oost
Aalsmeer	-	24:	Aalsmeer	-	Bij	Bin-
ding	 Oost	 werd	 vorige	 week	 een	
voetbalwedstrijd	 gespeeld.	 Er	 wer-
den	 twee	 teams	 van	 8	 tieners	 ge-
maakt.	De	gele	en	de	rode	partij	wa-
ren	beide	uit	op	de	winst.	Met	een	
spannend	maar	sportief	potje	voet-
bal	werd	de	hele	middag	gevuld.	Af-
gewisseld	 met	 tafelvoetbal	 binnen	

en	 tafeltennissen	 binnen	 en	 bui-
ten.	In	november	en	december	wor-
den	 er	 bij	 Binding	 Oost	 binnenac-
tiviteiten	 georganiseerd.	 Een	 leuke	
woensdagmiddag	 voor	 tieners	 uit	
Aalsmeer	Oost.	De	nieuwe	kalender	
staat	 online	 op	 www.debinding.nl	
Opgeven	voor	deze	activiteiten	kan	
bij	eveline@debinding.nl.

Sint Maarten op 10 november
Rijsenhout -	 Omdat	 11	 novem-
ber	dit	jaar	op	zondag	valt	wordt	de	
jaarlijkse	traditionele	Sint	Maarten-
optocht	 op	 zaterdag	 10	 november	
gelopen.	 Drumfanfare	 Melomanie	
zal	 de	 optocht	 weer	 muzikaal	 be-
geleiden.	De	optocht	start	om	19.00	
uur	start	op	de	Werf	en	de	route,	die	
gelopen	 wordt,	 gaat	 door	 de	 Boei-
erstraat,	 Verremeer,	 Zeilhof,	 Verre-
meer;	Larkstraat,	Tjalkplein,	Draken-
straat,	 Blauwe	 Beugelstraat,	 Olym-
piastraat	en	Blauwe	Beugelstraat.

Om	 ongeveer	 19.45	 uur	 komt	 de	
stoet	 weer	 aan	 op	 de	 Werf.	 Drum-
fanfare	 Melomanie	 bestaat	 uit	 een	
gezellige	 groep	 muzikanten	 waar-
onder	veel	jeugdleden.	
Vindt	 u	 het	 ook	 leuk	 om	 een	 mu-
ziekinstrument	 te	 bespelen?	 Kom	
dan	 gerust	 eens	 langs	 op	 één	 van	
de	 oefenavonden	 op	 de	 maandag	
van	 19.00	 uur	 tot	 22.00	 uur.	 Bellen	
voor	verdere	informatie	kan	met	Kit-
ty	 v.d.	 Luit	 van	 het	 secretariaat	 via	
0297-328385.

Wal l  of Fame op Zevensprong
Rijsenhout -	Woensdag	31	augus-
tus	 kwamen	 de	 Zevensprongleer-
lingen	 met	 z’n	 allen	 naar	 de	 aula.	
Daar	 stond	 juf	 Harmien,	 directeur,	
de	jongens	en	meisjes	op	te	wach-
ten.	Het	doek	 van	het	podium	was	
dicht.	 Juf	Harmien	 vertelde	hoe	de	
Haarlemmermeer	 160	 jaar	 geleden	
is	ontstaan.	Ze	haalde	een	schep	te-
voorschijn	en	 ze	 vertelde	dat	 vroe-
ger	de	kinderen	naar	school	moes-
ten	en	vaders	en	moeders	moesten	
scheppen.	De	school	was	een	gro-
te	 stal	waar	een	 leraar	 les	gaf	aan	
honderden	kinderen.	Vroeger	waren	
er	 strenge	 straffen	 op	 school,	 zo-
als:	Als	je	 linkshandig	was,	werd	je	
op	je	vingers	getikt.	Was	je	aan	het	

praten	moest	je	in	de	hoek	met	een	
bordje	met	‘ezel’	erop.	150	Jaar	ge-
leden	 werd	 het	 schoolgebouw	 van	
de	 Zevensprong	 gebouwd,	 daarom	
is	het	dit	jaar	elke	maand	feest!	El-
ke	maand	een	andere	activiteit	met	
deze	keer	 ‘The	Wall	of	Fame’.	Deze	
activiteit	 was	 bedacht	 door	 de	 juf-
fen	 Jos	 en	 Thera,	 toen	 ze	 een	 ge-
kleurd	handje	tegenkwamen	op	in-
ternet.	De	handen	van	alle	kinderen	
zijn	op	een	groot,	witgeel	doek	van	
7	meter	 lang	en	2	meter	breed	ge-
zet.	De	volgende	activiteit	is	12	no-
vember,	wat	dat	wordt	 is	weer	een	
verrassing.
Geschreven	 door	 Denise	 en	 Mi-
chael.	Fotografie door Annika.

Sinterkl aas en pietengevol g 
onderweg naar Aal smeer!
Aalsmeer	-	Nog	maar	10	nachtjes	
slapen	en	de	goede	sint	met	al	zijn	
pieten	komen	dan	aan	in	Aalsmeer.	
Schoenen	kunnen	weer	gezet	wor-
den	 en	 de	 al	 bekende	 liedjes	 uit	
volle	 borst	 gezongen!	 Op	 zaterdag	
17	 november	 om	 14.00	 uur	 zal	 de	
stoomboot	afmeren	bij	het	grasveld-
je	bij	het	Zorgcentrum	Aalsmeer,	te	
bereiken	via	de	Kanaalstraat.	Na	de	
aankomst	gaat	het	Spaanse	gevolg	
wandelend	 door	 de	 Zijdstraat	 naar	
de	 Pepernotenmolenfabriek,	 daar-
na	naar	het	Praatjeshuis	alwaar	de	
nieuwe	burgermeester	Theo	van	Eijk	
de	sleutel	van	Aalsmeer	overdraagt	
aan	sinterklaas.
Bij	 de	 pepernotenmolenfabriek	
wordt	 een	 ballonnenwedstrijd	 ge-
houden.	 De	 pieten	 delen	 aan	 alle	
kinderen	een	ballon	met	een	kaartje	
uit	welke	tegelijk	los	wordt	gelaten.	
Natuurlijk	 zijn	 er	 mooie	 prijzen	 te	
winnen!	Er	is	vernomen	dat	de	pie-
ten	heel	druk	bezig	zijn	met	allerlei	
goocheltrucs.	Deze	 laten	de	pieten	

graag	zien	in	de	burgerzaal	van	het	
praatjeshuis.	Ook	wordt	een	cursus	
dansen	gegeven,	trek	je	beste	gym-
schoenen	aan!	De	Sint	is	er	om	on-
geveer	 15.00	 uur	 en	 alle	 kinderen	
(en	 ouders	 natuurlijk)	 zijn	 welkom	
in	het	praatjeshuis	op	het	Raadhuis-
plein!	 Sinterklaas	 heeft	 een	 eigen	
website	waarop	alle	informatie	is	te	
vinden:	sinterklaasinaalsmeer.nl.	

Vrij dag bezoek vanuit de 
Wit-Russische ambassade
Aalsmeer	 -	 Bij	 de	 aankomst	 van	
de	groep	Tsjernobyl	kinderen	op	28	
september	 zou	 de	 Wit-Russische	
ambassadeur	 ter	 begroeting	 aan-
wezig	zijn.	
Helaas	 moest	 mevrouw	 Gritsen-
ko	 toen	 wegens	 ziekte	 verstek	 la-
ten	gaan.Toch	wil	zij	graag	de	groep	
kinderen	ontmoeten	op	basisschool	
De	 Wegwijzer.	 Zij	 heeft	 aangege-

ven	 de	 juf,	 de	 tolk	 en	 de	 kinderen	
aan	het	werk	te	willen	zien	en	hun	
belevenissen	 tot	 nu	 toe	 te	 verne-
men.	Op	vrijdagmorgen	9	november	
om	 11.00	 hoopt	 zij	 zich	 op	 school	
te	melden.	Zij	zal	zowel	door	 leden	
van	de	Stichting	Tsjernobyl	Kinderen	
Aalsmeer	(STKA)	als	door	een	afge-
vaardigde	van	het	gemeentebestuur	
welkom	worden	geheten.

Handbalcompetitie meisjes
Fiqas C1 duidel ij k sterker
Aalsmeer	 -	 Afgelopen	 zaterdag	
moesten	de	meisjes	C1	 van	FIQAS	
Aalsmeer	 hun	 tweede	 wedstrijd	
van	 het	 zaalseizoen	 in	 de	 Bloem-
hof	 handballen	 tegen	 Volendam.	
Zoals	bekend	een	geduchte	tegen-
stander.	Het	C1	team	bestaat	uit	de	
keepers	Samantha	en	Kalina	en	de	
veldspeelsters	Maxine,	Anouk,	Lisa,	
Kaylee,	Wendy,	Rose,	Kirsten,	Nina,	
Larissa	en	Gwen	en	zij	waren	goed	
voorbereid.	Samantha	ging	de	eer-
ste	 10	 minuten	 van	 de	 eerste	 helft	
keepen	en	daarna	Kalina.	De	verde-
diging	van	Aalsmeer	zat	goed	dicht	
waardoor	het	in	de	eerste	helft	gelijk	
op	ging.	Anouk	scoorde	een	aantal	
keer	mooi	vanuit	de	tweede	lijn.	En	
ook	wisten	de	speelsters	van	de	C1	
de	cirkelloopster	Rose	heel	goed	te	

vinden.	 Met	 een	 mooie	 beweging	
vanuit	de	hoek	speelde	Wendy	zich	
erg	goed	vrij.	Ook	heeft	Gwen	goede	
schijnbewegingen	 gemaakt	 waar-
uit	 ook	 nog	 een	 aantal	 doelpun-
ten	 zijn	 gevallen.	 Kirsten,	 die	 van-
uit	de	D-jeugd	komt,	wist	zich	in	de	
C1	ook	goed	staande	te	houden	en	
ook	Kaylee,	die	pas	sinds	dit	seizoen	
in	 dit	 team	 handbalt,	 liet	 zich	 dui-
delijk	 zien	 en	 had	 mooie	 acties.	 In	
de	 tweede	helft	 zat	de	verdediging	
echt	 potdicht	 waardoor	 de	 meiden	
uitliepen	op	Volendam.	Met	Maxine	
en	Larissa	op	de	hoek	die	zich	goed	
aanboden	voor	de	opbouw	was	het	
een	hele	leuke	wedstrijd	om	naar	te	
kijken.	De	uitslag?	FIQAS	Aalsmeer	
was	duidelijk	sterker:	19-10	voor	de	
meiden	C1!

Stroopwafel s bakken op markt
Aalsmeer	 -	 Afgelopen	 week	 was	
het	 herfstvakantie.	 Het	 program-
ma	was	goed	voorbereid	en	er	zijn	
verschillende	 uitstapjes	 geweest.	
Een	 dagje	 naar	 het	 Amsterdamse	
Bos	 om	 herfstbladeren	 en	 takken	
te	 zoeken	 om	 daarna	 een	 mobiel	

te	 maken.	 En	 ook	 zijn	 de	 kinderen	
van	buitenschoolse	opvang	Solidoe	
de	Dolfijn	naar	de	markt	gegaan.	Bij	
de	 stroopwafel	 kraam	 mochten	 ze	
zelf	(met	een	beetje	hulp)	hun	eigen	
stroopwafel	maken!	En	daarna	 lek-
ker	oppeuzelen	natuurlijk!

Ontbij ten op CBS Immanuël
Rijsenhout –	 Alle	 leerlingen	 van	
de	 Immanuëlschool	 werden	 in	 de	
week	van	Het	Nationaal	Schoolont-
bijt	getrakteerd	op	een	heerlijk	ont-
bijtje.	Elk	jaar	doen	zo’n	2500	scho-
len	in	het	hele	land	mee	en	dit	jaar	
dus	 ook	 weer	 de	 Immanuëlschool.	
Samen	 met	 de	 juffen	 en	 meesters	
hebben	 de	 kinderen	 gesmuld	 van	
heerlijke	broodjes	en	de	vele	soor-
ten	beleg.	Naast	het	feit	dat	het	ont-
bijt	 lekker	 is	 hebben	de	 leerkrach-

ten	verteld	dat	het	vooral	ook	goed	
is	 om	 je	 dag	 met	 een	 voedzaam	
ontbijt	 te	 beginnen.	Dit	 jaar	maak-
te	de	school	niet	gebruik	van	weg-
werpservies,	 maar	 namen	 de	 leer-
lingen	zelf	hun	bord,	bestek	en	be-
ker	mee.	Dit	met	het	oog	op	het	mi-
lieu!	Ook	heeft	de	school	ervoor	ge-
zorgd	dat	het	overgebleven	voedsel	
goed	terecht	is	gekomen.	Dank	aan	
de	sponsoren	die	dit	ontbijt	mogelijk	
hebben	gemaakt.

Shiromi geniet zichtbaar van haar ontbijt.

Win 4 kaarten voor Sint & Diego
Aalsmeer	 -	 Wil	 jij	 graag	 naar	 de	
nieuwe	bioscoopfilm	van	Sint	&	Di-
ego?	 Kom	 dan	 kleuren	 bij	 Shoeby	
Aalsmeer	 op	 woensdagmiddag	 14	
november!	

Speciaal	 voor	 alle	 kids	 organiseert	
Shoeby	 Aalsmeer	 woensdag	 een	

Sint	&	Diego	kleurmiddag.	Kom	een	
prachtige	 Sint	 &	 Diego	 kleurplaat	
kleuren	 en	 maak	 kans	 op	 4	 gra-
tis	 kaarten	 voor	 de	 speciale	 Shoe-
by	 voorstellingen	 van	 de	 film	 Sint	
&	Diego	op	zondagochtend	25	no-
vember.	Shoeby	bevindt	zich	aan	de	
Zijdstraat	34-36	in	het	centrum.
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Speelavond DES
Rijsenhout	-	Op	donderdag	15	no-
vember	houdt	buurtvereniging	Door	
Eendracht	 Sterk	 voor	 liefhebbers	
weer	 een	 speelavond.	 Klaverjassen	
en	domineren	staan	op	het	program-
ma.	Vanaf	19.30	uur	worden	de	kaar-
ten	verdeeld	in	dorpshuis	De	Reede	
aan	de	Schouwstraat.	Het	klaverjas-
sen	op	18	oktober	is	gewonnen	door	
Janna	Eveleens	met	5469	punten,	op	
twee	Nico	Sneeuw	met	5425	punten	
en	 de	 beste	 domineer-speler	 bleek	
mevrouw	 v.d.	 Laarse	 met	 7	 schrap-
pen,	mevrouw	Heemskerk	volgde	op	
de	voet	met	9	schrappen.

Sjoelcompetitie 
bij BV Oostend
Aalsmeer	 -	Op	donderdag	15	no-
vember	 kunnen	 liefhebbers	 gezel-
lig	 komen	 sjoelen	 bij	 buurtvereni-
ging	Oostend.	 Leden	 van	de	 sjoel-
vereniging	in	Rijsenhout	komen	ook	
langs.	Er	wordt	gesjoeld	in	Het	Mid-
delpunt	in	de	Wilhelminastraat	van-
af	20.00	uur.	De	zaal	gaat	om	19.30	
uur	open.	Het	sjoelen	op	1	novem-
ber	 is	 gewonnen	 door	 Siem	 Kooy	
met	1849	punten,	gevolgd	door	Jan	
Joore	 met	 1834	 punten	 en	 Lineke	
van	Brakel	met	1829	punten.	

Bets wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere	 donderdag-
middag	 is	er	voor	55+	een	gezelli-
ge	 kaartmiddag	 in	 het	 Dorpshuis.	
Klaverjassen	 en	 jokeren	 staan	 op	
het	programma.	Er	 is	ook	gelegen-
heid	 voor	 rummicub	 en	 hartenja-
gen.	 Kaartliefhebbers	 zijn	 welkom	
van	13.30	tot	16.30	uur.	Op	donder-
dag	1	november	is	het	klaverjassen	
gewonnen	door	Bets	Romkema	met	
5387	punten,	gevolgd	door	Henk	de	
Jong	 met	 5297	 punten	 en	 op	 drie	
Jaap	Spaargaren	met	5094	punten.	
Bij	het	jokeren	behaalde	Janny	Lub-
bert	met	132	punten	de	hoogste	eer.	
Op	twee	Bets	Teunen	met	204	pun-
ten.	 Voor	 inlichtingen:	 Mevrouw	 R.	
Pothuizen,	tel.	0297-340776.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
De	 volgende	 soosmiddag	 van	 de	
OVAK	 is	 op	 woensdag	 14	 novem-
ber	vanaf	14.00	uur	in	het	Parochie-
huis	 in	 de	 Gerberastraat.	 Het	 kla-
verjassen	op	31	oktober	 is	gewon-
nen	door	Wim	Spring	in	’t	Veld	met	
5384	 punten,	 op	 de	 voet	 gevolgd	
door	Jan	Alderden	met	5381	punten	
en	op	drie	Anton	van	de	Polder	met	
5264	punten.

Jan en Joost 
sterk koppel
Aalsmeer	 -	 Maandag	 12	 november	
staat	weer	een	koppelspeelavond	op	
het	 programma	 van	 buurtvereniging	
Oostend.	Er	wordt	gekaart	in	Het	Mid-
delpunt	 in	de	Wilhelminastraat	 vanaf	
20.00	uur.	Om	19.30	uur	gaat	de	zaal	
open	 en	 staan	 koffie	 en	 thee	 klaar.	
Het	 koppelkaarten	 op	 29	 oktober	 is	
gewonnen	door	het	duo	Jan	Alderden	
en	 Joost	 Tameris	 met	 5776	 punten,	
gevolgd	 door	 Emmy	 en	 T.	 Buwalda	
met	5588	punten	en	op	drie	G.	Pres-
ser	en	K.	Kooiman	met	5103	punten.

Ouderensoos bij 
BV Oostend
Aalsmeer	-	Donderdag	15	novem-
ber	 wordt	 de	 volgende	 speelmid-
dag	van	de	ouderensoos	bij	buurt-
vereniging	 Oostend	 gehouden.	 Er	
wordt	gekaart	 in	 ’t	Middelpunt	aan	
de	Wilhelminastraat	vanaf	14.00	uur.	
De	zaal	gaat	om	13.30	uur	open.	Het	
55+	kaarten	op	1	november	 is	ge-
wonnen	 door	 mevrouw	 Koopman	
met	5290	punten,	gevolgd	door	me-
vrouw	 v.d.	 Broek	 met	 5089	 punten	
en	de	heer	Bleeker	met	5079	pun-
ten.	Bij	het	rummicuppen	behaalde	
mevrouw	Valentijn	de	hoogste	eer.

Bas winnaar 
dartavond
Aalsmeer	-	Op	dinsdag	6	november	
was	het	weer	een	gezellige	boel	 tij-
dens	de	dartavond	in	Het	Middelpunt	
in	de	Wilhelminastraat.	Op	nummer	1	
is	Bas	Dolk	geëindigd,	op	twee	Mo-
nique	Rademaker	en	op	drie	Kees	de	
Langen.	Aanstaande	dinsdag	13	no-
vember	 is	 de	 volgende	 dartavond.	
Liefhebbers	 zijn	 van	 harte	 welkom.	
Zoals	 iedere	 week	 is	 de	 aanvang	
20.00	uur.

Zaterdag 10 november
AALSMEER
Monnickendam	1	-	Aalsmeer	1	 14.30	u
Monnickendam	2	-	Aalsmeer	2	 11.30	u
Aalsmeer	4	–	Terrasvogels	1	 12.00	u
Aalsmeer	5	–	VEW	5	 14.30	u
Aalsmeer	6	–	Buitenveldert	5	 14.30	u
Aalsm./RKAV	Vet.1	–	SCW	Vet.3	 14.30	u

Vrouwen
DVVA	VR	4	-	Aalsmeer	VR.1	 14.30	u

RKAV
Aalsm./RKAVVet.1	–	SCW	Vet.3	 14.30	u

Meisjes
RKAV	MA.1	–	Ouick1890	AFC	MA.1	12.30	u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United	A1	–	SCW	A1	 14.30	u
IJmuiden	A2	-	J.A.United	A2	 12.00	u
J.A.United	B1	–	EDO	B1	 14.30	u
AMVJ	B1	-	J.A.United	B2	 12.30	u
Amstelveen	C1	-	J.A.United	C1	 12.15	u
Alliance’22	C3	-	J.A.United	C2	 12.30	u
J.A.United	C3	–	Zwanenburg	C2	 14.30	u
J.A.United	C4	–	Hoofddorp	C	10	 12.30	u
De	Dijk	C2	-	J.A.United	C5	 12.30	u

Pupillen
J.A.United	D1	–	Zwanenburg	D1	 11.30	u
Swift	D4	-	J.A.United	D2	 9.00	u
J.A.United	D3	–	Abcoude	D3	 11.15	u
RAP	D3	-	J.A.United	D4	 9.30	u
J.A.United	D5	–	Hoofddorp	D9	 11.15	u
UNO	D5	-	J.A.United	D6	 10.00	u
AFC	E5	-	J.A.United	E1	 9.00	u
CTO’70	E1	-	J.A.United	E2	 11.00	u
J.A.United	E3	–	Swift	E3	 11.00	u
Swift	E4	-	J.A.United	E4	 9.00	u
RKDES	E3	-	J.A.United	E5	 11.00	u
J.A.United	E6	–	RCH	E3	 9.30	u
J.A.United	E7	–	Overbos	E7	 11.00	u
J.A.United	E8	–	OlympiaHaarl.	E5	 9.30	u
J.A.United	E9	–	RKDES	E4	 11.00	u
J.A.United	E10	–	Overbos	E	10	 9.30	u
DIOS	E	13	-	J.A.United	E11	 8.30	u
Buitenveldert	E8	-	J.A.United	E	12	 14.30	u
J.A.United	F1	–	Ouderkerk	F1	 9.00	u
J.A.United	F2	–	RKDES	F1	 9.00	u
J.A.United	F3	–	Sporting	Almere	F6	 9.00	u
Amstelveen	F3	-	J.A.United	F4	 9.00	u
J.A.United	F5	–	AFC	F10	 9.00	u
Hillegom	F8	-	J.A.United	F6	 9.00	u
Weesp	F6	-	J.A.United	F7	 10.15	u
Muiden	F2	-	J.A.United	F8	 10.00	u
RKAVIC	F4	-	J.A.United	F9	 9.00	u
Abcoude	F7	-	J.A.United	F10	 12.00	u

Meisjes
J.A.United	MB.1	–	Hoofddorp	MB.2	 14.30	u
J.A.United	MB.2	–	Waterwijk	MB.2	 12.30	u
J.A.United	MC.1	–	Nw.Sloten	MC.1	 11.00	u
SCW	MD.1	-	J.A.United	MD.1	 11.00	u
Pancratius	MD.2	-	J.A.United	MD.2	 15.00	u
DIOS	ME.2	-	J.A.United	ME.1	 9.00	u

RKDES
Pupillen
Zuidoost	United	D2	-	RKDES	D1	 12.00	u
RKDES	D2	–	Roda’23	D8	 9.30	u
Kon.HFC	D9	-	RKDES	D3	 12.30	u
RKDES	E1	–	Buitenveldert	E3	 9.30	u
AMVJ	E1	-	RKDES	E2	 10.45	u
RKDES	E3	–	J.A.United	E5	 11.00	u
J.A.United	E9	-	RKDES	E4	 11.00	u

RKDES	E5	–	Sp.Martinus	E6	 9.30	u
RKDES	E6	–	Zandvoort	E7	 11.00	u
KDO	E5	-	RKDES	E7	 11.00	u
J.A.United	F2	-	RKDES	F1	 9.00	u
RKDES	F2	–	AFC	F8	 9.30	u
RKDES	F3	–	Sporting	Almere	F8	 11.00	u
Legm.vogels	F9	–	RKDES	F4	 12.30	u
Sp.Martinus	F7	-	RKDES	F5	 13.15	u
RKDES	F6	–	KDO	F5	 9.30	u
RKDES	F7	–	KDO	F6M	 9.00	u

Vrouwen
Rohda’76	VR.1	-	RKDES	VR.1	 13.15	u
RKDES	VR.2	–	SCW	VR.1	 11.00	u

SCW
Kadoelen	1	-	SCW	1	 14.30	u
SCW	2	–	RKAVIC	3	 12.00	u
SCW	3	–	CSW	5	 14.00	u
BSM	2	-	SCW	4	 14.30	u
HBC	Vet.	1	-	SCW	Vet.1	 15.00	u
SCW	Vet.2	–	Sp.Martinus	Vet.1	 14.00	u
Aalsm/RKAV.Vet.	1	-	SCW	Vet.3	 14.30	u

Junioren
J.A.United	A1	-	SCW	A1	 14.30	u
VVC	B3	-	SCW	B1	 14.30	u
DSK	C1	-	SCW	C1	 11.30	u
SCW	C2	–	RKAVIC	C1	 11.30	u

Pupillen
Hoofddorp	D6	-	SCW	D1	 11.30	u
SCW	D2	–	Hoofddorp	D	11	 9.30	u
Sp.Martinus	4	–	SCW	E2	 9.00	u
SCW	E3	–	VVC	E	11	 9.30	u
SCW	F1	–	SportingAlmere	F7	 9.30	u
Roda’23	F6	-	SCW	F2	 13.15	u	
Overbos	F8	-	SCW	F3	 9.00	u
SCW	F4	–	VVA/Spartaan	F6	 9.30	u

Vrouwen
RKDES	VR.2	-	SCW	VR.1	 11.00	u

Meisjes
TABA	MB.1	-	SCW	MB.1	 13.00	u
SCW	MD.1	–	J.A.United	MD.1	 11.00	u
SCW	ME.1	–	Nieuw	Sloten	ME.2	 9.30	u

Zondag 11 november
RKAV
Zuidoost	United	1	-	RKAV	1	 15.00	u
RKAV	2	–	Ouderkerk	2	 11.00	u
RKAV	3	–	RKDES	5	 11.30	u
Argon	3	–	RKAV	5	 11.00	u
Ouderkerk	5	-	RKAV	6	 14.00	u

Vrouwen
VVC	VR.1	–	RKAV	VR.1	 12.00	u

RKDES
RKDES	1	-	Houten	1	 14.00	u
RKDES	2	–	Houten	2	 11.00	u
RKDES	3	–	Swift	3	 12.00	u
Pancratius	5	–	RKDES	4	 13.00	u
RKAV	3	–	RKDES	5	 11.30	u
RKDES	6	–	Nautilus	6	 14.00	u
RKDES	7	–	Velsen	12	 12.00	u

Junioren
Sp.Martinus	A1	-	RKDES	A1	 12.00	u
Overbos	B1	-	RKDES	B1	 14.30	u
RKDES	B2	–	Roda’23	B3	 12.00	u
Waterwijk	C1	-	RKDES	C1	 11.00	u
Buitenboys	C5	–	RKDES	C2	 11.00	u
RKDES	C3	–	Waterwijk	C8	 10.00	u

Foto: Jaap Maars

Wedstrijden Veldvoetbal

ZABO zaalvoetbalcompetitie
Lemo Gaat Los op dreef 
Aalsmeer	 -	 De	 vierde	 speelronde	
van	de	plaatselijke	ZABO	zaalvoet-
balcompetitie	 werd	 verspeeld	 op	
zaterdag	 3	 november.	 De	 vijf	 wed-
strijden	vonden	plaats	 in	hal	2	 van	
sporthal	de	Bloemhof.	De	openings-
wedstrijd	 ging	 tussen	 Pottenshop	
en	Odido.	De	hekkensluiter	 van	de	
ZABO	 ranglijst	 kreeg	opnieuw	een	
nederlaag	 toebedeeld.	 Het	 team	
van	Odido	won	de	partij	met	de	cij-
fers	van	10-3.	Vervolgens	trad	Piller	
Sport	aan	tegen	Heemhorst	Water-
sport.	 Dit	 duel	 bleef	 lang	 behoor-
lijk	spannend.	Bij	de	rust	leidde	Pil-
ler	Sport	met	2-1.	 In	het	begin	van	
de	 tweede	 helft	 zorgde	 koploper	
voor	een	marge	van	twee	goals	(3-
1).	Hierna	 liepen	de	Kudelstaarters	
uit	naar	een	ruime	5-1	voorsprong.	
In	de	blessuretijd	van	deze	wedstrijd	
wist	Heemhorst	Watersport	de	stand	
draaglijker	te	maken	door	tweemaal	
te	scoren.	Eindstand	5-3	in	het	voor-
deel	 van	 Piller	 Sport.	 Mark	 Pothui-
zen	maakte	drie	doelpunten	en	Cas	
Verschueren	trof	tweemaal	het	doel.	

De	derde	wedstrijd	van	het	avond-
je	ZABO	was	de	partij	tussen	Lemo	
Gaat	Los	en	Amsec	Beveiliging.	Bij	
de	wissel	gaf	het	scorebord	3-0	aan	
voor	 Lemo	 Gaat	 Los.	 In	 de	 tweede	
helft	heeft	de	ploeg	de	voorsprong	
vakkundig	uitgebouwd	en	won	ten-
slotte	 het	 duel	 zeer	 ruim	 met	 7-0.	
Tijdens	de	vierde	speelronde	viel	er	
één	gelijkspel	te	noteren.	Choekie’s	
Hairsalon	en	Polish	Shooter	deelden	
netjes	de	punten	door	4-4	gelijk	 te	
spelen.	Het	slotakkoord	was	voor	de	
teams	van	FC	East	Europe	en	LEMO	
en	 dit	 eindigde	 met	 de	 cijfers	 van	
4-6	voor	LEMO.

Stand:Piller	 Sport	 4-10,	 Odido	 4-9,	
LEMO	 4-9,	 Polish	 Shooter	 4-7,	 LE-
MO	 Gaat	 Los	 4-5,	 FC	 East	 Europe	
4-5,	 Choekie’s	 Hairsalon	 4-5,	 Am-
sec	Beveiliging	4-3,	Heemhorst	Wa-
tersport	4-2,	Pottenshop	4-0.	De	vijf-
de	speelronde	volgt	op	zaterdag	17	
november	 aanstaande,	 wederom	
in	 sporthal	 de	 Bloemhof,	 aanvang	
18.30	uur.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Joost Roos gooit 120 uit
Kudelstaart - De	afgelopen	speel-
avond	van	de	Poel’s	Eye	was	de	vier-
de	van	het	seizoen.	Er	staan	dit	sei-
zoen	 nog	 elf	 speelavonden	 op	 de	
agenda.	Ook	staan	er	nog	eens	drie	
zaterdag	 toernooien	 op	 de	 rol,	 na-
melijk	de	Kudelstaart	Open	en	twee	
keer	 een	 koppel	 toernooi	 (gewoon	
en	 ‘blind’)	Er	 is	dus	nog	genoeg	 lol	
te	beleven	op	dartsgebied.	Iedereen	
die	drie	dartspijlen	in	zijn	bezit	heeft	
kan	 aan	 één	 van	 deze	 darts	 activi-
teiten	 meedoen.	 Bij	 de	 Poel’s	 Eye	
zijn	nieuwelingen	van	harte	welkom.	
Op	de	afgelopen	speelavond	waren	
precies	32	darters.	Zodoende	kon	de	
speelavond	beginnen	met	acht	pou-
les	met	vier	darters.	Zestien	darters	
gingen	naar	de	A	ronde,	namelijk	de	
nummers	één	en	twee	uit	de	poule.	

De	overige	zestien	gingen	naar	de	B	
ronde.	Alle	darters	speelden	vervol-
gens	een	tussen	ronde	wedstrijd.	De	
winnaars	gingen	naar	de	winnaars-
ronde,	en	de	verliezers	naar	de	ver-
liezerronde.	Zodoende	waren	er	uit-
eindelijk	 vier	 niveaus	 met	 precies	
acht	darters.	In	de	A	winnaarsronde	
streek	 Danny	 Zorn	 voor	 de	 tweede	
keer	op	rij	de	hoogste	eer	op.	Zijn	te-
genstander	 in	de	finale	was	Gerard	
van	 de	 Weijden,	 de	 laatste	 andere	
winnaar	 vóór	 Danny.	 Tjitte	 Miede-
ma	en	Marco	Cornelisse	waren	ook	
in	grote	vorm,	zij	bereikten	knap	de	
halve	finale	van	het	hoogste	niveau.	
In	 de	 A	 verliezerronde	 won	 ‘good	
old’	Jeroen	van	den	Helder	de	fina-
le	van	stuntman	Albert	Geleijn,	 ter-
wijl	Ilona	Bak	en	Remco	Pannekoek	

 Prijs voor Joost Roos: De hoogste uitgooi van de avond. 

de	finales	net	misliepen.	De	darters	
die	 de	 A	 ronde	 waren	 misgelopen	
gingen	in	de	B	ronde	op	zoek	naar	
eerherstel.	Zo	had	Joost	Roos	al	een	
prijs	te	pakken	vóór	de	finale	van	de	
B	winnaarronde.	Met	120	had	hij	de	
hoogste	uitgooi	van	de	avond.	In	de	
finale	kon	hij	dat	kunststukje	echter	
niet	herhalen	en	moest	hij	zijn	meer-
dere	erkennen	in	Andre	van	de	Niet.	
Rinus	 Jurka	 en	 Peter	 van	 de	 Laar-
se	bereikten	in	deze	ronde	knap	de	
halve	finale.	De	finalisten	van	de	B	
winnaarronde	 van	 de	 vorige	 speel-
avond,	Michel	van	Galen	en	Gilbert	
van	Eijk,	strandden	deze	keer	 in	de	
kwartfinale,	net	als	John	Guldemond	
en	Huib	Gootjes.	 In	 de	B	 verliezer-
ronde	ondervond	Rick	Fransen	voor	
het	eerst	de	voordelen	van	het	vier	
niveau	 systeem.	 Na	 wat	 verliespar-
tijen	 raakte	 hij	 toch	 in	 de	 ‘winning	
mood’	en	bereikte	alsnog	de	finale.	
Het	 was	 echter	 Rene	 Kruit	 die	 het	
overwinningsgebaar	 mocht	 maken.	
Jan	 Berk	 en	 Wilco	 van	 Det	 bereik-
ten	 in	 deze	 ronde	 de	 halve	 finale.	
En	 hierbij	 waren	 alle	 winnaars	 be-
kend.	Er	waren	nog	wel	twee	optio-
nele	prijzen,	maar	bij	de	spellen	‘De	
Mystery	 Out’	 en	 ‘de	 Triple	 Pot’	 wa-
ren	geen	winnaars	waardoor	het	be-
drag	van	beide	spellen	weer	iets	op-
liep.	 Naast	 prijzen,	 in	 de	 vorm	 van	
prachtige	 planten,	 waren	 er	 ook	
punten	 voor	 de	 ranglijst	 te	 verdie-
nen.	Koploper	van	de	Poel’s	Eye	na	
vier	speelavonden	is	Ilona	Bak,	met	
als	 meest	 directe	 belagers	 Ronald	
Baars	 en	 Tom	 Keijzer.	 Ook	 leeft	 de	
‘strijd’	om	een	Top	Tien	klassering	bij	
de	 Poel’s	 Eye	 altijd	 sterk.	 De	 stand	
is	echter	alleen	van	belang	voor	de	
regelmatig	komende	darters	en	mag	
geen	 belemmering	 zijn	 voor	 degen	
die	 een	 enkele	 keer	 willen	 komen.	
Van	 te	 voren	 opgeven	 of	 lidmaat-
schap	 is	 absoluut	 niet	 noodzake-
lijk,	iedereen	is	welkom.	De	volgen-
de	speelavond	 is	morgen,	 vrijdag	9	
november,	in	het	Dorpshuis	van	Ku-
delstaart.	
De	 inschrijving	 sluit	 om	 19.45	 uur,	
deelname	kost	vier	euro	en	de	mini-
mum	leeftijd	is	15	jaar.	

Voetbal op zaterdag
Aalsmeer niet langs H.B.O.K. 
Aalsmeer	 -	 VVAalsmeer	 heeft	 zijn	
eerste	nederlaag	te	pakken	dit	sei-
zoen.	 Onder	 leiding	 van	 scheids-
rechter	 Pieter	 de	 Jong	 hebben	
Aalsmeer	 en	 H.B.O.K.	 de	 125	 toe-
schouwers	 afgelopen	 zaterdag	 een	
leuke	 wedstrijd	 voorgeschoteld.	
Aanvallen	 wanneer	 het	 kon	 en	 in	
een	 hoog	 tempo	 op	 een	 goed	 be-
speelbare	grasmat	liet	men	zien	dat	
het	 in	 de	 top	 meedraait.	 H.B.O.K.	 ,	
achterin	 solide	 spelend	 en	 voor-
in	met	de	snelle	 spitsen	Jesse	An-
noh-Wijnaar	 en	 Edward	 Peters	 en	
de	 bewegelijke	 Koen	 van	 Haaren	
daartussen,	 speelde	 in	de	beginfa-
se	 afwachtend.	 De	 eerste	 minuten	
waren	voor	Aalsmeer	.	In	de	4e	mi-
nuut	kreeg	Thomas	Harte	een	kans	
op	een	vrije	trap	van	Chico	van	Soe-
len.	Zijn	inzet	werd	goed	door	kee-
per	 Yort	 Willems	 verwerkt.	 Wat	 al-
le	wedstrijden	gebeurt,	kwam	nu	al	
in	de	6e	minuut.	Een	vrije	trap	voor	
H.B.O.K.,	de	eerste	keer	in	de	buurt	
van	 het	 Aalsmeer	 doel,	 werd	 hard	
ingeschoten	 door	 Henk	 Abercrom-

bie.	De	doorgeschoten	bal	werd	niet	
goed	 verwerkt	 door	 doelman	 Ray	
Smidt.	De	Aalsmeer	defensie	stond	
vastgenageld	aan	de	grasmat	en	de	
doorgelopen	Koen	van	Haaren	kon	
de	 bal	 moeiteloos	 inschieten,	 0–1.	
Aalsmeer	 combineerde	 goed.	 Ach-
terin	waren	er	Burak	Sitil	en	Chico	
van	 Soelen,	 die	 zijn	 directe	 tegen-
stander	Jesse	Annoh-Wijnaar	geen	
centimeter	 ruimte	 gaf	 en	 ook	 aan-
vallend	 goed	 opkwam.	 Voorin	 was	
het	 weer	 Peter	 Neuvel,	 die	 bergen	
werk	verzette	en	soms	ook	achter-
in	te	vinden	was.	Maar	bij	zijn	scho-
ten	op	doel	in	de	19e	en	22e	minuut	
ontbrak	het	geluk	en	gingen	tot	op-
luchting	 van	 keeper	 Yort	 Willems	
net	 naast.	 H.B.O.K.	 speelde	 goed	
gegroepeerd	 voetbal	 en	 was	 snel	
in	 de	 counters.	 Met	 soms	 vijf	 man	
voorin	moest	Aalsmeer	verdedigend	
alle	zeilen	bijzetten	om	het	gevaar	te	
beteugelen.	 Het	 publiek	 vermaak-
te	zich	best.	Aalsmeer	scoorde	kort	
achter	elkaar	genoeg	corners,	maar	
geen	doelpunten.	Een	vrije	trap	van	

Burak	 Sitil	 in	 de	 41e	 minuut	 werd	
gelukkig	 voor	 H.B.O.K.	 van	 rich-
ting	 veranderd	 en	 leverde	 alleen	
maar	een	corner	op.	Vrij	onverwacht	
kwam	 Aalsmeer	 in	 de	 44e	 minuut	
toch	op	1–1.	Uit	 een	 vrije	 trap	 van	
Chico	 van	 Soelen	 kopte	 Wouter	
Kloes	 in	eigen	doel.	Een	 leuke	op-
steker	net	voor	rust	en	geheel	ver-
diend.	 De	 tweede	 helft	 begon	 met	
een	wissel:	Bart	de	Jong	voor	Mitch	
van	 Geldorp.	 Een	 gespeelde	 over-
treding	 van	 doelman	 Yort	 Willems	
kostte	Calvin	Koster	een	gele	kaart.	
Aalsmeer	ging	voor	de	drie	punten	
en	nam	daarmee	ook	risico’s.	Twee	
corners	op	rij	 in	de	53e	minuut	 le-
verde	niets	op.	Hoe	simpel	het	wel	
kan	liet	H.B.O.K.	zien	in	de	56e	mi-
nuut.	 Een	 goed	 uitgespeelde	 kans	
bracht	 Koen	 van	 Haaren	 vrij	 voor	
doel.	Zijn	strakke	schot	in	de	korte	
hoek	 liet	 Ray	 Smidt	 kansloos,	 1–2.	
Een	schot	met	het	gevreesde	linker-
been	van	Peter	Neuvel	in	de	60e	mi-
nuut	 ging	 rakelings	 naast.	 70e	 mi-
nuut	 wissel:	 Tom	 Doeswijk	 voor	
Thomas	Harte.	Anthony	Servinus	di-
rigeerde	Burak	Sitil	weer	in	de	spits	
en	 achterin	 ging	 Aalsmeer	 één	 op	
één	spelen.	Het	bracht	wel	veel	druk	
op	het	doel	van	H.B.O.K.	en	ook	de	
vele	 overtredingen	 van	 H.B.O.K.	
hielden	 het	 spel	 op.	 De	 vrije	 trap-
pen	van	Burak	Sitil	waren	wel	hard	
en	 gevaarlijk,	 maar	 het	 doel	 werd	
niet	gevonden.	Ook	H.B.O.K.	kwam	
er	soms	gevaarlijk	uit,	maar	kon	het	
net	 niet	 meer	 vinden.	 83e	 minuut	
wissel:	 Mark	 Ruessink	 voor	 Stefan	
van	der	Dussen.	Aalsmeer	vocht	wat	
het	waard	was	de	laatste	10	minu-
ten.	De	verdiende	gelijkmaker	zat	er	
niet	meer	in.	Aan	het	vertoonde	spel	
lag	het	niet.	Dus	afsluiten	en	de	blik	
weer	op	komende	zaterdag	10	no-
vember.	Dan	speelt	Aalsmeer	uit	te-
gen	Monnickendam.	Aanvang	14.30	
uur.	 Locatie:	 Sportpark	 Marktgouw	
aan	de	Cornelis	Dirkszlaan	116	b	in	
Monnickendam.	

Jack van Muijden 

Aalsmeer	 -	 De	 dames	 van	 FIQAS	
Aalsmeer	moesten	zaterdagavond	3	
november	naar	Amsterdam	voor	een	
confrontatie	 met	 de	 nummer	 twee	
uit	de	eredivisie	V.O.C.	Ze	wisten	dan	
ook	dat	het	een	moeilijke	wedstrijd	
zou	worden,	maar	begonnen	voort-
varend:	1-2.	Daarna	kwam	V.O.C.	al	
snel	 langszij:	4-4	en	nam	het	initia-
tief	over:	6-4	na	een	kwartier.	FIQAS	
Aalsmeer	kreeg	echter	ook	al	snel	te	
maken	 met	 blessures	 bij	 twee	 be-
langrijke	 speelsters:	 Roza	 en	 Teun-
tje	 Schaefers	 moesten	 allebei	 het	
strijdtoneel	 verlaten.	 In	 het	 tweede	
gedeelte	van	de	eerste	helft	zag	de	
ploeg	 de	 achterstand	 verder	 oplo-
pen.	Bij	 rust	was	het	 al	 21-10	 voor	
de	Amsterdamse	ploeg.	In	de	twee-
de	helft	hielde	beide	ploegen	elkaar	

weer	wat	meer	in	balans,	en	het	was	
de	 verdienste	 van	 de	 Aalsmeerse	
dames	dat	V.O.C.	de	marge	niet	heel	
veel	verder	kon	uitbouwen.	Zo	werd	
het	uiteindelijk	38-25.	Trainer/coach	
Ruud	van	der	Broeck	keek	met	ge-
mengde	 gevoelens	 terug:	 “Het	 was	
een	fysieke	wedstrijd	en	wij	werden	
al	 snel	 geconfronteerd	 met	 blessu-
res	 van	 twee	 voor	 ons	 belangrijke	
speelsters.	Toch	hebben	we	bij	 vla-
gen	 goed	 gespeeld.	 Nu	 krijgen	 we	
een	 belangrijke	 week,	 met	 de	 be-
kerwedstrijd	 tegen	 Berdos	 op	 don-
derdag	en	dan	de	thuiswedstrijd	te-
gen	V&L	op	zondag.	Het	is	dus	zaak	
iedereen	 weer	 op	 te	 lappen	 en	 vol	
gas	verder	te	gaan.”	De	wedstrijd	11	
november	 in	 De	 Bloemhof	 aan	 de	
Hornweg	begint	om	14.30	uur.

Kienavond bij 
Supporters 
Kudelstaart - Volgende	week	don-
derdagavond	 15	 november	 organi-
seert	de	Supporters	Vereniging	Ku-
delstaart	 een	 kienavond.	 Veertig	
fantastische	prijzen	liggen	te	wach-
ten	op	een	nieuwe	eigenaar.	Wie	het	
snelst	zijn	kienblaadje	vol	heeft	mag	
als	eerste	een	keuze	maken	uit	de	vijf	
fantastische	prijzen	die	in	elke	ronde	
te	winnen	zijn.	Na	vier	ronden	komt	
er	 een	 pauze	 om	 even	 te	 genieten	
van	een	kopje	koffie	of	een	drank-
je.	Als	de	acht	ronden	gespeeld	zijn	
komt	de	knaller	van	deze	avond,	een	
superprijs	met	een	waarde	van	on-
geveer	 125	 euro.	 Laat	 U	 verrassen	
deze	speciale	avond	en	neem	een	of	
meerdere	prijzen	mee	naar	huis.	Ie-
dereen	 is	 van	 harte	 welkom	 in	 het	
Dorpshuis	van	Kudelstaart.	Het	kie-
nen	begint	om	20.30	uur.	

Handbal eredivisie Dames
Verlies bij V.O.C. voor Aalsmeer 

Foto: Jaap Maars.
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Weer baanloop bij AVA
Aalsmeer	 -	 Woensdag	 14	 novem-
ber	 kan	 iedereen	 meedoen	 aan	 de	
5	 kilometer	 Florimex	 baanloop.	 De-
ze	baanloop	wordt	al	jarenlang	op	el-
ke	 tweede	woensdag	van	de	maand	
gehouden	bij	AVA.	Alle	dames	en	he-
ren,	jongens	en	meisjes	en	natuurlijk	
ook	de	veteranen	zijn	van	harte	wel-
kom.	Test	je	conditie	door	eens	op	re-
creatieve	 wijze	 5	 kilometer	 te	 lopen	
op	 de	 baan	 van	 Atletiek	 Vereniging	
Aalsmeer.	Probeer	de	12	en	halve	ron-
den	te	volbrengen	met	lekker	hardlo-
pen	in	je	eigen	tempo.	Bij	de	finishlijn	
staan	ervaren	 juryleden	om	de	 juiste	

tijden	 te	 controleren.	 Het	 startschot	
wordt	 gegeven	 om	 exact	 20.00	 uur.	
Eerder	 komen	 is	 raadzaam,	 bijvoor-
beeld	om	alvast	warm	te	lopen	of	een	
kopje	koffie	te	drinken	in	de	gezellige	
kantine	 van	 AVA.	 Het	 sportcomplex	
is	geopend	vanaf	19.15	uur.	De	kos-
ten	bedragen	2	euro	voor	niet-leden	
van	AVA.	De	atletiekbaan	is	te	vinden	
aan	de	Sportlaan	43a	en	kleedkamers	
met	douches	zijn	aanwezig.	Na	afloop	
wordt	er	gratis	een	groot	aantal	plan-
ten	verloot	onder	de	deelnemers	aan	
de	 hand	 van	 de	 inschrijvingen.	 Voor	
meer	informatie:	www.avaalsmeer.nl.

Vinzwemwedstrijden zondag
Aalsmeer	 -	 Aanstaande	 zondag	 11	
november	 worden	 in	 zwembad	 De	
Waterlelie	 Vinzwem	 wedstrijden	 ge-
houden.	 Er	 worden	 verschillende	 af-
standen	 gezwommen,	 onder	 meer:	
100	en	200	meter	bi	fin,	25,	50	en	400	
meter	mono	vin,	100	meter	perslucht,	
25	meter	afstand	duiken	en	4x50	me-
ter	mono	vin	estafette.	Een	aantal	ver-
enigingen	 uit	 heel	 Nederland	 komt	
naar	 Aalsmeer	 om	 hun	 persoonlijke	
tijden	 te	 verbeteren.	 Vinzwemmen	 is	
de	 snelste	 zwemsport	waarbij	 er	 ge-

bruik	wordt	gemaakt	van	zwemvliezen	
(bi	fin)	of	een	mono	vin.	Wie	wil	er	nu	
niet	zwemmen	als	een	dolfijn?	De	vin-
zwemmers	 zwemmen	 aan	 de	 opper-
vlakte	met	een	speciale	vinzwemsnor-
kel	of	onderwater.	Vinzwemmers	kun-
nen	 grote	 snelheden	 bereiken.	 Vin-
zwemmen	 is	 daarom	 de	 snelste	
zwemsport.	 Als	 je	 nu	 denkt	 van	 ‘dat	
lijkt	 me	 leuk’,	 kom	 dan	 eens	 kijken!	
Er	wordt	om	14.00	uur	ingezwommen	
en	de	wedstrijden	beginnen	om	14.30	
uur	in	het	zwembad	aan	de	Dreef.

Handboogschieten
HBV Target scoort prima 
tijdens koningswedstrijd 
Kudelstaart - Zondag	4	november	
zijn	4	schutters	van	HBV	Target	op	
uitnodiging	 afgereisd	 naar	 Eindho-
ven	om	daar	deel	te	nemen	aan	Ko-
ning	der	Koningen	en	Prins	der	Prin-
sen	 wedstrijden.	 Bij	 deze	 wedstrij-
den	 worden	 de	 Koningen	 en	 Prin-
sen	 van	 de	 handboogverenigingen	
in	 Nederland	 uitgenodigd	 om	 on-
derling	 te	bepalen	wie	 van	hun	de	
beste	 van	 Nederland	 is.	 Voor	 HBV	
Target	waren	dit	 in	de	recurveklas-
se	 koning	 Bjorn	 Reusink	 en	 prins	
Marco	 Jongkind	 en	 in	 de	 com-
pound	 klasse	 koning	 Brandon	 Vij-
zelaar	 en	 prins	 Jos	 v/h	 Schip.	 De	
verwachting	 was	 dat	 het	 een	 zwa-
re	wedstrijd	zou	gaan	worden,	om-
dat	het	aantal	deelnemers	hoog	was	
en	de	scores	bovengemiddeld.	Deze	

wedstrijden	worden	geschoten	met	
twee	rondes	van	20	pijlen	op	25	me-
ter	 waarbij	 slechts	 1	 pijl	 per	 beurt	
wordt	geschoten.	Deze	discipline	is	
extra	 moeilijk,	 omdat	 de	 schutters	
met	1	pijl	niet	echt	in	hun	ritme	kun-
nen	komen.	

De	 best	 presterende	 schutter	 van	
HBV	Target	was	Jos	v/h	Schip	met	
een	 gemiddelde	 van	 9,125	 (maxi-
maal	 10)	 per	 pijl.	 Brandon	 Vijze-
laar	werd	9e	en	in	de	recurve	klas-
se	werden	Marco	Jongkind	10e	en	
Bjorn	 Reusink	 21e.	 Interesse	 in	 de	
handboogsport	 ?	Kijk	dan	eens	op	
www.hbvtarget.nl	 of	 kom	 langs	 in	
de	de	accommodatie	van	de	hand-
boogvereniging	 op	 sportpark	 Cal-
slagen	aan	de	Wim	Kandreef.

Schutter Jos v/h Schip in actie.

TTV Bloemenlust 2 verliest 
weer van Nieuw Vennep
Aalsmeer	 -	 In	 de	 eerste	 wedstrijd	
van	 de	 returns	 moest	 Bloemenlust	
2	 het	 thuis	 in	 de	 Bloemhof	 opne-
men	 tegen	 Nieuw	 Vennep	 4.	 Bei-
de	 teams	kwamen	met	een	andere	
teamsamenstelling	 als	 in	 de	 eerste	
wedstrijd.	Uiteindelijk	werd	de	eind-
uitslag	met	4-6	in	het	voordeel	van	
Nieuw	 Vennep	 een	 herhaling	 van	
de	vorige	keer.	Dit	keer	was	Hervé	
Pantegnies	 goed	 voor	 twee	 winst-
partijen.	Jammer	genoeg	kon	hij	 in	
de	 laatste	 partij	 van	 de	 avond	 de	
stand	net	niet	op	5-5	brengen.	Zo-
wel	Frans	Ravesteijn	als	Bart	Spaar-
garen	 slaagden	 erin	 om	 een	 partij	
van	 dezelfde	 tegenstander	 te	 win-
nen.	 De	 twee	 andere	 partijen	 wer-
den	toch	wel	kansloos	verloren.	Ed	
Couwenberg	was	er	deze	avond	ook	
bij	om	samen	met	Hervé	te	dubbe-
len.	Deze	partij	ging	echter	ook	vrij-
wel	 kansloos	 verloren.	 Nieuw	 Ven-
nep	 verstevigde	 haar	 tweede	 posi-
tie	in	deze	derde	klasse	poule.	Bloe-
menlust	 2	 staat	 op	 dit	 moment	 op	

een	 verdienstelijke	 vierde	 plaats.	
Voor	hekkensluiter	in	de	vijfde	klas-
se	Bloemenlust	4	stond	de	confron-
tatie	 met	 directe	 concurrent	 Tem-
po	Team	14	op	het	programma.	On-
danks	 diverse	 spannende	 partijen	
kwamen	 de	 Aalsmeerders	 in	 Am-
sterdam	niet	verder	dan	een	7-3	ne-
derlaag.	Wim	v.d.	Aardweg	wist	twee	
partijen	 naar	 zich	 toe	 te	 trekken,	
waarvan	een	met	8-11	in	de	beslis-
sende	vijfde	game.	Ton	de	Hollander	
was	goed	voor	één	overwinning	met	
10-12	 in	de	 vierde	game,	nadat	hij	
daarvoor	een	wedstrijd	nipt	verloren	
had	met	twee	maal	12-10	in	de	laat-
ste	games.	Willem	Visser	 bleef	 he-
laas	 puntloos,	 maar	 gaf	 goed	 par-
tij	en	was	een	keer	heel	dicht	bij	de	
winst	(11-9	in	de	vijfde	game).	Ook	
in	 het	 dubbelspel	 dwongen	 Wim	
en	 Ton	 nog	 een	 vijfde	 game	 af	 na	
een	2-0	achterstand,	maar	de	vijfde	
game	ging	kansloos	verloren.	Hier-
mee	 staat	 Bloemenlust	 4	 nog	 wat	
steviger	op	de	laatste	plaats.

Twirlen SV Omnia 2000
Promoties duo Amber en Eefke
Aalsmeer	 -	 Zaterdag	 3	 novem-
ber	 was	 de	 laatste	 twirlwedstrijd	
van	het	 seizoen	 in	Alblasserdam.	Al	
vroeg	 waren	 de	 twirlsters	 en	 train-
ster	Maaike	de	Langen	van	SV	Om-
nia	2000	op	pad	in	sportcentrum	de	
Blokweer	werden	zij	ontvangen	door	
de	 plaatselijke	 vereniging	 Les	 Fleu-
rettes.	 Met	 het	 onderdeel	 1-baton	
kwamen	totaal	acht	 twirlsters	 in	ac-
tie.	 In	de	categorie	Preteen	advance	
mocht	Solenne	Köhler	het	spits	afbij-
ten.	Zij	zette	een	mooie	routine	neer	
deze	was	goed	voor	brons	met	maar	
liefst	 81	 punten.	 Rachel	 Vianen	 be-
haalde	goud	bij	de	juveniles	met	65.4	
punten.	 In	 de	 categorie	 Preteen	 in-
termediate	 behaalde	 Selina	 Kok	 het	
zilver	 met	 75,9	 en	 Kim	 Nederstigt	
het	goud	met	76,1.	Amber	Glebbeek	
kwam	voor	het	laatst	de	vloer	op	met	
haar	1-baton	routine.	Onder	toeziend	
oog	van	nichtje	Lynn	en	tante	Corine	
tevens	oprichtster	van	onze	twirl	pro-
ductgroep,	 liet	 zij	een	keurige	 routi-
ne	zien.	Deze	werd	beloond	met	zil-
ver	 met	 maar	 liefst	 67,4	 punten	 en	
plaatsingspunten	voor	het	NK.	Yosra	
Abdelrazek	viel	net	buiten	de	prijzen	
met	een	vierde	plaats	met	66	punten.	
Imca	Pape	en	Eefke	van	der	Luit	na-
men	 het	 onder	 andere	 op	 tegen	 el-
kaar	in	de	categorie	junior	intermedi-
ate,	Imca	werd	zesde	met	75	punten	
en	Eefke	dertiende	met	71	punten.	Bij	
het	onderdeel	2-baton	waren	er	vier	
optredens	 van	 de	 twirlsters	 van	 SV	
Omnia	 2000.	 Rachel	 63	 punten,	 So-
lenne	81,6	punten	en	Selina	76	pun-
ten,	wonnen	alledrie	goud.Imca	werd	
vijfde	met	72	punten.	Vervolgens	het	
onderdeel	 Duo	 Twirling	 in	 de	 cate-
gorie	 junior	 beginner	 kwamen	 Am-
ber	Glebbeek	en	Eefke	 van	der	Luit	
voor	het	laatst	op	de	vloer.	Zij	 lieten	
een	mooie	routine	zien!	Dit	werd	be-
loond	door	de	jury	met	goud	met	70	
punten	 dus	 promotie	 naar	 de	 inter-
mediate	klasse.	Zij	 stoppen	dus	wel	
op	 hun	 hoogtepunt.	 Het	 ander	 duo	
van	SV	Omnia	2000	uit	Aalsmeer,	Se-
lina	Kok	en	Kim	Nederstigt,	kwam	uit	
in	 de	 categorie	 Preteen	 intermedia-
te.	 De	 meiden	 namen	 het	 op	 tegen	

twee	andere	duo’s	die	zij	ook	op	het	
NK	 gaan	 treffen.	 De	 routine	 verliep	
vlekkeloos,	mooi	synchroon	en	maar	
twee	drops.De	jury	beloonde	hen	met	
het	 goud	 met	 maar	 liefst	 75,6	 pun-
ten.	Na	het	duo	kwam	Kim	de	vloer	
op	met	het	onderdeel	Super	X	strut,	
in	 de	 categorie	 Preteen	 intermedia-
te	was	zij	de	enige	deelneemster.	Zij	
voerde	 een	 sterke	 routine	 uit,	 goed	
in	 de	 maat	 van	 de	 muziek.	 De	 jury	
heeft	het	harde	werken	beloond	met	
80	punten	en	dus	promotie	naar	de	
advance	 klasse.	 In	 de	 middag	 kwa-
men	de	rhythmic	twirls	op	eigen	ge-
kozen	 muziek.	 Totaal	 acht	 twirlsters	
kwamen	 uit	 in	 diverse	 leeftijdscate-
gorieën.	 Rachel	 behaalde	 goud	 bij	
de	juveniles	met	een	nieuw	persoon-
lijk	punten	record	69,2.	Bij	de	Preteen	
advance	 namen	 Solenne,	 Selina	 en	
Kim	het	tegen	nog	drie	twirlsters	op.	
Een	sterke	categorie	met	mooie	op-
tredens	behaalde	Solenne	zilver	met	
85,3,	 Kim	 brons	 met	 84,3	 en	 Selina	
werd	vijfde	met	83.	Al	met	al	zeer	ho-
ge	punten.	In	de	categorie	junior	be-
ginner	liet	Yosra	een	prachtige	show	
zien	 met	 slechts	 één	 drop.	 Zij	 werd	
derde	met	67	punten	in	een	deelne-
mersveld	van	totaal	acht.	Amber	 liet	
haar	‘river	deep	mountain	high’	show	
zien	en	gooide	alles	nog	een	keer	uit	
de	kast.	Zij	behaalde	hiervoor	de	vijf-
de	plaats.	Eefke	en	Imca	kwamen	uit	
in	 de	 categorie	 junior	 intermediate	
met	totaal	11	deelnemers.	Eefke	werd	
tiende	met	69,9	en	 Imca	werd	vijfde	
met	75	punten.	Rond	half	drie	waren	
Cynthia	 en	 Yvette	 gearriveerd,	 het	
surprise	team	werd	weer	opgemaakt	
en	aangekleed.	Het	duurde	wat	lang	
voordat	zij	de	vloer	op	mochten	in	de	
categorie	 preteen	 intermediate.	 Uit-
eindelijk	 verliep	 de	 show	 wat	 rom-
melig,	maar	was	het	toch	goed	voor	
goud	met	70	punten.	Met	twee	pro-
moties	en	veel	eremetaal	hebben	de	
meeste	twirlsters	met	trainster	Maai-
ke	nog	even	een	klein	feestje	gevierd	
bij	de	Mac	Donalds.	Nu	gaan	zij	zich	
weer	 voorbereiden	 op	 de	 voorron-
des	 van	 het	 NK	 twirlen	 op	 9	 en	 16	
december.

Kudelstaart - Het	 hele	 jaar	 door	
wordt	 er	 op	woensdagavonden	ge-
zellig	gekaart	in	het
Dorpshuis	 te	 Kudelstaart.	 Wie	 zin	
heeft	 om	 te	 komen	 klaverjassen,	 is	
van	 harte	 welkom.	 Vanaf	 20.00	 uur	
worden	de	kaarten	verdeeld.	Op	31	
oktober	 is	 Lenie	 Uilenberg	 eerste	
geworden	met	5067	punten,	gevolgd	
door	Ria	van	’t	Schip	met	5051	pun-
ten	en	Toon	 van	Es	met	 5043	pun-

ten.	Het	15-jarig	bestaan	van	De	Ge-
luksvogels	 is	op	zaterdag	3	novem-
ber	gevierd	met	een	halve	kaartma-
rathon.	Er	zijn	acht	rondes	gespeeld	
en	er	was	voor	 iedereen	prijs.	Loes	
Versteeg	had	prachtige	manden	met	
levensmiddelen	gemaakt	 en	er	wa-
ren	nog	vele	prijzen	geschonken.	Op	
één,	 twee	en	drie	 zijn	 Theo	Schols,	
Joke	Buijs	en	Ria	van	der	Laan	ge-
eindigd.	

4 Nieuwe scheidsrechters 
Rijsenhout - Afgelopen	week	heb-
ben	drie	meisjes	en	één	jongen	van	
voetbalvereniging	 SCW	 de	 pupil-
lenscheidsrechterscursus	 van	 de	
KNVB	gevolgd.	Samen	met	nog	ne-
gen	 jongens	 en	 één	 meisje	 van	 sv	
Hoofddorp,	 werd	 de	 cursus	 in	 Rij-
senhout	gehouden.	Maandagavond	
begon	het	met	een	groot	deel	theo-
rie	en	een	heel	klein	stukje	praktijk.	
Ook	 kreeg	 iedere	 cursist	 een	 dvd	
mee	met	allerlei	 instructies	om	het	
thuis	nog	eens	na	te	kunnen	kijken.	
Zaterdagochtend	 kwam	 het	 prak-

tijkgedeelte	 aan	de	orde	 en	moes-
ten	ze	allemaal	een	halve	wedstrijd	
leiden.	 En	 wat	 waren	 ze	 zenuw-
achtig	om	al	de	geleerde	kennis	 in	
praktijk	te	brengen.	Maar	de	zenu-
wen	waren	 voor	niets,	 het	ging	al-
lemaal	erg	goed.	Na	het	praktijkge-
deelte	 kwam	 het	 verlossende	 ant-
woord,	ze	zijn	allemaal	geslaagd!	Ie-
dere	cursist	heeft	een	mooi	certifi-
caat,	een	eigen	scheidsrechter	fluit-
je,	een	embleem	en	een	scoreboek-
je	 gekregen.	 SCW	 is	 trots	 op	 Bo,	
Sharon,	Kirsten	en	Joeri.

Zwemcompetitie jeugd
Oceanus naar Sportemotion Cup 
Aalsmeer	 -	 Zondag	 4	 novem-
ber	heeft	een	groep	zwemmers	van	
Oceanus	deelgenomen	aan	de	Spor-
temotion	 Cup	 2012.	 De	 wedstrijd	
werd	gehouden	in	het	Sloterparkbad	
in	 Amsterdam	 en	 er	 waren	 deelne-
mers	uit	het	hele	land.	Bij	de	meisjes	
zwommen	 Isaa	Ebbinge,	Dana	Bos-
man	en	Giulia	Corsi	 op	alle	drie	de	
afstanden	een	persoonlijk	record.	Is-
aa	overtrof	zichzelf	op	de	100	meter	
vlinderslag	 en	 zwom	 maar	 liefst	 22	
seconde	van	haar	tijd	af.	Ook	Giulia	
zwom	7	seconde	van	haar	tijd	af	bij	
de	100	meter	vlinderslag	terwijl	Dana	
dit	deed	bij	de	100	meter	schoolslag.	
Fabienne	 Vork	 behaalde	 de	 achtste	
plaats	in	de	ranglijst	bij	de	100	me-
ter	vrije	slag	en	zwom	de	afstand	in	
1.03,56	seconde.	Een	knappe	presta-
tie	als	je	weet	dat	er	zo’n	130	meiden	
waren	 die	 deze	 afstand	 zwommen.	
Lianne	 Bouwmeester	 wist	 opnieuw	
haar	tijd	te	verbeteren	bij	de	100	me-
ter	schoolslag	naar	1.21,79	seconde	
en	 zij	 eindigde	 op	 een	 respectabe-
le	elfde	plek	in	de	ranglijst	van	de	90	
deelnemers.	 Eva	 van	 der	 Born	 ver-
beterde	 haar	 tijd	 op	 de	 100	 meter	
vrije	slag	en	op	de	100	meter	school-
slag.	Luca	Ebbinge	boekte	winst	op	
de	100	meter	rugslag.	Bij	de	jongens	
waren	er	ook	mooie	resultaten.	Wes-
sel	de	Jong	zwom	een	persoonlijk	re-
cord	op	de	100	meter	vrije	slag	en	fi-
nishte	al	na	56,12	seconde.	Ook	op	
de	100	meter	schoolslag	boekte	hij	4	
seconde	winst	en	dat	was	goed	voor	
een	achtste	plek	in	de	ranglijst.	Bart	
Sommeling	zwom	de	100	meter	vrije	
slag	 tijdens	 deze	 wedstrijd	 in	 59.92	

seconde.	 Ruben	 van	 Vierzen	 zwom	
een	 persoonlijk	 record	 op	 de	 100	
meter	vlinderslag	en	op	de	100	meter	
vrije	 slag.	 De	 laatste	 afstand	 zwom	
hij	 in	1.09,88	seconde.	De	wedstrijd	
werd	 afgesloten	 met	 een	 estafette	
waar	 Oceanus	 één	 damesteam	 en	
één	herenteam	voor	had	ingeschre-
ven.	De	jongens	zwommen	rond	hun	
eigen	 tijd	 en	 eindigden	 als	 tiende.	
Dennis	Weening	zwom	de	100	meter	
vrije	slag	zelfs	sneller	dan	tijdens	zijn	
persoonlijke	race.	De	meiden	eindig-
den	op	een	vijfde	plaats	bij	de	esta-
fette	en	ook	zij	zwommen	tijden	die	
rond	hun	eigen	persoonlijke	records	
lagen.	Het	was	een	 lange	maar	ge-
slaagde	 dag.	 Volgende	 week	 wordt	
het	 tweede	 deel	 van	 de	 competitie	
gezwommen	in	Leiden.	

Fabienne Vork.

HV Aalsmeer naar Quintus
Aalsmeer	-	Nadat	de	competitie	in	
de	eredivisie	bij	de	heren	een	week	
stil	 heeft	 gelegen	 in	 verband	 met	
wedstrijden	van	het	Nederlands	He-
renteam,	pakken	de	mannen	van	FI-
QAS	 Aalsmeer	 aanstaande	 zater-
dag	 10	 november	 de	 draad	 weer	
op.	 Op	 het	 programma	 staat	 een	
uitwedstrijd	 bij	 Quintus	 in	 Kwints-
heul.	 Vorig	 seizoen	 werd	 door	 FI-
QAS	Aalsmeer	weliswaar	twee	keer	
van	 deze	 ploeg	 verloren,	 maar…	
de	 Aalsmeerders	 staan	 er	 nu	 een	
stuk	 beter	 voor	 dan	 een	 jaar	 gele-
den:	de	mannen	voeren	de	ranglijst	
aan	 en	 staan	 drie	 punten	 voor	 op	
de	 nummers	 twee:	 Lions	 en	 Quin-
tus.	Het	belooft	dus	een	super	span-
nende	partij	te	worden	en	de	man-
nen	 van	 FIQAS	 Aalsmeer	 kunnen	
wel	wat	 steun	gebruiken!	De	wed-
strijd	 begint	 om	 20.15	 uur	 en	 voor	
supporters	die	van	plan	zijn	om	naar	

Kwintsheul	te	gaan	is	het	handig	om	
te	weten	dat	vóór	de	wedstrijd	van	
de	heren	door	de	dames	van	Quin-
tus	 een	 Europacupwedstrijd	 wordt	
gespeeld	tegen	het	Deense	Esbjerg.	
Na	deze	wedstrijd	moeten	alle	toe-
schouwers	de	hal	verlaten,	zodat	er	
opnieuw	een	toegangscontrole	voor	
de	herenwedstrijd	kan	plaatsvinden.	
Quintus	vraagt	bezoekers	om	begrip	
voor	 deze	 entourage	 en	 eventuele	
organisatorische	ongemakken.	

Weekprogramma handbal
Zaterdag 10 november
20.15	uur:	Quintus	–	FIQAS	Aalsmeer,
heren	1
Zondag 11 november
13.00	uur:	FIQAS	Aalsmeer,	
jongens	B1	–	Snelwiek
14.30	uur:	FIQAS	Aalsmeer,	
dames	1	–	V&L

Haarlemse clubs twee keer 
te sterk voor Schaakclub 
Aalsmeer	 -	 In	de	derde	ronde	van	
het	promotieklasse	kwam	het	eerste	
team	van	SCA	duidelijk	te	kort	tegen	
Het	Witte	Paard	2	uit	Haarlem.	In	het	
sfeervolle	 Dorpshuis	 in	 Kudelstaart	
verloren	 de	 Aalsmeerse	 mannen	
met	2,5-5,5.	Al	vroeg	in	de	wedstrijd	
ging	het	de	verkeerde	kant	op:	Huup	
Joosten	 liep	 in	 een	 voorbereide	 val	
waar	hij	niet	meer	uit	wist	te	komen,	
terwijl	 invaller	 Ferry	 Weverling	 een	
stuk	en	de	partij	verloor.	Piet	Geert-
sema	kreeg	ondertussen	een	venij-
nige	aanval	tegen	zijn	koning	te	ver-
duren,	waar	hij	geen	goed	antwoord	
op	kon	vinden.	Met	deze	0	tegen	3	
tussenstand	leek	het	een	zware	mid-
dag	 te	 worden.	 Vincent	 Jongkind	
maakte	 met	 zwart	 nog	 wel	 soepel	
remise	tegen	een	sterke	tegenstan-
der,	 maar	 Elham	 Wasei	 en	 Willem	
Hensbergen	konden	het	helaas	ook	
niet	 bolwerken.	 Lichtpunten	 waren	
Rik	 Könst	 en	 Theo	 Hendriks.	 Theo	
speelde	de	hele	partij	sterk	en	hield	
zijn	 tegenstander	 onder	 constante	
druk.	Hij	won	eerst	een	pion,	daar-
na	nog	één	en	won	vervolgens	soe-
pel.	 Rik	 moest	 harder	 werken	 voor	
zijn	punt.	Met	 zwart	wrong	hij	 zich	
eerst	onder	de	witte	druk	uit	en	wist	

vervolgens	een	pionnetje	buit	te	ma-
ken.	 Daarmee	 was	 de	 partij	 echter	
nog	niet	gespeeld,	want	in	het	eind-
spel	 moest	 Rik	 tot	 het	 gaatje	 gaan	
om	vooruit	te	komen.	Waar	veel	van	
de	aanwezige	‘kenners’	dachten	dat	
het	 wel	 remise	 zou	 worden,	 bleef	
Rik	proberen	en	vond	hij	 ten	slotte	
een	nauwe	weg	naar	de	winst.	SCA	
1	staat	na	drie	 rondes	een	na	 laat-
ste	met	1	matchpunt.	 In	de	aanko-
mende	 rondes	 moeten	 dus	 duide-
lijk	punten	worden	gepakt	om	in	de	
promotieklasse	van	de	NHSB	te	blij-
ven.	 Afgelopen	 donderdag	 speel-
de	het	tweede	team	thuis	tegen	Het	
Spaarne	 1	 uit	 Haarlem.	 Op	 papier	
was	 Het	 Spaarne	 duidelijk	 sterker	
en	helaas	bleek	dat	ook	in	de	wed-
strijd.	 Kopman	 Peter	 Verschueren	
hield	 zijn	 sterke	 tegenstander	 net-
jes	op	remise	en	Ferry	Weverling	be-
haalde	ook	een	verdienstelijke	pun-
tendeling,	maar	 in	het	midden	ging	
het	mis.	Helaas	moesten	Jan	Brug-
ge,	Koen	Beentjes,	Arie	van	Dam	en	
Gerrit	Harting	de	punten	aan	de	te-
genstander	 laten.	 Knappe	 overwin-
ningen	 van	 Huug	 Jansen	 en	 Hans	
Pot	konden	het	 tij	niet	meer	keren:	
3-5.	

De Geluksvogels 15 jaar

Danslessen SV Omnia 
nu ook op zaterdag 
Aalsmeer	 -	 In	 navolging	 van	 de	
al	 zeer	 populaire	 streetdance	 en	
kids	 swing	 lessen	 op	 maandag	 en	
woensdag,	 nu	 ook	 op	 zaterdag	 in	
the	 Beach	 aan	 de	 Oosteinderweg	
247	 swingen,	 grooven,	 funken	 op	
gave	 muziek	 bij	 SV	 Omnia	 2000.	
Vanaf	 10	 november	 kunnen	 kinde-
ren	uit	groep	1	en	2	en	de	groepen	
3	 tot	 en	 met	 5	 deelnemen	 in	 ver-
schillende	 dansgroepen	 voor	 jon-

gens	en	meisjes.	Alle	hipste	breaks	
en	moves	komen	aan	bod.	
De	lessen	worden	gegeven	door	Si-
mone	van	Weerdenburg	 in	de	 zeer	
swingende	en	 tropische	 locatie	 the	
Beach.Voor	 meer	 informatie,	 het	
exacte	 lesrooster	en	 inschrijvingen,	
kan	 op	 de	 website	 www.svomnia.
nl	 gekeken	 worden.	 Kom	 voor	 een	
gratis	proefles	aanstaande	zaterdag	
naar	The	Beach.

Verkiezing zwembad van het jaar
Waterlelie de beste in 2012?
Aalsmeer	 -	 De	 Waterlelie	 maakt	
kans	 op	 de	 titel	 ‘zwembad	 van	 het	
jaar	2012’.	Zwemmend	Nederland	kan	
tot	 23	 november	 weer	 stemmen	 op	
het	 favoriete	 zwembad	 van	 het	 jaar.	
Wat	 maakt	 een	 zwembad	 nou	 hét	
beste	 zwembad	 van	het	 jaar?	Stem-
mers	 waarderen	 het	 zwembad	 op	
prijs	 en	kwaliteit	 verhouding,	de	ge-
zelligheid,	de	klantvriendelijkheid,	de	
gastvrijheid	 en	 de	 hygiëne.	 Voor	 de	
stemmers	 zijn	 leuke	 prijzen	 te	 win-
nen,	 waaronder	 een	 week	 vakantie	
aan	de	Adriatische	kust.	De	uitreiking	

van	de	awards	vindt	plaats	op	28	no-
vember	tijdens	de	Recreatie	Vakbeurs	
in	Gorinchem.	Dit	jaar	keert	de	orga-
nisatie	samen	met	haar	partners	voor	
iedere	 stem,	 met	 toestemming	 voor	
de	nieuwsbrieven,	5	eurocent	uit	aan	
KiKa,	 Kinderen	 Kankervrij.	 Vorig	 jaar	
leverde	 de	 verkiezing	 liefst	 63.000	
stemmers	op,	de	organisatie	hoopt	dit	
jaar	minstens	zoveel	stemmen	te	be-
halen	om	KiKa	ook	dit	jaar	weer	flink	
te	kunnen	steunen!	Voor	meer	 infor-
matie	 en	 het	 uitbrengen	 van	 stem-
men:	www.zwembadvanhetjaar.nl.	




