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DEZE WEEK:

C1000 Koster

Agenda

Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Bijzondere
Benedictessen uit Italië
wonen in Klooster
Diamanten huwelijk voor
Rie en Antoon van Rijn

de tussenbalans

Verwondering thema van
Nationale Gedichtendag

“Ruimtelijke Ontwikkeling”
WWW.aalsMeeRse belanGen.nl

KORT NIEUWS:

Hennepkwekerij
in lege woning
Aalsmeer - Op maandag 4
november om acht uur in de
avond heeft de politie met toestemming van de Officier van
Justitie een inval gedaan in
een te koop staande woning
aan de Hornweg, nabij het viaduct. Het vermoeden bestond
dat het huis was omgetoverd
tot hennepkwekerij. Bij binnenkomst werd het vermoeden bevestigd. Er stonden liefst 1.500
hennepplanten. De planten zijn
ter plaatse vernietigd en alle apparatuur is in beslag genomen. De ontruiming nam vele uren in beslag. Om half vijf
in de ochtend was de klus geklaard. Er volgt nader onderzoek door het wijkteamrecherche naar de kwekers.

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

Geen krant
OntVanGen?

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
Toiletten, douches en horecavergunning ‘dagzaak’

Toch passantenvoorziening
bij de Historische Tuin!
Aalsmeer -Tijdens de raadsvergadering van 3 oktober verbaasde de
fractie van AB zowel vriend als vijand door tegen het voorliggende
voorstel voor een passantenvoorziening bij de Historische Tuin te
stemmen. Het bezwaar was gelegen in het gegeven dat in het voorstel de realisatie van de passantenvoorzieningen, met het bijbehorende theehuis, onlosmakelijk gekoppeld was aan het voornemen om de
Historische Tuin een horecavergunning in een een niet nader gedefinieerde categorie toe te zeggen. De
AB-fractie stelde dat er op dit moment nieuw beleid ten aanzien van
paracommerciële horeca (gebruik
van niet-horecavoorzieningen voor
feesten en partijen) in voorbereiding
is en dit zal naar gehoopt wordt voor
het einde van dit jaar door de raad
worden vastgesteld. “Het is AB duidelijk een brug te ver om vooruitlopend op dit beleid nu een paracommerciële locatie een volledige horecavergunning toe te zeggen”, aldus
de fractie in een uitleg.
Categorie dagzaak
Door de afwezigheid van één van
de leden van de VVD-fractie staakten de stemmen op 3 oktober (10 te-

gen 10) waardoor het voorstel werd
aangehouden tot 31 oktober om opnieuw ter stemming te brengen. In
de tussentijd heeft de AB-fractie
niet stilgezeten en uiteindelijk bleek
het juridisch mogelijk wel medewerking te verlenen aan een horeca inrichting van de categorie dagzaak (koffiehuizen, tea- en lunchrooms). Voor deze categorie horeca inrichtingen is geen horecavergunning vereist en hoeft ook de officiële bestemming van de Historische Tuin niet aangepast te worden.
Op basis van dit aangepast voorstel
kan de Historische Tuin beginnen
met de realisatie van het theehuis
met daarin een aparte ruimte voor
toiletten en douches voor (bootjes)
passanten. Mocht in een later stadium de Historische Tuin alsnog een
horecavergunning (voor een andere categorie) wensen, dan kan dit
gewoon via de bestaande kanalen
aangevraagd worden. Op dit moment zal dit door zowel het college
als de raad worden getoetst aan het
bestaande beleid. Tijdens de raadsvergadering heeft de fractie van AB
een amendement ingediend. Dit
werd mogelijk gemaakt doordat een
ordevoorstel tot het heropenen van
de beraadslaging een meerderheid

Amstelveen nu ook vervroegd op
zoek naar nieuwe burgemeester!

IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL

in de raad vond. Volgens het reglement was het alleen mogelijk om
opnieuw te stemmen zonder verdere uitwisseling van vragen. Zonder
heropening van de beraadslagingen
was het niet mogelijk geweest het
amendement in te brengen.
Meerderheid
Door de loskoppeling was het voor
AB niet langer bezwaarlijk om toestemming te geven aan het aangepast voorstel. Ook de CDA-fractie kon leven met deze aanpassing
en volgde de fractie van AB. PACT
Aalsmeer en VVD gaven geen steun
aan het amendement, maar kregen onvoldoende stemmen om het
amendement van tafel te krijgen.
Het met het amendement aangepast besluit kreeg vervolgens steun
van PACT en CDA en dat was een
ruime meerderheid. De VVD-fractie stemde ook nu tegen. De Historische Tuin kan gaan bouwen en in
het nieuwe watersportseizoen kunnen mooie passantenvoorzieningen in gebruik worden genomen in
het centrum. De kosten voor de gemeente blijven beperkt en de extra parkeerplaatsen tegenover Albert Heijn kunnen in gebruik blijven.
Door Jan Peterse

3 Pinpogingen
na diefstal

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

ADVERTEREN?

Aalsmeer
Nieuw-Vennep
14-10-2013
Alphen
a/d Rijn17:35:18
Amsterdam
Woerden

adv_NieuweMeerbode_94x29mm.indd 1
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Aalsmeer - Buurgemeente en
ambtelijke samenwerking gemeente Amstelveen moet op zoek naar
een nieuwe burgemeester. Afgelopen dinsdag 5 november heeft de
gemeenteraad van Utrecht burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen bij de minister aanbevolen als
nieuwe eerste man van Utrecht. Van
Zanen wordt daarmee de opvolger
van Aleid Wolfsen, die per 1 januari 2014 zijn functie als burgemeester
neerlegt. Jan van Zanen (52) is lid
van de VVD en sinds 2005 burgemeester van Amstelveen. Daarvoor
was hij vanaf begin 1998 wethouder financiën, economische zaken,
openbare ruimten en monumenten
in Utrecht. Als burgemeester heeft
hij onder andere openbare orde en
veiligheid, veiligheidsbeleid, communicatie en externe betrekkingen
in zijn portefeuille. Hij is getrouwd
en heeft twee kinderen. Net als
Aalsmeer vervroegd afscheid moest

nemen van burgemeester Pieter Litjens (2007-2012), nu Tweede Kamerlid, dient ook Amstelveen eerder
dan verwacht op zoek te gaan naar
een nieuwe ‘leider’. Jan van Zanen
is acht jaar burgemeester in Amstelveen en was dus net twee jaar
aan een tweede ambtsperiode van
zes jaar begonnen. De uitspraken
van beiden om de zes jaar niet vol te
maken en te kiezen voor een nieuwe
uitdaging komt overeen: “Een kans
die je maar één keer krijgt.” De gemeenteraad van Utrecht streeft ernaar dat Van Zanen tijdens de buitengewone raadsvergadering van
2 januari aanstaande als de nieuwe burgemeester van Utrecht kan
worden geïnstalleerd. Zo goed als
zeker krijgt ook Amstelveen eerst
een waarnemend burgemeester
(Aalsmeer had Theo van Eijk) om op
zoek te kunnen gaan naar een nieuwe eerste man, of net als Aalsmeer,
eerste vrouw!

Aalsmeer - Op vrijdag 1 november rond half elf in de ochtend is de portemonnee van een
bezoekster aan de Zijdstraat gestolen. De vrouw had haar fiets
voor reparatie weggebracht en
had een leenexemplaar gekregen. De eigen fietstassen waren door de fietsenmaker overgezet op de leenfiets. In een van
de fietstassen zat de portemonnee van de vrouw. Toen zij een
winkel binnen wilde gaan, werd
de knip gemist. Rond twee uur
in de middag werd de inwoonster gebeld door een winkelmedewerker dat haar portemonnee
gevonden was. Rond kwart voor
elf was deze aangetroffen onder
een geparkeerde auto. Vreemd
is wel dat drie keer getracht is
te pinnen met de bankpas in de
portefeuille. De politie doet nader onderzoek naar de diefstal.

Brandstichting
in containers
Kudelstaart - Op zaterdag 2
november is brand gesticht in
een tweetal containers in Kudelstaart. Om acht uur in de
avond heeft de brandweer het
vuur geblust in een container
in de Anna Frankstraat en om
half twee in de nacht werd opnieuw uitgerukt na melding
van een brand in een container in de Spilstraat. Beide containers stonden in de buurt van
woningen. Onbekend is wie de
brandstichters zijn.

Vacature van
de week:
Technisch
projectbegeleider

www.antennagroep.nl
uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling
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MEER CONTINENTAL BANDEN?
WWW.PROFILETYRECENTER.NL/CONTINENTAL OF BEL ONS!
*Prijzen zijn per band, inclusief BTW en geldig t/m 30 november 2013. Zolang de voorraad strekt.
Excl. montage, balanceren, ventielen en afvalbeheerbijdrage. Niet geldig i.c.m. andere acties.

ABO - AALSMEER

T 0297 32 82 21
Lakenblekerstraat 28
WWW.PROFILETYRECENTER-AALSMEER.NL

ZOMERBANDEN

WINTERBANDEN

VELGEN

APK

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE

ONDERHOUD

•

OOK VOOR LEASERIJDERS

Geen overlast voor bezoekers

Brandalarm in studio
Aalsmeer - Op zondag 3 november
om half acht in de avond werd alarm
geslagen in het studiocomplex aan
de Van Cleeffkade vanwege een
sterke brandlucht en rookontwikkeling. Omdat in het gebouw zo’n
1.500 tot 2.000 mensen aanwezig
waren, werd groot alarm geslagen.
De brandweer van Aalsmeer kreeg
hulp van de collega’s uit Amstelveen. De brandhaard was snel gevonden. In een ruimte achter de studio was kortsluiting ontstaan in een
wandcontactdoos. Brandweerlieden

hebben de stekkerdoos meegenomen. Dankzij het rappe vinden van
de oorzaak en omdat er geen sprake
was van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, is besloten het complex niet te ontruimen. De bezoekers
aan de show ‘So You ThinkYou Can
Dance’ hebben geen overlast ondervonden. Door de politie is enige tijd
het verkeer op de Van Cleeffkade en
bij de Weteringstraat tegen gehouden. Al na een uur, om half negen,
was de rust weergekeerd.
Foto: Ronald van Doorn

02 Nieuwe Meerbode

• 7 november 2013

INFORMATIEF
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 Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan van de Helende
Meesters 8 Amstelveen,
tel: 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo., 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 mededelingen 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

KERKDIENSTEN
Zondag
10 november
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met ds. Martijn
Abrahamse. Tevens crèche en peuterdienst. Donderdag 14 november
19.30u. Leerhuis in Open Hofkerk,
ingang Sportlaan.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met Pieter Mur.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
met ds. M. Hogenbirk en 16.30u.
met ds. A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte
voor jeugdwerk. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om
10u. en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins. Tevens Heilige Boontjes.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds A.J.
Fraanje uit Drachten. Organist: H.
van Noord. Om 18.30u. 10Rdienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met dhr.
P. Verhage uit Ermelo. Organist M.
Noordam.

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
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
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

Zondagmiddagconcert A.C.O.V.
Aalsmeer - Voor de tweede keer
dit jaar geeft Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging een klein
concert. Dit maal op zondagmiddag 17 november vanaf 15.30 uur
in de Open Hof kerk in de Ophelialaan 247. Was in het voorjaar Passiemuziek de leidraad, ditmaal
wordt een Frans-romantisch repertoire uitgevoerd. Op het programma staan Gabriel Fauré’s Requieum en de Cantique de Jean Racine
voor solisten, koor en orgel. Het orgel wordt bespeeld door Sander van
Houten. Hij is specialist in orgelwerken van César Franck, van wie het
koor het Panis Angelicus gaat zingen. Maurice Duruflé componeerde in 1976 het Notre Père voor a-ca-

pella koor. Het concert wordt verder
opgeluisterd met een werk van Joseph Rheinberger, Adagio und Fuge Opus 150 nummer 6 voor orgel
en viool. Violiste Anahi Oraisón, sopraan Elise van Es en bariton Christiaan Peters verlenen hun waardevolle medewerking aan dit veelbelovende concert. Het geheel staat onder de bezielende leiding van Danny Nootenboom, vaste dirigent van
het ACOV. Toegangskaarten à 15
euro, inclusief koffie na afloop (er
is geen pauze), zijn verkrijgbaar bij
het Boekhuis in de Zijdstraat, Readshop in de Ophelialaan, Kraan mode aan de Aalsmeerderweg en voor
aanvang in de kerk. Voor inlichtingen: www.acov.nl.

Rijzenspelers ook 9 en 16 november

Vrijdag ‘Zadelpijn en ander
damesleed’ in De Reede
Rijsenhout - Op vrijdag 8 en de zaterdagen 9 en 16 november spelen de
Rijzenspelers ‘Zadelpijn en ander damesleed’ gebaseerd op de gelijknamige debuut bestseller van Liza van Sambeek. Onder regie van Petra Daalman
gaan de vrouwelijke leden van de toneelverenging de uitdaging aan om
‘Zadelpijn’ op te voeren waarvan ook
naast de toneelbewerking een film is
verschenen. Zadelpijn verhaalt over
vriendinnen die worstelen met vriendschap, liefde, verlies, ziekte en ander
damesleed. Herkenbaar, vrolijk, soms
bitter, dan weer een knipoog en ontroerend. Zadelpijn verhaalt over zes
vriendinnen die jaarlijks samen een
weekje gaan fietsen in de Sancerre in

munieviering met N. Kuiper. Zondag
10.30u. in Karmelkerk eucharistieviering met L. Seeboldt mmv Mirakeltjes.
Om 14u. Poolse dienst met Christoff.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
11u. gezinsviering.
Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg
98. Maandag 11 november met br.
Willem Ouweneel. Aanvang: 20u,
zaal open 19.30u.
Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 12 november in gebouw Seringenhorst,
Parklaan. Thema: De profetie van
Ezechiël door P.A. Slagter uit Wijk
bij Duurstede.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Inloop 65+ers

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Michelle Dusseldorp.
Aparte bijeenkomsten voor kinderen.

Aalsmeer - Zondagmiddag 10 november is er de maandelijkse inloop voor 65+ers in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55 van 15.00
tot 16.30 uur. Het thema voor de inloop is ‘Van verhalen kun je leven’.
Er klinkt een verhaal, er zal een lied
gezongen worden en de aanwezigen luisteren naar muziek waar het
thema ook in door zal klinken.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag om 10u.
dienst met ds. C.J. Affourtit uit Badhoevedorp en 16.30u. dienst met ds.
H. van der Velde uit Voorthuizen.

De inloop start met een kopje koffie of thee en de ontmoeting met elkaar. Steeds vaker weten mensen
de weg naar de inloop te vinden, die
voor alle 65plussers uit Aalsmeer
e.o. wordt georganiseerd.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag
10u. zorgcentrum Aelsmeer eucharistieviering met L. Seeboldt. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woord-com-

Er wordt een vrijwillige bijdrage van
2 euro gevraagd. U bent van harte welkom! Voor vragen: Ellen van
Houten (ouderenpastor), tel. 0614144344.

Gevonden:
- Kudelstaartseweg: Cyperse kat. Bruin zwart met rood buikje.

Aalsmeer - Er is op 1 november
weer een cheque overhandigd aan
de Stichting ‘Help Paulien Helpen’.
De stichting heeft meer dan 5000
euro ingezameld voor de aanschaf
van een personenbusje voor het vervoer van de kinderen van het kinderhuis Pilar de Esperanza in Reynoza te Mexico. Samen met een OSA
bestuurslid overhandigde de penningmeester van OSA de cheque
van 2500 euro (het maximale subsidiebedrag) namens de gemeente
Aalsmeer aan de heer R. Naber van
de stichting. De stichting gaat nog
door met de inzameling, want het
bestuur wil dat er in Mexico een goe-

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag dienst 10u. met ds. J. van Dalen.

Vermist:
- Opheliaan: Schildpad poes. Zwart-rood gevlekt met wit befje. Draagt
een wit bandje met steentjes en heeft een chip. Heet Ginger.
- Corellihof: 14 maanden jonge kater, licht grijs met wit. Heet Jerry.
- Julianalaan: Rode kat met grote witte bef.
- Koningsstraat: Cyperse kat met hapje uit oor.

Cheque Help Paulien helpen!

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u. Themadienst voor jongeren met ds. J.
Vrijhof.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr.
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Frankrijk. Daar in La douce France bespreken zij de vrouwenzaken die alleen vrouwen begrijpen. Tijdens de
fietsweek komen er naast de gebruikelijke irritaties, serieuze onvoorziene
spanningen bij die de vriendschap ernstig onder druk zet en de groep voor
een groot dilemma plaatst. Het ogenschijnlijk zorgeloze weekje dreigt als
een zeepbel uiteen te spatten. De voorstellingen op 8, 9 en 16 november worden gegeven in dorpshuis De Reede in
de Schouwstraat 14. Aanvang van alle
avonden is 20.15 uur. De zaal gaat om
19:30 open. Op dit moment zijn er nog
slechts enkele kaarten te verkrijgen via
de website van de Rijzenspelers: www.
rijzenspelers.nl.

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

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.

Is uw huisdier
zoek?

Themavonden ‘Een nieuw begin’ Oecumenische
Aalsmeerderbrug – De Alphakerk al avonden over ‘Een nieuw begin’ in
avondviering
en de Levend Evangelie Gemeente Haarlem en Rotterdam. Ze zijn enhebben de handen ineen geslagen.
Van 14 tot 16 november organiseren
zij drie avonden met het thema ‘Een
nieuw begin’. Op een frisse, eigentijdse manier zullen David de Vos en
Martin Koornstra je kennis laten maken met wie God is. De avonden worden gehouden in het gebouw van de
Levend Evangelie Gemeente aan de
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Om
19.30 uur is de zaal open, de avonden gaan om 20.00 uur van start. De
toegang is gratis. De avonden zijn
bedoeld om bezoekers te laten ontdekken dat God realiteit is en dat Hij
betrokken wil zijn in hun leven. De
boodschap van de avonden is: Geef
God een kans in je leven! Spreker David de Vos zegt hierover: “Het is belangrijk dat mensen persoonlijk ontdekken dat Jezus, redt, geneest en
bevrijdt. God bestaat! En als iemand
God een kans geeft in zijn leven zal
Hij zich laten ontdekken. Deze kans
willen we aan iedereen geven!” Tijdens de avonden zal er ook voor zieken worden gebeden. Mensen die
een wonder nodig hebben, worden
van harte uitgenodigd om te komen.
Wanneer mensen genezen, zullen zij
tijdens de avond hun verhaal vertellen. David de Vos en Martin Koornstra spreken in binnen- en buitenland. Hun passie is om anderen over
Jezus te vertellen. Eerder hielden ze

thousiast om naar Aalsmeerderbrug
te komen en daar hun verhaal te vertellen. Martin Koornstra: “Sommige
mensen hebben van alles in hun leven geprobeerd om antwoorden te
krijgen op hun vragen. Ze zijn zoekend naar oplossingen voor hun problemen. Deze mensen dagen we uit
om buiten hun grenzen te gaan zoeken en Jezus te ontdekken in hun leven. Het is tijd voor een nieuw begin.”
Meer informatie over de avonden is
te vinden op de websites www.leg.nl
en www.alphakerk.nl.

Spaaractie van
de OVAK
Aalsmeer - De spaarzegelactie voor
de maand november staat niet in de
Doorvaart, het verenigingsblad van de
ouderenvereniging Aalsmeer en Kudelstaart. Bij inlevering van een volle
spaarkaart krijgen OVAK-leden in de
maand november twee brokken speculaas à 250 gram gratis. Verder krijgen leden op vertoon van hun OVAKpas één zegel per 10 euro aan boodschappen bij de C1000. De inleverendatum op de zegelkaart mag vergeten
worden. De kaart is het hele jaar geldig.

Aalsmeer - Elke tweede woensdag van de maand wordt er in de
kapel van zorgcentrum Kloosterhof in de Clematisstraat 16 een oecumenische viering gehouden onder auspiciën van de Raad van Kerken Aalsmeer. De bijeenkomst begint om 19.15 uur en duurt een half
uurtje.
Op woensdag 13 november zal dominee E. Geijlvoet in de korte viering
voorgaan en een korte overdenking
houden naar aanleiding van het
jaarthema ‘Ezels in de Bijbel’.

Peuterinstuif in
Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 13 november
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van koffie en thee bij
de Oost-Inn in de Mikado in de Catharina Amalialaan 66.
Ook is er die ochtend van 9.30
tot10.30 uur de peuterinstuif. Gezellig een uurtje zingen, dansen, spelen en plezier maken. Iedereen is van
harte welkom. Inlichtingen: 0297325636 of 345413.

Mantelzorger centraal tijdens
Bietjes bij Open
infobijeenkomst Heliomare
Aalsmeer - Tijdens de Week Chronisch Zieken organiseert het behandel- activerings- en afasiecentrum
van Heliomare Aalsmeer samen met
Mantelzorg Steunpunt op woensdag
13 november een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld
voor mantelzorgers en andere belangstellenden van mensen met een
chronische ziekte, niet-aangeboren
hersenletsel, en/of lichamelijke beperking. Op deze bijeenkomst geeft
de gedragskundige van Heliomare
informatie over verschillende ziekteprocessen. Het Mantelzorg Steun-

punt geeft informatie over wat er aan
ondersteuningsmogelijkheden zijn
en wat/wie mantelzorgers kunnen
raadplegen. De bijeenkomst wordt
afgesloten met een discussie. Wilt u
meer weten over de rol van de mantelzorger of wilt u hierover met anderen in gesprek gaan? Belangstellenden zijn woensdag 13 november van
harte welkom bij Heliomare aan de
Zwarteweg 98. De bijeenkomst wordt
gehouden van 16.30 tot 18.30 uur en
is gratis toegankelijk. Aanmelden kan
bij Mieke van Arem via 088-9203900
of m.van.arem@heliomare.nl.

Hof Keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 15 november
er weer een Open Hof Keuken. Op
het menu staan de bietjes centraal.
De kosten bedragen 4 euro per persoon. Iedereen is van harte welkom
in het Baken in de Sportlaan 86. Vanaf 17.45 uur is de deur open en aan
tafel gaat de groep om 18.00 uur. De
bijeenkomst eindigt omstreeks 20.00
uur. Het doel van de Open Hof Keuken is de ontmoeting. Opgeven kan
via email: diaconie@pgaalsmeer.nl
of bel 06-41700923.

de personenbus kan worden aangeschaft. Voor meer informatie kan gekeken worden op www.helppaulienhelpen.nl. Meer weten over OSA en
het krijgen van subsidie naast de eigen inzameling voor een ontwikkelingsproject? Kijk dan op de website
van OSA: www.osa-aalsmeer.nl.
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officiële mededelingen
loket wonen, welzijn en zorg 11 noVember
gesloten

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
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.
afspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in het beraad oVer een geagendeerd
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
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 streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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.
Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

Op maandag 11 november is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg
van de gemeente Aalsmeer gesloten. Deze dag zal er ook geen
telefonisch spreekuur zijn.
lintenbeleid 1e herziening Vastgesteld
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft in haar vergadering van
31 oktober jl. de notitie “Ruimtelijke beoordeling bouwen in
de Linten van de gemeente Aalsmeer 1e herziening” vastgesteld. Deze notitie dient als toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor het
bouwen, vervangen of uitbreiden van woningen in de linten
op stedenbouwkundige- en architectonische aspecten. Bovendien kunnen aanvragen sneller worden afgehandeld nu de
gemeenteraad op grond van artikel 6.5 lid 3 Bor heeft besloten om bouwplannen, die passen binnen het lintenbeleid 1e
herziening, aan te wijzen als gevallen waarin een verklaring
van geen bedenkingen niet is vereist.
Voorbereidingsbesluit n196 en deelgebied
zwarteweg
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering
van 31 oktober 2013 heeft besloten te verklaren dat een
bestemmingsplan(nen) worden voorbereid voor de gronden
ter plaatse van:
- Het tracé van de N196 (Burgemeester Kasteleinweg), tussen Oosteinderweg en de Zwarteweg;
- De percelen achter Zwarteweg 69 t/m 77; en
- Het perceel Ophelialaan 92 en het Heegstrapark.
Het besluit voorziet tevens in een verbod op het wijzigen
van gronden en bouwwerken binnen het plangebied. Het
voorbereidingsbesluit met de daarbij bijbehorende kaart is
langs elektronische weg vastgelegd in de bestandenset met
planidentificatie NL.IMRO.0358VBN196-VA01 en tevens in die
vorm is vastgesteld. Het besluit is in werking getreden met
ingang 1 november 2013 voor de duur van 1 jaar.
Het voorbereidingsbesluit ligt, samen met de bijbehorende
tekening waarop de begrenzing van de gebieden is aangegeven, voor een ieder ter inzage bij de balie Burgerzaken op het
gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van
8.30-20.00 uur. Het plan is tevens in te zien bij de Balie
Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen,
Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 uur,
donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Het plan
en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal bekendgemaakt
en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen
bezwaar en beroep kan worden ingesteld.
informatie/inloopbijeenkomst nieuw
hondenbeleid
Het college van burgemeester en wethouders nodigt hondenbezitters en niet-hondenbezitters van harte uit voor een informatie/inloopbijeenkomst op woensdag 20 november van
19.30 tot 21.00 uur in de raadskelder van het gemeentehuis,
raadhuisplein 1.
Het doel van de avond is om van belangstellenden te horen
welke ideeën en suggesties zij hebben voor het nieuw te ontwikkelen hondenbeleid.
exploitatie- en terrasVergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is
verleend:
- Watersportvereniging Nieuwe Meer, Stommeerweg 2, Aalsmeer (Z-2013/007212)
Datum verzending vergunning: 05 november 2013
drank- en horecawet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca
vergunning zijn verleend:
- Slijterij Van Lammeren, Einsteinstraat 79B, Kudelstaart (Z2013/043901)
Datum verzending vergunning: 18 oktober 2013
- Watersportvereniging Nieuwe Meer, Stommeerweg 2, Aalsmeer (Z-2013/007212)
Datum verzending vergunning: 5 november 2013

Zaaknummer: Z-2013/050676
samenvatting
Op de afdelingen ROV en Beleid zijn een aantal mandaten
gewijzigd en een aantal nieuwe mandaten toegevoegd. Ook
ontbraken in het mandaatbesluit bij de afdeling ROV de functionarissen aan wie ondermandaat is verleend. Deze zijn nu
toegevoegd. Alle wijzigingen zijn per 1 november 2013 in
werking getreden.
inhoud
Gedurende het jaar is gebleken dat ten aanzien van diverse
mandaten bij de afdeling ROV de tekst niet geheel duidelijk
is. Voorgesteld wordt deze mandaten tekstueel te wijzigen
zodat voor eenieder duidelijk is tot hoever de mandaatbevoegdheid ligt.
Vervolgens wordt geadviseerd drie mandaten in te trekken
omdat de betreffende wet het mandaat niet toestaat (nemen van beslissingen ontheffing t.a.v. eisen en voorwaarden
aan de inrichting van voertuigen gesteld en ten aanzien van
het rijden met deze voertuigen waarvan de afmetingen en
massa’s de wettelijke maxima overschrijden + Wet Bibob)
en de verordening reeds is ingetrokken maar het mandaat is
vergeten(Woonschepenverordening 1988 (Aalsmeer).
Tot slot worden een aantal nieuwe mandaatbevoegdheden
voorgesteld. Het betreft een drietal mandaten op het gebied
van de Wet ruimtelijke ordening (etc), een intrekkingsbevoegdheid op grond van de monumentenwet, -verordening
en twee mandaten waarmee gemandateerde de bevoegdheid
krijgt om namens het betreffende bestuursorgaan bezwaarschriften in te kunnen dienen en verweer kunnen voeren en
verweerschriften kunnen ondertekenen. Dit was slechts voorbehouden aan de juridische adviseurs van de afdeling Juridische zaken.
Bij de afdeling Beleid wordt een nieuw mandaatbevoegdheid
voorgesteld ten behoeve van een Aalsmeerse verordening
Stimuleringsfonds Startersregeling. Voor de Centrumconstructie Aalsmeer Amstelveen werden aanvragen Startersleningen
middels mandaat afgehandeld. In Aalsmeer was de behandelende ambtenaar werkzaam bij de afdeling Maatschappij en
Ruimte. In Amstelveen worden de aanvragen Startersleningen
middels mandaat afgehandeld door de afdeling Publiekszaken.
De aanvragen startersleningen op grond van de Aalsmeerse
verordening worden momenteel in tegenstelling tot de Amstelveense aanvragen gedaan door de afdeling Beleid, maar
besluitvorming wordt door het college genomen.
Alle nieuwe mandaten worden voorgesteld omdat in de praktijk is gebleken dat de gevraagde mandaten regelmatig voorkomen en collegebesluiten een vertraging vormen in de besluitvorming in soms wettelijk vastgestelde termijnen.
De intrekkingsbevoegdheid op grond van de monumentenwet,
-verordening is per abuis niet meegenomen van het reeds ingetrokken mandaatbesluit 2007.
Inwerkingtreding: 1 november 2013
wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Beethovenlaan 120 (Z-2013/056727), het bouwen van
een tijdelijke accommodatie;
- Berkenlaan 17 (Z-2013/057282), het vergroten van de
woning;
- Boegstraat 8 (Z-2013/057148), het vervangen van de berging;
- Marktstraat 26 (Z-2013/056530) het plaatsen van een
dakopbouw op de achterzijde van de woning;
- Vlinderweg 160-208 (Z-2013/056327), het aanleggen van
4 bruggen.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Cyclamenstraat 14 (Z-2013/057254), het verwijderen van
asbest;
- Legmeerdijk 327 (Z-2013/057425), het slopen van een
deel van een kas en het verwijderen van asbest;
- Uiterweg 158a (Z-2013/056790), het slopen van bijgebouwen op het achtererf;
- Uiterweg 266 (Z-2013/057253), het slopen van een
schuur en het verwijderen van asbest.
Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere
procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 11:30 uur op

afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- IJsvogelstraat 17 (Z-2013/039747), het plaatsen van een
dakkapel op de voorgevel (verzonden 4 november 2013)
- Kudelstaartseweg 100 (Z-2013/056117), het verplaatsen
van de woning binnen het bouwvlak (verzonden 30 oktober 2013);
- Vlinderweg 160-208 (Z-2013/056327), het bouwen van 4
bruggen (verzonden 1 november 2013).
Verleende omgeVingsVergunning,
uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunningen hebben verleend voor
het dempen van de ligplaats tbv het gebruik voor tuin aan
de herenweg 34 ws1 (z-2013/008642) (verzonden 5 november 2013) en voor het omzetten van de percelen, met de
perceelnummers: H886, H1500, H1501 en H2295, achter de
woning op het adres uiterweg 158 (z-2013/011349) (verzonden 5 november 2013) van agrarische gronden in nieuwe
natuur en het gedeeltelijk slopen en vernieuwen van de bestaande schuren.
De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,
balie 7, 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 voor uw vragen over bouwen
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
Verlenging beslistermijn aanVraag
omgeVingsVergunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Stommeerweg 13 (Z-2013/047061), het uitbreiden van de
Carmel kerk (ontvangen 10 september 2013).
ingetrokken aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Oosteinderweg 404 (Z-2013/052401), het vervangen van
een woning (verzonden 1 november 2013);
- Oosteinderweg 515 (Z-2013/038703), het vervangen van
een woning (verzonden 14 oktober 2013);
- Oosteinderweg 517 (Z-2013/042436), het vergroten van
de woning aan de zij- en achterkant (verzonden 4 november 2013);
- Zijlijnstraat 32 (Z-2013/046922), het aanleggen van een
uitrit (verzonden 31 oktober 2013).
commissie ruimtelijke kwaliteit
(Voorheen welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
ter inzage
t/m 07112013 Voorstel paracommerciële horeca (a.g.v. van
de nieuwe Drank- en Horecawet)
t/m 08112013 Het Besluit financiële tegemoetkomingen
maatschappelijke ondersteuning 2013 (versie 2) ligt van 30 september 2013 t/m 8 november 2013 ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn.
t/m 11112013 Besluit m.b.t. realiseren van algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren in de
Roerdomplaan 3 bij Buurthuis Hornmeer.
t/m 12122013 Ontwerpbestemmingsplan Aalsmeererweeg
420-422

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Oceanus zwemmers op NK
Aalsmeer - Vincent Moolhuijzen ,
Bart Sommeling en Fabienne Vork
hadden zich gekwalificeerd voor het
NK zwemmen in Dordrecht. Vincent
had drie limieten op 400 vrij, 200 vrij
en de 1500m vrij, Bart mocht uitkomen op de 1500 meter en Fabienne had vier limieten: 50 vrij, 100 vrij,
200 vrij en de 200 wisselslag. De
zwemmers hadden weinig tijd om
zich voor te bereiden, omdat het NK
korte baan vroeg in het seizoen viel.
Echter met gemiddeld zo’n 11 uur
trainingsarbeid in de week hebben
ze keihard gewerkt om klaar te zijn
voor het NK. Vincent Moolhuijzen is
al een ervaren NK zwemmer, maar
Fabienne komt net kijken. Vorig jaar
zwom zij nog het Nederlands Junioren Kampioenschap, maar dit jaar

bekendmaking wijzigingen ten behoeVe Van de
afdeling ruimtelijke ordening en Vergunningen
(roV) en afdeling beleid, bekendmaking
mandaatbeVoegdheden aan de hoofden Van de
afdelingen roV en beleid

zit haar leeftijd categorie bij de grote zwemmers die uitkomen op het
NK. Vrijdagmorgen had Fabienne
de 50 vrij en de 200wissel en Vincent de 40 vrij op het programma
staan. De 50 vrij zijn twee banen
keihard knallen door het water. Fabienne knalde een mooie 28.45 eruit wat haar een pr opleverde. Na
een heel kort herstel stond Fabienne al weer klaar voor de 200 wisselslag. En deze zwom ze super,
2.29.78 en perste er een schitterende pr uit die zij maar liefst verbeterde met 5 seconden. Op de 200 wissel behaalde zij een prachtige zesde
plek van Nederland. Vincent zwom
op de 400 vrij een tijd van 4.07.74
die lag iets boven zijn inschrijftijd.
Zaterdag de 200 vrij voor Fabien-

ne, Bart de 1500m vrij en Vincent
de 200 vrij. De jongere trainingsmaatjes Emma, Lianne en Giullia
van Fabienne, Bart en Vincent waren naar Dordrecht afgereisd om
daar hun teamgenoten aan te moedigen en alvast de sfeer te proeven hoe het eraan toe gaat op een
Nederlands Kampioenschap. Zelf
zwemmen deze meiden het NJK.
Fabienne was er weer klaar voor
om op de 200 vrij een mooie tijd te
zwemmen. Goed geconcentreerd
en gefocust op de race. Deze race
liep ook prachtig ze tikte aan in een
tijd van 2.14.30 en zo behaalde ze
haar derde persoonlijke record met
weer 2 seconden van haar tijd af.
Bart zwom de 1500 meter vrij en dat
zijn maar liefst 60 banen. De race
verliep goed en hij probeerde met
een goede opbouw te zwemmen.
Helaas kon Bart zijn pr niet verbete-

ren, maar werd wel schitterend zesde met een tijd van 17.29.00. Vincent
had de 200 vrij zwom zijn race in
1.57.14. Zondag de laatste dag van
het NK. Fabienne had het koningsnummer de 100 vrije slag nog op
het programma staan.
Dit maal was weer een ander trainingsmaatje (Ruben) meegegaan
om haar aan te moedigen en de
sfeer te proeven. Fabienne noteerde een 1.01.10 op de 100 vrij, wat
wederom een verbetering was van
haar persoonlijke record. Vincent
eindigde het NK met de 1500 vrij
in een nette tijd van 17.12.50. Voor
Fabienne was het een mooi NK
zwemmen. Haar eerste NK met vier
persoonlijke records en een schitterende ervaring rijker. Vincent en
Bart hebben hun uiterste best gedaan, maar konden helaas niet hun
tijd verbeteren.

Collecte voor kinderen met
een handicap
Aalsmeer - De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
houdt dit jaar van 11 tot en met 16
november voor de twaalfde keer
haar landelijke collecte. Duizenden
vrijwilligers gaan op pad om geld
in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Kinderen en jongeren met een handicap
willen graag gewoon meedoen, net
als hun leeftijdgenootjes. Dat kan,
maar daarvoor zijn vaak veel extra
aanpassingen, zorg en begeleiding
nodig. NSGK helpt, bijvoorbeeld
met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en kleinschali-

ge woonvormen. Zodat ze met hun
beperking toch gewoon kind kunnen zijn. NSGK kan dit werk doen
dankzij de hulp van vele donateurs
en vrijwilligers, die zich daarvoor belangeloos inzetten. Zoals vrijwilliger
Louis van Veen zegt: “Het idee dat ik
gehandicapte kinderen kan helpen
aan een beetje extra geluk in een
toch vaak lastig leven geeft me veel
voldoening.” Met de opbrengst van
de collecte steunt NSGK projecten
voor kinderen en jongeren met een
handicap in heel Nederland. Wilt u
weten wat NSGK in uw regio doet?
Op de website www.nsgk.nl zijn al-
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Nieuwe films in bioscoop Aalsmeer

AGENDA

‘Het Diner’ en ‘Zero Dark
Thirty’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Vanaf vandaag, donderdag 7 november, is in Crown Cinema de veelbesproken Nederlandse film ‘Het Diner’ te zien. Twee
echtparen gaan een avond uit eten.
Ze praten over alledaagse dingen,
dingen waar mensen tijdens etentjes over praten: werk, de laatste
films, de oorlog in Syrië, vakantieplannen, etcetera. Maar ondertussen vermijden ze waar ze het eigenlijk over moeten hebben: hun kinderen. Die hebben namelijk iets verschrikkelijks op hun geweten wat
hun toekomst kan verwoesten... ‘Het
Diner’ duurt 88 minuten en wordt
vanavond en vrijdag vanaf 21.00 uur
vertoond. Vrijdag ook om 18.45 uur,
zaterdag om 14.30 uur, zondag om
16.15 uur en om 20.15 uur, maandag en dinsdag vanaf 20.15 uur en
woensdag vanaf 20.30 uur. En een
aanrader: Op zondag 10 november draait vanaf 20.00 uur de actiefilm ‘Zero Dark Thirty’ in Crown Cinema. Na de met zes Oscars bekroonde film The Hurt Locker komt
regisseur Kathryn Bigelow met deze
nieuwe, spannende thriller. De film
vertelt het verhaal van de klopjacht
op Osama Bin Laden, de man achter de grootste terroristische aanval ter wereld. Alle geheime diensten van Amerika zijn op zoek naar
de meest beruchte terrorist ter wereld en falen hem te vinden. “Zero
Dark Thirty’ duurt 149 minuten. En
Crown Cinema heeft nog meer films

in haar aanbod: ‘De Nieuwe Wildernis’ over de Oostvaardersplassen
op donderdag vanaf 18.45 uur, vrijdag vanaf 16.15 uur en zondag vanaf 18.30 uur, ‘Amour’ op donderdag
vanaf 20.00 uur, ‘Kings Speech’ op
vrijdag vanaf 20.00 uur en ‘The Silver
Linings Playbook op maandag vanaf 20.00 uur.
Films voor kids
Kinderen kunnen een heerlijke filmmiddag beleven in Crown Cinema.
In de speciale kidsbios wordt met
name op zondag dit weekend getrakteerd op liefst vijf verschillende films. Voor de allerkleinsten het
spannende avontuur ‘De club van
Sinterklaas en het geheim van de
speelgoeddokter’. Vrijdag kan met
popcorn in de kussenruimte plaatsgenomen worden vanaf 16.30 uur
en zondag vanaf 14.30 uur. Lachen
om en met ‘Turbo 3D’ kan op zaterdag vanaf 12.30 uur en zondag vanaf 14.15 uur. Voor ‘Sint en
de Pepernotenchaos’ gaat om zondag om 12.15 uur het licht uit en
voor ‘Ted en de schat van de mummie’ om 12.45 uur. De zondag filmmiddag wordt afgesloten met vanaf 16.30 uur ‘De Sneeuwkoningin’.
Crown Cinema is te vinden aan de
Van Cleeffkade 15. Voor het reserveren kan kaarten kan gebeld worden
naar 0297-753700 of mail naar info@crowncinema.nl. Voor meer informatie: www.crowncinema.nl.

Wie speelt vrijdag saxofoonsolo?

Concert Frank McComb
van Buckshot Lefonque
Aalsmeer - Augustus/september
1997 scoorde funk en jazz formatie Buckshot Lefonque van saxofonist Branford Marsalis een hit in
Nederland met het melancholieke nummer Another Day. Het nummer werd gezongen door de toetsenist van de band, Frank McComb.
Nu 15 jaar later, op vrijdag 8 november, komt Frank naar Aalsmeer en
wel naar Bacchus als onderdeel van
een reeks concerten in Europa. Bacchus is door het management van
Frank gekozen om de doodsimpele reden dat Bacchus in de Nederlandse jazz scène bekend staat als
sfeervol en akoestisch lekker. Frank
zal begeleid worden tijdens dit optreden door drummer Yoran Vroom
(ex Waylon) en bassit Glenn Gaddum Jr (ex Anouk). Frank McComb
(1970) is geboren in Cleveland Ohio
en leerde op 12 jarige leeftijd piano spelen. Al gauw blijkt zijn passie en talent en op 15 jarige leef-

tijd treedt hij op met zijn eerste trio
waarmee hij tourt door Ohio en aangrenzende staten. In 1991 verhuist
hij naar Philadelphia en wordt daar
ontdekt en krijgt een contract bij
MoJazz het Jazz label van Motown.
Na twee albums met Buckshot LeFonque neemt hij in 1999 zijn eerste solo album ‘Love Stories’ op. Deze werd uitgebracht in het voorjaar
van 2000 en was een groot succes.
Soul Tracks heeft dit album als ‘beste soul album uit het jaar 2000’ uitgeroepen. In 2004 richtte Frank zijn
eigen label ‘Boobeescoot Music’ op.
Sindsdien produceert, publiceert en
distribueert hij zijn eigen nummers.
Grote vraag is: Wie speelt de saxofoon solo in Another Day, iemand uit
Aalsmeer?
Kaarten voor dit bijzondere concert
zijn te reserveren via de Bacchus site en kosten 15 euro per stuk. Zaal
open vanaf 20.45 uur. Aanvang concert op 8 november is 21.30 uur.

Cabaretvoorstelling

Louise Korthals zaterdag
met ‘Vlieguur’ in Bacchus
Deze vrijdag drie live-optredens

Toffe bands in november
op podium van N201
Aalsmeer - Zoals bekend spelen er
regelmatig leuke alternatieve bands
in N201 en in november is het zelfs
drie avonden achter elkaar raak
met op vrijdag 8 november Dynamic Gentlemen, View Apart en Loose-end, op 15 november het bandcollectief Shoot! Shoot! Pow met onder andere lokale helden Wolfhunters en op 22 november Bird on the
wire samen met Puppa & the Clementines waar wederom veel bekende lokale muzikanten op het podium staan! Een en al herkenning
vrijdag 8 november met behalve bekende gezichten op het N201-podium ook de hele avond de fijnste covers van rock- en alternatieve hits.
Dynamic Gentlemen is een dynamische rockband uit Noord-Holland,
ontstaan in de zomer van 2013.
De groep bestaat uit vier overeenstemmend geklede heren van begin twintig. Dynamisch in hun muziek en gentlemen qua verschijning.
Door een combinatie van muziek
én show doet Dynamic Gentlemen
er alles aan om een optreden boeiend en memorabel te maken en het
publiek mee te nemen in hun ener-

gie. Loose End is een pop/rockband
afkomstig uit De Ronde Venen. De
band is een aantal jaar geleden begonnen als coverband waarin verschillende muziekstijlen en -smaken
samengekomen zijn en dit heeft ervoor gezorgd dat er een heel divers
repertoire aan covers is opgebouwd.
Door een eigen draai te geven aan
de covers, geeft Loose End de nummers een zekere ‘twist’. De band is
op dit moment druk bezig met het
schrijven en componeren van eigen
nummers. Naast muziek maken, zijn
gezelligheid en veel lol maken belangrijke factoren binnen de band.
View Apart is eveneens een coverband en voorzien van zeer ervaren
muzikanten: zangeres Joyce Aarsman heeft het zelfs ver geschopt in
de voorrondes van The Voice of Holland, dus verwacht een goed op elkaar ingespeelde band met aanstekelijke versies van bekende alternatieve hits! De N201zaal aan de
Zwarteweg is open vanaf 21.00 uur
en de eerste band speelt rond 21.30
uur. De entree is 5 euro. Meer info
over het programma is te vinden op
www.n201.nl

Zondagmiddag in Oudkatholieke kerk

Franse kamermuziek met
Acanthus en Liedduo
Aalsmeer - Zondagmiddag 10 november weer klassieke muziek in de
intieme ruimte van het Oudkatholieke kerkje aan de Oosteinderweg
394. Jonge musici presenteren zich
met een belangwekkend programma. Het Acanthus Kwartet, bestaande uit Jos Jonker en Daniel Frankenberg op viool, Bas Bartels op altviool en Veerle Schutjens op cello,
bestaat pas drie jaar, maar de vier
muzikanten hebben in die tijd al een
aantal bijzondere dingen op hun
naam staan, waaronder een concert
in de Kleine Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam. De vier muzikanten van het Acanthus Kwartet vonden elkaar op het conservatorium van Amsterdam waar zij al
snel met elkaar verbonden raakten
door hun passie voor de muziek. Het
Acanthus Kwartet krijgt versterking
van het Zwitserse liedduo Lyra, be-

staande uit Lydia Opilik en Duri Collenberg, dat probeert het traditionele liedrepertoire op een creatieve
manier te benaderen. Het programma van zondagmiddag heet ‘En dialogue’; de dialoog tussen liedduo en strijkkwartet geeft veel mogelijkheden tot nieuwe klanken en
smaakt naar meer. Het is bedoeling
van de muzikanten om de schoonheid van Franse kamermuziek uit de
19de eeuw aan te bieden en vooral
hun enthousiasme voor deze stukken te laten horen.Het programma
bestaat uit ‘La bonne chanson’ van
Fauré, ‘Strijkkwartet Americain’ van
Dvocák, ‘Strijkkwartet in g-klein’
van Debussy en ‘Chanson perpétuelle’ van Chausson. Het KCA concert begint zondag om half vier in de
Oudkatholieke kerk, Oosteinderweg
394. Losse kaarten kosten 15 euro
en zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Aalsmeer - De winnares Neerlands
Hoop, Louise Korthals, brengt zaterdag 9 november de cabaretvoorstelling ‘Vlieguur’ in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Vol overgave staat Louise dit seizoen in het
theater. Met liedjes vol ziel en frisse, aanstekelijke observaties, probeert zij grip te krijgen op een wereld waarin weinig ruimte lijkt voor
de bevlogen idealist. Of is die er
toch? Ze is in staat in een enkel moment te switchen van uitbundige
grap naar stille ontroering. Dat alles
overgoten met een onbesuisd soort
energie en dat ongrijpbare eigene
dat talent onderscheidt. Geen wonder dat zij 29 september de Neerlands Hoop 2013 heeft gewonnen.
De jury prees Louise’s optreden in
haar eerste avondvullende voorstel-

ling Vlieguur: “Korthals brengt ouderwets engagement naar de 21ste
eeuw door de eeuwige spagaat van
haar generatie te schetsen. Liken of
geliket worden? Idealisme of pragmatisme? Ze verpakt die inhoud in
sterke liedjes en overtuigende conferences. Ze zweept de zaal moeiteloos op met een uitbundige Hazesmedley, springt vervolgens van
haar stoel en zegt dan: ik wil het eigenlijk even over Syrië hebben. Dat
is niet alleen geestig, maar getuigt
ook van een prettig soort lef.” Vlieguur’ is zaterdag bij te wonen in cultureel café Bacchus vanaf 21.00 uur.
De zaal gaat open om 20.15 uur.
De entree bedraagt 11 euro. Kaarten zijn te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch via
0297-342657, na 18.00 uur.

Zaterdag: Fantastische show uit België!

Doghouse Sam and His
Magnatones in The Shack
Oude Meer - Doghouse Sam and
His Magnatones uit België staan op
zaterdag 9 november in The Shack.
Zonder twijfel dé roots, blues, rock
en swingsensatie van de lage landen. Dit trio bestaande uit Wouter Celis Doghouse Sam op zang,
mondharmonica en diverse gruizige
gitaren, waaronder het tegenwoordig onvermijdelijke blikken exemplaar met slide, Franky Gomez op
een authentiek uitziend drumstel,
inclusief alle potten en pannen, en
Jack Fire O’Rooney op de contrabas. Een meer dan indrukwekkende
liveshow wordt neergezet door deze
sympathieke topmuzikanten! Ervaar
tijdens hun optreden in The Shack

zelf maar hoe deze gasten hun muziek met groot vakmanschap ter
plaatse creëren en je van je sokken
af blazen met hun geheel eigen en
energieke benadering van hun geweldige goeie songs. Puur en rauw,
precies zoals het hoort! The Shack is
vrijdag 8 november gesloten in verband met een besloten feest, maar
zaterdag 9 november gaat de deur
open om 20.00 uur en start het optreden van Doghouse Sam vervolgens vanaf 21.30 uur. Entree is 7,50
euro. Zondag 10 november is The
Shack eveneens gesloten! Voor alle informatie, openingsdagen en-tijden: www.the-shack.info. Adres is
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

STAGE
MUSIC SHOP

DÉ VIOOLSPECIALIST

OPRUIMING:

AANBIEDING:

Gitaarstatief

Westerngitaar
‘Richwood’

€

9,95

diverse kleuren

KOOPJE:

TIP:

95,-

Microfoonstatief

Professionele

DJ-koptelefoon
‘Dap Audio’ €

€

29,

95

‘4Music’

(superlicht)

€

27,95

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Muziek/Film/Toneel
T/m 14 november:
* Diverse films voor alle leeftijden in
ochtend, middag en avond in Crown
Cinema, Van Cleeffkade.
Vrijdag 8 november:
* Live optreden v/a 17.30u. en party met dj v/a 22u.in café de Praam,
Zijdstraat.
* Concert Frank Mc.Comb in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Bands Dynamic Gentleman, View
Apart en Loose-end live in N201,
Zwarteweg. Open v/a 21u.
8, 9 en 16 november:
* Toneel ‘Zadelpijn en ander damesleed’ door Rijzenspelers in Reede,
Schouwstraat. Alle avonden 20.15u.
Zaterdag 9 november:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. en
Praamparty v/a 22u. in de Praam,
Zijdstraat.
* Jubileumconcert Koninklijk Toonkunstkoor in De Bloemhof, Hornweg
v/a 20.15u.
* Vlieguur, cabaret van Louise Korthals in Bacchus, Gerberastraat v/a
21u. Zaal open: 20,15u.
* Doghouse Sam and his Magnatones in The Shack, Schipholdijk 253a
in Oude Meer v/a 21.30u.
Zondag 10 november:
* Klassiek concert Acanthus kwartet met zangduo in Oud Katholieke
kerk, Oosteinderweg 394 v/a 15.30u
Zaal open: 15u.
* Miniconcert popkoor Soundsation in Oude Veiling, Marktstraat, 14u.
Vrijdag 15 november:
* Pianogala in Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 20.30u.
* Komedie Purper Ladies in Crown
Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Aanvang: 20u. Zaal open: 19.30u.
* Nostalgische filmavond in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Zaterdag 16 november:
* Déjà (re)vue Toneelvereniging Kudelstaart in Dorpshuis. Ook op 29 en
30 november. Aanvang: 20.15u.
Zondag 17 november:
* Wintergasten, muzikale middag
olv Philippe Paar in Oude Veiling,
Marktstraat v/a 15u.
* Zondagmiddagconcert ACOV in
Open Hofkerk, Ophelialaan, 15.30u.
Zaterdag 23 november:
* Cabaret van Erik Koller in Crown
Theater Aalsmeer. Aanvang: 20u.
Exposities
7 t/m 9 november:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Werk van Dik
Box en Heidi Wallheimer.
* Tentoonstelling konijnen, cavia’s,
hoenders en sierduiven bij Ranzijn,
Aalsmeerderweg 436. Open: donderdag v/a 19.30u., vrijdag 9-21u.
en zaterdag 9-16.30u.
Zaterdag 9 november:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag van 11 tot 16u.

Tot en met 28 december:
* Nieuwe expositie ‘De Kwekerij’
met beelden en schilderijen in Oude Raadhuis in Dorpsstraat 9. Open
donderdag t/m zondag 12-17u.
Diversen.
Donderdag 7 november:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Kaartavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 8 november:
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 9 november:
* Dag van de Geschiedenis met al
van presentaties over Aalsmeer e.o.
in Historische Tuin, ingang Praamplein van 10 tot 16u.
* Koppelsjoeltoernooi in Dorpshuis
Kudelstaart v/a 20.30u.
Zondag 10 november:
* Vogelbeurs in SCW-gebouw, Konnetlaantje, Rijsenhout, 9.30-13.30u.
* Inloop voor 65+ in Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat, 15-16.30u.
Maandag 11 november:
* Koppelkaarten Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Dinsdag 12 november:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat 55 v/a 20u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 13 november:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan 66, 9.30-11.30u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan v/a 20u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging,
Sportlaan. Inschrijven v/a 19.15u.
Donderdag 14 november:
* Klaverjasavond DES in dorpshuis
De Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 16 november:
* Bazaar in de Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat vanaf 10.30u.
Vergaderingen
Donderdag 7 november:
* Behandeling najaarsrapportage en
programmabegroting in Raad in gemeentehuis v/a 20u.
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Dinsdag 12 november:
* Ontmoeting over jeugdhulp in gemeentehuis, Raadhuisplein, 17-18u.
Woensdag 13 november:
* Wijkoverleg Dorpsraad Kudelstaart
met burgemeester Vonk in Dorpshuis v/a 20u.
Woensdag 20 november:
* Inloopbijeenkomst over hondenbeleid gemeente in gemeentehuis,
Raadhuisplein, 19.30-21u.

Zangeres Lee Ann en Crazy
Fireman Party in de Praam
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagmiddag heeft zanger Carlo Punt vanaf
17.30 uur opgetreden en de duck’s
zijn vanaf 22.00 uur binnen komen
wandelen tijdens de Flügel Party! DJ
Henkie heeft de tent op zijn kop gezet. De zaterdagmiddag met als Estafette Gast DJ’s het Promoteam van
danscafé de Praam was een daverend succes! Zaterdagavond heeft
de ‘Trots van Aalsmeer’ een pracht
feest georganiseerd met de DJ’s
Martijn en Mitchel. In de maand november presenteert café de Praam
een gevarieerd programma. Deze week start vrijdagmiddag 8 november van 17.30 tot 20.30 uur met
live zangeres Lee Ann! Vanaf haar
zeventiende verjaardag tijdens een
bezoek ergens in Scheveningen
wordt er een microfoon voor haar
mond gehouden. Vanaf dat moment
is zij niet meer te stoppen. Inmiddels
is Lee Ann gegroeid van een zangeres naar een multitalent. Of het nu
gaat om dinner shows, thema feesten, solo optredens met en zonder
orkest of alleen begeleiding op piano, zingende typetjes, presenteren
van programma’s en gala’s. Het is
altijd een succes. Kom dus gezellig
langs met kennissen, vrienden en/
of collega’s! Vanaf 22.00 uur vervolgens de Crazy Fireman Party met DJ
Henkie. Neem legitimatie mee voor
de controle aan de deur Zaterdagmiddag 9 november zijn Luuk en
Bink de estafette DJ’s va 16.30 tot
19.30 uur. Deze heren hebben het

vorige seizoen ook gedraaid en dit
was een zeer gezellige middag. DJ
Jordy neemt ‘s avonds met Praam’s
Partynight het stokje over. Jordy is
een graag geziende DJ, die meerdere malen voor een volle dansvloer
heeft gezorgd! Hij start om 22.00 uur
en gaat door tot in de kleine uurtjes.
Praambingo en sintmiddag
Alvast voor in de agenda: Donderdag 14 november vanaf 20.00 uur
staat de maandelijke Praambingo
weer op het programma en zaterdag 16 november wordt tijdens de
intocht van Sinterklaas vanaf 15.00
uur weer een gezellige middag georganiseerd met zwarte pieten achter de bar, Gast DJ Johan van der
Polder en diverse spelletjes voor
de kinderen die deze middag hun
zwarte pieten diploma kunnen behalen.

Weer nostalgische films!
Aalsmeer - Er wordt weer een nostalgische filmavond gehouden in
het Middelpunt op vrijdag 15 november. De organisatie en presentatie is in handen van Siem Kooy.
Onder andere wordt een schoolreisje van de Christelijke school Oost uit
1953 vertoond, beelden van een ge-

zellig avondje buurtvereniging Centrum in 1955 en schaatsen bij Jachthaven Dragt in 1956.Adres is Wilhelminastraat 55 in Oost. De zaal is
open vanaf 19.30 uur. Rond 20.00
uur gaat het licht uit en begint de
nostalgische filmavond. De toegang
is gratis.
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Ladies Day bij Beautyworld
samen met Anita’s Choice

Borrel Aalsmeer pakt uit
tijdens 1 jarig jubileum

Aalsmeer - Donderdag 14 november organiseert SlenderYou Beautyworld een Ladies Day. De dag is special bedoeld voor vaste cliënten, maar
ook om nieuwe cliënten en andere geinteresseerden kennis te laten maken
met de vele mogelijkheden binnen dit
enthousiaste bedrijf. Elk najaar gaat
het weer kriebelen bij Anette Mulder,
ook dit jaar weer. Maar er moest wat
nieuws komen. “Ik heb geïnvesteerd in
een nieuwe luxe stoel voor in de salon en wilde daar wat omheen bouwen
en vooral eens aandacht geven aan al
die cliënten die ons al zoveel jaar trouw
zijn,” vertelt Anette gepassioneerd.
“Aangezien niet iedereen weet welke
mogelijkheden wij allemaal binnen onze salon hebben groeide het idee om
dat eens te demonstreren.” Samen met
Anita Vlaming van Anita’s Choice werd
de Ladies Day geboren. Anita Vlaming,
eigenaar van Anita’s Choice, is eind
2010 gestart met de verkoop en organiseren van party’s waar diverse sieraden in verschillende prijsklasse werden aangeboden. Tijdens een vakantie in Canada kwam zij in aanraking
met het Miche Bag concept. Dit is een
concept met één binnentas en eindeloos verwisselbare covers waardoor de
handtas iedere keer een andere look
en uitstraling krijgt. “In samenwerking
met Miche Bag Nederland heb ik dit
verder uitgebouwd en ben gekomen
tot waar ik nu ben”, vertelt Anita en-

Aalsmeer - Al vanaf 13 december 2012 is er iedere tweede donderdag van de maand een netwerkbijeenkomst in verschillende ruimtes van Studio’s Aalsmeer. Organisatrices van dit evenement zijn Eveline van Daal en Ingrid Claasen. Zij
vertellen enthousiast over hun initiatief dat tot die tijd nog niet bestond
in Aalsmeer. “Onze netwerkborrel is
uitzonderlijk te noemen, omdat het
niet alleen voor ondernemers is, ook
mensen in loondienst en werkzoekenden zijn bij ons van harte welkom. Eigenlijk iedereen die het leuk
vindt om te komen. Vandaar dat we
het ‘netwerken met een knipoog’
noemen. Uiteraard wordt er flink
genetwerkt, men kan deelnemen
aan het zogenoemde speedmeeten,
er kunnen een-minuut pitches worden gehouden en wij brengen mensen met elkaar in contact. Dit gebeurt allemaal onder het genot van
een drankje en een hapje.

thousiast. Inmiddels heeft zij een vaste plaats gekregen in SYBeautyworld
waar ze diverse accessoires en tassen
op een opvallende en aparte manier
presenteert. Slender You Beautyworld
gaat verschillende dingen laten zien
en ervaren. Bezoekers kunnen zich laten opmaken ‘by Liza’, een skinanalyser van hun huid laten maken en een
demonstratie van verschillende nail
art technieken met Shellac bijwonen.
Natuurlijk kan even gekeken worden
bij de vissen van de Fish Spa en zijn
er speciale Slender-aanbiedingen. Uiteraard wordt het parade paardje niet
vergeten: Het December Arrangement,
een heerlijk ontspannen arrangement
met veel massages, Thaise kruidenstempels en een speciaal masker. Op
de Ladies Day wordt dit arrangement
op bijzondere wijze gepresenteerd. Het
is de moeite waard om op 14 november even langs te komen. De combinatie van Anita’s Choice en SY Beautyworld geeft deze Ladies Day een extra uitstraling, voor ieder wat wils. Iedereen mag van 10.00 tot 20.00 gezellig binnen komen lopen en onder het
genot van koffie, hapje of drankje kan
nader kennis gemaakt worden met wat
beide onderneemsters allemaal te bieden hebben. Het team van Slender
You Beautyworld en Anita van Anita’s
Choice zal iedereen vol enthousiasme
ontvangen. Een plekje reserveren kan
via 0297-346832.

Betoverend Vriendenconcert
in Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Op zondag 3 november vond het jaarlijkse Vriendenconcert, georganiseerd door de Stichting Vrienden van Zorgcentrum
Aelsmeer plaats in de grote zaal van
het Zorgcentrum. Sinds de Vrienden
in 2011 het Zorgcentrum een vleugel en een Johannesorgel hebben
geschonken, is dit jaarlijkse concert
een traditie geworden. Deze middag
vertolkten Hanneke Maarse op piano, Liesbeth Eggen op piano en Lisa
Eggen op altviool werken van onder
andere Mozart, Debussy en Schumann. Hanneke en Liesbeth zijn
beide afgestudeerd aan het Conservatorium en hebben een bloeiende
lespraktijk. De 19-jarige Lisa is zeer
getalenteerd en won verschillende
muziekprijzen. Op dit moment studeert ze altviool aan het Conservatorium in Amsterdam. Het publiek,
dat bestond uit bewoners, zakelij-

ke en particuliere donateurs, was
muisstil en genoot met volle teugen
van de betoverend mooie klassieke muziek. Na afloop kregen de dames dan ook een staande ovatie. Directeur Jan Dreschler bedankte hen
hartelijk voor het prachtige concert
waarna ze een mooi boeket ontvingen. De Stichting Vrienden van
Zorgcentrum Aelsmeer stelt zich ten
doel de ouderen in Aalsmeer dagen
met een gouden randje te bezorgen.
Dat doet zij door het werven van giften en donaties. De stichting Vrienden heeft zo’n 370 donateurs. De
minimum bijdrage voor particuliere
donateurs is 15 euro per jaar. Voor
bedrijven geldt een minimum bijdrage van 100 euro per jaar. Nadere informatie op www.zorgcentrumaelsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Ondernemers, investeerders en particulieren

Bij Berghoef: Onderwegnaar-huis-bijeenkomst
Informatiemiddag iPad- en
tabletcursus bij Heliomare
Aalsmeer - Het activiteitencentrum van Heliomare geeft een aantal keren per jaar een cursus ‘Basisvaardigheden Ipad en Tablet’. Clienten van het centrum die veel ervaring hebben met het gebruik van
deze middelen ondersteunen de docent tijdens de cursus. In tegenstelling tot de jongere generatie is
het voor de oudere generatie geen
vanzelfsprekendheid om met deze
nieuwe communicatiemiddelen om
te gaan. Soms is er sprake van een
zekere schroom om er aan te beginnen, ook al ziet men hoe gemakkelijk kinderen en kleinkinderen hiermee omgaan. Op woensdag 27 november vindt vanaf 15.45 uur een in-

formatiemiddag plaats over de cursus ‘Basisvaardigheden Ipad en tablet in Heliomare aan de Zwarteweg 98. Belangstellenden worden
ontvangen met een kopje koffie of
thee. Van 16.00 tot 16.30 uur worden de Ipad en Tablet gedemonstreerd waarna de middelen uitgeprobeerd kunnen worden. De middag is gratis. Mocht u na deze uitleg overtuigd zijn en een Ipad of Tablet willen gaan gebruiken, is het
mogelijk de cursus basisvaardigheden te volgen. (4 lessen à 10 euro
per les). Opgeven voor de informatiemiddag kan tot en met dinsdag
26 november via 088-9203926 of via
r.spaargaren@heliomare.nl.

Aalsmeer - Voor het negende jaar
houdt Berghoef Accountants & Adviseurs op woensdag 20 november
van 15.45 tot 18.00 uur de Onderweg-naar-huis-bijeenkomst. Tijdens
deze open bijeenkomst krijgen ondernemers, managers, investeerders en particulieren een toelichting op de uitkomsten en invloeden
van de Miljoenennota 2014. Berghoef organiseert jaarlijks enkele weken na Prinsjesdag de Onderwegnaar-huis-bijeenkomst. “De regeringsplannen, uitgewerkt in de Miljoenennota, hebben altijd invloed op
het bedrijfsleven én (al dan niet vermogende) particulieren”, aldus Patrick Verboom RA, partner bij Berghoef. “Wij merken dat er behoefte is
de uitkomsten van de miljoenennota
helder te hebben. Welke maatregelen hebben invloed op mijn business
of financiële positie? Of juist op collega-ondernemers en leveranciers.
Tijdens de bijeenkomst bespreken

wij de meest concrete onderwerpen
en geven wij tips voor mogelijke belastingbesparingen. Na afloop is er
ruimte contacten te leggen, nader
met elkaar in te gaan op de besproken onderwerpen en wordt een hapje en drankje geserveerd.” De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle
geïnteresseerden. “Het interessante
en leuke van deze bijeenkomst is de
diversiteit aan bezoekers. Directeuren van grote organisaties treffen financiële managers, ZZP-ers, investeerders en particulieren. Zij hebben
allemaal hun eigen vraagstukken.
Door met elkaar in gesprek te gaan
geeft dat veel kennis en inzicht in elkaars situatie. Alles in een comfortabele, informele setting.” Inschrijven voor de Onderweg-naar-huisbijeenkomst kan eenvoudig via de
website www.berghoef.nl of telefonisch via 0297 381212. Berghoef Accountants & Adviseurs is gevestigd
aan de Dorpsstraat 99.

Lucas Vos nieuwe algemeen
directeur van FloraHolland
Aalsmeer - Het bestuur van FloraHolland heeft, in samenspraak
met raad van commissarissen, met
ingang van 1 januari 2014 Lucas
Vos benoemd tot algemeen directeur. Hij volgt hiermee Timo Huges
op die inmiddels is gestart als president directeur bij NS. Lucas Vos
(46) heeft economie gestudeerd in
Groningen en heeft uitgebreide ervaring in transport en logistiek. Lucas heeft de afgelopen twintig jaar
carrière gemaakt in de sector van
de shipping en logistieke dienstverlening en was in zijn laatste positie Chief Commercial Officer in de
board van Maersk Line. De statutaire directie bestaat met de start
van de nieuwe bestuurlijke structuur op 1 januari 2014 uit twee leden: Lucas Vos als de nieuwe algemeen directeur en Rens Buchwaldt
als financieel directeur. Erik Leeuwaarden gaat zich per 1 januari richten op de portefeuille van vastgoed
en deelnemingen. Bestuursvoorzit-

ter Bernard Oosterom: “Bestuur en
raad van commissarissen zijn zeer
verheugd met de benoeming van
Lucas Vos. De uitdaging voor FloraHolland is diensten aan leden en afnemers te bieden die aansluiten bij
de veranderde marktsituatie en het
coöperatieve bedrijf aan die situatie
aan te passen. Zijn ervaring en achtergrond sluiten zeer goed aan op
de lijn die we als FloraHolland hebben ingezet.

Oliebollen van
Sursum Corda

zig zijn met oliebollen bakken en verkopen. Onder leiding van de voorzitter
zal het beslag gemaakt worden, volgens Sursum-recept. Daarna gaat een
ervaren ploeg bakkers aan de slag om
de bollen goudbruin te bakken. Vanaf
vrijdagochtend 15 november 10.00 uur
worden de verse oliebollen huis aan
huis verkocht. Meestal worden zaterdagochtend de laatste oliebollen verkocht. Alvast een bestelling doen, kan
via de oliebollenlijn van Sursum Corda:
06-16128449. Eén zakje van vijf oliebollen kost 3 euro. Voor twee zakken
wordt slechts 5 euro gerekend.

Aalsmeer - Volgende weekend, 15
en 16 november, bakt muziekvereniging Sursum Corda de oliebollen weer
bruin. Zoals gebruikelijk worden de
oliebollen door de leden zelf gebakken en verkocht. De vereniging bakt al
ruim 30 jaar jaarlijks oliebollen, de opbrengst van de actie is een belangrijke
aanvulling van de clubkas. De hele vereniging zal volgend weekend druk be-

Van links naar rechts: E. van der Linden, financieel directeur, C.J. Millenaar, algemeen directeur, E. van Tijn, Auditer TÜV Nederland en V.J. de Vries, marketing communicatie manager.

Autodealer Millenaar BV neemt
verantwoordelijkheid voor milieu!
Aalsmeer - Cor Millenaar B.V., officiële Mercedes-Benz partner in
Aalsmeer, is door TÜV Nederland
als eerste autodealer in Nederland
gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3. Cor Millenaar B.V. neemt zijn verantwoordelijkheid voor een beter milieu door
in een, samen met Helder Nederland B.V. en CO2 Management B.V.,
ontwikkelde online applicatie de
eigen CO2-uitstoot inzichtelijk te
maken. Er kan op vijf niveaus worden gecertificeerd. De CO2 uitstoot
in 2013 voor Cor Millenaar B.V. is
103 ton. De onderneming werkt aan
het drastisch reduceren en heeft
voor 2014 de ambitieuze doelstelling van minder dan 70 ton uitstoot
vastgelegd. De kracht van het totaal concept ligt in duurzaam en kli-

maat neutraal ondernemen met een
sterk financieel rendement. Bovendien creëert het een positief imago
voor de eigen organisatie en de autobranche in Nederland. Bovag-lid
Cor Millenaar B.V. vervult hiermee
een voortrekkersrol. De onderneming werkt aan een efficiënter gebruik van energie, het aanbrengen
van LED verlichting in showroom
en werkplaatsen, de overstap naar
groene stroom, brandstofgebruik
vermindering door inzet van vervangend vervoer, de invoering van HNR
(Het Nieuwe Rijden) door eigen en
ingeleende medewerkers en doet
onderzoek tot gebruik van gegarandeerde biomassa diesel. Cor Millenaar B.V. is gevestigd aan de Oosteinderweg 340 en is telefonisch bereikbaar via 0297-330011.

De hapjes worden meest door de
lokale horeca verzorgd en gesponsord, de drankjes reken je zelf af. Tijdens de bijeenkomst geven wij diverse ondernemers een podium. Zo
is er altijd een fotograaf aanwezig
die de avond vastlegt, er is een kunstenaar die zijn of haar werk tentoonstelt én er is altijd een artiest.
We hebben al diverse zangers en
zangeressen de revue laten passeren. Daarnaast worden er prijzen
verloot door middel van het trekken van visitekaartjes die verzameld
worden bij binnenkomst. De essentie is natuurlijk netwerken, maar de
laagdrempeligheid en gezellig sfeer
voeren daarbij absoluut de boventoon.” Volgende week donderdag 14
november pakken de dames flink
uit, want dan is alweer het eenjarig bestaan van deze unieke netwerkborrel, die overigens altijd vrijblijvend bezocht kan worden. Ingrid:
“We hebben de Amerikaanse zangeres Donna Lynton weten te strikken om te komen zingen. Zij is onder andere bekend van de themasong van Charlie’s Angels uit de jaren zeventig. Uiteraard zal ze dit
nummer vertolken. Dit keer wordt
de borrel gehouden in Club Liber-

ty. Ik zie haar nu al die showtrap af
lopen. Ze heeft toegezegd dat ze
naast het wereldbekende nummer
nog een aantal liedjes komt vertolken. Ik ben erg benieuwd!” Er zal die
avond ook een Amsterdamse Bingo worden gehouden waarbij leuke
prijzen gewonnen kunnen worden,
uiteraard is er weer een fotograaf
uitgenodigd en een kunstenaar en
wordt dit keer met de visitekaartjes een digitale pen verloot. Eveline:
“Iedereen krijgt sowieso een leuk
presentje mee naar huis. Dit blijft
nog even een verrassing. De avond
staat in het teken van de jaren zeventig/tachtig, dus back in time! Ingrid heeft een prachtige presentatie
gemaakt die getoond wordt op een
groot scherm. Er draait een vrouwelijke DJ en de presentatie is, naast
onszelf, in handen van Hans Busscher. Er is dit keer ook een dresscode, namelijk de Aalsmeerse vlag.
Niet verplicht hoor, maar het leek
ons erg leuk. En ach, een tintje rood,
groen en/of zwart in de kleding
hoeft toch geen probleem te zijn?”
Tijdens de netwerkborrel die vanaf
vijf uur te bezoeken is zal ook Radio
Aalsmeer rondlopen voor wat interviews. De dames hebben er duidelijk zin in en sluiten af met de volgende woorden: “We zien onze trouwe bezoekers op onze jubileum borrel, maar nieuwe mensen zijn ook
van harte welkom. Dus heel graag
tot ziens!” Bezoek de website voor
meer informatie en gratis aanmelding www.borrelaalsmeer.nl
Door Miranda Gommans
Op foto van Anous van Take A Picture
Ingrid Claasen en Eveline van Daal (r).

Tiende benefietconcert voor
Nepal grenzeloos succes
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd in de De Oude Veiling alweer
voor de tiende keer het Aalsmeerse
benefietconcert voor Nepal georganiseerd. Een lustrum dat zich als een
waar feest ontpopte. De muzikanten,
zangers en zangeressen, de heerlijke hapjes, de kleine markt met Nepalese producten, de danseressen
en de inzet van de vele vrijwilligers,
zorgden ervoor dat deze, inmiddels
traditionele, Aalsmeerse verbondenheid met Nepal echt gevierd werd.
Het gevarieerde programma in combinatie met de doelen zorgden ervoor
dat die avond grenzen vervaagden.
Mede dankzij een record aantal bezoekers spreekt het organiserend comité van een doorslaand succes. De
lijst van muzikanten die belangeloos
hun medewerking hebben verleend
aan deze happening was zo gevarieerd dat voor iedereen wel ‘iets te halen’ was. De eerste formatie, United
by Music, doorbrak direct een aantal grenzen. De leden van deze tienkoppige band uit Sliedrecht hebben
allemaal een beperking. Maar, vanaf de eerste klanken vielen deze beperkingen weg en waren er alleen
nog talenten te zien. Het enthousiasme van de band was zo aanstekelijk dat er een duidelijk teleurstelling
door het publiek ging toen de band
moest afsluiten. Na een kleine intermezzo van een traditionele Indiase dans werd het podium ingenomen
door Sas & friends. Van de dansbare rock and roll en blues van United
by Music naar de ingetogen luisterliedjes van deze lokale formatie is in
een wereld zonder grenzen slechts
een kleine stap. De volgende band
was De Klught, de bekende band uit
Aalsmeer Oost, met bijzonder dansbare muziek uit de afgelopen 50 jaar.
Het publiek en de band waren zo ‘lek-

ker bezig’ dat hier grenzen gesteld
moesten worden om enigszins binnen de planning naar het volgende
onderdeel van de avond over te kunnen stappen. Voor de tweede helft
van de avond werd het hele feest
naar beneden verhuisd. Kees Markman had daar het restaurant omgetoverd in een heuse discotheek. Na
een traditionele Nepalese dans werd
hier door Sasja Brouwers het publiek
meegenomen in de ene na de andere
mee-zing-en-mee-dein-medley. Tenslotte heeft Kees tot in de kleine uurtjes de aanwezigen de dansvloer opgelokt. Toen uiteindelijk de zaallichten weer aangingen stond daar een
verhit, vermoeid maar voldaan publiek. De opbrengst van deze benefietavond wordt verdeeld over een
drietal projecten. Eén deel gaat naar
onderhoud van het kinderhuis waar
het tien jaar geleden allemaal mee
begonnen is. Een tweede deel gaat
naar de inrichting van twee leslokalen van Sapana school: een geheel
nieuwe school in aanbouw, waarvoor in het afgelopen jaar 27.000 stenen zijn gesponsord. Het laatste deel
gaat, zoals elk jaar, naar zeep, tandenborstels en tandpasta om uit de
reiken bij medische controles. Joke
van der Zwaan, de drijvende kracht
achter deze avonden, toonde zich bijzonder verheugd: “Niet alleen zijn we
blij met iedere cent die binnenkomt,
maar het is prachtig om op deze wijze
in Aalsmeer onze verbondenheid met
mensen aan de andere kant van de
wereld te kunnen vieren.” Omdat er
nog aanvragen in behandeling zijn en
er een aantal toezeggingen nog niet
zijn binnengekomen is het op dit moment niet bekend wat de uiteindelijke opbrengst van de avond is geworden. Hierover later meer op www.nepalbenefiet.webs.com.
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Bijzondere Benedictessen uit
Italië wonen in Klooster
Aalsmeer - De eerste kennismaking met de Italiaanse Benedictessen verloopt als volgt: Geïntroduceerd door de Aalsmeerse Donna’s, bel ik vergezeld van Annelie Klein Sprokkelhorst (zij zorgde
voor de vertaling en de foto) aan de
deur van het Klooster aan de Stationsweg. Er gaat een piepklein luikje met daarvoor dikke tralies open
en een mooi rond koppie komt tevoorschijn. Na ons te hebben voorgesteld gaat de zware deur open en
worden wij toegelaten in een kleine sober ingerichte kamer. Al snel
mogen wij een andere kamer betreden (een iets grotere maar even sober) waar Madre Diletta, gekleed in
haar traditionele dracht, zwart habijt
en zwarte kap, met aan haar handen
grote gele handschoenen een tafel
staat te lakken. De warmte die deze
vrouw uitstraalt is zo vriendelijk en
toegankelijk dat wij onze schroom
onmiddellijk verliezen. “Een interview in de krant ach wat leuk”, want
de negen inwoonsters (binnenkort
volgen er nog vier) van het klooster
willen graag kennis maken met de
inwoners van Aalsmeer. Misschien
willen de Aalsmeerders wel bij hen
Italiaanse lessen gaan volgen en
mogelijk willen liefhebbers van de
Italiaanse keuken in de toekomst
wel maaltijden komen afhalen? Binnenkort zal er bij het hek een bord
geplaatst worden met daarop de tijden dat men welkom is. “En, oh ja.
Sponsors zoeken wij ook!” Bij onze

tweede afspraak gaat de deur met
een zwaai open en mogen wij direct
doorlopen naar de grote kamer. In
de hal ligt een hoge stapel gipsplaten. Intern wordt er druk verbouwd.
De aanwezige bouwvakkers worden
door de kloosterlingen geholpen bij
het metselen, timmeren en schilderen. Eén van hen houdt goed in de
gaten dat de kosten niet te hoog
oplopen, voortdurend is zij aan het
onderhandelen. Nadat ons koffie
en water is aangeboden wordt ons
iets over de gedragen kleding verteld. Over het zwarte kleed draagt
de jongste van de twee een zwart
schort, “Wij zijn druk aan het werk
en het beschermt onze kleding.” Onder de uitwaaierende zwarte hoofdbedekking wordt het hoofd nauw
omsloten door een wit kapje. Met
op paarlemoer lijkende speldjes
wordt alles op zijn plaats gehouden.
De Priora, de moederoverste, zij verdeelt al het werk, wil graag Madre
Diletta genoemd worden. “Want,
wij voelen ons hier als een familie
en Priora klinkt zo streng.” Zij draagt
een zwart gewaad, maar haar hoofd
wordt omlijst door een zwierige witte bedekking. Wanneer zij op de foto gaat, verklaart zij lacherig dat deze dracht eigenlijk hoort bij de jongste Benedictesse. De komst van de
Benedictessen is voor de Aalsmeerders waarschijnlijk verrassender
dan voor de nonnen zelf. “De Heer
heeft ons hier gewild, God heeft
met ons een plan en ook in Holland

kunnen mensen zijn liefde gebruiken.” Oorspronkelijk was het plan
dat de Benedictessen hun bestemming zouden vinden in Oost Duitsland, het werd uiteindelijk Nederland vanwege de hier teruglopende kerkgang. “Denk echter niet dat
wij hier zijn om mensen te bekeren.
Eigenlijk zijn wij missionarissen, die
de liefde van de Heer willen overdragen. Wij bidden voor het welzijn van de mens. Iedereen is hier
welkom, wij vragen slechts aan onze bezoekers of men gelooft in liefde. Want wie gelooft in de liefde kan
deze ook ontvangen en geven.”
Het vinden van God
Iedere kloosterlinge kent een eigen
geschiedenis. Van twee van hen horen wij het verhaal. Geen van beide
had als jong meisje al het verlangen
om het klooster in te gaan. Zij komen zelfs uit gezinnen waar nauwelijks Godsdienst werd beleden. De
nu 27 jarige Gioia (hetgeen vreugde betekent) Michela, heette voor
zij de ring van God aan haar vinger kreeg geschoven, Martine. Zij
komt uit een gezin waarvan de ouders er problemen mee hadden dat
zij koos voor het klooster. “Zij waren het absoluut niet met mij eens.”
Het was niet bepaald een makkelijke tijd voor haar. Toch is zij een en
al vergevensgezindheid. “Jezus kent
geen zonden. Het gaat niet om het
goed of kwaad, iedereen is welkom
bij de Heer.” De vreugde die zij er-

voer toen zij God vond, valt voor
haar nauwelijks te verwoorden. De
allesoverstelpende liefde van Christus voelt zij in haar hele wezen, het
maakt haar heel gelukkig alleen van
God te zijn. In het klooster vindt zij
de rust, zij voelt zich er veilig. “Wanneer ik de bijbel lees, dan is het alsof ik spreek met God.” Madre Diletta had zelfs angst voor het klooster. Haar kleuterjaren bij de nonnen hadden haar geen goed gedaan. Mede daardoor had zij ambivalente gevoelens ten aanzien van
het klooster. Zij koos er voor om bij
de politie te gaan werken. “Tien kilo geleden was ik mooi, ambitieus,
droeg een pistool, had geld, was
verloofd, had veel vrienden maar ik
bleef een sterk gemis voelen. Acht
jaar heb ik er over gedaan om mijzelf ervan te overtuigen dat het
klooster toch mijn bestemming was.
Ik was toen 31 jaar. Christus heeft

aflevering van maandag 11 november is vanaf 19.00 uur kunstenares
en psychologe Christa Logman de
gast. Zij combineert kunst en psychologie. Deze schilderes zal komende maandag uitleggen hoe dat
precies vorm krijgt. Logman zal komende maandag zelf de muziek samenstellen. Om 20.00 uur volgt dan
het programma ‘De Top 10 van…’.
Wekelijks mag een willekeurige (on)
bekende Aalsmeerder zijn of haar
persoonlijke top 10 samenstellen en
samen met Laurens van Kessel en
Rinus van Itterzon deze nummers
aan elkaar smeden. Uiteraard blijft
er ook ruimte over om over andere
zaken te praten. Deze week is Arjan Vos, fotograaf voor zijn eigen fotostudio te gast. ‘Door de Mangel’
en ‘De Top 10 van…’ worden uitgezonden op 105.9 FM en de kabel
op 99.0 FM. Luisteren kan ook via
de livestream op internet: www.radioaalsmeer.nl. Uitzending gemist ?
Dan is het programma na te luisteren via de website van de lokale omroep. Het bezoekadres is Van Cleeffkade 15.

OVAK vrijwilligersavond

Peter Hubers in zonnetje gezet
Aalsmeer - De Ouderen Vereniging
Aalsmeer Kudelstaart (OVAK) nodigt één maal per jaar al haar vrijwilligers uit voor een gezellige maaltijd. Deze keer werd men getrakteerd op een Chinese maaltijd. Onder de klanken van de band Never
Told stroomde op 30 oktober de zaal
van het Dorpshuis in Kudelstaart vol
met 125 vrijwilligers die al vele jaren hun beste beentje voor zetten
voor de vereniging. Ook kregen alle aanwezigen twee munten waarmee consumpties besteld konden
worden. Voorzitter Iman Mosselman
heette de leden van de band en alle aanwezigen van harte welkom en
wenste iedereen een zeer plezierige avond toe. Ook memoreerde hij
het 5 jarig bestaan van OVAK en
vrijwel alle aanwezigen hadden inmiddels de laatste Doorvaart met
daarbij als presentje een prachtige verjaardagskalender, met foto’s
van Aalsmeer, ontvangen. Helaas
ontbrak deze keer de maandelijkse aanbieding in de Doorvaart, maar
de actie loopt wel gewoon door tot
eind november: twee gratis speculaas stukken à 250 gram op een volle kaart. In de volgende Doorvaart

zal zeker weer een nieuwe aanbieding worden opgenomen. Een speciaal woord van dank was er voor de
heer Peter Hubers met daarbij een
boeket bloemen en een cadeaubon.
Hij zorgt ervoor dat maandblad de
Doorvaart zonder fouten verschijnt,
met alle afbeeldingen op de juiste
plaats, kortom de laatste screening
ligt in zijn hand. Het bestuur hoopt
dat hij dit nog vele jaren zal willen
doen. Voordat met de maaltijd gestart werd bedankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun inzet en hij
wenste hen allen zoveel gezondheid
toe dat zij zich nog geruime tijd voor
de vereniging verdienstelijk kunnen
maken. Tijdens de maaltijd speelde
de band herkenbare liedjes, werd er
meegezongen en hier en daar gingen zelfs de voetjes van de vloer.
De avond werd afgesloten met een
kopje koffie en na het dankwoord
gingen de gasten tussen half negen
en negen uur weer huiswaarts. Velen hopen elkaar weer te treffen tijdens de Ouderendag in de burgerzaal van het gemeentehuis op zaterdag 23 november vanaf 15.00 uur
waarvoor de kaartverkoop inmiddels in volle gang is.

Het getal zeven
De Italiaanse kluizenaar Benedictus
van Nuria had vele volgelingen. In
het jaar 529 stelde hij de kloosterregels op. Wereldwijd zijn er 8000
benedictijnen en 17.000 benedic-

Foto en vertaling:
Annelie Klein Sprokkelhorst

Wintergasten: Talkshow
met humor en muziek

Kunstenares in ‘Door de Mangel’
Aalsmeer - Het programma ‘Door
de Mangel’ op Radio Aalsmeer ontvangt maandag 11 november in de
tiende uitzending wederom een
veelbelovende gast: Christa Logman. In dit programma wordt wekelijks een (on)bekende Aalsmeerder aan de luisteraars voorgesteld
en laat kennismaken met zijn of
haar muzieksmaak. Maandag 4 november was musicus Robbert Tuinhof te gast in opnieuw een bijzondere uitzending van ‘Door de Mangel’. In deze muzikale en swingende editie van het radioprogramma
heeft deze semiprofessionele muzikant een kijkje in zijn dagelijkse leven gegeven. Hij vertelde uitgebreid over zijn jeugd, zijn werk,
maar vooral over zijn liefde voor
muziek in het algemeen en saxofoonmuziek in het bijzonder. Robbert liet tijdens de uitzending horen
hoe bedreven hij is op de sax. Het
loont de moeite dit terug te beluisteren. In het programma maakte Robbert Tuinhof tevens bekend wie hij
in de volgende uitzending van ‘Door
de Mangel’ als gast wil horen. In de

mij verleid en ik heb mij door Christus laten verleiden (bijbelcitaat). Ik
voelde mij geliefd door God. Daarna
volgde de verheerlijking, het gevoel
van vreugde om beland te zijn in het
Paradijs. Maar wel met twee voeten
op de grond.” Op de vraag of zij hun
vrijheid niet missen wordt met klem
ontkennend geantwoord. “Wij zoeken niet die vrijheid waarover jullie
het hebben. Ons leven is één groot
avontuur, wij vervelen ons nooit. In
onze gemeenschap heeft iedereen
een eigen taak. Heerst er rust en sereniteit die wij ervaren als een weldaad. En nu zijn wij allemaal metselaars”, wordt er uitbundig gelachen.

tessen. Hun dagindeling bestaat uit
contemplatie en arbeid (ora et labora = bid en werk). Het getal 7 is een
heilig getal en daarom wordt er 7
keer per dag gebeden ook ’s nachts
staan de kloosterlingen op om hun
Schepper te eren. “Het getal 7 is
het getal van de volmaaktheid, 7
keer kun je vallen en je zal ook 7
keer weer opstaan. Zoals een moeder haar kind opraapt en koestert
wanneer het gevallen is. Het getal 7
bied je steeds de kans om opnieuw
te beginnen.” Wie besluit haar leven te wijden aan God en toetreedt
tot de Benedictijnse Orde moet tenminste18 jaar zijn. Tijdens het eerste
jaar, het onderzoek jaar, wordt er eigen kleding gedragen en geen gelofte afgelegd. Het klooster kan dan
ook nog verlaten worden voor familiebezoek. Wanneer wordt besloten terug te keren naar het klooster, krijgen de intreders hun kleed
en wordt na 2 jaar de gelofte afgelegd (Eenvoud, Gehoorzaamheid en
Kuisheid). In totaal duurt het drie
jaar voor de Benedictesse de bruid
van God wordt. Zij draagt dan zijn
ring, zal niet meer scheiden en ook
niet meer buiten het klooster treden. Wanneer het tijd is om te gaan
bidden, klinkt er een luide bel. Wij
moeten afscheid nemen, maar niet
nadat wij hartelijk worden omhelst
een kus krijgen op beide wangen en
vrolijk worden uitgezwaaid. En wanneer de nonnen verdwijnen achter
de zware deur van het klooster naar
hun wereld van contemplatie, gaan
wij, nog vol van wat wij allemaal
hebben gehoord en meegemaakt,
aan de koffie met iets lekkers.
Janna van Zon

Nostalgisch weerzien in Centrum

Reünie voor kinderen van
vroegere ondernemers
Aalsmeer - De werkzaamheden in
de Zijdstraat vorderen gestaag en
langzamerhand verrijzen prachtige
panden en appartementen. Al deze veranderingen riepen ook herinneringen aan vroegere tijden op bij
de dochters van de toenmalige Vivo-kruidenier Co van der Laarse.
Zij besloten een reünie te organiseren voor de kinderen van de vroegere ondernemers rondom de molen. Dat de animo voor zo’n reünie best groot was, bleek uit het
feit dat negenenzestig mensen zich
opgaven en ze kwamen van heinde en ver. Zodoende stond er zaterdag 2 november bij Het Wapen van
Aalsmeer een bord bij de entree met
de tekst: Welkom op de Zijdstraatreünie. Het werd om 16.00 uur meteen een drukte van belang, want iedereen was nieuwsgierig wie er allemaal zouden zijn. Sommigen hadden elkaar al meer dan vijftig jaar

niet gezien en dan gaat ook bij de
‘jeugd van vroeger’ de jaren tellen!
Maar dat mocht de pret niet drukken, het was meteen gezellig en de
sfeer was fantastisch. Zeker toen de
heer Siem Kooy enige nostalgische
filmpjes uit de Zijdstraat vertoonde,
waarop sommigen de winkel en hun
ouders herkenden. Ook het filmpje
van de kinderspelen op het Molenplein en de wateroverlast in de Zijdstraat ontlokte veel hilarische kreten. De middag vloog om en na het
uitstekende buffet en de afsluitende koffie met toebehoren,werd het
jammer genoeg toch tijd om deze
gezellige happening te beëindigen.
Iedereen kreeg een mooie herinneringskaart mee naar huis en zeker is
dat door deze middag veel contacten zullen herleven, gezien de uitwisseling van adressen en het hartelijke afscheid aan het einde van
deze onvergetelijke avond.

Eeuwenoude stoep van Oude
Raadhuis krijgt opknapbeurt
Aalsmeer - De eeuwenoude stoep
van het Oude Raadhuis is tijdelijk
verwijderd en naar het atelier van de
steenhouwer Boot vervoerd. Daar
wordt het Belgisch hardsteen van
de trap vakkundig gerestaureerd
en aangeboet. Er komt een nieuwe
fundering onder de stoep. Tijdens

de graafwerkzaamheden van de
heer Verburg van Verbij hoopt KCA
nog op archeologische vondsten of
een vermiste trouwring. Donderdag
worden de laatste stenen uit 1619
verwijderd. Voor bezoekers van de
tentoonstelling komt er een tijdelijke noodtrap.

Aalsmeer - Zanger en presentator
Philip Paar brengt op zondagmiddag
17 november vanaf 15.00 uur in de
Oude Veiling onder de noemer ‘Wintergasten’ zijn eerste muzikale talkshow met daarin een viertal gasten met lokale, regionale en landelijke bekendheid. Te gast zijn zanger
en pianist Youri Bonda uit Voorhout,
het Aalsmeerse raadslid én zangeres Helma Persoon, de schrijver en
performer Jan Beenen uit Haarlem
en als landelijke gast de man die
ruim 27 jaar de vaste toneelmeester was van de legendarische Toon
Hermans: John van Elk. Jan Beenen
komt praten over zijn werk als ‘stukkies-schrijver’ en performer, vertelt
onder meer over zijn enorme liefde
voor John Lennon en The Beatles,
leest voor uit eigen werk én zingt!
Youri Bonda legt uit waarom hij een
groot liefhebber is van singer/songwiter Randy Newman en brengt drie
prachtige songs van Newman, daarbij zichzelf begeleidend aan de piano. Met John van Elk wordt gekeken

kijken naar unieke beelden van hem
en Toon Hermans samen op het toneel in Carré. Hij geeft een bijzonder kijkje achter de schermen wanneer hij spreekt over de intensieve
samenwerking tussen hem en Toon
gedurende ruim 27 jaar. Er is tevens
gelegenheid voor vragen uit de zaal!
Aansluitend zingt Philip Paar op verzoek van John van Elk een speciaal
liedje van Toon Hermans. Helma Persoon deelt haar ervaringen in de lokale Aalsmeerse politiek als raadslid
voor de fractie van Aalsmeerse Belangen en zij doet een keuze uit het
repertoire van zangeres Joni Mitchell. Helma Persoon zingt het werk
van Joni Mitchell als onderdeel van
een eigen muzikaal project, waarover zij deze middag meer komt vertellen. De toegang is 5 euro per persoon, inclusief een pauzedrankje.
Plaatsen voor de talkshow ‘Wintergasten’ op zondagmiddag 17 november kunnen gereserveerd worden door een mail te sturen naar:
philippaar@planet.nl

Purper Ladies in
Crown Theater

cell. Vakvrouwen die hun sporen in
het theater ruimschoots verdiend
hebben en garant staan voor amusement met inhoud. De dames weten van wanten en gaan het publiek
met lef, gein en geweldige stemmen een avondlang zinnig entertainen. Purper Ladies speelt op vrijdag 15 november in het Crown Theater Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. Aanvang is 20.00 uur en kaarten
zijn te reserveren via www.crowntheateraalsmeer.nl.

Aalsmeer - De Purper-traditie van
meer dan dertig jaar topcabaret
krijgt dit theaterseizoen een verrassende wending. Met de voorstelling
Purper Ladies staan er in plaats van
vier heren, vier dames op het toneel:
Gerrie van der Klei, Mylou Frencken, Anouk van Nes en Céline Pur-

Geslaagde ‘gehoormiddag’
Aalsmeer - Dat de techniek niet stil
staat, bleek maar weer eens tijdens
de voorlichtingsmiddag op 31 oktober over het gehoor bij de ANBO. Er
zijn meer dan 500 miljoen mensen
met gehoorverlies en onderzoek laat
zien dat het gemiddeld 7 tot 9 jaar
duurt voordat iemand een gehoorapparaat aanschaft. Maar als men
er eenmaal een heeft aangeschaft
zijn er vele mogelijkheden om het te
verfijnen. Audicien Helen Tielmans
liet zien wat er allemaal mogelijk is.
Bijvoorbeeld draadloze communicatiesystemen die het mogelijk maken
om met een andere persoon over
een grotere afstand en in een ru-

moerige omgeving ruimte te communiceren. Of draadloze oplossingen om verbinding te maken met televisies of te luisteren naar muziek.
En niet te vergeten de mogelijkheid
om in een ruimte een ringleiding
aan te leggen, zoals die bijvoorbeeld
ligt in de raadzaal van het gemeentehuis in Aalsmeer. Daarop aansluitend werd de vraag gesteld waarom
in openbare ruimten niet vaker ringleidingen worden aangelegd, zodat ook iedereen met een gehoorapparaat duidelijk kan verstaan wat
er gezegd wordt. Hier had Tielmans
natuurlijk geen antwoord op, maar
het wel een leerzame middag!

Feestavond Gloxinia en OTT
Aalsmeer - Op vrijdagavond 1 november is er een gezellige avond
georganiseerd door de Gloxinia. Deze kleinschalige woonvoorziening
voor dementerende ouderen wilde
graag iets leuks doen samen met
bewoners van Ons Tweede Thuis,
gelegen aan de Hortensialaan. In
de gezamelijke middenruimte werd
een drankje geschonken met een
lekkere versnapering. Zangeres Helen Jansen zong allerlei oude liedjes van onder andere André Hazes,
Koos Alberts en Willeke Alberti. Er

werd luidkeels meegezongen en
sommige waagden zelfs een dansje
op de vloer. Muziek doet een hoop
bij deze mensen. Het was dan ook
een fantastische avond, die veel te
vlug voorbij was. Zeker voor herhaling vatbaar! De bewoners van de
Gloxinia zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met een spelletje doen, een praatje maken met
ze en buiten een wandeling maken.
Wie interesse heeft kan zich aanmelden bij de Vrijwilligerscentrale,
Alie de Hollander.
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Zaterdag in de Bloemhof:

Veelbelovend jubileumconcert
van Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 9 november verzorgt het Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer
een concert ter gelegenheid van
het 130 jarig bestaan. Het jubileum
heeft zowel dirigent Nico PH. Hovius als het gehele koor uitgedaagd
tot een veelbelovend concert. Gespeeld en gezongen wordt het Magnificat, ook wel de lofzang van Maria genoemd, van Carl Philip Emanuel Bach (1714-1788) en het door
de dirigent gecomponeerde Il Cantico de Sole op de tekst van Franciscus van Assisi. Dit stuk heeft al
vele componisten geïnspireerd en
er zijn vele uitvoeringen van op CD
gezet. Nico Philipp Hovius zegt in
het programma tekstboekje dat hij
zich altijd aangesproken heeft gevoeld door het Zonnelied van Franciscus de Assisi. “De tekst werd geschreven aan het einde van zijn leven toen hij erg ziek was. Ondanks
zijn situatie schreef hij een loflied op
de schepping. Prijst hij de schoonheid en goedheid van de stoffelijke wereld. Het eerste deel is een instrumentale opening om de luisteraar mee te nemen naar de teksten
van Assisi. Het tweede deel is gecomponeerd als een Intrada, oorspronkelijk is deze tekst het voorlaatste couplet. Ik vond het meer op

zijn plaats om het als openingscouplet te gebruiken. Het derde deel is
één grote lofzang en wordt gekenmerkt door een ritmisch ostinato
waarin het woord Altissimo centraal
staat. In het vierde deel wordt in barokke sfeer de zon bezongen. In het
vijfde deel de maan en in het zesde
deel de wind. Het is een spel tussen
een wervelende wind en de rustige
bries. In het zevende deel wordt het
water bezongen, dan volgt het vuur
en tenslotte klinkt in deel negen
datgene wat de aarde heeft voortgebracht. Deel tien is het de dood
waaraan niemand ontkomt. Solisten
en koor zingen unisono want iedereen wacht het zelfde lot. Deel elf is
een reprise van deel drie, als afsluiting keert wederom de lofzang, een
waardig slot.” Het Koninklijke Toonkunstkoor wordt bijgestaan door de
solisten Carolien Stam (sopraan),
Leonie Korff (alt), Henk Gunneman
(tenor), Matthijs Mesdag (bas). Het
Holland Symfonie Orkest begeleidt
deze bijzonder muzikale avond instrumentaal. Het concert is te beluisteren in de Bloemhof aan de
Hornweg 187 en begint zaterdag om
20.15 uur, de zaal is vanaf. 19.30 uur
open. Voor meer informatie: www.
toonkunstkooraalsmeer.nl
Janna van Zon

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag
10 november weer een gezellige vogelbeurs. Het is wel niet de grootste, maar wel de gezelligste van de
hele omtrek, dus kom ook eens. Op
de beurs kunnen bezoekers terecht
voor de meest uiteenlopende vogels,
zoals kanaries, parkieten en tropische vogels. Ook grote parkieten zijn
hier aanwezig. Hiervoor heeft de vereniging enkele handelaren uitgenodigd, maar door de leden zelf ge-

kweekte vogels worden eveneens te
koop aangeboden. Ook is er iemand
die voer en vogelaccessoires te koop
aanbiedt. En voor wie met deze
prachtige hobby wil beginnen, is er
altijd wel iemand van de vereniging
aanwezig om met raad en daad bij te
staan. De beurs wordt gehouden van
9.30 tot 13.30 uur in het gebouw van
voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje. De entree is 50 eurocent.
Voor verdere informatie kan gekeken
worden op: www.derijsenvogel.com.

Mini-concerten Soundsation
Aalsmeer - Aanstaande zondag 10
november heeft popkoor Soundsation twee mini- concerten inclusief
een high beer en wine op het programma staan. Voor de eerste sessie zijn nog enkele toegangskaarten verkrijgbaar. Deze sessie begint om 14.00 uur met een high beer

en wine en aansluitend wordt vanaf 15.00 uur het miniconcert van ongeveer 45 minuten gegeven. Dit alles vindt plaats in de Oude Veiling in
de Marktstraat, de oefenlocatie van
het nog jonge koor. Kaarten kosten
12,50 euro per stuk en zijn te bestellen via wit2204@wxs.nl.

Bob & Gon beginnen top met
optreden Frans van Deursen

Zaterdag in de Historische Tuin

DAG: Van Amsterdamse grachten
tot geschiedenis van Ter Aar
Aalsmeer - Het belooft op zaterdag
9 november op de Historische Tuin
een zeer gevarieerd programma te
worden tijdens de tweede editie van
de DAG (Dag van de Aalsmeerse
Geschiedenis). Jacco van der Laarse, organiserend bestuurslid van de
stichting Oud Aalsmeer: “De onderwerpen lopen uiteen van landbouwgeschiedenis in Ter Aar tot een lezing over de Amsterdamse grachten
in het kader van het jubeljaar ‘400
jaar grachtengordel’. Met heel veel
daar tussenin.” Tijdens de DAG zijn
negen historische verenigingen uit
Aalsmeer en omliggende plaatsen
vertegenwoordigd. Oud Aalsmeer
bijt om 10.00 uur het spits af met
een presentatie over historische
banden van Aalsmeer met plaatsen
in de omgeving. Zo zal Jan Willem
de Wijn onder meer ingaan op het
veer van Aalsmeer op Amsterdam
en de Amsterdamse grachten waar
de Aalsmeerse bomen- en bloemenschuiten afmeerden. Het Historisch Genootschap Rijsenhout-Burgerveen brengt om 10.45 uur een
verhaal over de historische, economische en sociaal-maatschappelijke relatie van de gemeenschap
Aalsmeerderbuurt Zuid met de gemeente Aalsmeer. Later in de ochtend (11.30 uur) neemt de Cultuur
Historische Vereniging Amsterdam
het stokje over met de presentatie ‘Aan de Amsterdamse grachten’.
In deze lezing neemt René Valensa
de aanwezigen mee op een virtuele wandeling langs bekende en minder bekende Amsterdamse grachten. Hierbij wordt van vele plekken

en huizen de zichtbare en onzichtbare geschiedenis verteld. Uiteraard worden ook via prachtige dia’s
de interieurs bekeken van de rijkste
grachtenpanden in de stad en worden anekdotes verteld over personen of gebouwen die de revue passeren. Tussen de middag verzorgt
Wim Roodenburg (van 12.15 tot
13.15 uur) een presentatie over Oud
Aalsmeer in oude foto’s en ansichtkaarten.
’s Middags vertoont de Stichting
Oud
Leimuiden-Rijnsaterwoude
vanaf 13.15 uur een historische film
over het onbekende Vriezekoop. De
presentatie van de Cultuurhistorische Vereniging Ter Aar, die begint
om 14.50 uur, gaat over het ontstaan
en de geschiedenis van het Museum in Ter Aar. Dat biedt, net als de
Historische Tuin in Aalsmeer en het
Historische Centrum Aalsmeer, zicht
op de geschiedenis van zowel de
plaats, de scheepvaart als de landen tuinbouw. Ter afsluiting van de
dag organiseert de Stichting Historische Tuin van 15.35 tot 16.00 uur
een korte veiling waarop alle deelnemers aan de dag praktijkervaring
met bieden via een historische klok
kunnen opdoen. Tussen de bedrijven door kunnen bezoekers in de
corridor stands van de deelnemende lokaalhistorische verenigingen
en stichtingen bezoeken. Ook de
Stichting Meer-Historie (Haarlemmermeer) en de Vereniging Historisch Amstelveen zijn met een stand
aanwezig. De toegang tot de Historische Tuin (ingang via Praamplein)
is gratis.

afgeleverd”, werd de toon van deze
middag gezet. Want de drank stond
centraal. “Ik heb een vette lever en
ik ben gek op drank.” Voor degenen die niet spugen in een pilsje of
een glas wijn was dit een heerlijke
herkenbare middag. Het programma ‘Scherven van een leeggedronken nacht’ is een aaneenschakeling
van absurde, bizarre, hilarische en
verleidelijke teksten van Tom Waits
die werkelijk prachtig zijn vertaald
door Frans van Deursen. Café ‘Verloren zaak’, het stoffige kleedjes café, de gevolgen van het drinken na
de nodige tequila’s, over liefdes en
verdronken verdriet, het is van een
bittere humor die gelukkig door de
wijze waarop het allemaal wordt gezongen en verteld de lust in drank
niet doen vergaan.
Janna van Zon

Frans van Deursen verzorgde samen met zijn band een optreden tijdens de
eerste Exclusief bij Bob en Gon middag. Foto: www.kicksfotos.nl.

Hou jij ook zo
van een babbel?
Aalsmeer - De dochter van mevrouw zorgt nog graag voor haar
moeder.
Op de dagen dat zij zelf werkt, kan
haar moeder wel wat extra aanspraak gebruiken. Mevrouw is 93
jaar en heeft weinig mensen in haar

kennissenkring, maar houdt wel
graag van een praatje. Hou jij ook
van een babbel?
Wil jij mevrouw af en toe bezoeken?
Nieuwsgierig geworden? Bel voor
meer informatie 0900-1866 (lokaal
tarief) en vraag naar het Mantelzorg Steunpunt of e-mail mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl. Ervaring is niet nodig, er wordt voor
professionele begeleiding en training gezorgd.

Verwondering thema van
Nationale Gedichtendag
Aalsmeer - Dit jaar heeft Poetry International voor de nationale Gedichtendag gekozen voor het thema
‘Verwondering’. Deze bijzondere dag
valt op donderdag 30 januari en het
thema is bekend voor KCA.
In 2012 waren al vele gedichten met
dit onderwerp te lezen in de Gedichtentuin van het Boomkwekerskerkhof. Het woord is echter te veelzijdig om er niet opnieuw verwonderd
over te willen zijn. De ontdekking
van het ongekende in de breedste
zin van het woord zal zeker tot inspirerende gedichten uitnodigen.
Poëtische woorden kunnen dynamiek geven aan het wonderlijke en
verrassen tot in het oneindige. In de
grafische weergave zie je hoe Ver-

wondering gelinkt wordt aan vele andere woorden waaruit als thema te kiezen valt. Een gedicht of
gedichten kunnen tot uiterlijk 6 januari ingeleverd worden bij Marijke Haremaker via Haremakerjcp@
hetnet.nl of per post naar Uranusstraat 13, 1431 XH Aalsmeer. Graag
op regelafstand 1. Er wordt als vanouds van alle geselecteerde gedichten een bundel gemaakt. Deelnemers worden uitgenodigd op donderdag 30 januari vanaf 20.00 uur in
cultureel café Bacchus waar zij zelf
hun gedicht(en) mogen voordragen.
Na de ingezonden gedichten en de
pauze is het mogelijk om een gedicht naar eigen themakeuze voor
te dragen.

Nieuwe expositie Oude Raadhuis:

Vriendschapsbanden
tussen zes kunstenaars
Aalsmeer - Veertig jaar artistieke
vriendschap was de aanleiding voor
beeldhouwster Miep Maarse om vijf
kunstenaarsvrienden uit te nodigen voor een expositie in het Oude
Raadhuis. Mede exposanten Laetitia de Haas, Karin Beek, Hendrik-Jan
Visser, Barbara de Clercq en Willy Belinfante waren in de jaren zeventig talentvolle studenten op de
Rietveldacademie en tonen schilderijen, beelden en kleuretsen van nu.
Reikhalzend keken de kunstliefhebbers in Aalsmeer uit naar het werk
van deze gerenommeerde kunstenaars. En naar de komst Genna Sosonko, de schaakgrootmeester die
de tentoonstelling afgelopen zondagmiddag opende. Sosonko sprak
over zijn geboorteland Rusland en
over zijn komst naar Nederland. Elementen uit de getoonde schilderijen
vervlocht hij met herinneringen aan
kunstwerken uit zijn jeugd in musea
in Sint Petersburg en later de musea Amsterdam. Anekdotes over de
meesters van de schaakkunst kwa-

Aalsmeer - De eerste Exclusief
bij Bob &Gon middag (onderdeel
Crown Theater) van het nieuwe seizoen werd een topmiddag door het
optreden van Frans van Deursen en
zijn voortreffelijke bandleden: Wouter Planteijdt op gitaar, Richard Heijerman op drums, Leo Bouwmeester op piano en accordeon en Peter
Wassenaar op bas. De mannen verdienen het om in een gouden lijstje gezet te worden! Als vanouds was
er de gastvrije ontvangst, het warme rode pluche, de sfeer lampjes. Nieuw de koeler met ijs en witte wijn, de heerlijke amuses, prachtige foto’s van Patrick Spaander aan
de wand en het welkomwoordje
van Gon. En toen begon feest. Met
het “Hallo Connaisseurs, fijnproevers en zondagsdrinkers, jullie worden straks weer netjes en nuchter

men ook voorbij. Sosonko was zichtbaar enthousiast over de expositie op de Kinderkunstzolder waar
hij onder andere de tekeningen van
kinderen uit Oekraïne en Aalsmeer
bewonderde en met Aalsmeerse
kunstenaars sprak. Nog niet eerder waren er in het Raadhuis zoveel
kunstwerken bijeen. Maar liefst 175
werken waaronder bronzen beelden
en penningen van allerlei dieren en
nog zoveel meer.

Schaakgrootmeester Genna Sosonko verrichtte de opening van de nieuwe
expositie van zes vrienden in het Oude Raadhuis. Foto: www.kicksfotos.nl.

Tuinen van Laetita de Haas
Laetitia de Haas komt uit een kunstzinnig milieu; haar moeder is de bekende kunstenares Willy Belinfante. Na haar studie, onder andere bij
de schilder Melle op de Rietveldacademie, is het haar voor de wind gegaan en kon zij van haar werk leven.
Naast vele tentoonstellingen in binnen en buitenland, viel haar ook de
Internationale Grafiekprijs ten deel.
Het is een apart soort eenzaamheid
en voornaamheid die men aantreft in
haar poëtische, realistische schilde-

rijen. Tuinen, binnenplaatsen, huiskamers en openstaande vensters,
altijd zonder mensen zijn duidelijk
terugkerende thema’s . Een warme
zomeravond op een Frans terras, de
tafel al gedekt of een villa midden
in een bloeiende tuin. Inspiratie opdoen voor nieuwe werken gebeurt
vooral in haar favoriete vakantieland
Italië. Maar ook de nostalgie van een
karakteristiek huis of tuin Aalsmeer
zou een aanleiding kunnen zijn. Bezoekers zien haar schilderij Wintertuin als een rustpunt, een oase waar

Klaar voor revue ‘Déjà (re)vue’
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag werd hard gerepeteerd in het
Dorpshuis om de puntjes op de i
te zetten voor de revue ‘Déjà (re)
vue’ door de leden van de 60 jarige Toneelvereniging Kudelstaart.
Ter gelegenheid van het jubileum
wordt weer een revue gespeeld
met veel nieuwe stukjes en liedjes, maar ook een paar gouwe ouwe worden ten tonele gebracht. In
deze revue wordt flink uitgepakt
met een nieuwe dansgroep, veel
mooie kostuums en nieuwe technische hoog standjes. Echt een
aanrader voor een heerlijk avondje uit. Afgelopen zaterdag is een

aanvang gemaakt met de kaartverkoop. Er is al goed verkocht,
maar er zijn nog kaarten beschikbaar à 10 euro per persoon. Wacht
niet te lang, vol is vol. Kaarten zijn
telefonisch te bestellen bij Lia Bon
via 06-22410451 en te koop bij
Gall & Gall in het winkelcentrum
Kudelstaart. De data van de voorstellingen zijn: zaterdag 16, vrijdag 29 en zaterdag 30 november. Locatie is het Dorpshuis aan
de Kudelstaartseweg. Aanvang alle avonden is 20.15 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl.

de kijker nog de ruimte krijgt om eigen droombeelden te beleven en
het kind in zich te koesteren. Bent
u op zoek naar een bijzonder cadeau in december? Er zijn fraaie etsen in kleur te koop! Volgende week
de beelden van Karin Beek en Barbara de Clercq. De expositie in het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is
te zien tot en met 8 december iedere
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
Annefie van Itterzon

Het schilderij Wintertuin van Laetita de Haas, een rustpunt.
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(Be)Raad in vogelvlucht
Aalsmeer - De gemeente beschikt
over een integraal toetsingskader
voor het bouwen, vervangen of uitbreiden van woningen in de linten.
Deze beleidskaders zijn op 22 december 2011 vastgesteld door de
gemeenteraad. In de praktijk is gebleken dat het wenselijk is dit beleid
op onderdelen aan te scherpen en te
actualiseren.
Met de eerste herziening van de notitie ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van de gemeente
Aalsmeer’ wordt hierin voorzien. In
totaal worden zeventien aanpassingen toegepast en door het vaststellen van een integraal toetsingskader
behoeft niet telkens ad-hoc besluitvorming plaats te vinden. Ook geeft
het aanvragers duidelijkheid over de
te stellen bebouwingscriteria en architectonische ontwerp uitgangspunten. Bovendien kunnen aanvragen sneller worden afgehandeld in
het geval de gemeenteraad besluit
om bouwplannen, die passen binnen
het lintenbeleid, aan te wijzen als
gevallen waarin een verklaring van
geen bedenkingen niet is vereist. Het
voorstel kreeg raadsbreed steun.
Wet kansspelen van agenda
De onderwerpen vechtsportevenementen, wijzigen algemeen plaatselijke verordening ten behoeve van inzet mosquito’s alsmede de algemeen
plaatselijk verordening in overeenstemming brengen met de Wet op
kansspelen zijn van de agenda gehaald. Een van de maatregelen in het
kader van jeugdoverlast is de inzet
van één of meerdere mosquito’s en
hiervoor is het noodzakelijk om de

juridische voorwaarden in de verordening op te nemen.
N196 en busbaan
Toegevoegd aan de agenda werd het
onderwerp om het voorbereidingsbesluit ‘N196 en deelgebied Zwarteweg’ te nemen. Voor dit tracé van de
N196 (Burgemeester Kasteleinweg,
voormalig N201) en een aantal gronden aan de westzijde wordt een bestemmingsplan voorbereid. De Burgemeester Kasteleinweg moet hergeprofileerd worden en ook moet een
busbaan worden ingepast. De gemeente is in verregaande gesprekken
met de provincie Noord-Holland over
deze herprofilering. Ook met betrekking tot de ontwikkelingen kunnen nu
keuzes gemaakt worden. “Het is van
groot belang dat hiervoor nu een ontwerpbestemmingsplan wordt vrij gegeven om tegen te gaan dat er omgevingsvergunning moeten worden verleend die dit toekomstige planologische regime frustreren”, aldus de bestuurders in het voorstel. De fracties
konden zich vinden in het voorstel en
gaven groen licht.
Vanavond begroting!
Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2014 bleek al heel
snel dat er vanavond, donderdag 7
november, nog tal van vragen en opmerkingen richting het college zullen
geuit worden. Alle fracties gaven aan
dat er bij diverse onderwerpen moties
en amendementen verwacht kunnen
worden. De vergadering begint om
20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis en is openbaar voor belangstellenden.

Onderzoek accommodaties
voor jeugd in elke kern
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft een
haalbaarheid- en locatieonderzoek
over jeugdaccommodaties in de kernen Dorp, Oost en Kudelstaart laten uitvoeren. De resultaten van dit
onderzoek zijn in het college verder besproken. Wethouder Rik Rolleman: “Het uitgangspunt is ruimte huren voor de tiener- en jongereninloop in een multifunctioneel gebouw. Bij voorkeur in het centrum,
vanwege de sociale interactie en inzet van vrijwilligers uit de buurt. Ook
heeft het college ingestemd met een
vervolgonderzoek met de randvoorwaarden voldoende beschikbaarheid van vrijwilligers en uitwerking
van de extra kosten voor het gebruik
van twee multifunctionele accommodaties.” Voor het Dorp en Oost
heeft het onderzoek een eenduidige locatie opgeleverd. Voor Dorp is
dit behoud van het jongerencentrum
N201 en voor Oost medegebruik van

de nieuwbouw van Solidoe Kinderopvang in Greenpark. De financiële
kant van dit voorstel moet nog verder
uitgewerkt worden. Voor Kudelstaart
worden meerdere opties verder uitgewerkt, waaronder huur van het
Dorpshuis. De verdere uitwerking
heeft vooral te maken met de mogelijkheden om de accommodatie multifunctioneel, dus niet alleen
voor jongeren, te gebruiken. Zolang
er geen besluit genomen is over de
locaties in Kudelstaart en Oost blijven de huidige locaties beschikbaar,
naar verwachting tot en met 2015. In
Oost gaat het om de tienerinloop bij
Solidoe aan de Machineweg 12 en
in Kudelstaart de tiener- en jongereninloop (Future) aan de Graaf Willemlaan 3. De verplaatsing van de
tienerinloop naar de Graaf Willemlaan heeft de mogelijkheid geschapen om de huidige locatie te verkopen aan de huurder Kinderdagverblijf en naschoolse opvang Snoopy.

Kluis gestolen
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 31 oktober op vrijdag 1 november is ingebroken in een woning aan de Stommeerweg. Door
een raam van de aanbouw in te
gooien hebben de dieven zich
toegang tot het huis verschaft. De
inbrekers zijn er vandoor gegaan
met de kluis. Over de inhoud van
de kluis is niets bekend.

Geiten, schapen voetbal, kaarten en het kerkkoor

Diamanten huwelijk voor
Rie en Antoon van Rijn
Aalsmeer - Zestig jaar geleden was
het afgelopen maandag 4 november dat Antoon van Rijn en Rie van
Vliet in het huwelijksbootje zijn getreden. Gelijk samen wonen in één
huis was er echter nog niet bij. Ze
waren weliswaar getrouwd voor de
wet, maar pas officieel een echtpaar
na de kerkelijke inzegening en die
vond anderhalf jaar later plaats, op
12 juli in 1955. Het diamanten huwelijk voor de wet werd gevierd met
de eigen kinderen en kleinkinderen. Niet te groot, maar natuurlijk
wel met koffie en gebak en een bezoek van burgemeester Jobke VonkVedder, die namens het gemeentebestuur een boeket bloemen en een
kopie van de huwelijksakte kwam
overhandigen. Uiteraard hebben Rie
en Antoon ook een gelukwens ontvangen van Zijne Majesteit de Koning.
Buschauffeur en geitenhouder
Na de kerkelijke inzegening betrok
het echtpaar Van Rijn een huisje
in Nes aan de Amstel, het geboortedorp van Antoon. Hier werd hun
eerste dochter geboren. Samen kregen ze drie dochters en één zoon,
die helaas onlangs overleden is, en
hebben inmiddels zeven kleinkinderen en één achterkleinkind. Na
drie jaar kwam een woning vrij in
de Hortensialaan in Aalsmeer, waar
Antoon werkte als buschauffeur bij
toen Maarse & Kroon, inmiddels nu

Connexxion. In zijn vrije tijd was Antoon altijd bij zijn dieren te vinden:
schapen, zelfs ooit een varken, maar
vooral geiten.
Hij had en heeft land gehuurd naast
het jongerencentrum aan de Zwarteweg, langs de N201. De dieren
riepen bij de drie dochters tal van
herinneringen op en dus werd er
niet gepraat over koetjes en kalfjes,
maar vooral over schaapjes en geitjes. “De geitjes gingen zelfs mee op
vakantie, in een karretje achter de
auto. Gingen we naar Centre Parcs
en dan mochten de geitjes op het
land van een boer in de buurt grazen.” Want, de geitjes moesten natuurlijk wel gemolken worden. Thuis
ging Antoon dagelijks voor of na zijn
dienst met zijn melkkarretje naar de
geiten. Rie werd gevraagd om kaas
te gaan maken. Er werden kaaskeuringen in onder andere Alkmaar bezocht en de benodigde spulletjes
gekocht. Rie ging aan de slag en
met succes, ze heeft zelfs een keer
een eerste prijs gewonnen met haar
geitenkaas. De kaas werd verkocht
via winkels in Amstelveen en op de
markt. De dochters weten verder
ook nog dat er meerdere keren geiten gestolen zijn. Er kwamen allerlei verhalen los, ook over schapen,
want deze houdt Antoon nu samen
met zijn dochter. Tien lammeren en
één ram, Keessie genaamd. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder praat

over de situatie in Mijnsheerlyckheid
of over welk onderwerp dan ook. Tijdens de vergadering wordt door energieadviseur Rene Raadschelders aandacht besteed aan de stichting Sienergie, die zich inzet voor een beter milieu. Na afloop is er volop gelegenheid
om na te praten in de bar.
Het wijkoverleg is bedoeld voor alle inwoners van Kudelstaart, aanmelden
vooraf is niet nodig. De bijeenkomst
start om 20.00 uur en is in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg
Info: www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Sinterklaas en zijn pieten
komen naar Aalsmeer!
Aalsmeer - Over twee weken komt
Sinterklaas en zijn grote pieten gevolg aan in Aalsmeer. Op zaterdag
16 november meert de stoomboot
om 14.00 uur aan bij het zorgcentrum in het Centrum. De kade is te
bereiken via de Kanaalstraat. Sinterklaas en zijn gevolg hebben er heel
veel zin in om Aalsmeer te bezoeken. Ze zijn ook erg nieuwsgierig
naar de vorderingen van de nieuwbouw in het Centrum, wordt het een
beetje mooi? Ook heeft de Sint vernomen dat er een nieuwe burgemeester is, dit keer een chique dame! Sinterklaas en zijn gevolg gaan
het tot en met 5 december allemaal
uitzoeken. De ruim 40 pieten die de
goedheiligman meeneemt zijn druk
doende met het inpakken van alle cadeautjes en het schrijven van
rijmpjes. Gelukkig zijn ze met velen,
het is een hele klus om voor alle lieve kinderen iets moois te verzinnen.
De pepernoten, ruim 450 kilo, worden op dit moment gebakken en natuurlijk op de aankomst dag ruimschoots uitgedeeld, niemand hoeft
met lege handen naar huis, het is de
16de feest! Na aankomst om 14 uur
lopen Sinterklaas en zijn pieten door

de Zijdstraat naar de Pepernotenmolen en vervolgens naar het Praatjeshuis (ongeveer om 15.30 uur). te
gaan. Aldaar wordt het Spaanse gevolg officieel ontvangen en wordt
er, samen met alle kinderen (en natuurlijk de ouders), een fantastisch
feest van gemaakt. Het is vanzelfsprekend dat alle kinderen deze
dag hun schoen mogen zetten op
deze feestelijke dag! Op de speciale
website www.sinterklaasinaalsmeer.
nl staat nog meer informatie en een
heel mooi filmpje van de intocht van
vorig jaar.

Kaarten en Karmelkoor
Al 51 jaar woont het echtpaar Van
Rijn-Van Vliet in Aalsmeer, nu alweer 13 jaar met veel plezier in de
flat in Ketelhuis. “We hebben heel
goed contact met alle buurtjes”, vertelt Rie. “Ze delen lief en leed”, vult
haar dochter aan. Regelmatig gaat
de nu 82 jarige Rie met enkele dames van de flat rummicuppen. Antoon, 84 jaar, gaat nog altijd twee
keer per week uit huis kaarten, bij
de OVAK en in het Kloosterhof. Antoon is verder altijd een groot voetbalfan geweest. Op zondagmiddag
ging hij wekelijks voetbal kijken bij
RKAV. Beiden hebben ook veel vrijwilligerswerk gedaan, onder andere
voor de RK-kerk. En Antoon en Rie
hebben ruim twintig jaar deel uitgemaakt van het Karmelkoor. Een gezellig en tevreden stel, zo blijkt, dat
hoopt over anderhalf jaar de kerkelijke inzegening groots te mogen
vieren. De uitsmijter dan: Hoe Antoon en Rie elkaar hebben ontmoet?
Op de dansvloer bij Hein Snor. Er
was meteen een klik en ondanks dat
ze elkaar daarna pas weer na twee
à drie weken zagen, was de klik er
gelijk weer. Een stevige klik, die er
na zestig jaar nog altijd is. Proficiat!
Door Jacqueline Kristelijn

Navigatiesystemen
en airbags weg

Burgemeester bij dorpsraad
Kudelstaart - Op woensdag 13 november bezoekt burgemeester Jobke Vonk-Vedder de dorpsraad in Kudelstaart. Ze komt er kennismaken met de bewoners, ze gaat luisteren naar hun verhalen en ze zal vertellen over haar eerste maanden in de
gemeente Aalsmeer. Burgemeester
Vonk heeft in korte tijd zoveel mogelijk wijkoverleggen met bewoners bezocht. De burgemeester hoort vooral
van de eigen inwoners van Kudelstaart
wat hen bezighoudt en zij staat open
voor vragen van bewoners. Dat kan
gaan over trottoirs, over speelplaatsen,

als een vakvrouw mee. “Ik kom uit
een boerenfamilie uit Abcoude”,
vertelt ze ter verduidelijking.

Waardering voor jaren 20/30 uitstraling

Geslaagde meedenkavond
over het ‘Rooie Dorp’
Aalsmeer - Op dinsdagavond 29 oktober heeft woningbouwstichting Eigen Haard samen met de gemeente
een eerste informatieworkshop gehouden voor de bewoners en de omwonenden van het Rooie Dorp. Tijdens deze workshop konden de genodigden van de avond meedenken
over het verbeteren van het stedenbouwkundigplan voor de Machineweg. Op de plek aan de Machineweg waar nu nog eengezinswoningen staan, komt nieuwbouw. Hierover
is in de gemeenteraad van 27 juni een
beslissing genomen. Eerst worden de
woningen aan de Machineweg 49 tot
en met 111 en 115 tot en met 131c
gesloopt. Daarna worden de nieuwe
woningen in dezelfde kenmerkende
stijl gebouwd als het huidige beeld
van het ‘Rooie Dorp’. Na de sloop komen er op deze locatie ongeveer 62
nieuwe woningen. De nieuwbouw
bestaat uit circa 18 sociale huur ap-

partementen, 13 eengezinswoningen
sociale huur, 11 rijwoningen sociale huur en 20 koopwoningen. Eigen
Haard had voor deze avond al een
eerste opzet gemaakt van het stedenbouwkundig plan. Onder leiding van
een landschapsarchitect gaven de
bezoekers aan wat zij goed en minder
goed aan het plan vonden. Zo waardeerden de deelnemers dat de nieuwe bebouwing weer de uitstraling
krijgt van de jaren 1920/1930. Ook
gaven zij aan dat de bebouwing niet
ten koste mag gaan van bezonning
van de woningen die aan de nieuwbouw grenzen. Daarnaast is er geruime tijd stilgestaan bij de geplande speeltuintjes, het parkeren en het
verkeersverloop. Op 10 december
vindt terugkoppeling plaats wat er
met de opmerkingen en suggesties is
gedaan. Wie hierbij aanwezig wilt zijn,
kan zich opgeven via 020-6801801 of
via info@eigenhaard.nl.

Meerlandenfonds gesloten
Rijsenhout - De inschrijving voor
het Meerlandenfonds 2013 is gesloten. Dit jaar hebben ruim driehonderd verenigingen en goede doelen een aanvraag ingediend voor
een bijdrage uit het Meerlandenfonds. Meerlanden heeft ook dit jaar
een bedrag van 50.000 euro in het
fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteu-

nen. Binnenkort komt het bestuur
van het Meerlandenfonds bijeen om
alle aanvragen te bespreken. Begin december ontvangen alle aanvragers bericht over toekenning dan
wel afwijzing. De uitreiking van de
cheques staat gepland voor eind
december. Tijdens deze uitreiking
wordt ook het Meerlandenfonds-forum op de website gepresenteerd.

Kudelstaart - In de nacht van
woensdag 30 op donderdag 31 oktober is ingebroken in een drietal
auto’s in Kudelstaart. Uit twee Audi A3’s hebben dieven de navigatiesystemen en de airbags gestolen. Van een Honda is een slot geforceerd. De inbrekers hebben ook
hier het navigatiesysteem uit de auto gestolen. De wagens stonden geparkeerd in Geerland, de Boegstraat
en de Linksbuitenstraat.

Geld en bril uit
tas gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 2 november is tussen zeven en negen
uur in de avond ingebroken in
een woning aan de Vlinderweg.
Vermoedelijk hebben de bewoners vergeten een deur op slot te
doen. Het hele huis is doorzocht.
Uit een handtas is contant geld
en een bril gestolen.

Snoepmachine in
kantine gekraakt
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november is ingebroken in de kantine van
een bedrijf aan de Oosteinderweg,
hoge nummering. Binnen is de deur
van de keuken geforceerd. De dieven hebben de frisdrank- en snoepautomaat gekraakt. Uit de machine
is geld gehaald. Ook hebben de inbrekers snoep meegenomen.

Dode zwaan in
Amalialaan
Aalsmeer - Op dinsdag 29 oktober
is rond negen uur in de avond een
dode zwaan aangetroffen in de Catharina Amalialaan. Door bewoners
is de dierenambulance gebeld. De
dienst gaf te kennen niet te komen
voor dode dieren, uiteraard wel voor
gewonde dieren. In overleg met de
politie hebben gemeentemedewerkers de zwaan opgehaald.

Vernielingen in
lege woning
Kudelstaart - Op woensdag 30 oktober rond negen uur in de avond
zijn vernielingen gepleegd in een
leeg staande woning aan de Hoofdweg. Er wordt vermoed dat jongeren
het huis gebruiken als hangplek. De
politie gaat hier vaker surveilleren.

Damesfiets met
tassen gestolen

Aanhouding na
controle politie

Aalsmeer - Op donderdag 31 oktober is tussen half drie en half zes
in de middag een fiets gestolen bij
de bushalte op de hoek Legmeerdijk met de Hornweg.

Aalsmeer - Op dinsdag 29 oktober om half vier in de middag heeft
de politie tijdens een controle een
35 jarige in Aalsmeer woonachtige
buitenlander aangehouden. De man
stond gesignaleerd voor een delict.

Het betreft een damesfiets van het
merk Dracat, type Elegance en het
serienummer eindigt op 588.
De fiets is meerkleurig en aan de
bagagedrager zijn fietstassen bevestigd.

Inwoner stabiel
na reanimatie
Aalsmeer - Op dinsdag 29 oktober om kwart voor vijf in de middag
zijn hulpdiensten opgeroepen naar
de A.H. Blaauwstraat te gaan voor

een onwel geworden persoon. Agenten
waren als eerste ter plaatse en hebben
de reanimatie ingezet. Medewerkers
van de GGD en AED hebben de taak
overgenomen. De reanimatie is geslaagd. De 81 jarige inwoner is stabiel
per ambulance naar het VU-ziekenhuis
vervoerd, waar hij meteen gedotterd is.

Veiligheidsoffensief politie
en gemeente in wijken
Aalsmeer - In overleg hebben de politie en de gemeente gezamenlijk besloten een veiligheidsoffensief op te
zetten om de veiligheid op straat en in
huis te verhogen. Aangeraden wordt
om bij pinnen bij geldautomaten goed
op te letten dat niet stiekem wordt
meegekeken door personen. Kijk voor
het pinnen eerst of zich geen vreemde types bij de automaten ophouden.
Mocht dit wel het geval zijn, dan mag
altijd de politie gealarmeerd worden.
Ook als vreemd gedrag opgemerkt

wordt in wijken, bij woningen en bedrijven en bij voertuigen. Met name
oudere inwoners wordt op de hart gedrukt vooral niet in te gaan op onverwachte bezoeken aan huis en onder
andere mededelingen dat onmiddellijk de woning verlaten moet worden.
Bel vrienden en buren en zeker de politie. De komende periode gaan agenten extra surveilleren in wijken, zowel
in uniform als onopvallend. Belangrijke
telefoonnummers: 0900-8844 en 08007000 en bij direct hulp 112.
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Aanwinst in de Zijdstraat:

Opening Mooi van der Zwaard
Aalsmeer - Het stoepje moet nog
even worden geveegd en de winkelruiten gelapt, maar na de spreekwoordelijke puntjes op de i, kunnen dan eindelijk de deuren worden
geopend van de prachtige nieuwe
drogisterij/parfumerie Mooi van der
Zwaard op nummer 16-18 in de Zijdstraat. Morgen (vrijdag 8 november)
is het zover. En het is zeer de moeite waard om een kijkje te gaan nemen. Er zijn twee ingangen aan de
voorzijde. Door de rechterpui kom
je in Dio van der Zwaard. “De drogisterij met dezelfde kwaliteit- en
prijsgarantie die u van ons gewend
bent, maar dan met een nóg uitgebreider assortiment”, aldus Jolanda
van der Zwaard, die samen met haar
man Piet een rondleiding geeft over
het maar liefst zeshonderd vierkante
meters tellende vloeroppervlak. Piet
vult met trots aan: “Het is serieus
een van de grootste drogisterijen
van heel Nederland geworden!” De
linker voorpui is gereserveerd voor
‘Mooi Parfumerie’. Mooi is een moderne snelgroeiende franchiseketen
met inmiddels vijfenvijftig winkels in
Nederland, gespecialiseerd in huidverzorging, make-up en parfums
van de belangrijkste merken, zoals
Dior, Chanel, Clinique, Estée Lauder
en Lancome, maar nu ook met de
cadeaumerken Riverdale en Rituals.
Echtpaar van der Zwaard vertelt enthousiast verder: “Je kunt gewoon
binnendoor naar alle afdelingen lopen en we hebben een centraal kassasysteem om het de klant makkelijk te maken. Eigenlijk zijn het maar
liefst vier winkels onder één dak. We
hebben linksachter een prachtige
schoonheidssalon, met een eigen
douchegelegenheid en twee praktijkruimtes. Hiervoor hebben we in
totaal drie schoonheidsspecialistes in dienst. Zij werken met de producten van het merk Clarins. Achter de Dio komt een uitgebreide reformafdeling met een ruim assortiment voedingssupplementen, sportvoeding, raw food, homeopathische
middelen, glutenvrije producten en
een slankafdeling. Een echte natuurwinkel.”
Mooi Beautyschool
Met deze nieuwe winkel is er een
grote stap vooruit gemaakt. In to-

taal werken er nu vijftien personeelsleden bij van der Zwaard. Ook
dochter Kim (21) en zoon Joost (22)
zijn fulltime in dienst. Jolanda: “En
we hebben een visagist aangenomen die de imko-opleiding heeft afgerond. Zij gaat zich onder andere bezighouden met de Mooi Beautyschool. Dat zal ik even uitleggen.
Iedere week organiseren wij speciale workshops in de winkel. Iedereen kan meedoen. Wat is bijvoorbeeld de optimale verzorging voor
dag en nacht, welke make-up past
het beste bij je en hoe breng ik dat
aan? De huisstijl van Mooi is met de
hoofdkleur groen. We hebben een
knalgroene tafel hiervoor midden
in de zaak neergezet waaraan kan
worden deelgenomen. En dat allemaal onder professionele begeleiding en, niet onbelangrijk, het kost
7,50 euro, maar voor dit bedrag kunnen meteen producten in de winkel
worden aangeschaft, dus het is eigenlijk gratis. Erg leuk om te doen
met vriendinnen. Iedere zaterdag
kunnen overigens uw nagels netjes
worden gelakt. Dit is ook kosteloos.
U kunt zo binnenlopen. Voor de
workshops moet wel een afspraak
gemaakt worden.”
Kortingen
Deze week valt er bij iedereen in
Aalsmeer een folder op de mat
waarin heel veel kortingen staan
vermeld. Ook zit daar een cadeaucheque in en een verwijzing naar
de website www.mooi.nl waar bijvoorbeeld een Mooi Meegenomen
Card aangevraagd kan worden. Dit
kan tevens in de winkel. Met deze kaart krijgt u altijd tien procent
korting op het luxe assortiment en
zelfs vijftien tijdens promotieweken.
Op de openingsdag en op zaterdag
9 november zal er daarnaast maar
liefst twintig procent korting worden gegeven op het gehele assortiment, met uitzondering van Rituals, en ligt er voor de eerste vijfenzeventig klanten (per dag) een gratis goodiebag klaar. Piet en Jolanda
van der Zwaard en hun team zijn er
overduidelijk klaar voor en heten u
van harte welkom in de nieuwe wereld van Mooi.
Door Miranda Gommans

Dorcas houdt voedselactie
Aalsmeer - Dorcas Aalsmeer houdt
op vrijdag 8 en zaterdag 9 november
weer de jaarlijkse Dorcas voedselactie. In de week van 3 tot en met 10
november worden op meer dan duizend locaties in Nederland voedsel ingezameld voor de allerarmsten
in Oost-Europa. Meer dan 400 kerken, 600 supermarkten en ruim 6.000
vrijwilligers zijn betrokken bij de Dorcas Voedselactie. In Aalsmeer wordt
de actie gehouden bij de C1000 in
de Ophelialaan, Hoogvliet aan de
Aalsmeerderweg en de Albert Heijn
supermarkten op het Praamplein het
Poldermeesterplein en in winkelcentrum Kudelstaart. Op zaterdag 9 november is de actie ook bij de Coop in
Rijsenhout. In Oost-Europa leven nog
altijd veel mensen in armoede, daaronder zijn veel ouderen. Hun pensioenen bedragen vaak niet meer dan 60

euro per maand. Een bedrag dat opgaat aan vaste lasten als huur, elektriciteit en verwarming, wat betekent
dat ze voor voedsel en kleding nauwelijks geld over houden. In 2012 zamelde Dorcas tijdens de voedselactie
48.500 voedselpakketten in voor de
armen in Oost-Europa. Dit jaar streeft
Dorcas ernaar om 50.000 voedselpakketten uit te delen. Direct na de voedselinzameling worden de etenswaren
naar verschillende sorteercentra in de
regio gebracht. Vrijwilligers sorteren
het voedsel en stellen pakketten samen. Zodra de voedselpakketten verzendklaar zijn, gaan vrijwillige chauffeurs op pad naar Oost-Europa om de
pakketten daar af te leveren. Het is de
bedoeling dat de eerste 20.000 voedselpakketten voor Kerst aankomen bij
de mensen in Oost-Europa. Meer informatie: www.dorcasvoedselactie.nl.

Leden 75+ club te gast bij
Scheepswerf Gouwerok
Aalsmeer - Op woensdag 30 oktober was de 75+ club van de
Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer te gast bij Jacht- en
Scheepswerf Gouwerok aan Dorpsstraat 111. Na welkomstwoorden
van voorzitter Berry Philippa van de
stichting en Jan Dreschler, directeur
van Zorgcentrum Aelsmeer, kreeg
Esther Gouwerok het woord.
Zij leidt samen met zakenpartner
Michel Vermeulen de werf. Esther
beschreef de historie van het familiebedrijf, dat in 1851 in Amsterdam
is gestart, op de plek waar nu het
Concertgebouw staat. Zij is de zesde generatie en heeft het bedrijf in

2001 overgenomen van haar vader
Aat en diens drie broers. Aat (73), is
nog dagelijks op de werf te vinden.
Vervolgens werd het gezelschap
rondgeleid door de werf. Momenteel
is er een aluminium motorjacht van
46 meter in aanbouw, dat in februari 2014 aan De Vries moet worden
opgeleverd. Iedereen was onder de
indruk van de techniek en het vakmanschap die bij het bouwen van
een dergelijk casco te pas komen.
Er werden dan ook veel vragen gesteld. Na de rondleiding serveerden
de koks van het Zorgcentrum in de
kantine een voortreffelijk Captain’s
Dinner dat de gasten zich goed lie-

Autobedrijf P. du Pau al 85
jaar een begrip in de regio
Kudelstaart - Aan de keukentafel
naast het bedrijf zitten twee generaties du Pau. Allebei Piet genaamd.
Beiden vonden het vijfentachtig jarig bestaan wel weer een feestje
waard en dat is dan ook goed gevierd. Op zaterdag 26 oktober was er
een de hele dag aanloop. De mannen zijn er tijdens het gesprek nog
van aan het bijkomen. “Wat een
happening was dat zeg. Er is bijna
zeshonderd man geweest! Ook onze
oudste klanten waren van de partij.
Trouwe klanten die al veertig jaar bij
ons komen. Eentje fluisterde mij dat
zelfs nog eventjes in mijn oor tijdens
de receptie.” Lachend vertelt jongste
Piet dit en hij zegt verder: “Gelukkig kon mijn vader er ook bij zijn. Hij
wordt eind deze maand tachtig jaar,
maar liet ons begin van dit jaar nogal
schrikken, omdat hij een hartoperatie moest ondergaan. Het gaat weer
prima met hem.” Vader Piet is ook
blij dat hij het vijfentachtigjarig jubileum kon meemaken. “Ik ben weer
compleet ‘gereviseerd’ hoor en voel
dat ik er weer jaren tegenaan kan.
Ik kan het niet laten om me betrokken te voelen bij het bedrijf dat mijn
vader destijds heeft opgericht. En ja,
die heette ook Piet.” Vader doet te-

genwoordig allerlei hand- en spandiensten voor de garage en maakt
nog wekelijks netjes de kas op. Zoon
Piet grinnikt en zegt dat die kas altijd
tot in de puntjes klopt. “We kunnen
hem echt nog niet missen hoor. Mijn
vrouw Lianne Hogenboom werkt
ook mee in het familiebedrijf. Zij verzorgt de administratie.” Beide families wonen naast de zaak, die vanaf
1928 op dezelfde plek gevestigd is.
In 1999 nam huidige Piet du Pau de
zaak over, maar hij werkt er al vanaf
1984. Hij heeft echter geen dag het
gevoel gehad dat hij ‘naar zijn werk’
ging. “Ik werk thuis”, zegt hij. “En
mijn vader heeft altijd precies datzelfde gevoel gehad.” Misschien is
dat wel de kracht van het gemoedelijke autobedrijf, waar de laagdrempelige sfeer zeer opvallend is. Er is
bewust niet gekozen voor een balie.
Je kunt zo door de werkplaats naar
binnen. Die persoonlijke benadering dat is wat klanten van du Pau
gewend zijn. En dat ze zeer veel terugkerende trouwe klanten hebben
zegt wel genoeg. “Dat we een van
de goedkoopste garages in de regio zijn, speelt natuurlijk ook mee.
Ons uurtarief is laag en dat willen
we graag zo houden, want uiteraard

zijn nieuwe klanten ook welkom”, aldus Piet junior.
Opbrengst voor Stichting KiKa
Bij autobedrijf du Pau kan men terecht voor in- en verkoop van auto’s,
zowel nieuw als tweedehands, winterbanden, met gratis opslag, schade afhandeling, airco onderhoud en
allerhande reparaties en onderhoud,
waarbij een gratis leenauto altijd
ter beschikking staat voor de klant.
Het is kortom een allround autobedrijf dat aanstaande januari ook nog
eens vijfenzeventig jaar Bovag-lid is.
Hiervoor zullen zij officieel worden
gehuldigd. De directeur van Bovag
was tevens op de receptie aanwezig
vorige week en kwam met dit heugelijke feit. Op de uitnodigingskaart
van het feest stond overigens dat er
in plaats van cadeautjes of bloemen
een gift kon worden gedaan voor
een goed doel. Lianne zegt hierover:
“Tien jaar geleden was het goede
doel Unicef, dit jaar kozen we voor
KiKa, omdat een trouwe klant zijn

UW BOVAG-GARAGE

IN

KUDELSTAART

kleinzoon heeft verloren aan deze
vreselijke ziekte. De teller staat inmiddels al op 4200 euro, maar er komen nog steeds giften binnen op
bankrekeningnummer 3001.66.044.
Wij willen iedereen bedanken voor
hun bijdrage en voor de aanwezigheid op de jubileumdag. Extra willen
we Café René uit Leimuiden bedanken voor de fantastische catering en
verder iedereen die geholpen heeft,
zoals zus Patricia en broer Henny du
Pau. Oh, en speciaal onze dochters
Franka en Kiki, die de gasten ontvingen op een zeer professionele manier.
We zijn trots op ons familiebedrijf.
Ons jonge enthousiaste team staat
dan ook altijd voor u klaar!” Autobedrijf du Pau, Hoofdweg 176 Kudelstaart, tel. 0297-325200 Openingstijden maandag tot en met vrijdag van acht tot zes en zaterdag van
negen tot vijf uur. www.pietdupau.nl
Door Miranda Gommans

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
Chevrolet Matiz 0.8 Style
Chrysler PT Cruiser 2.0
Citroen C3 1.6 Exclusive
Opel Agila 1.0 Selection
Opel Agila 1.2 Comfort
Opel Astra 1.6 Automaat
Opel Corsa 1.2 Edition
Opel Corsa 1.2 Selection
Opel Meriva 1.4 Edition
Seat Altea 1.6 Sport
Volkswagen Golf 1.8 Cabrio

AIRCO
SERVICE

41.463 km
142.447 km
151.537 km
20.681 km
77.887 km
62.746 km
43.692 km
39.243 km
43.717 km
160.198 km
125.698 km

HOOFDWEG 176
Tel. 0297-325200
Goedkoop
onderhoud,
reparatie en APK
11-2009 4.950,08-2003 3.950,05-2003 3.950,09-2011 8.950,09-2002 2.450,07-2005 6.950,09-2009 8.950,06-2011 10.450,06-2010 14.950,01-2005 6.500,06-2000 3.950,-

VERKOOP ALLE MERKEN
nieuw en gebruikt

ONZE OCCASIONS OP: WWW.PIETDUPAU.NL

Vrijwilliger Diana: “Dit werk
is gewoon heel erg leuk”
Aalsmeer - “Zo, aangemeld als vrijwilliger bij @VWCAmstelland en
op twee Jobs gereageerd. Volgende wk maar eens bellen. #spannend
en #leuk”, twitterde Diana de Groot
op 20 september. Niet lang daaarna
kon ze aan de slag als administratieve kracht bij het Crown Theater en is
ze begonnen bij de activiteitencommissie van Kinderboerderij Boerenvreugd. Jarenlang organiseerde Diana de Groot samen met een aantal collega’s een grote tuinbouw vakbeurs. Totdat deze beurs ophield te
bestaan en Diana zonder werk kwam
te zitten. Toen het haar niet direct
lukte weer een betaalde baan te vinden, is Diana, naast haar zoektocht
naar betaald werk, op zoek gegaan
naar vrijwilligerswerk. Diana: “Al
gauw had ik zoiets van, ik wil weer
wat doen. Door de advertenties in de
Nieuwe Meerbode wist ik dat er continue mensen gevraagd worden voor
het doen van vrijwilligerswerk. Via de
website van de vrijwilligerscentrale
heb ik gereageerd op twee vacatures. Zowel bij Kinderboerderij Boerenvreugd, als bij het Crown Theater,
kon ik na één gesprek gelijk beginnen.” Het was voor Diana direct duidelijk op welke vacatures ze ging reageren: “Toen onze zoon nog niet op
school zat, ging ik vaak met hem naar
Boerenvreugd. Ik vind het een hele
leuke plek, waar ze regelmatig leuke
activiteiten organiseren. Ik heb vroeger al wel eens gedacht, daar wil ik
best wel eens aan meehelpen. En nu
is het moment daar. Toen ik zag dat
ze op zoek waren naar vrijwilligers
voor de activiteitencommissie, dacht
ik, dat is leuk, dat ga ik doen.” Op dit
moment helpt Diana met het organiseren van de kerstmarkt. Diana:
“Het is de bedoeling dat ik de standhouders van de kerstmarkt van 8 december ga benaderen voor de laatste stand van zaken. Iets dat ik jarenlang gedaan heb voor mijn werk. Die
ervaring komt nu goed van pas.” Ook

de functie bij het Crown sprak haar
gelijk aan: “Ik ga regelmatig met een
groepje vriendinnen naar het theater. Meestal naar dansvoorstellingen.
En ik had direct zoiets, bij een theater werken lijkt me heel erg leuk.
En dat is het ook! Het heeft toch iets
speciaals. Als ik vanuit het kantoortje de gang uitloop, het trappetje af,
dan sta ik in de theaterzaal. Ja, dat
heeft wel wat.” Diana vervolgt: “Als ik
iets doe, wil ik het goed doen. Ik ben
in mijn werk heel precies en let op
kleine dingen. Dat kan ik hier goed
kwijt. Op vrijdag komen er vaak veel
vragen binnen rondom de voorstellingen van dat weekend . Afgelopen
week ging het theaterseizoen bij het
Crown van start en ben ik echt continue bezig geweest met het beantwoorden van allerlei telefoontjes.
Dan heb je echt het gevoel dat je het
ergens voor doet. En daar word ik blij
van. Ik hoop dan ook dat ik dit werk
kan blijven doen, als ik weer betaald
werk heb gevonden. Want het is gewoon hartstikke leuk om te doen.”
Ook als vrijwilliger bij het Crown
Theater of Kinderboerderij Boerenvreugd aan de slag? Of benieuwd
naar andere vacatures? Kijk dan op
www.vrijwilligerscentrale-amstelland.nl.

ten smaken. De Vrienden kijken met
plezier terug op een zeer geslaagde
bijeenkomst. Het volgende bedrijfs-

bezoek bij één van de andere leden
van de 75+ club staat op de planning voor het komende voorjaar.

Prijs voor familie Lingsma
Aalsmeer - Barbara en Jelle Lingsma kregen op zaterdag 2 november de prijs uitgereikt, die zij gewonnen hadden in de loterij van
Carla de Klerk Interieur ter ere van
het 100-jarig bestaan van de meu-

belwinkel in de Zijdstraat 9. Voor
de familie Lingsma was deze Gispen bijzettafel een welkome aanvulling op hun interieur, aangezien zij
erg van deze stijl houden. Blije winnaars dus!

Biertapwedstrijd in Sportzicht
Aalsmeer -Zaterdag 9 november organiseert café Sportzicht haar jaarlijkse biertapwedstrijd voor de gasten. De
avond begint om 19:30 en de toegang
is gratis. Deelname 18 jaar en ouder.
Biertappen is een ambacht dat, naast
de juiste opleiding en voldoende ervaring, om passie voor het product vraagt.
Passie die verder gaat dan het openen
van een tapkraan en het volschenken
van zomaar een glas. Als je het perfecte pilsje wilt schenken zul je jezelf moeten verdiepen in het product, de presentatie en het gevoel van gastvrijheid.
Een combinatie van factoren die bij café Sportzicht prima geregeld is. Ook dit
jaar willen Ben en Tineke de Koff weer
hun gasten zelf laten ervaren wat er nodig is om een goed biertje te schenken.
“Dit is een leuke aangelegenheid om

onze gasten kennis te laten maken met
de uitdagingen van het kasteleinsvak.
We beginnen de avond met een kleine uitleg, verzorgt door één van onze
beste biertappers. Vervolgens gaan de
gasten zelf aan de slag”, aldus Ben en
Tineke. Speciaal geselecteerde juryleden beoordelen de deelnemers op de
voorbereiding, verzorging van het glaswerk, het biertappen zelf en het serviceniveau van de bediening. De deelnemer die na de taprondes de hoogste score heeft behaald wordt geëerd
met de titel ‘kampioen biertapwedstrijd
2013’. Uiteraard zullen alle deelnemers
en bezoekers tussen de bedrijven door
getrakteerd worden op de zelf getapte
heerlijkheden. Kortom: De Biertapwedstrijd 2013 wordt niet alleen een leerzame maar ook een gezellige avond.

Verse kant-en-klare maaltijden
bij Keurslager Ron Steen
Aalsmeer - Bij Keurslager Ron Steen
zijn vanaf heden verse kant-en-klare seizoenmaaltijden verkrijgbaar. Het
nieuwe concept draagt de naam ‘Keurslager Culinair’. Klanten kunnen terecht
voor een gevarieerd aanbod maaltijden.
“Gezond eten is gemaakt van verse ingrediënten en een gezond eetpatroon
houdt in een gevarieerd eetpatroon.
Aan beide verwachtingen voldoet
Keurslager Culinair.” Aldus Keurslager
Ron Steen. Het assortiment maaltijden
van Keurslager Ron Steen is breed en
wisselt regelmatig. De maaltijden komen uit eigen land of streek, maar er
zijn ook altijd gerechten uit andere delen van de wereld te vinden. Keurslager
Culinair bestaat uit Hollandse (stamp)
potten, Oosterse traktaties, Mediterraanse schotels; voor elk wat wils. Elk

seizoen staan er nieuwe maaltijden op
het menu. Dat maakt gevarieerd eten
eenvoudig. Met Keurslager Culinair
biedt Keurslager Ron Steen de mogelijkheid om makkelijk en voordelig thuis
culinair te dineren. In drie stappen is de
maaltijd in huis: de klant hoeft alleen
maar de favoriete kant-en-klare maaltijd te kiezen, de portiegrootte te bepalen en eventueel aan te vullen met
een voor- of bijgerecht. Makkelijk voor
eenpersoonshuishoudens, maar ook
voor gezinnen waarvan elk gezinslid
een andere smaak en hoeveelheid trek
heeft. De openingstijden van Keurslager Ron Steen zijn is iedere maandag
tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot
18.00 uur. Op zaterdag staan de deuren in de Zijdstraat 11 open tussen 7.30
en 16.00 uur.
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kinder- en jeugdkrant

Kennismaken met hockey
voor benjamins en F-jeugd

Drum 4 Fun op de Brug
Aalsmeer - Op donderdag 31 oktober hebben de leerlingen van basisschool de Brug een dag mogen genieten van de Djembé-groep Drum
4 Fun!
Op een speelse manier kwamen alle
kinderen in aanraking met de Djembé trommels. Een geweldig oorverdovend geluid was het af en toe. ‘s
Middags werden vaders en moeders, oma’s en opa’s en andere belangstellenden getrakteerd op een

fantastisch en spectaculair optreden. Zo leuk om te zien hoe in een
korte tijd zoveel bereikt kan worden!
Van kleuters tot en met groep acht
deden enthousiast mee. Een extra bedankje voor de kinderen van
groep 8 voor de hulp bij het in orde maken van de zaal en het helpen
lossen van alle spullen en ‘s middags voor zowel groep 7 als groep
8 voor het opruimen van alle spullen
is zeker op z’n plaats!

Herfst en vliegerfeest!

Halloween Binding Oost
Aalsmeer - Woensdag 30 oktober
konden tieners van 10 tot en met
15 jaar bij Binding Oost Halloweenspelletjes doen. Er waren drie groepen.
Eerst de jeugd uit groep 6 en 7,
daarna tieners van groep 8 en als
laatste eerste en tweedejaars brugklassers. Het was heel gezellig. Er
werden spellen gespeeld als ‘zweefspreuk’ en ‘heksenspinnenweb’.

De kinderen uit groep 6 en 7 gingen ook nog met drakenslijm naar
huis. Het was een leuke en gezellige
middag met een grote opkomst. Elke woensdagmiddag is er voor tieners in Aalsmeer Oost een inloop.
Meestal wordt er een activiteit georganiseerd. Elke dinsdagmiddag is er
een inloop in Kudelstaart. Kijk voor
informatie over tijden, leeftijd e.d. op
www.debinding.nl.

Aalsmeer - Elke 4 à 5 weken wordt
er op kinderdagverblijf Solidoe De
Stek aan de hand van een thema activiteiten georganiseerd. Deze keer is het thema herfst aan de
beurt, een prima timing want het
weer werkt hier perfect mee. Eerst
een paar keer flinke regenbuien, de
paddestoelen schieten de grond uit
en ook alle bomen veranderen van
kleur.
Thuis en op het kinderdagverblijf
verzamelen de kinderen allerlei typische herfstspulletjes, zoals bladeren, eikeltjes, takjes, kastanjes, etc.
Die mogen ze dan in de groepen op
de, speciaal daarvoor aangeklede,
herfsttafel leggen en zo kan iedereen zien, ervaren en leren wat herfst
nou eigenlijk betekend. Vorige week
was het tijd voor een echte herfstwandeling. Hand in hand en in een
grote rij liepen de kinderen vanaf 2
jaar mee met de pedagogisch medewerkers. Alle bomen, blaadjes, afgevallen kastanjes, paddestoelen en

andere herfstmaterialen werden bekeken, gezocht en gevoeld. Sommige mooie blaadjes of kastanjes
mochten mee in een tasje voor op
de groep en thuis. Om de thema activiteiten nog even compleet te maken zorgde Moeder Natuur afgelopen maandagochtend 28 oktober
voor een heuse herfststorm. Wauw
wat waaide het hard! Deze dag werden pedaalemmerzakken versierd
en voorzien van een touwtje aan
de hengsels. Alle kinderen hebben
vervolgens buiten hun zelfgemaakte vliegers opgelaten! De kinderen
vonden het prachtig om te zien wat
er allemaal om hen heen gebeurde,
hoe het af en toe zelfs moeilijk was
om te blijven staan en om te zien
dat inderdaad alle blaadjes van de
bomen komen waaien. Na een tijdje was het tijd om weer lekker naar
binnen te gaan. De vliegers zijn aan
het hek gebonden zodat van binnen
uit ook nog van het vliegerfeest genoten kon worden!

Kleuters naar het bos
Kudelstaart - Vrijdag 1 november
zijn de kleuters van De Graankorrel naar het Groenendaalse Bos geweest. De komende weken wordt
het thema herfst in beide kleutergroepen behandeld. Het hangt in de
klassen al vol met spinnenwebben
en spinnen en de herfsttafels liggen
vol met allerlei herfstspulletjes. En
wat is dan leuker om ook nog eens
met z’n allen naar het bos te gaan!
Het was lekker herfstweer. Heel
af en toe miezerde het een beetje, maar met laarzen en regenjassen aan hebben de kinderen en be-

geleiders daar geen last van gehad!
De kinderen hebben een speurtocht
gedaan en onderweg werd er van
alles verzameld. De kinderen stopten allerlei nootjes, eikels en blaadjes in hun plastic tasjes. Ook werd
er op zoek gegaan naar mooie takken voor de spinnenwebben die
volgende week tijdens het knutselen gemaakt gaan worden. Tot slot
is nog lekker gegeten en gedronken bij de kinderboerderij, waarna
de groepen weer teruggingen naar
school. De kleuters hebben genoten
van de herfstwandeling!

De Kwakel - Op woensdag 13 november houdt Qui Vive een vriendjestraining voor de Benjamins en
de F-jeugd. Voor deze training mogen de kinderen één of twee vriendjes uitnodigen, die een keertje mee
willen komen trainen. In deze training kunnen de jongste jeugdleden
van Qui Vive aan hun vriendjes laten
zien hoe leuk hockey is. In groepjes zal een circuit van hockey-spelletjes afgelegd worden. De training
wordt afgesloten met limonade en
wat lekkers. Natuurlijk zijn niet alleen vriendjes welkom, maar ook anderen kinderen uit groep 3 en 4 van
de basisschool, die graag een keertje mee willen trainen. De training is
van 15.30 tot 16.30 uur. Je mag een

eigen hockeystick meenemen, maar
er zijn genoeg sticks om te lenen. Als
je een stick wilt lenen, dan graag 10
minuten eerder te komen om de juiste maat stick uit te zoeken. Bitje en
scheenbeschermers zijn niet noodzakelijk, maar worden wel aangeraden! Graag vooraf even aanmelden
via jongstejeugdhockey@quivive.nl,
dan weet de organisatie hoeveel kinderen er mee willen doen, en wordt
er voor gezorgd dat er voldoende
leensticks en trainers klaar staan. Zit
je in groep 5 of hoger en wil je ook
vrijblijvend een keertje mee komen
trainen, dan kan dat natuurlijk ook.
Stuur dan ook een mailtje naar bovenstaand adres en hoor je vanzelf
wanneer je mee kunt trainen.

Dressuurwedstrijd Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 3 november werden de laatste wedstrijden
van het jaar verreden bij de jubilerende Funny Horse club. Het weer
viel gelukkig reuze mee waardoor
het hele programma buiten kon
worden afgewerkt. Er kon in de binnenbaan worden losgereden. Om
10 .00 uur werd gestart mest de
gevorderde leden in de klasse L1,
L2 en M1. In de middag was het de
beurt aan de kinderen uit de Vaardigheid, FH-B en B klasse. Iedereen heeft heel goed zijn best gedaan om de pony zo mooi mogelijk te maken. Heel veel kinderen
hebben deze dag hun diploma gehaald. Op 24 november is er voor
alle kinderen van de basisschool
nog het sinterklaasfeest en op zondag 13 december sluit Funny Horse het 25-jarig jubileum af met een
afscheidsborrel met springkussen
in de binnenbak. Het was een zeer
geslaagd jaar met allemaal leuke
evenementen. Natuurlijk is er volgend jaar ook van alles te beleven
bij Funny Horse. Nieuwsgierig geworden? Kijk voor alle info op de
site: www.funnyhorse.nl.

Uitslagen dressuur. Vaardigheid:
1. Lisa Mutsaers – Snuitje, 2. Amira Mussatti – Duco, 3. Liscia Zwerver –Simone, 4. Feline van Geffen –
Mando. FH-B: 1. Eva Vorster – Snuitje, 2. Lexi lensveld –Snuitje, 3. Suus
Arendse – Marloes. Klasse B nummer 6: 1. Tess Kleijberg – Okki, 2. Noa
Joore – Okki, 3. Kim Schindler – Salliantha, 4. Ashley Moolhuizen – Lady.
Klasse L1 nummer 10: 1. Famke Ammerlaan – Lady, 2. Joelle van Steijn
– BlingBling, 3. Romy Blijleven – Lady, 4. Kim van den Brink – Franciska. Klasse L2/M1: 1. Lisa Dieleman
– Lucky, 2. Wendy Schindeler – Salliantha en 3. Linde de Jong – Unieko.

Rondvaart Hoeksteen 6b
Aalsmeer - Groep 6b van basisschool De Hoeksteen heeft dit jaar
de Groene Voetstappen gewonnen en mocht daarom in de Nacht
van de Nacht een rondvaart over de
Westeinderplassen maken.
Groene Voetstappen vraagt aandacht voor milieu en klimaat. Gedurende één week, eind september,
gaan de kinderen lopend, fietsend
of skeelerend naar school en verdienen zo Groene Voetstappenstickers. Tijdens de actieweek besteden
de leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering,
duurzame mobiliteit en verkeers-

veiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal. De wethouder kwam de prijs persoonlijk in de
groep uitreiken. Zaterdag 26 oktober was het zover. Voorzien van dikke jassen zijn de kinderen en begeleiders met elkaar gaan varen. Op
de boot werden zij begeleid door de
schipper, die het een en ander verteld heeft. Zo hebben de kinderen
kunnen genieten van een prachtige
tocht over de Westeinderplassen in
het donker, met een prachtige sterrenlucht. Er zijn zelfs vallende sterren gezien. Soms moest er gebukt
worden voor bomen en bruggen. De
kinderen hebben ervan genoten!

Samen Een op de Watervlo
Aalsmeer - Groep 6 van OBS Samen Een ging dinsdag 29 oktober aan boord van de Watervlo. Het
educatieschip van het Nederlands
Watermuseum lag aangemeerd aan
de kade van Uithoorn.
Eerst over de smalle loopplank,
daarna het ontvangst door Neptunes die de groep welkom heette. De groep werd daarna in tweeën
gedeeld en de jongens en meiden
gingen aan de slag in de ruimtes
van het schip. In het waterlaborato-

rium werden waterproefjes gedaan.
Eigen buitenwater dat was meegenomen werd gecontroleerd op kwaliteit. Er was uitleg over de kringloop
van water en er werd nagedacht
over het bewust er mee omgaan. De
twee groepen gingen ook op reis in
de duikbootsimulator en namen een
daarmee een kijkje onder de waterspiegel. Bij alles konden de kinderen zelf beleven en veel zien en
doen. Aan boord is veel geleerd over
water en het milieu.

Jeugdhandbalnieuws

Meiden B1 pakken winst!
Aalsmeer - Zondag 3 november
moesten de meiden B1 van FIQAS
Aalsmeer thuis tegen VZV spelen. In
de jeugddivisie van dit seizoen is elk
team een geduchte tegenstander en
zal er goed gecontroleerd gespeeld
moeten worden. Helaas moest de
B1 het zonder Kirsten doen, die vorige week geblesseerd raakte in de
wedstrijd tegen Zeeburg. In de eerste helft gingen de ploegen gelijk
op en was het lastig voor Aalsmeer
om door de verdediging van de tegenstander heen te dringen. Toch
lukte het FIQAS door snel en technisch handbal om op voorsprong te
komen. Maar VZV gaf zich niet zo
snel gewonnen. Aan het einde van
de eerste helft zakte het spel een
beetje in, maar kon er met een voorsprong van 4 doelpunten de rust in-

gegaan worden. Na een peptalk van
trainer/coach Gaby gingen de meiden weer het veld in. Al snel werd
duidelijk dat deze wedstrijd niet
uit handen gegeven mocht worden. Helaas viel na 10 minuten Britt
v.d. Polder uit met een op het eerste gezicht zware blessure aan haar
enkel. Hierdoor raakten de meiden van Aalsmeer toch een beetje
uit hun evenwicht en moesten zich
even herpakken. Dit lukte gelukkig
goed. Helaas viel toen Naomi met
een schouderblessure uit en had de
B1 geen wissels meer. Gelukkig herpakten ze zich sterk en liepen uiteindelijk nog uit tot een eindstand
van 22-12. Hopelijk valt de blessure van Britt mee en kunnen de meiden komend weekend weer met een
compleet team naar Dongen toe.

Wegwijzerkids ontbijten
met burgemeester Vonk
Aalsmeer - Op 4 november brachten de kinderen van groep 5 van
CBS De Wegwijzer een ontbijtje
naar burgemeester Jobke VonkVedder. Samen met de burgemeester werd het een heus feestontbijt
in de raadskelder van het prachtige gemeentehuis. Het ontbijt werd
georganiseerd door het Nationaal
Schoolontbijt. Ontbijten blijft voor
kinderen broodnodig. Het is zoals burgemeester Vonk-Vedder zei:
“Ontbijt geeft je energie en houdt je
scherp anders kan je op school niet
goed leren.” Ze vertelde dat haar eigen kinderen nooit zonder ontbijt de
deur uit mogen. “Nee, ook niet als
ze een keer heel vroeg moeten opstaan.” Hiermee onderschrijft burgemeester Vonk - net als haar ruim
200 collega-burgemeesters - het
belang van een goed ontbijt. Tijdens
het ontbijten konden de kinderen
van alles aan de burgemeester vragen. Bijvoorbeeld over de burgemeestersketen (het is een keten en
geen ketting) en over de gemeenteraad. De kinderen hadden een

doosje met zelfgemaakte lekkernijen voor de eerste burger meegenomen. Vonk doneerde namens de gemeente 100 euro voor Warchild, het
goede doel dat dit jaar door de organisatoren van dit Burgemeestersontbijt was gekozen. “Het was gezellig ontbijten met zoveel kinderen”,
aldus de burgemeester.
Ontbijt bestrijdt overgewicht
Het Burgemeestersontbijt in meer
dan 200 gemeenten is onderdeel
van Het Nationaal Schoolontbijt, dat
voor het elfde jaar op rij een week
lang aandacht schenkt aan het belang van een goed ontbijt. Die aandacht is nodig, omdat nog steeds
veel kinderen niet of onvoldoende
ontbijten. Ontbijten helpt de darmen
op gang, voorkomt concentratieproblemen en laat kinderen minder
snel naar ongezonde tussendoortjes
grijpen, waardoor het risico op overgewicht kleiner wordt. Om die reden
heeft Het Nationaal Schoolontbijt de
steun van het Voedingscentrum en
de Maag Lever Darm Stichting.
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Wedstrijden Veldvoetbal

ZABO zaalvoetbalcompetitie

Topper tussen Schijf en
VVZS onbeslist
Aalsmeer - De ontmoeting tussen
de twee koplopers van de ZABO
competitie stond zaterdag 2 november geprogrammeerd op de speelkalender. Het publiek zag in hal 2
van sporthal de Bloemhof een pittige partij zaalvoetbal met weinig
doelpunten. Nadat Schijf Grondboringen op een 1-0 voorsprong was
gekomen trok VVZS in het begin van
de tweede helft de stand in evenwicht: 1-1. Hierna werd de wedstrijd
grimmiger en was de scheidsrechter genoodzaakt diverse gele kaarten uit te delen. Tijdens het laatste kwartier van deze ZABO-topper werd niet meer gescoord en dus
mochten beide ploegen zich berusten met een 1-1 gelijkspel. Na de uiterst spannende openingswedstrijd
ging Piller Sport aantreden tegen
Holex. De Kudelstaarters konden bij
een overwinning de koplopers naderen tot op één wedstrijdpunt. Piller Sport opende het duel sterk (10) maar keek bij de wissel wel tegen
een 1-2 achterstand aan. In het begin van het tweede bedrijf liep Holex uit naar 1-3 en verzuimde vervolgens door te drukken. Piller Sport
bleef mede door sterk keeperswerk in de race en pakte een nieuwe voorsprong dankzij drie goals op
rij: 4-3. In de slotfase bepaalde Ho-

lex met een daverend schot in de
kruising de eindstand op 4-4. Voor
Piller Sport scoorde Mark Pothuizen drie fraaie doelpunten. De derde wedstrijd ging tussen LEMO en
Polonia Aalsmeer. Bij een zege zou
de ploeg van LEMO inlopen en de
lijstaanvoerder naderen tot op één
punt. Wat Piller Sport niet lukte, lukte LEMO wel. De kampioen van vorig seizoen boekte een nuttige overwinning door Polonia Aalsmeer met
5-2 te verslaan. De vierde wedstrijd
van het avondje ZABO was de partij tussen Lemo Gaat Los en La Furia
Roja. Dit duel eindigde met de ruime cijfers van 2-10 in het voordeel
van La Furia Roja. Het slotduel was
de strijd tussen Heemhorst Watersport en Amsec Beveiliging en deze partij kreeg 7-4 als eindstand. De
vijf wedstrijden van de vierde speelronde werden gearbitreerd door de
scheidsrechters Piet Ross, Natasja
van Loon en Klaas Boekel.
Nieuwe stand: Schijf Grondboringen 4-10, VVZS 4-10, LEMO 4-9,
Piller Sport 4-7, La Furia Roja 4-6,
Heemhorst Watersport 4-4, Holex
4-4, Amsec Beveiliging 4-3, Polonia
Aalsmeer 4-3, Lemo Gaat Los 4-1.
De vijfde speelronde van de ZABO
volgt op 16 november in de Bloemhof.

Allen Weerbaar 60 jaar!
Aalsmeer - Buurtvereniging Allen
Weerbaar bestaat 60 jaar en dit jubileum is gevierd met alle leden in
het Middelpunt. Op zaterdagmiddag
2 november zijn alle leden getrakteerd op een borreltje met wat lekkers erbij.
Er zijn oude verhalen opgehaald en
er is een korte levensloop voorgelezen van het 60 jarig bestaan. Het
was een zeer geslaagde middag. Er
waren zelfs leden aanwezig, die al
60 jaar lid zijn. Zij hoorden de namen van de oprichters en de ver-

schillende onderkomens waar de
speelavonden plaats hebben gevonden. Momenteel is het Middelpunt de locatie waar gekaart wordt
door Allen Weerbaar. Ook na de viering van het 60 jarig bestaan. Om
de twee weken staan op maandag
klaverjassen en jokeren op het programma. De eerstvolgende is maandag 18 november. Vanaf 20.00 uur
worden de kaarten verdeeld in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat
en zowel leden als nieuwe spelers
zijn van harte welkom.

Zaterdag 9 november:
AALSMEER
Aalsmeer 1 – RCL 1
14.30 u
Aalsmeer 2 – Zandvoort 2
12.00 u
Swift 10 - Aalsmeer 3
15.00 u
RKAVIC 3 - Aalsmeer 4
14.30 u
Aalsmeer 5 - Muiderberg 2
14.30 u
Aalsmeer 6 - Sp.Almere 3
14.30 u
VVA/SpartaanVet.1
-Aalsm/RKAV.
Vet.114.45 u

Vrouwen
NVC VR.2 - Aalsmeer VR.1

RKAV
VVA/SpartaanVet.1-Aalsm/RKAV Vet.1 14.45 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Van links naar rechts: Imca, Cynthia en Solenne, voor Yvette, Kim en Selina.

Promotie naar advance klasse
voor junioren twirlteam Omnia!
Aalsmeer - Zondag 27 oktober
reisden de twirlsters Maureen, Rachel, Imca, Cynthia, Yvette, Selina,
Solenne en Kim samen met trainsters Valerie en Maaike af naar
sporthal de Vlijt in Zevenhoven. Rachel mocht het spits afbijten met het
onderdeel 1-baton. In de klasse juvenile beginner nam ze het op tegen vier tegenstanders. Ze won verdiend het goud met 67 punten. Ook
Solenne en Selina mochten beide
het goud in ontvangst nemen in de
advance klasse. Kim ontving brons
in de intermediate klasse. Maureen
greep net naast de medailles. Bij
het onderdeel 2-baton kwamen vier
twirlsters van SV Omnia in actie: Rachel, Solenne, Selina en Maureen.
Zie lieten allemaal een nette routine zien. Maureen werd tweede met
73.6 punten, Rachel, Solenne en Selina kregen het goud omgehangen
met respectievelijk 66,7, 82,3 en 80,4
punten. Bij het onderdeel duo Twirling kwamen Selina en Kim in actie
in de Preteen advance klasse. Helaas verliep de routine niet helemaal
vlekkeloos, maar toch goed voor
goud met 78,1 punten. Kim kwam

direct na het duo in actie met het
onderdeel super X strut. In de categorie Preteen advance kreeg ze
uiteindelijk het zilver uitgereikt met
81,5 punten. Na de jury pauze stonden de dancetwirls op het programma. Rachel, Maureen, Solenne, Selina en Kim kwamen in verschillende
categorieën in actie. Rachel, Solenne en Selina behaalden goud, Kim
zilver en Maureen brons. Als laatste onderdeel stond het small team
dance op het programma. Het Junioren intermediate team, bestaande uit Imca, Cynthia, Solenne, Yvette, Selina en Kim, had in de herfstvakantie nog wat extra trainingsuurtjes gemaakt. De show op muziek van The Pirates of The Caribean
verliep mooi synchroon en de jury
beloonde dit met promotie naar de
advance klasse met maar liefst 80,3
punten! De missie van de trainsters
was geslaagd! Lijkt het je ook leuk
om te komen twirlen? Voor meer informatie over twirlen kan contact
opgenomen worden met de Productgroep Coördinatoren Sandra
Kok of Linda Nederstigt per e-mail
twirlen@svomnia.nl.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 1 behoudt
koppositie

winnaar Rick Fransen (links) met Wilco van Det.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Rick en Wilco in de finale
Kudelstaart - De vierde (van de
vijftien) speelavond van van het seizoen van de dartclub Poel’s Eye is
weer gespeeld. Bij de Poel’s Eye
was zoals gewoonlijk sprake van
vier niveaus en dus eindigde de
avond met vier finales. Naast bloemen, planten, bier, wijn en chocolaatjes waren er ook punten te verdienen. Deze punten vormden de
stand, die bedoeld is voor de regelmatige deelnemer. Dit mag overigens de losse bezoeker niet weerhouden om te komen, want de dartclub Poel’s Eye is geen besloten
club. Uiteraard werden de meeste
punten uitgedeeld in de ronde van
het hoogste niveau, de A Winnaarronde. De grote winnaar, goed voor
twintig punten, werd Marco Cornelisse. Pikant genoeg eindigde Danny Zorn als ‘tweede’, namelijk als
verliezende finalist. Vorig seizoen
werd Danny op de valreep kampioen, met een kleine voorsprong van
drie punten op Marco. Op de huidige ranglijst heeft Marco echter een
aardige voorsprong genomen op alle overige darters. Toch is de zaak,
met nog elf speelavonden te gaan,
nog lang niet beslist. Zo deden de
halve finalisten, Wim Grapendaal en
John Kater, met het oog op de stand
óók goede zaken (veertien punten). John Guldemond, William Hunitetu, Christopher Brouwer en Rob
Broekhof bereikten de kwart finale. In de A Verliezerronde beleefde
Bak een dejavu. Op de vorige speelavond moest Bak twee keer tegen
Erik Jan Geelkerken. Namelijk, aan
het begin van de avond in de poule, en later op de avond in de finale. Nu was Huib Gootjes op dezelfde

manier twee keer zijn tegenstander.
Maar waar Bak op de vorige speelavond twee keer verloor (van Erik
Jan), won hij dit keer wel twee keer
(van Huib). Grappig was dat Bak in
de halve finale won van: Erik Jan. De
andere halve finalist was Ilona van
Emden, die ook nog eens de hoogste uitgooi van de avond had met
een mooie 136 finish. Hubert Jurka,
Jan Berk, Tjitte Miedema en Raymond van de Weijden bereikten de
kwart finale. In de B Winnaarronde, het derde niveau, won Jeroen
van den Helder de finale Tim van de
Poel. Henny Taal en Remco Maarse bereikten de halve finale. Oscar
Gootjes, Arnaud van de Graaf, Wim
Könst en Ronald Baars bereikten de
laatste acht. Wilco van Det bereikte
voor alweer de tweede keer dit seizoen knap de finale van de B Verliezerronde. De winnaar werd echter
Rick Fransen. Het was voor Rick zijn
tweede gewonnen finale van de zes
gespeelde finales bij de Poel’s Eye.
Johan Breur en Rob Braam bereikten de halve finale. Tot slot mocht
Marco Cornelisse gooien voor de
Triple Pot. Helaas raakte hij de juiste triple niet. Op de website www.
poelseye is een filmpje van deze poging te zien, plus alle andere relevante informatie over de dartclub
Poel’s Eye. De volgende speelavond
is morgen, vrijdag 8 november. Vier
nieuwe ronden, vier nieuwe kansen.
De inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s
Eye heeft een open deuren beleid,
lidmaatschap of van te voren opgeven is niet nodig, Iedere dartliefhebber is van harte welkom.

12.00 u

Aalsmeer - Koploper Bloemenlust 1 beleefde een moeilijke avond
in Heemstede bij het lager geklasseerde HBC 8 en kwam niet verder dan een 5-5 puntendeling.
Maar liefst zes partijen gingen in
de maximale vjif games, waarvan er
vier in Aalsmeers voordeel werden
beslist. Ed Couwenberg won weliswaar alle drie zijn enkelspelen,
maar had daarbij twee keer een
beslissende vijfde game nodig. Johan Berk en Bart Spaargaren waren minder succesvol en wisten ieder een keer te winnen. In de laatste wedstrijd van Johan lag het zesde punt voor Bloemenlust voor het
grijpen bij een 0-8 voorsprong in
de vijfde game, maar door een onbegrijpelijk black-out liet Johan de
winst alsnog door zijn vingers glippen. In een gelijkopgaand dubbelspel moesten Bart en Ed toch
met klein verschil de winst aan de
HBC-ers laten. De koppositie komt
door het gelijke spel nog niet in gevaar. Tegen de nummer twee, TSTZ

Haarlem 6, had hekkensluiter Bloemenlust 2 in de Bloemhof weinig in
te brengen. Door zwaar bevochten
zeges van Horst Krassen (12-10,
13-11, 11-9) en het duo Horst en
Peter Velleman in het dubbelspel
(9-11, 11-9, 4-11, 12-10, 11-6) werden 2 punten binnengehaald. Irene Gerritsma en Philippe Monnier
wisten wel enkele games op hun
naam te schrijven, maar konden
hun partijen niet winnend afsluiten.
Door de 2-8 nederlaag staat Bloemenlust 2 helaas stijf onderaan. In
de strijd om handhaving in de vijfde klasse heeft Bloemenlust 3 met
een 5-5 gelijkspel tegen hekkensluiter VDO 6 het onderlinge verschil op 5 punten weten te houden.
Wim v.d. Aardweg, Ton de Hollander en Dirk Piet moesten alle drie
buigen voor de sterkste Uithoornse
bezoeker. Wim won wel zijn andere twee enkelspelen en samen met
Ton werd ook het dubbelspel gewonnen. Ton en Dirk waren allebei
goed voor één enkelspelzege.

J.A.United A1 – NVC A1
J.A.United B1 – Velsen B2
J.A.United B2 – DSK B1
J.A.United B3 – Hillegom B5
DSOV C1 - J.A.United C1
J.A.United C2 – DSOV C2
DSS C4 - J.A.United C3
J.A.United C4 – Weesp C1

14.30 u
14.30 u
11.15 u
11.15 u
10.00 u
12.30 u
11.15 u
14.30 u

Pupillen
Pancratius D2 - J.A.United D1
SCW D1 - J.A.United D2
J.A.United D3 – Hillegom D3
Pancratius D5 - J.A.United D4
SCW D2 - J.A.United D5
Kon.HFC D11 - J.A.United D6
SDZ D9M - J.A.United D7
J.A.United E2 – UNO E3
J.A.United E3 - AJAX E3
J.A.United E4 – DIOS E5
RKDES E3 - J.A.United E5
Amstelveen E4 - J.A.United E6
DIOS E7 - J.A.United E7
Hillegom E7 - J.A.United E8
J.A.United E9 – DSS E10
Roda’23 E 13 - J.A.United E 10
VVC E9 - J.A.United E 11
J.A.United E12 – NFC E 5
J.A.United F1 – Hoofddorp F 2
Hillegom F2 - J.A.United F2
J.A.United F4 - Hoofddorp F7
J.A.United F5 – UNO F8
KDO F2 - J.A.United F6 G
J.A.United F7G – Hillegom F 10
Overbos F 12 M - J.A.United F8

13.15 u
11.00 u
11.15 u
13.15 u
9.00 u
10.30 u
14.30 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
11.15 u
10.00 u
11.00 u
10.45 u
8.30 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
8.45 u

Meisjes
De Meer MA.1 - J.A.United MA.1 10.30 u
Sp.Martinus MB.1 - J.A.United MB.113.15 u
J.A.United MC.1 – Kon.HFC MC.1 11.00 u
J.A.United MC.2 – Overbos MC.2 12.30 u
Overbos MD.1 - J.A.United MD.1 11.00 u
Buitenveldert ME.6 - J.A.United ME.114.30 u

RKDES

Pupillen
AFC D4 - RKDES D1
United/DAVO D1 - RKDES D2
HBC D4 - RKDES D3
Waterwijk D9 – RKDES D4
CSW E1 - RKDES E1
RKDES E2 – Overbos E3
RKDES E3 – J.A.United E5
RKDES E4 – UNO E8
RKDES E5 – DIOS E 11
SCW F1 - RKDES F1

13.15 u
10.00 u
11.15 u
9.00 u
9.45 u
9.30 u
11.00 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u

Buitenveldert F4 - RKDES F2
RKDES F3 – Arsenal F2
RKDES F4 – Zwanenburg F5
RKDES F5 – KDO F5
Almere F4 - RKDES F6
GeuzenM’meer F7 - RKDES F7

9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – JodanBoys VR.2

13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Diemen MB.1
RKDES MC.1 – DSS MC.3
RKDES MD.1 – Hoofddorp MD.1
RKDES ME.1 – Roda’23 ME.1

13.00 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u

SCW
Ouderkerk 1 - SCW 1
Argon 5 - SCW 2
AFC 11 - SCW 3
WV-HEDW 14 - SCW 4
WV-HEDW 20 - SCW 5
SCW Vet.1 – Roda’23 Vet.3
PortugalA’dam Vet.2 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 – Haarl.ken.land Vet.1

14.30 u
15.00 u
17.00 u
11.30 u
14.00 u
14.30 u
13.00 u
14.30 u

Junioren
Zandvoort A1 - SCW A1
Alliance’22 B2 - SCW B1
SCW C1 – F.C.Amsterdam C2
RKAVIC C1 - SCW C2

12.15 u
12.45 u
11.00 u
12.00 u

Pupillen
SCW D1 - J.A.United D2
SCW D2 – J.A.United D5
SCW E1 – Hertha E2
Hoofddorp E9 - SCW E2
Legm.vogels E 11 - SCW E3
SCW F1 – RKDES F1
SCW F2 – BSM F2
SCW F3 – Hoofddorp F14

11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – AMVJ VR.1

12.00 u

Meisjes
Hillegom MB.1 - SCW MB.1
SCW MC.1 – Zandvoort MC.1

13.00 u
10.00 u

Zondag 10 november:
RKAV
KDO 1 - RKAV 1
SDZ 3 - RKAV 2
AFC 6 - RKAV 3
Pancratius 11 - RKAV 4
Legm.vogels 4 - RKAV 5
KDO 7 - RKAV 6

14.00 u
14.45 u
11.00 u
13.00 u
12.00 u
14.00 u

RKDES
RKDES 1 – Nieuw West 1
RKDES 2 – Weesp 2
RKDES 3 – Geinburgia 2
RKDES 4 – Nieuw West 2
RKDES 5 – AFC 5
RKDES 6 – AFC 10
RAP 9 - RKDES 7

14.00 u
11.00 u
12.00 u
12.00 u
12.00 u
14.00 u
14.30 u

Junioren
Velsen 1 – RKDES A1
RKDES B1 – Ouderkerk B2
Zuidoost B1 - RKDES B2
Waterwijk C4 - RKDES C1
Buitenboys C5 - RKDES C2

11.00 u
11.00 u
12.30 u
9.30 u
10.00 u

Foto Jaap Maars

Voetbal zaterdag

Aalsmeer in blessuretijd
onderuit tegen G.H.C.: 3 - 2
Aalsmeer - Het was Aalsmeer niet
gegeven een punt te halen tegen
G.H.C. in Leiden. In de 92e minuut
scoorde invaller Hamid Sarmastzada 3-2. En moest Aalsmeer weer
puntloos naar huis. Alle doelpunten van G.H.C. kwamen uit deze stilstaande momenten. Bij Aalsmeer
ontbrak Burak Sitil (één wedstrijd
geschorst). Daardoor vormden Tim
Millenaar en Wesley van Schaik het
centrale duo. Giano Bonam maakte voor het eerst zijn opwachting
in de basis en bracht beide tegendoelpunten op zijn naam. Hij maakte het zijn tegenstanders erg lastig.
Bij G.H.C. (Groene Hart Combinatie)
was de achterste linie onzeker, maar
Aalsmeer kon de druk er niet echt

ophouden, zodat men maar twee
doelpunten tegenkreeg. Op een
slecht bespeelbare grasmat begon
Aalsmeer weer te angstig. Al na 8
minuten werd Aalsmeer op achterstand gezet. Uit een corner van Elroy
Lammers werd de bal enkele malen
van de lijn gehaald totdat Max Bueno De Mesquita de bal in het doel
frommelde, 1-0. Aalsmeer kreeg in
de 16e minuut een kans om iets terug te doen, maar Giano Bonam en
Peter Neuvel twijfelden te lang. Uit
een voorzet van Vincent Krabbendam in de 20e minuut draaide Peter Neuvel zich goed vrij, maar zijn
schot ging langs de verkeerde kant
van de paal. Aalsmeer kreeg kansen in deze periode van onzeker-

Tentoonstelling Pluimveevrienden

Kippen, duiven en cavia’s
Aalsmeer - De Aalsmeers Konijnen- en Pluimveevrienden
(A.K.P.V.) organiseert ook dit jaar
weer een grote tentoonstelling

met konijnen, hoenders, dwerghoenders, cavia’s en sierduiven.
Deze show is te zien in Ranzijn
aan de Aalsmeerderweg 436. Voor

heid achterin bij G.H.C. Achtereenvolgens Giano Bonam en Nick Duijn
hadden geen geluk met hun acties.
Achterin bij Aalsmeer mankeerde er
veel.
Vooral Vincent Krabbendam en Chico van Soelen werden herhaaldelijk
voorbijgelopen, hetgeen voor het
doel van Ray Smidt hachelijke momenten opleverde. Uit een dieptepass van Vincent Krabbendam in de
40e minuut was het Giano Bonam
die speler en keeper omspeelde
en de 1-1 inschoot. Toen iedereen
al de kantine opzocht scoorde Daniel Maaskant uit een vrije trap van
Martijn van Leeuwen met het hoofd
in de 43e minuut 2-1. Zo vlak voor
rust geen beste beurt. Direct na de
pauze kwam Aalsmeer weer gelijk. De hardwerkende Peter Neuvel
speelde Giano Bonam in de diepte
aan. Vervolgens omspeelde hij keeper Jeffrey Loozen en bepaalde de
stand op 2-2. Een schot van de irri-

tant spelende Martijn van Leeuwen
kon Ray Smidt in de 60e minuut tot
corner verwerken. G.H.C. raakte geirriteerd en scheidsrechter Zuidwijk
hoorde gelukkig niet alles wat hem
werd toegeroepen. Aalsmeer moest
terug onder de druk van G.H.C. Vele corners leverde dit op en die waren levensgevaarlijk. De tijd verstreek langzaam, te langzaam voor
Aalsmeer. Het stond nog altijd 2-2.
82e minuut wissel Serginho Stekkel
voor Nick Duijn. Het noodlot voltrok
zich in de 92e minuut. Uit een voorzet van Elroy Lammers scoorde invaller Hamid Samastzada tot grote
vreugde van het G.H.C. publiek vrijstaand met een kopbal 3-2. En blijft
Aalsmeer met vier punten onderaan
staan. Komende zaterdag 9 november speelt Aalsmeer thuis aan de
Dreef tegen R.C.L. uit Leiderdorp.
Aanvang wedstrijd 14.30 uur.

dierenliefhebbers is dit een unieke kans om zo’n grote verscheidenheid aan dieren te kunnen bewonderen in een mooie ruimte.

Voor de fraaiste dieren zijn er prijzen te winnen.

Vandaag, donderdag 7 november, worden alle ingezonden dieren door erkende keurmeesters
beoordeeld op kleur, bouw, type,
gewicht en conditie.

Jack van Muijden

Officiële opening
De officiële opening is donderdag 7 november om 19.30 uur. De
openingstijden zijn vrijdag 8 november van 9.00 tot 21.00 uur en
zaterdag 9 november van 9.00 tot
16.30 uur. De toegang is gratis.
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Handbal eredivisie dames

DOS te sterk voor Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 2 november
kregen de dames van FIQAS Aalsmeer
koploper DOS op bezoek in de Bloemhof. Ze wisten dus dat het een lastige
opgave zou worden. Maar, de ploeg
had een sterk begin: er was rust in
de eigen aanval en heel even was er
zelfs de voorsprong: 1-0 en even later 2-1. En het was dat ze niet altijd
even goed omgingen met het benutten van de eigen kansen, anders had
de voorsprong nog groter kunnen uitpakken. De dekking was op orde en
na tien minuten was het 4-4. Maar
DOS is snelle ploeg en foutjes van de
Aalsmeerse dames leverden onmiddellijk break-outs voor DOS op: 5-8.
Het bleef lastig om de wel goed gecreëerde eigen kansen te benutten en
voldoende rust in de aanval te bewaren. Dat ging de tegenstander beter af
en zo was het na 25 minuten spelen
7-12. FIQAS Aalsmeer probeerde wel
aan te haken, maar had moeite met
het snelle spel van DOS. Bij rust was
de achterstand inmiddels 7-15. De
tweede helft begon met twee tijdstraffen op rij voor FIQAS Aalsmeer; het
anders zo goede koppel v.d. Beek/Egberts had ook een wat mindere avond.
Maar toen ging het ineens wel hard
en was het na 10 minuten al 9-23. De
dames herpakten zich wel enigszins
en kwamen via mooie schoten van
Sharelle Maarse en Tessa de Graaf op

11-23. Maar DOS was over de hele linie duidelijk te sterk: hun cirkelspeelster was de Aalsmeerse dekking vaak
te snel af en nog steeds werden technische fouten meteen afgestraft. Manon van der Sar stond goed te keepen,
maar kon ook niet voorkomen dat de
marge steeds groter wordt. Hoewel...
ook bij DOS sloeg de vermoeidheid
toe en werden kansen gemist. Daardoor kon FIQAS Aalsmeer nog wat
doelpuntjes mee pakken. Het werd
uiteindelijk 16-34. Komende zaterdag
spelen de dames een uitwedstrijd bij
het Limburgse V&L dat negende staat
en dus maar één plaats hoger. Misschien een kans op de eerste punten?
Heren naar Quintus
Nadat de competitie in de eredivisie
bij de heren een week stil heeft gelegen in verband met wedstrijden van
het Nederlands Herenteam, pakken
de mannen van FIQAS Aalsmeer zaterdag 9 november de draad weer op.
Op het programma staat een wedstrijd bij Quintus in Kwintsheul. Een
tegenstander waar FIQAS Aalsmeer
het vaak moeilijk mee heeft, zeker in
uitwedstrijden. Momenteel staan de
Aalsmeerders tweede in de eredivisie en Quintus op een achtste plaats.
Maar dat zegt natuurlijk nog niets.
Het belooft in ieder geval spannend te
worden. Aanvang: 20.15 uur.

Zin-Inn Zondag Doopsgezinde
Gemeente met herfstwandeling
Aalsmeer - Zondag 11 november is
er voor de derde keer Zin-Inn Zondag in de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat. Aan het begin van
het winterseizoen is er in de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer een kleurige flyer verspreid. Aan de ene kant
staan de activiteiten, die men van een
kerkgemeenschap kan verwachten en
ook niet zou willen missen als: diensten, ontmoetingen van de jeugd, Bijbelkringen. Ook is er half oktober een
Fairtrade maaltijd geweest, want de
Doopsgezinde Gemeente is Fair Trade
kerk, een titel, die gevoerd mag worden
als in de kerk ‘eerlijke’ producten worden gebruikt en er ook actief aandacht
wordt besteed aan de promotie van
eerlijke handel. En dan is er nog de bazaar, wijd en zijd bekend, die ieder jaar,
nu op 16 november, gehouden wordt
en waar op één dag duizenden bezoekers komen voor het rad van fortuin,
een koopje, de zelfgemaakte producten, zoals quilts en kerstversieringen en
de gezelligheid. Maar dit jaar is er ook
iets nieuws aan de hand. Op de andere kant van de flyer worden de Zin-Inn
activiteiten onthuld. Waar heb je zin in,
waar gaat je belangstelling naar uit?
Onder de naam Zin-Inn wordt een programma neergezet van ontmoeting en
gesprek. Dat kan een filosofiecursus
zijn of een boswandeling voor dertigers
met of zonder kinderen of een avond
over duurzaamheid. De bedoeling van
de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
met de Zin-Inn is om een open ge-

meenschap te zijn met activiteiten voor
alle leeftijden, voor geïnteresseerden,
voor mensen die van discussie houden,
voor mensen die meer willen. Aanstaande zondag 11 november wordt
in dit kader een herfstwandeling georganiseerd. Vertrek om 12.00 uur vanaf het Praamplein, met of zonder kinderen, gelovig of niet gelovig. Iedereen
wordt uitgenodigd om aan te sluiten en
kennis te maken met de Zin-Inn Zondagen. Wees welkom! Voor informatie
en aanmelden: www.dgaalsmeer.nl en
zininnzondag@dgaalsmeer.nl.

Dartavond in
’t Middelpunt
Aalsmeer - De gebroeders Dolk
waren beide weer dicht bij de eindzege op 29 oktober tijdens de wekelijkse dartavond in het Middelpunt.
Toch wist Tibor Hogervorst, terug van
vakantie, de eerste plaats te behalen.
Dat oefening en volhouden een goed
resultaat geeft, laat Ted van Galen
zien. Hij is een stapje hoger geëindigd op de tweede plaats. Op plaats
drie de jongste van de familie Dolk,
namelijk Sebastiaan. Ook zin om te
darten? Iedere dinsdagavond wordt
een dartavond gehouden in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, de
competitie begint om 20.00 uur.

RKDES speelt gelijk tegen AGB
Kudelstaart – Voor RKDES stond afgelopen zondag een bijzondere wedstrijd op het programma. Tegenstander het Amsterdamse AGB geven de
Kudelstaarters mooie herinneringen.
Twee seizoenen terug waren beide
teams de smaakmakers van de competitie en strijden beiden om de titel.
Uiteindelijk was RKDES de gelukkige
door kampioen te worden en te promoveren naar de tweede klasse. Een
groot contrast is er dit seizoen, beide
teams kunnen de verwachtingen nog
niet waarmaken en spelen onder het
niveau van twee jaar terug. Ook in de
wedstrijd van dit weekend konden RKDES en AGB het niet waarmaken, in
een teleurstellende wedstrijd werd het
0-0. Onder leiding van de assistent
trainer Gerard van Schaik (hoofdtrainer Hajo Hendriks zat met een rugblessure thuis) begon RKDES goed
aan de wedstrijd. De opbouw was
voor het eerst dit seizoen goed verzorgd en er was ook weer scherpte in
het Kudelstaartse team. Dat resulteerde in een aantal goede aanvallen. RKDES beste aanvaller Edwin van Maris
kreeg een aantal prima kansen. Hij liet
weer zien dat hij een prachtige voet-

baller is, maar helaas had hij geen geluk en AGB doelman was een sta in
de weg. RKDES verdiende meer, maar
langzamerhand sloop er weer onzekerheid in het team van assistent trainer Gerard van Schaik. In de slotfase
van de eerste helft kreeg AGB zomaar
een paar kleine kansen. RKDES doelman René Jonker werd niet gepasseerd, de ruststand van 0-0 was een
logisch gevolg. Het spel werd er in de
tweede helft, op het moeilijk bespeelbare veld, niet beter op. RKDES zocht
naar haar vertrouwde vorm, duidelijk is
dat er hard gewerkt wordt, maar het
gebrek aan vertrouwen is in deze fase van de competitie een probleem.
Trainer Gerard van Schaik bracht in de
55e minuut Steef Hogerwerff Kroon in
voor de onzichtbare Dani Calmez. Toen
ook nog in de 62e minuut AGB speler
Siner Ersis rood kreeg, roken de Kudelstaarters hun kans. Helaas lukte dit
niet. Uiteindelijk verdiende deze wedstrijd geen winnaar en was de einduitslag van 0-0 een juiste afspiegeling
van deze wedstrijd. Zondag 10 november speelt RKDES thuis aan de Wim
Kandreef tegen Nieuw West, aanvang:
14.00 uur. Ad Verburg

AVA-baanloop op woensdag
Aalsmeer - Woensdag 13 november kan iedereen meedoen met de 3
en 5 kilometer baanloop bij AVA. Alle
dames en heren, jongens en meisjes
en veteranen zijn van harte welkom.
Test je conditie door eens op recreatieve wijze 3 of 5 kilometer te hardlopen op de baan van Atletiek Vereniging Aalsmeer. Probeer de gekozen
afstand te volbrengen met lekker rennen in je eigen tempo. Bij de finishlijn
staan ervaren juryleden om de juiste

tijden te controleren. Het startschot
wordt gegeven om precies 20.00 uur.
Eerder komen is raadzaam: 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 en inschrijven kan tot
15 minuten voor aanvang. De kosten
bedragen 2 euro voor niet-leden van
AVA. De atletiekbaan is te vinden aan
de Sportlaan 43a en kleedkamers met
douches zijn aanwezig.

Koppel Jan en Leo winnen
eerste kraakmarathon
Aalsmeer - Op zaterdag 2 november organiseerde café Sportzicht voor het eerst een kraakmarathon voor koppels. Om 13.00 uur begon de marathon. In totaal gingen 8
koppels de uitdaging aan.
Het was een gezellige middag en
avond. De sfeer zat er bij de deelnemers goed in, ze hadden zin in
een gezellig spelletje kaarten, maar
wel met de instelling om de marathon te winnen. Er werden 13 rondes gespeeld van 16 giffies. Tijdens
de marathon werden er tussendoor
diverse hapjes klaargemaakt voor
de deelnemers. Om 17.30 uur was er
even een pauze om lekker te eten
van de zelfgemaakte boerenkool en

spaghetti a la Ben. De koppels lagen elke keer dicht bij elkaar met de
punten, na elke ronde gingen ze een
plaats naar beneden of omhoog. Iedere deelnemer heeft het tot het
einde volgehouden. Om 01.30 uur,
na dertien rondes gespeeld te hebben, werd het eindsignaal gegeven.
Jan en Leo gingen er vandoor met
de eerste prijs, op de hielen gezeten door Petra en Rene op de tweede plaats, zij wonnen ook de marsen
prijs. Wietse en Martine hielden het
spannend en behaalden uiteindelijk
de derde plaats. De hoogste partij werd gewonnen door Robin en
Erik. De poedelprijs ging naar Appie en Piet.

Voetbal zondag

Muiderberg en RKAV: Gelijk!
Aalsmeer - Muiderberg wint een
punt, RKAV verliest twee punten. Zo
kan je het wel stellen. In het hondenweer moest afgelopen zondag
nog knap gevoetbald worden ook.
De eerste helft speelde zich voornamelijk af op de helft van RKAV. Maar
Eric Jansen, Fabian Waayman en
natuurlijk Yannick Rosenboom wisten de vijandelijke aanvallen vroegtijdig van alle gevaar te ontdoen. De
enige kans, die weggegeven werd,
was in de vijfendertigste minuut,
maar deze werd door de doelman
van RKAV gestuit. Veel gebeurde er
niet meer in de eerste helft en met
een 0-0 stand konden de kleedkamers opgezocht worden. De tweede helft gaf een meer aanvallender
RKAV te zien en dat resulteerde op
enige kansen. Vooral Barry Springintveld en Robert van Leeuwen lieten zich van hun beste kanten zien.

Twintig minuten na de rust was het
Barry Springintveld die een perfecte
voorzet gaf aan Robert van Leeuwen
die op zijn beurt de doelman van
Muiderberg het nakijken gaf: 0-1.
RKAV wilde meer, maar de defensie van Muiderberg wist de schade
te beperken. Muiderberg probeerde
met man en macht toch nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. En het
geluk was ditmaal aan hun zijde. In
de blessure tijd kreeg de thuisploeg
een vrije trap, te nemen op de helft
van RKAV. En door een wir war van
spelers vloog de bal buiten bereik
van Rosenboom tegen de touwen:
1-1. Protesten van dat Eric Jansen
onderuit gehaald zou zijn, hielpen
niet. De stand bleef 1-1. Komende
zondag 10 november speelt RKAV
uit bij ‘buurman’ KDO.
Theo Nagtegaal

Programma Handbal
Zaterdag 9 november
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, jongens
C1 – Volendam
11.00 u: Aalsmeer, jongens E1
– Velo
11.50 u: FIQAS Aalsmeer, E2
– Volendam
12.40 u: FIQAS Aalsmeer, E3
- Volendam
13.30 u: Aalsmeer, meisjes C1
- Vido
14.30 u: FIQAS Aalsmeer, jongens
C2 - Nijenrodes

Zondag 10 november
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, jongens
B3 - Nieuwegein
11.00 u: FIQAS Aalsmeer, jongens
B1 – LHV
12.10 u: FIQAS Aalsmeer, dames 3
– V.O.C.
13.35 u: Aalsmeer, dames 2
– Snelwiek
15.00 u: Aalsmeer, heren 3
- Gemini
16.15 u: FIQAS Aalsmeer, heren A1
– Dongen (jeugddivisie)

Doe mee aan Ringvaartloop!
Aalsmeer - Op zondag 24 november wordt de jaarlijkse Waterdrinker
Ringvaartloop gehouden. De route
is hetzelfde als vorig jaar, de nieuwe Bosrandbrug biedt namelijk niet
meer de mogelijkheid om deze in
de route op te nemen. De 10 Engelse Mijlen (16,1 km) route loopt hierdoor geheel door Aalsmeer, maar er
is wel een stuk langs de Ringvaart in
het parcours opgenomen. Naast de
10 EM is er ook nog de keuze uit een
5 en een 10 kilometer. Voor de kinderen staat een 1 kilometer kidsrun
op het programma. Deze start om
10.30 uur. Om 11.00 uur mogen de
deelnemers aan de 5 en10 kilometer gelijktijdig starten en 10 minuten later (om 11.10 uur) mogen ook

de 10 Engelse Mijl lopers van start.
Voor alle afstanden wordt gebruikt
gemaakt van elektronische tijdsregistratie, de IPICO loopchip. Direct
nadat de laatste loper is gefinisht
kan hierdoor de uitslag met nettotijden op internet gepubliceerd worden. Voor-inschrijven voor één van
de afstanden kan tot en met 20 november via de website www.ringvaartloop.nl. Daarna alleen nog op
de dag zelf tot 20 minuten voor aanvang van een afstand. Op de website is tevens meer informatie en een
goed overzicht van de verschillende
routes met alle kilometer-punten te
vinden. De start en finish van alle afstanden is bij atletiekvereniging AVA
Aalsmeer aan de Sportlaan 43a..

Willem kampioen
NK bonaken

Klaverjassen bij
BV Hornmeer”

Leimuiden - Willem Schaap uit
Baarn is de nieuwe Nederlands
kampioen Bonaken. In een spannende finale zegevierde Schaap
over Willem Roggeveen uit Alphen
aan den Rijn die tweede werd, Lennaert Walraven uit Baarn (derde) en
Arnold van Bruggen uit Alphen aan
den Rijn (vierde). Het veertiende
NK Bonaken is afgelopen zaterdag
2 november gehouden. Het NK telde dit jaar 107 deelnemers uit heel
Nederland van het Friese Stiens tot
Hazerswoude en van Amsterdam tot
het Zwitserse Zurich. Ook ondernam voor het eerst een groep Bonakers uit Vriezenveen de reis naar
Leimuiden. Evenals de voorgaande edities was Partycentrum Keijzer
aan de Dorpsstraat 30 in Leimuiden
het strijdtoneel voor het kaartfestijn. Keijzer is sinds 1850 het Mekka
van de Bonakensport in Holland. De
deelnemers streden natuurlijk allemaal voor de nationale titel en de
bijbehorende trofee plus medaille,
een geldprijs, het Wilhelmus en een
kistje vers gerookte paling.

Aalsmeer - Komende vrijdag 8 november is er weer gewoon kaarten
bij buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur. Iedereen is van harte welkom en zoals altijd zullen de koffie
en thee weer klaar staan. De koppelkaartavond afgelopen vrijdag is
gewonnen door Marja en Paolo met
5481 punten, op twee Corrie en Piet
Straathof met 5228 punten en op
drie Lenie van de Meer en Bep van
Netten. De poedelprijs is uitgereikt
aan het koppel Ria Eichenbergen en
Cor Knol met 3704 punten.

Bingo De Pomp
Aalsmeer - Ook woensdag 13 november is het weer tijd voor de gezelligste en lucratiefste bingo van
BV de Pomp. Vanaf 20.00 uur start
de plezierigheid weer in ‘t Baken in
de Sportlaan 86 en na tien rondes
en de superprijzen-ronde met twee
geweldig mooie hoofdprijzen zal
een ieder weer meer dan tevreden
huiswaarts keren.
De decemberbingo wordt wegens
omstandigheden gehouden op
woensdag 4 december, een week
eerder dus dan de gebruikelijke
tweede woensdag van de maand.
Iedereen is welkom deze gezelligheid mee te komen maken.
Telefonische informatie kan verkregen worden bij Caroline Ramp, tel.
0297-344107.

Kaartavond OAB
Aalsmeer - Op dinsdag 12 november organiseert buurtvereniging
Ons Aller Belang weer de tweede
kaartavond van het komende winterseizoen. Er wordt gekaart in het
Parochiehuis in de Gerberastraat
vanaf 20.00 uur. De zaal gaat open
om 19.30 uur. Leden en kaartliefhebbers zijn van harte welkom.

Kaartavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 7 november houdt buurtvereniging
Oostend voor liefhebbers een speelavond in gebouw ’t Middelpunt in
de Wilhelminastraat 55. Klaverjassen staat op het programma. Om
20.00 uur worden de kaarten verdeeld. De zaal is open vanaf 19.30
uur. De speelavond op 24 oktober is
gewonnen door Ubel met 5210 punten, op twee J. Alderden met 5150
punten en op drie zijn P. Könst en
Ab van der Stroom geëindigd met
beiden 4999 punten.

Koppelkaarten
in Middelpunt
Aalsmeer - Op maandag 11 november word weer een koppelspeelavond georganiseerd in gebouw ’t
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De aanvang is 20.00 uur en de zaal
gaat open om 19.30 uur. Het koppelkaarten op 28 oktober is gewonnen
door Ab en Rien met 5220 punten,
gevolgd door W. Spring in ’t Veld en
D. Tromp met 5197 punten en Annie
en Joost met 5068 punten. De poedelprijs ging naar het koppel T. Buwalda en Emmy Schuit met 3705 punten. Bij het jokeren ging de hoogste
eer naar Leni Schuit met 444 punten.

Speelavond bij
Eendracht Sterk
Rijsenhout - Op donderdag 14 november houdt buurtvereniging Door
Eendracht Sterk weer een gezellige
speelavond in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat. Vanaf 19.30
uur worden de kaarten verdeeld.
Liefhebbers van klaverjassen en domineren zijn van harte welkom. Het
klaverjassen op 17 oktober is gewonnen door Cor Bloemer met 5410
punten, op twee Tom Brosius met
5210 punten en op drie is Anneke
Boll geëindigd met 5064 punten.
Bij het domineren behaalde mevrouw Huiskens met 6 schrappen
de hoogste eer, gevolgd door mevrouw Beets met acht schrappen.

Interkerkelijk
voetbaltoernooi
Kudelstaart - Zaterdag 9 november is in de Proosdijhal weer het
jaarlijkse interkerkelijke zaalvoetbaltoernooi, the clash of the churches. Het toernooi wordt voor de
zeske keer gespeeld. De kerkelijke
gemeenten van de Lijnbaankerk, de
Oosterkerk, de Cama Gemeente, de
Leg, de Alphakerk en de houder van
de wisselbeker, de SOW-gemeente Kudelstaart, nemen deel aan het
toernooi. De organisatie is in handen van Jan Weij, Ronald Sangers
en Hans van Leeuwen. Het toernooi
begint om 16.00 uur en uiteraard is
publiek ter aanmoediging van harte welkom.

Koppeltoernooi
bij Sjoelclub
Aalsmeer - Zaterdag 9 november vindt het jaarlijkse koppeltoernooi plaats in het Dorpshuis in Kudelstaart. Aanvang 10.30 uur. Koppels kunnen zich nog opgeven via
de website. Tevens is er een grote verloting (vele planten) met als
hoofdprijs twee toegangskaarten voor een optreden van Willeke Alberti in het Crown Theater in
Aalsmeer. Vier dames hebben afgelopen donderdag een persoonlijk record gesjoeld. Joke Schagen kwam tot 1383, Elisa Houweling gooide 1364 over 10 bakken,
Karin Geleijn 1350 en Mariëtte van
der Vlugt 1328. In de hoofdklasse is
de hoogste eer behaald door Albert
Geleijn, in de A-klasse door Margriet de Vries, in de B-klasse door
Elisa Houweling en in de C-klasse door Klaas de Vries. De volgende competitieavond van Sjoelclub
Aalsmeer is donderdag 14 november vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. Belangstellenden zijn altijd welkom om een keer
mee te doen. Voor info zie www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.

Klaverjassen bij
de Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
De Geluksvogels op de woensdagavond in het Dorpshuis vanaf 20.00
uur. Op 30 oktober is het klaverjassen gewonnen door Ria v/d Laan
eerste met 5267 punten, op twee
Teunie van Klaveren met 5214 punten en op drie is Gerard Presser geeindigd met 5136 punten. De poedelprijs was deze week voor Sjaan
Bon met 3662 punten.

Sjoelcompetitie
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 14 november houdt buurtvereniging
Oostend weer een gezellige sjoelavond in het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Om 20.00 uur
gaan de stenen rollen, vanaf 19.30
uur is de zaal open voor koffie of
thee. Tijdens de sjoelavond op 31
oktober zijn prijzen gewonnen door
Jopie de Vries met 116,9, Rita van
Zelderen met 111,3, Henk van der
Stroom met 105,5 en Madeleine met
97,1 gemiddeld over 15 bakken.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
12 november vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 30 oktober is
gewonnen door Anton van de Polder met 5660 punten, op twee Dirk
Tromp met 5509 punten en op drie
is Piet Straathof geëindigd met 5120
punten.

Gemeentehuis Ontmoeting over jeugdhulp
op dinsdag 12 november om 17.00 uur

Jobke Vonk-Vedder, burgemeester
Aalsmeer: “Zorg voor kinderen”

De gemeente Aalsmeer nodigt u graag uit voor een bijeenkomst over de
veranderingen in de jeugdhulp. Van 17.00 tot 18.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Ouders, opvoeders, professionals in de
jeugdhulp en andere geïnteresseerden, u bent allen van harte welkom.

“Wij willen de jeugdhulp goed regelen in Aalsmeer. Kinderen en gezinnen die kwetsbaar zijn mogen we niet laten
vallen. Elk kind gun je een veilige, onbezorgde jeugd. Er
komt dan ook een flinke verantwoordelijkheid op ons af.
Daarom willen we net als bij de Gemeentehuis Ontmoeting op 30 augustus met u praten over hoe we dat het
beste kunnen doen. Hoe kijkt u tegen de jeugdhulp aan?
Wat kan beter of anders? Net als vorige keer staat uw
inbreng centraal. U helpt ons plannen te maken om de
jeugdhulp beter te organiseren.”

Kinderen in Aalsmeer moeten veilig en gezond kunnen opgroeien, het liefst in een gezinssituatie. Opvoeden is in de eerste plaats een taak van ouders maar ook mensen uit de
omgeving spelen een rol bij de opvoeding, zoals familie, vrienden en leerkrachten. Het
merendeel van de kinderen in Aalsmeer groeit op zonder al te grote problemen. Ook in
onze gemeente zijn er echter kinderen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben,
bijvoorbeeld kinderen met autisme of ADHD, kinderen met een beperking of ziekte en
kinderen waar het om een andere reden niet goed mee gaat. Ook in Aalsmeer zijn er hangjongeren, jongeren die hun school niet afmaken en jongeren die geen baan vinden. Deze
kinderen en jongeren hebben zorg nodig. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp aan jeugdigen en gezinnen maar krijgt daar minder geld voor van het
Rijk. We willen goede zorg blijven bieden, maar zullen de zorg anders moeten organiseren.

Waar gaat deze Gemeentehuis Ontmoeting over?
Aan de hand van praktische voorbeelden willen we het op deze bijeenkomst met u
hebben over hoe we de jeugdzorg het beste kunnen organiseren, waar u tegenaan
loopt en of u ideeën heeft om het anders te doen.

Rik Rolleman, wethouder jeugd:

“Eén gezin, één plan,
één hulpverlener”
“De veranderingen in de jeugdhulp zijn ook een kans. Een
Hoe zit het nu met de jeugdhulp?
kans om zorg efficiënter en beter te organiseren. Hoe
Kinderen in Aalsmeer hebben al te maken met de preventieve jeugdhulp van de
zorgen we ervoor dat jongeren zo snel mogelijk de hulp
gemeente. U bent vast wel eens met uw kind op het consultatiebureau of bij de
krijgen die zij nodig hebben? De reden om de gemeente
schoolarts geweest. De zorg voor kinderen en gezinnen met problemen is nu nog
verantwoordelijk te maken voor de hele jeugdhulp is dat
de verantwoordelijkheid van het Rijk en de provincie. In ons geval wordt jeugdwij dichtbij bewoners staan. De nieuwe jeugdwet moet
hulp geregeld door de Stadsregio Amsterdam, waar Aalsmeer ook deel van uiteen einde maken aan het vele verwijzen, de lange wachtmaakt.
lijsten en de vele hulpverleners rond een kind of gezin. Om dit soort
problemen te voorkomen hebben we gekozen voor de volgende aanpak: één gezin, één
plan, één hulpverlener. Daarbij willen we als gemeente meer gaan inzetten op preven- Wat verandert er met de nieuwe jeugdwet?
Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugd- en gezinshulp,
tie. Door tijdig hulp in te zetten, is erger te voorkomen.”
dus ook de zwaardere jeugdhulp. Dat staat in de nieuwe jeugdwet. Op 17 oktober jl.
stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor de nieuwe wet. In de wet
staat ook dat specialistische jeugdhulp zoals Jeugdbescherming, Crisisopvang,
Wat verandert er in 2014?
Jeugdreclassering en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld regionaal
In 2014 wijzigt de jeugdhulp nog niet. De enige verandering is dat de gemeente
georganiseerd blijven.
over een klein deel van het budget voor de lichtere jeugdhulp mag beslissen. De
gemeente Aalsmeer gaat volgend jaar met de Opvoedpoli werken, omdat hun
werkwijze goed aansluit bij de uitgangspunten van de gemeente. Dat betekent
dat kinderen en gezinnen die in 2014 een nieuw traject starten naast de huidige
aanbieders Altra, Spirit en het MOC Kabouterhuis ook met de Opvoedpoli te maken
kunnen krijgen. Kinderen en gezinnen die nu in een traject zitten blijven bij dezelfde instelling.

2015 overgangsjaar:
Het Rijk heeft bepaald dat 2015 een overgangsjaar is om de continuïteit in de
jeugdhulp te garanderen. In 2015 blijven gemeenten voor het merendeel met de
huidige zorginstellingen werken. Alle kinderen die op 31 december 2014 gebruik
maken van zorg behouden die bij dezelfde aanbieder in 2015. Pas vanaf 2016
mogen gemeenten zelf bepalen hoe zij de zorg gaan regelen. De afspraken hierover
zijn vastgesteld in het ‘Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg’.

Ad Verburg, wethouder zorg: “Ook mensen die

moeilijk aan het werk komen helpen”
“Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de hulp aan bewoners die moeilijk aan het werk komen, zoals mensen met een beperking (Wajongers)
en jongeren. Samen met het bedrijfsleven moeten we ervoor zorgen dat deze mensen
mee kunnen doen in de samenleving. Nu de economische crisis aanhoudt, groeit ook
in Aalsmeer het aantal werkloze jongeren. De gemeente Aalsmeer heeft, vooruitlopend op haar nieuwe taken, afgelopen zomer met succes de campagne ‘Je bent jong,
je wilt… Werk’ gevoerd. Jongeren die reageerden werden via de gemeente in contact
gebracht met bedrijven. Jongeren waar niet direct een baan voor te vinden was, werden geholpen met solliciteren. Van de jongeren die zich hebben aangemeld is nu de
helft aan de slag. Jeugdwerkloosheid heeft ook de aandacht van het kabinet. Minister
Asscher stelt gemeenten in 2014 geld ter beschikking om jongeren aan een baan te
helpen.”

Goede jeugdhulp voor minder geld
Denk mee! Praat mee! Op 12 november om 17.00 uur. U bent allen van harte welkom.
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Adres: Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Kijk voor meer uitleg op:
www.aalsmeer.nl/zorgvoorelkaar.
De gemeente geeft ook een nieuwsbrief ‘Zorg voor
elkaar’ uit. Wilt u deze ontvangen, meld u aan via:
aalsmeerzorgvoorelkaar@amstelveen.nl.
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