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Kudelstaart - Op donderdag 3
november rond half zes in de
ochtend zijn acht tot tien ruiten
van de voormalige bibliotheek in
de Graaf Willemlaan ingegooid.
De vernieling werd gezien door
een inwoner. De dader is een
ongeveer 20-jarige jongeman
met een slank postuur. Hij droeg
een zwarte (regen)jas met capuchon, een donkere broek en
lichte sneakers. De politie doet
onderzoek. Wie meer informatie
heeft, wordt verzocht contact op
te nemen via 0900-8844. De oude bieb gaat het nieuwe onderkomen worden voor het jeugden tienerwerk in Kudelstaart. De
vernielde ramen zijn door de gemeente dicht getimmerd.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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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

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433
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knippen 19.75
GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

Tel. 0297-321569

Zonnepanelen?
Ontvang nu de
BTW retour!
Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Een leuke baan
als chauffeur?
Kom werken bij
Van Zaal Transport!
De organisatoren van de verkiezing Onderneming en Starter van het Jaar. Van links naar rechts: Mike van der Laarse van Ondernemend Aalsmeer, wethouder Ad Verburg van Economische Zaken en Ron Leegwater van de Rabobank.
Foto: Patrick Spaander, Foto De Boer

Volgende week donderdag finale-avond in Crown Theater

Wie wordt Onderneming
en Starter van het Jaar?
Aalsmeer - Volgende week donderdag 17 november wordt de Onderneming en Starter van het Jaar
bekend gemaakt. De finale-avond
vindt plaats in het Crown Theater in
het complex van Studio’s Aalsmeer.
Een ‘droge’ avond wordt het zeker
niet, laat Ron Leegwater van de Rabobank weten. Reken op een mooie
avond met divers entertainment,
korte filmpjes van de genomineerde
bedrijven en veel gezelligheid met
allemaal ondernemers uit Aalsmeer.
En, de toegang is gratis. Wel wordt
gevraagd de komst te melden, zodat de organisatie weet hoeveel
personen er welkom geheten kunnen worden. De verkiezing Onderneming en Starter van het jaar vindt
voor de vierde keer plaats. Door
Ron in 2010 geopperd naar aanleiding van gelijke verkiezingen in andere gemeenten. Hij ging in gesprek
met Cor Zomer, toen nog werkzaam
bij Flynth accountants, en de toen
nog zittende burgemeester Pieter
Litjens. Wethouder Ad Verburg van
economische zaken werd er ook bij
betrokken en al snel was een en ander beklonken. De verkiezing van
Onderneming en Starter van het
jaar was een feit. Om de twee jaar
wordt deze ‘pluim’ voor bedrijven
gehouden. Dit jaar is de organisatie in handen van ondernemersvereniging Ondernemend Aalsmeer in
samenwerking met de Gemeente.
Flynth en de Rabobank zijn naast de
initiatiefnemers vanaf het eerste uur
nog steeds de twee hoofdsponsors.
“Allemaal kanjers”
Wethouder Ad Verburg is één van
de juryleden. De jury, die overigens
bijna voor de helft uit vrouwen bestaat, is de afgelopen tijd twee maal
bij alle genomineerde bedrijven op
bezoek geweest.
“Allemaal kanjers”, zegt de wethouder over de vijf ondernemingen en
drie startende bedrijven. “Ik ben
echt onder de indruk, wat een enorme power in Aalsmeer. Daar word
je stil van en ik niet alleen. Ook jurylid Marco van Zijverden, zelf directeur van een prachtig bedrijf (Dutch Flower Group), vertelde veel bewondering te hebben.” En hij gaat
verder: “Het zijn allemaal fantastische bedrijven. Wel verschillend,
maar de betrokkenheid en inzet
van allen is groot. Bij onze bezoe-

Auto gestolen!
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 november is vanaf de parkeerplaats
van het hotel aan de Oosteinderweg een Volkswagen Tiguan
met buitenlands kenteken (PBEM-62) gestolen. De auto is wit
van kleur. De diefstal heeft tussen zes uur ‘s avonds en half zeven in de ochtend plaatsgevonden. Iets van de diefstal gezien
of de auto ergens zien staan
of rijden? De politie hoort het
graag via 0900-8844.

ken wordt eerst terughoudend gereageerd, maar als ze los komen
wordt er met veel trots en bezieling
over het bedrijf gepraat.” De bedrijven zijn weliswaar verschillend (van
bloemen en broodjes tot auto’s en
wassen), maar er wordt met dezelfde meetlat naar ieder gekeken. Dezelfde vragen zijn gesteld en gekeken is naar durf, innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.
“Heel trots op”
Mike van der Laarse schuift aan
namens Ondernemend Aalsmeer.
Vier jaar geleden veroverde zijn bedrijf Multi Supplies de titel Onderneming van het jaar. “Ik ben daar
nog heel trots op. Het is een erkenning voor je bedrijf, het zet een vtje van vertrouwd achter je naam.
Maar vergeet vooral het personeel
niet. Je werkt er met z’n allen voor.
Ook alle roem en eer voor hen.” De
winnaars krijgen een geldbedrag
en dienen dit te besteden aan een
goed doel. Wethouder Ad Verburg:
“Fascinerend trouwens hoe alle genomineerden betrokken zijn bij de
Aalsmeerse gemeenschap. Geweldig.”
De organisatie hoopt echt dat vele bedrijven naar de bekendmaking
komen. Natuurlijk voor een gezellige netwerkavond met entertainment, maar zeker ook om de filmpjes van alle acht genomineerde
bedrijven te bewonderen. Elk filmpje duurt ongeveer 2 à 3 minuten en
geeft een goed kijkje in de ‘keuken’.
“Heel professioneel van opzet”, zegt
Verburg en verklapt daarbij gelijk
dat hij voor één van de filmpjes zes
keer over een rode loper heeft moeten lopen voordat het goed bevonden werd. “Dat zegt genoeg, toch?”
De juryleden, afkomstig uit verschillende branches, bezochten de afge-

lopen tijd de genomineerde bedrijven met z’n tweeën. Zo is wethouder Verburg op stap geweest met
Mariska Foppen van Waterdrinker.
De laatste vraag dan: Een voorkeur voor een winnaar? Hier hoeft
de wethouder niet lang over na te
denken: “Alle vijf de ondernemingen en alledrie de starters, het zijn
allemaal mooie bedrijven. Ze mogen
van mij allemaal winnen, is er ook
geen teleurstelling. “Want, teleurgesteld zullen de niet-winnaars zeker
zijn. Er zijn ook zulke mooie bedrijven in Aalsmeer. Deze verkiezingen
kunnen we nog jaren organiseren.”
“Mooi evenement”
De presentatie van de avond is voor
de vierde maal in handen van Ron
Leegwater en hij is trots dit te mogen doen. “Ik vind het heel leuk en
doe het graag. Het is een mooi evenement.” De genomineerden zijn bij
de Onderneming van het jaar: Loogman Tanken & Wassen, Cor Millenaar BV, Judith Keessen Fotografie, Bouquet Net en Restaurant Oh.
En bij de Starters: Budget Broodjes,
Restaurant De Dorpshoek en Joseph aan de Poel. Best een moeilijke keuze voor de jury die bestaat uit
burgemeester Jeroen Nobel, wethouder Ad Verburg, John Jansen
(ATP), Els Avontuur (Rabobank Regio Schiphol), Debbie Borst (Flynth),
Mariska Foppen (Waterdrinker),
Marco van Zijverden (Dutch Flower Group), Esther Gouwerok (Gouwerok) en Tom de Vries (Koninklijke De Vries).
De inloop is donderdag 17 november vanaf 19.30 uur, de aanvang is
20.00 uur en, zoals al vermeld, de
toegang is gratis. Ook zo benieuwd
wie uiteindelijk de Onderneming en
Starter van het Jaar worden? Gaan/
komen dan!
Door Jacqueline Kristelijn

MANTELZORGERS BEDANKT!
Gemeente Aalsmeer telt meer dan 300 mantelzorgers. Ze zijn een
onmisbare steun voor zieken of inwoners met een beperking. De
gemeente zet deze mensen jaarlijks in het zonnetje. In de periode
rondom de landelijke Dag van de Mantelzorg op 10 november,
vonden er allerlei gratis activiteiten plaats voor mantelzorgers.
Ook krijgen alle mantelzorgers een cadeaubon.
Niet alle Aalsmeerse mantelzorgers zijn echter bekend bij
Mantelzorg & Meer. Bent u mantelzorger of kent u iemand die
mantelzorger is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen
naar info@mantelzorgenmeer.nl of te bellen met 020-3335353. De
betrokken mantelzorger krijgt dan ook een cadeaubon toegestuurd.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot 1 december 2016.
Mantelzorg & Meer is telefonisch bereikbaar op: 0900-1866 (lokaal tarief)
Email: info@mantelzorgenmeer.nl
Website: www.mantelzorgenmeer.nl

Meer info op: www.vzt.nl/vacatures
of bel 0297-513088

personeel
op debaan?
juiste plek
ZinHet
inbeste
een
nieuwe
Het
beste
personeel
op de juiste plek

u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g
u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g

www.antennagroep.nl
www.antennagroep.nl

Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer
Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

GRATIS KERSTBOOM
VAN
bij aankoop van
2 of 4 winterbanden
bij Profile!
2 winterbanden:
Gratis Nordmann family
125-150cm
4 winterbanden:
Gratis Nordmann family
150-200cm
Bij Gamma Hoofddorp en Gamma Aalsmeer.
Geldig t/m 18 december 2016 en zolang de voorraad strekt.
Alleen geldig bij Profile Aalsmeer/Nieuw-Vennep/Hoofddorp

ABO AALSMEER
Lakenblekerstraat 28 T 0297 32 82 21 www.profile.nl/aalsmeer
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ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 17.950
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht om brieven in te korten of
niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Mexicaans bij
de Open Hof
Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 18 november om 18.00 uur wordt weer een
maaltijd geserveerd in het Baken
in de Sportlaan 86. Op het menu staat een Mexicaanse maaltijd. De kosten bedragen 4.50 euro
per persoon. Vanaf 17.45 is de deur
open en de maaltijd eindigt om ongeveer 20.00 uur. Het doel van de
Open Hof Keuken is ontmoeting en
is voor iedereen toegankelijk. Opgeven kan via het emailadres diaconie@pgaalsmeer.nl of telefonisch
via het nummer van de diaconie 0641700923 tot zondag 13 november.
Iedereen van harte welkom.

Oost-Inn: Lunch
en creatief
Aalsmeer - Op woensdag 16 november is er van 9.30 tot 11.30 uur
gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van koffie en/of thee. Aansluitend wordt
er van 12.00 tot 13.00 uur een overheerlijke lunch geserveerd. En ’s
Avonds is er van 19.30 tot 21.30 uur
de creatieve avond. ‘Het wordt nog
een heel gepuzzel’, is de cryptische
omschrijving van de creatieve activiteit. Iedereen is van harte welkom
in de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oecumenische
viering zondag
Aalsmeer - Op zondag 13 november wordt er weer een oecumenische viering gehouden. Dit keer in
de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55. Het thema van de viering
is: ‘God van leven’. De dienst is samengesteld door dominee Marina
van der Zwaag-De Haan en de liturgiegroep van de Raad van Kerken in Aalsmeer. Muzikale medewerking wordt verleend door het
vocaal kwartet ‘Similia’ met Arie van
der Zwaard, Pauline Walch, Wilma
Schoenmaker en Piet Adema.
Organist is Theo Griekspoor. Aanvang: 10.00 uur. De Raad van Kerken nodigt u van harte uit bij deze
dienst aanwezig te zijn.

Column 20

DaarOM
Door Willem Nijkerk

Bus dwars door rotonde?
Aalsmeer - “Het was even schrikken, toen ik las dat er bussen dwars
door rotondes gingen rijden... Toch
niet door de door mij zo bewonderde rotonde bij het politiebureau?
Gelukkig, dit prachtexemplaar wordt
niet doorsneden! Want deze rotonde is een sieraad voor Aalsmeer en
dat zowel in voorjaar, zomer, herfst

en winter! Hulde aan Ernst Buskermolen”, schrijft Annamarie Blommestein.
Een mooi compliment, waar misschien niet iedereen het mee eens
is. De hoge pluimen zijn mooi, maar
ontnemen ook zicht... Maar toch wel
een goed gevulde en goed onderhouden rotonde!

Oproep voor gezamenlijk diner

Kerst alleen of met elkaar?
Aalsmeer - Een oproep van Yvette
Koehler uit Aalsmeer: “Zie jij ook zo
op tegen de Feestdagen? Alleen aan
het Kerstdiner. Ik in ieder geval wel
en daarom organiseer ik op zondag
25 december, Eerste Kerstdag, een
gezamenlijke Kersteettafel bij Restaurant Eetze in Studio’s Aalsmeer
voor iedereen die anders alleen aan
de Kerstdis zou zitten. Deelname
bedraagt 50 euro per persoon en is
all-inclusive (onbeperkt gebruik van
uitgebreid Kerstbuffet en drankjes).
Mocht u willen komen maar heeft u
geen vervoer, geen probleem, daar
wordt een oplossing voor gezocht.
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden in verband met de reservering!
Voor informatie en reserveren: yvet-

tekoehler75@gmail.com of bel 0622203812.

Collecteweek van 21-26 november

Maak je sterk tegen MS
Aalsmeer - Van 21 tot en met 26
november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huisaan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er
weer duizenden collectanten met
een collectebus langs de deur om
geld in te zamelen voor mensen
met Multiple Sclerose (MS). Over
de ziekte MS is nog veel onbekend.
Zo weet men nog niet waardoor MS
veroorzaakt wordt en hoe de ziekte
te genezen is. De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor
het Nationaal MS Fonds. De stichting ontvangt geen subsidies en is
volkomen afhankelijk van donaties
en giften. Met de opbrengst van de
collecte kan geïnvesteerd worden

in het verbeteren van de kwaliteit
van leven van mensen met MS én
in innovatieve onderzoeken om MS
te genezen. Geef aan de collectant
van het Nationaal MS Fonds. Iedere
donatie –groot of klein – is welkom!
De collectant van het Nationaal MS
Fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo.
Collectant gemist? Ga naar www.
mscollecte.nl en doneer online. Het
is ook mogelijk om een donatie over
te maken op giro 5057 (NL 92 INGB
000000 5057) of via sms STOPMS
naar 4333 en doneer eenmalig 2 euro. Aanmelden als collectant kan
ook nog steeds! Kijk hiervoor ook op
de website www.mscollecte.nl.

Willem Pekelder in ‘t Baken

Lezing: Is televisie nieuwe
hulpverlener en trooster?
Aalsmeer - Nu de kerk steeds minder mensen iets te zeggen heeft,
lijkt Hilversum de nieuwe reddingsboei. Je kunt het zo gek niet bedenken of de televisie wil helpen. Willem Pekelder, journalist en publicist in onder andere Dagblad Trouw,
helpt onsuit de droom.
Zo worden met enige regelmaat financiële problemen, huwelijksleed,
ziekte en gebrek, lijden en dood
doorgelicht. De televisie is de nieuwe hulpverlener, trooster en huisvriend geworden. Dit klemt temeer
nu niet alleen de kerk, maar ook andere (traditionele) verbanden voor
velen zijn weggevallen of uit het
zicht verdwenen: verenigingen, hu-

welijk, familie en verzorgingsstaat.
Maar, vraagt Willem Pekelder zich
af, is al die Hilversumse hulp wel zo
belangeloos en oprecht als ze eruit
ziet? En welke prijs betalen de kijkers? Willem Pekelder (1959) is een
onafhankelijk denkend journalist en
columnist met als specialismen: media, religie en levensbeschouwing.
Hij is onder andere tv-recensent van
dagblad Trouw en secretaris van de
Nipkow jury. Hij komt op donderdag
10 november een lezing geven in de
Bakenzaal van zalencentrum Het
Baken in de Sportlaan 86. De toegang bedraagt 5 euro. Aanvang
19.30 uur, inloop met koffie of thee
om 19.15 uur, einde 21.30 uur.

Excursie naar ‘de Braak’
Amstelveen - Zo vanzelfsprekend
als het bestaan van bomen is, zo
mysterieus is hun leven, boven- én
ondergronds. Iedereen weet wat
een boom is, maar wie weet dat bomen niet alleen met elkaar samen-

werken, maar ook met de schimmels, bacteriën en insecten? Hoog
tijd - zou je zeggen - voor de mens
om een bondje met bomen te sluiten. Tijdens de volgende excursie
van het IVN Amstelveen nemen vrijwilligers u mee naar Heempark de
Braak in Amstelveen om het verborgen leven van bomen te doorgronden. Zondag 13 november om 10.00
uur staan de gidsen van IVN Amstelveen klaar om belangstellenden
mee uit wandelen te nemen. Het
verzameladres is Amsterdamseweg
204 in Amstelveen. Bel voor meer
informatie: 06-25083910.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Foto: Loes van der Meer

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.

Wettig én overtuigend bewijs?
Stelt u voor: de buurt wordt sinds
een aantal weken geplaagd door
inbraken en diefstallen. Dat leidt
tot grote onrust. Inmiddels heeft
de politie aangiftes ontvangen
van drie woninginbraken, een
fietsendiefstal en een diefstal
van een scooter. Alle misdrijven
zijn binnen één week gepleegd.
Sommige buren hebben een dader gezien en ze geven hetzelfde signalement door aan de politie. Aan de hand van dat signalement en DNA-sporen heeft de politie op een gegeven moment een
‘hit’ en houdt de verdachte aan.
Als de zaak vervolgens bij de rechter komt, behandelt de rechter alleen de drie woninginbraken en
de fietsendiefstal, maar niet de
diefstal van de scooter. Hoe kan
dat? Is het OM de scooterdiefstal
vergeten?
Als de officier van justitie besluit
om een zaak naar de rechter te
brengen, dan stuurt hij een dagvaarding naar de verdachte. In de
dagvaarding staan alle misdrijven
die hem verweten worden: in dit
geval een inbraak op adres A op
23 oktober, een fietsendiefstal in
straat B op 24 oktober en nog een
inbraak op de adressen C en D op
26 oktober. De officier van justitie moet de rechter vervolgens
met bewijs overtuigen dat de verdachte de misdrijven ook heeft
gepleegd. Bewijs is er voldoende: in de woningen heeft de verdachte vingerafdrukken achtergelaten, de verdachte wordt door
twee buren herkend en de weggenomen spullen uit de woningen blijken bij de verdachte thuis
te liggen. Verder is er op camerabeelden te zien dat de verdachte de fiets heeft gestolen. Maar
de scooter, die op 24 oktober is

KERKDIENSTEN
Zondag
13 november
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan.
Zondag dienst om 10u. met ds.
Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Spreker Willem Plaizier.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. Oecumenische
viering met ds. Mirina van der
Zwaag-de Haan. Collecte voor
Voedselbank. Opvang 0-4 jaar
via oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. Oecumenische viering in Doopsgezinde kerk.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.

Koffieochtend in
het Lichtbaken
Rijsenhout - Op dinsdag 15 november zijn belangstellenden weer
hartelijk welkom in Het Lichtbaken
in Rijsenhout. De gezamenlijke kerken bieden een gezellige morgen
aan. De koffie staat om 10.00 uur
klaar. Kerkelijk gebonden of niet,
iedereen mag aanschuiven. Rond
half twaalf gaat een ieder weer naar
huis. Verdere informatie bij Klaas
Kersloot via 0297-323774 of bij Gre
Tuinstravia 0297-331545.

gestolen, is nergens gevonden.
En niemand heeft gezien dat de
verdachte de scooter heeft meegenomen. De officier kan er dan
voor kiezen om de diefstal van de
scooter niet verder te vervolgen
wegens onvoldoende bewijs.
Dat is een lastige keuze, want u
zou ook kunnen denken: “Er is
een verdachte ‘gepakt’, de stroom
van inbraken en diefstallen in de
buurt is gestopt. Eén en één is
twee: het kan haast niet anders
dan dat deze verdachte ook schuldig is aan de diefstal van de scooter.” In de juridische praktijk ligt
dat wat ingewikkelder: de rechter
zal niet iemand veroordelen voor
een misdrijf, als hij er niet van
overtuigd is dat hij dat misdrijf
ook heeft gepleegd. Ook al vindt
de rechter dat de verdachte wel
schuldig is aan de andere delicten, dan hoeft het nog niet vast te
staan dat die ene verdachte ook
de scooter heeft gestolen. Het is
namelijk niet uit te sluiten dat iemand anders de scooter heeft gestolen.
Het betekent overigens niet dat
de officier de aangever niet gelooft of de aangifte niet belangrijk
vindt, maar dat hij niet genoeg bewijs heeft om die verdenking hard
te maken. Dat maakt de taak van
de officier ook ingewikkeld: je wilt
dat er recht wordt gedaan aan alle slachtoffers, die als gevolg van
inbraken en diefstallen hun spullen kwijt zijn en – misschien nog
wel erger – wiens gevoel van veiligheid is aangetast. Maar aan de
andere kant heb je ook rekening
te houden met het recht van de
verdachte om niet schuldig bevonden te worden van een misdrijf dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden.

Zondag om 10u. dienst met ds.
Z. de Graaf uit Katwijk. Organist: J. Groenendaal. Om 18.30u.
Meeting point.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. dienst
met ds. P. Nagel uit Loenen a/d
Vecht. Organist: Th. Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met
dovenvertolking en vertaling
in Engels. Spreker: Jan-Gerard
Dekkers. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
dienst om 10u. met ds. P.A. van
Veelen uit Wormer en 16.30u.
dienst met ds. S.J. Maliepaard uit
Barneveld.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof
woordcommunieviering met M.
van Zoelen. Zondag 10u. Oecumenische viering in Doopsgezinde kerk. Om 14u. Poolse dienst
met Krzysztof in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27. Op dinsdag 22 november 20u. met Peter Slagter.
De brieven van Petrus.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag. Op 14
november 20u. met evang. Kees
Goedhart.
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.

04 Nieuwe Meerbode

• 10 november 2016

‘Inferno’ en ‘Finding Dory’
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Weer een gevarieerd
filmaanbod presenteert Bioscoop
Aalsmeer voor volwassenen. Zo
kan vanavond, donderdag 10 november, genoten worden van ‘Hartenstrijd’ om 18.45 uur en ‘Elle’ om
20.00 uur, ‘Bridget Jones’s baby’ op
donderdag om 21.15 uur en vrijdag
en zondag om 18.45 uur en ‘Inferno’ op vrijdag en zondag om 21.30
uur. Ouderen worden uitgenodigd
zondag om 20.00 uur naar de film
‘Amy’ te komen. Ook het aanbod
voor de (jongste) jeugd is divers, zoals ‘Finding Dory’. De favoriete vergeetachtige blauwe vis Dory is terug op het witte doek gebracht. Dory woont samen met Nemo en Marlin in het rif en op een dag herinnert
Dory zich dat zij een familie heeft
die misschien wel naar haar op zoek
is. Het drietal gaat op een avontuur-

lijke reis door de oceaan en belandt
zo bij het Zeeleven Instituut in Californië, een aquarium en revalidatiecentrum voor zeedieren. De animatiefilm wordt vertoond in Bioscoop Aalsmeer op zaterdag 12 november om 11.30 en om 15.15 uur,
zondag 13 november om 10.45 en
om 16.15 uur en woensdag 16 november om 16.30 uur. En de bios in
het Studiocomplex trakteert jeugdige inwoners zowel doordeweeks
als in het weekend op ‘Trolls’, ‘Uilenbal’, ‘De Club van Sinterklaas & Geblaf op de pakjesboot’, ‘Peter en de
Draak’ en ‘Storks‘. Kijk voor alle tijden en het volledige programma op
www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten
reserveren kan via 0297-753700 of
bioscoop@studiosaalsmeer en zijn
te koop in de gezellige biosbar in
het complex aan de Van Cleeffkade.

Jazz met Marjorie Barnes
Aalsmeer - Zaterdag 12 november KCA Jazz in Bacchus met zangeres Marjorie Barnes, Simon Rigter
op saxofoon, Bob Wijnen op piano
en Steve Zwanink op bas. Marjorie
is geboren in Harlem, New York, en
in haar jonge jaren maakt zij deel uit
van school- en kerkkoren. Ze studeert dans en drama aan de New
York University. Eind jaren zeventig belandt ze in Europa en trouwt
met een Nederlander. In die periode werkt ze veel met de Skymasters
en Jerry van Rooyen. Naast solojazzwerk wordt er in musicals (‘Bubbling Brown Sugar’ en ‘Ain’t Misbehavin’) gezongen. In 2004 vestigt ze
zich weer in de VS (Atlanta) om in
2011 toch weer terug te keren naar
Nederland om haar carrière in Europa weer op te pakken. Ze wordt vergezeld door saxofonist Simon Rigter.
In Bacchus worden goede herinneringen bewaard aan het concert dat
hij met Ruud Breuls gaf in december 2009 en zijn optreden met Ami-

na Figarova in 2008. Pianist Bob Rijnen heeft net als Simon een indrukwekkende loopbaan waarin met
een grote verscheidenheid aan nationale en internationale muzikanten is samengewerkt. De superieure Canadese bassist Steve Zwanink
maakt de bezetting compleet. Het
KCA jazzconcert in Bacchus, Gerberastraat begint zaterdag 12 november om 21.30 uur. Toegang: uw
gift. Inlichtingen Reinoud Staps, tel.
325304 en Pierre Tuning, tel. 360355.
Volgende week cabaret
Volgende week zaterdag 19 november trakteert cabaretier Ellen Dikker
op ‘Buitenspel’ in Bacchus. Ellen zet
in haar voorstelling de spelregels
naar haar eigen hand. Met haar virtuoze types, spitse humor en innemende persoonlijkheid bouwt Ellen
haar eigen universum. Daarin mag
ieder buitenbeentje een glansrol
spelen! Aanvang: 21.00 uur. Kaarten
via www.cultureelcafebacchus.nl.

AGENDA

Toneelvereniging Kudelstaart

Vrijdag première revue
‘D’r Op of D’r Onder’
Kudelstaart - Vanaf vrijdag 11 november presenteert Toneelvereniging Kudelstaart de revue ‘D’r Op
of D’r Onder’. De spelers, zangers,
danseressen en technische crew
zijn er helemaal klaar voor en staan
te popelen om komende weken te
mogen optreden. Na maandenlang
brainstormen, schrijven, repeteren
en schaven staat het geheel als een
huis en is men er van overtuigd een
leuk en luchtig avondvullend programma te kunnen aanbieden in het
dorpshuis van Kudelstaart.
De Zwarte Zwaan
De scènes spelen zich voornamelijk
af in buurthuis De Zwarte Zwaan
dat zijn beste tijd inmiddels heeft
gehad. Beheerders en tevens zussen Sjaan en Door hebben het horeca-vakmanschap niet geheel in de
vingers, ook al doen zij nog zo hun
best. Daarnaast werkt de gemeente
tegen, een ambtenaar heeft snode
plannen en dreigt met sluiting. Echter het personeel en de vaste stamgasten laten dat niet gebeuren en
bedenken plannen hoe er meer geld
in het laatje kan komen waardoor
de Zwarte Zwaan van de ondergang

wordt gered. Er wordt een reddingsplan gemaakt, maar of de hilariteit
die dat met zich mee brengt afdoende is? Ga het allemaal mee beleven.
Misschien hebben ze zelfs de hulp
van het publiek nodig.
Feestelijke première
De feestelijke première met gratis
extra’s is op vrijdag 11 november.
Voor het eerst een feestelijke opening met een heuse Gala-avond.
De tray-outs hebben de afgelopen
weken plaatsgevonden en de eerste reacties zijn veelbelovend. Kortom: de ploeg is warm gedraaid en
klaar om u te gaan entertainen. De
bezoekers van 11 november worden vanwege het feestelijke tintje
extra in de watten gelegd met een
gratis welkomstdrankje bij binnenkomst en na afloop ontvangen zijn
een hapje aan de bar. Om 19.30 uur
gaan de deuren van het Dorpshuis
aan de Kudelstaartseweg open en
de voorstelling begint om 20.15 uur.
Overige speeldata in het Dorpshuis
zijn woensdag 16 november om
14.00 uur voor ouderen, zaterdag 19,
vrijdag 25 en zaterdag 26 november.
Aanvang alle avonden 20.15 uur.

Zaterdag en zondag livemuziek

The Who undercover en
Little Steve in The Shack
Gezellig druk tijdens het pianogala in Bacchus. Foto: www.kicksfotos.nl

Na weekend vol muziek,
weer divers ‘uit’-aanbod
Aalsmeer - Cultureel café Bacchus
was afgelopen weekend het bruisend hart van een tweetal mooie
muzikale activiteiten. Vrijdag 4 november was de knusse ruimte in de
Gerberastraat goed gevuld voor het
jaarlijkse pianogala. Veel optredens
zijn met of alleen de piano gegeven,
het heet tot slot pianogala, maar ook
zangers, zangeressen lieten zich horen, evenals enkele blazers. Het pianogala wordt georganiseerd onder auspiciën van KCA door al vele
jaren Lisa Kaaijk, die zelf ook ieder
jaar achter de piano kruipt, zingt en

een nummer brengt met haar twee
muzikale zonen.
Zaterdag 5 november was het iets
minder druk in Bacchus. De concurrentie van andere activiteiten (onder
andere een bandoptreden in Joppe en toneel door de Rijzenspelers)
speelde misschien mee, want aan
de kwaliteit lag het zeker niet. Op
blues- en rockmuziek werd het publiek getrakteerd door Cindy Peress
enthe Blues Heretics. Grote klasse!
Komend weekend (weer) een hersenkraker: De keuze is reuze, zie de
agenda!

Oude Meer - Ook dit weekend
kunnen de liefhebbers van live-muziek hun muzikale hart weer ophalen in The Shack! Op het programma staan maar liefst twee aanraders! The Who undercover en Little
Steve and The Big Beat. Twee voortreffelijke bands, beide bestaande uit klasse-muzikanten, maar totaal verschillende muziekgenres,
dus voor ieder wat wils! Op zaterdag
12 november: The Who undercover,
een meesterlijk eerbetoon aan een
van ’s werelds grootste rockband
allertijden, gebracht door topklasse
muzikanten van nu. Vedran Mircetic,
gitarist van De Staat en zijn muzikale maten zijn deze uitdaging aangegaan en doen dit op fenomenale wijze! The Who undercover band
bestaat uit: Lawrence Mul (zang),
Vedran Mircetic (gitaar), Mike Visser (drums), Wout Kemkens (gitaar) en Mike Sedee (bas). Ze doen
slechts een korte vierdaagse tour in
Nederland, waarvan het optreden in
The Shack de enige is in het westen!
Op zondag 13 november presenteert Little Steve & Big Beat de debuut-cd ‘Another Man’ in The Shack
in Oude Meer. Deze Rhythm & Blues
band met een verrassend geluid be-

staat uit Steven van der Nat (gitaar
en vocals), Martijn van Toor (tenor sax), Evert Hoedt (bariton sax),
Bert Stevens (bas) en Jody van Ooijen (drums). Binnen hun relatief korte bestaan hebben de mannen met
hun vurig gitaarspel, sterke vocalen en gierende saxofoons al bijzonder veel succes. Dankzij een gevarieerd aanbod aan tracks in combinatie met aanstekelijke energie, speelden ze niet op de minste festivals.
Dit jaar ging de band de studio in
voor de opnames van hun debuutalbum ‘Another Man’. Het album doet
je terugdenken aan de tijd van Motown, en wordt in de recensies beschreven als een juweel van een
plaat! The Shack is op zaterdag 12
november open om 20.30 uur, The
Who tribute begint om 22.00 uur en
de entree is 10 euro. Zondag 13 november open vanaf 15.00 uur. De
CD presentatie begint om 16.00 uur
en de entree is 8 euro. Voor alle info:
www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.
Agenda: Vrijdag 18 november Remband. Zondag 20 november: Creedence Clearwater Revival undercover.

Eerste editie met zeven bands

Ben’s Metalfest in N201
Guilty Pleasures Night II
Aalsmeer - Nog één keer, omdat
het zo leuk was en omdat de liedjes nog lang niet op waren. Met
veel plezier kondigt initiatiefnemer
Joran van Liempt de tweede editie
van de Guilty Pleasures Night aan.
Aanstaande zaterdag 12 november is het zover, uiteraard wel rond
een nieuw thema. De avond wordt
gedragen door een splinternieuwe
basisband inclusief blazers en een
koor. De Guilty Pleasures worden
gezongen door zeventien lokale en
intercontilokale vocalisten.
Nog niet eerder hebben zovéél deelnemers zich aangemeld. Zangers en
zangeressen zijn van uiteenlopende
niveaus, waarvan de één haar de-

buut gaat maken en de ander onlangs bij De Wereld Draait Door
zong. De jongste deelnemer is 12;
de oudste haalt zaterdag hopenlijk
nog. Veel bekenden uit Aalsmeer,
maar ook deelnemers die per vliegtuig overkomen voor deze avond. De
genres lopen uiteen van jaren zestig
rock tot zoetsappige jaren negentig
glijers, en een potpoerrie van dijenkletsers uit de vijftiger jaren tot een
heel jaren zeventig disco blok.
Kom aanstaande zaterdag 12 november genieten! Tickets uitsluitend
aan de deur à 7,50 euro. De Guilty
Pleasures Night II is in De Oude Veiling in de Marktstraat en begint om
22.00 uur, zaal open vanaf 21.00 uur.

Aalsmeer - Met maar liefst zeven
bands op het programma belooft de
eerste editie van Ben’s Metalfest op
zaterdag 12 november in N201 een
heel spektakel te worden voor liefhebbers van authentieke heavy metal. Vanaf ’s middags 15.00 zullen de
bands Martyr, Mother of sin, Vexation, Marcel Coenen, Jackal, Jewel
en Most wanted het publiek trakteren op heavy metal van de bovenste plank! Het festival is een initiatief
van Benny van den Dam, zelf drummer bij de band Vexation. Nederland
heeft heel wat te bieden op heavy
metalgebied en dit festival is in zijn
geheel gewijd aan de bands en de
fans van dit genre zonder torenhoge prijzen en hele dure buitenlandse acts op het podium.
Wel heeft de organisatie metal legendes Martyr en Jewel weten te
strikken en ook gitaarvirtuoos Marcel Coenen komt een optreden weggeven en de muzikale kwaliteiten
van de andere bands Jackal, Mother
of sin, Vexation en Most Wanted is

eveneens van zeer hoog niveau en
welbekend bij een groot metalpubliek. Alle bands spelen een lekker
lang repertoire van 40 tot 60 minuten per band en er zal volop merchandise verkrijgbaar zijn. Ook aan
de innerlijke mens is gedacht want
er is een cateraar aanwezig om alle bandleden en bezoekers van een
verse, overheerlijke avondmaaltijd
te voorzien!
Kaarten à 12 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via bensmetalfest@hotmail.com en ook aan de
bar van rockclub the Cave in Amsterdam en N201 tijdens openingstijden. Het aantal kaarten is beperkt tot 250 en de voorverkoop begint al aardig op te lopen, dus vooraf een kaartje aanschaffen is verstandig. Bovendien kun je met een
voorverkoopkaartje korting krijgen
op je avondeten tijdens het festival.
Meer info op de Facebookpagina
van Ben’s Metalfest. De zaal is open
vanaf 14.30 uur. Eerste band treedt
om 15.00 uur.

Muziek/Toneel/Cabaret
Vrijdag 11 november:
* The Wild Romance in Down Town,
Studio’s Aalsmeer vanaf 20.15u.
* Revue Toneelvereniging Kudelstaart ‘D’r op of d’r onder’ in Dorpshuis vanaf 20.15u. Ook op 19, 25 en
26 november.
* Sjors v/d Panne met band in Gentlemen’s Place, Zijdstraat 64 vanaf
20u. Aanmelden verplicht.
11 en 12 november:
* Rijzenspelers brengt klucht ‘Koppen Dicht’ in De Reede Rijsenhout.
Vrijdag en zaterdag v/a 20u.
Zaterdag 12 november:
* Ben’s Metalfestival in N201, Zwarteweg met 7 bands. Vanaf 14.30u.
* ACOV voert Messiah van Händel
uit in de Bloemhof, Hornweg, 20u.
* Caritas zingt met Remco Hakkert
in Oosterkerk, Oosteinderweg, 20u.
* Guilty Pleasures Night in De Oude
Veiling, Marktstraat vanaf 22u.
* Jazz met zangeres Marjorie Barns
in Bacchus, Gerberastraat vanaf
21.30u. Zaal open 21u.
* Tribute to The Who in The Shack, in
Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 13 november:
* Little Steve & Big Beat in The
Shack, Oude Meer vanaf 16u.
Zaterdag 19 november:
* Concert ‘Night at the Oscars’ door
Aalsmeers Harmonie in burgerzaal,
gemeentehuis. Aanvang: 20u.
* Cabaret door Ellen Dikker ‘Buitenspel’ in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u. Zaal open 20.15u.
Zondag 20 november:
* Muziekmiddag voor oud-leden
Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart in clubgebouw Bilderdammerweg vanaf 13.30u.
Vrijdag 25 november:
* Voorstelling ‘As I Lef My Father’s
House’ in Wellant College Westplasmavo, J.C. Mensinglaan v/a 20u.
Films
Donderdag 10 november:
* Jeugdfilms ‘Trolls’ om 16.15u. en
‘Uilenbal’ om 16.30u. in Bioscoop
Aalsmeer. Ook ‘Hartenstrijd’ om
18.45u, ‘Elle’ om 20u. en ‘Bridget
Jones’s Baby om 21.15u.
Vrijdag 11 november:
* Kinderfilm ‘Geblaf op Sint’s pakjesboot’ in Bioscoop Aalsmeer om
13.15u. Ook ‘Fataal’ om 16.45u. en
‘Inferno’ om 21.30u.
Zaterdag 12 november:
* Film ‘Finding Dory’ in Bioscoop
Aalsmeer om 11.30 en 15.15u. Ook
zondag 10.45 en 16.15u.
Zondag 13 november:
* Seniorenvoorstelling ‘Amy’ in Bioscoop Aalsmeer om 20u.
Exposities
10 tot en met 12 november:
* Tentoonstelling konijnen, kippen
en cavia’s in Wellantcollege, Linnaeuslaan. Opening donderdag om
19.30u. Open: vrijdag 10 tot 18u. en
zaterdag 10 tot 16u.
Zaterdag 12 november:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
12 en 13 november:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag v/a
10.00 uur.
Tot en met 15 november:
* Expositie Leo van Gelder in fysiopraktijk Kudelstaart.
Tot en met 4 december:
* ‘Starting over Late’, expositie in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag t/m zondag 14-17u.
Diversen
Donderdag 10 november:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis

Swingen met de
‘Wild Romance’

Aalsmeer - Zaterdag 5 november werd er in Q-Factory te Amsterdam een bijzondere show gegeven
om Herman Brood zijn zeventigste verjaardag te herdenken. Peter
van Eick, directeur van Crown Theater Aalsmeer, was daarbij en was
razend enthousiast over de avond:
“Het was echt geweldig! Nu wil het
geval dat aanstaande vrijdag 11 no-

Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Netwerken bij Borrel Aalsmeer in
resto Flora Holland vanaf 17u.
* Competitieavond Sjoelclub in
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede,
Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Dialezing Groei & Bloei over extreme flora in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
10 en 11 november:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Oude Veiling, Marktstraat. Inloop donderdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 11 november:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 12 november:
* Bazaar in en voor de Doopsgezinde kerk, Zijdstraat vanaf 10.30u.
* Aankomst Sinterklaas in Centrum
om 14u. Aanmeren bij tuin Zorgcentrum, ingang Kanaalstraat. Daarna
feest in gemeentehuis.
Zondag 13 november:
* Vogelbeurs Rijzenvogel in SCWgebouw, Konnetlaantje, 9.30-13.30u.
Maandag 14 november:
* Lezing over aquaria bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Dinsdag 15 november:
* Koffieochtend in Het Lichtbaken,
Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
* Bingo voor ouderen in wijkcentrum
Voor Elkaer, Kudelstaart v/a 15u.
* Dartcompetitie in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 16 november:
* Inloop bij Oost-Inn vanaf 9.30u.
Lunch 12 tot 13u. En creatief 19.30
tot 21.30u. In de Mikado, Catharina
Amalialaan 66.
* OVAK ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 17 november:
* Sjoelcompetitie bij BV Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Speelavond DES in de Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
Vrijdag 18 november:
* Mexicaanse maaltijd bij Open Hof
Keuken in ‘t Baken, Sportlaan 86
van 17.45 tot 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 19 november:
* Wintermarkt in zorgcentrum
Aelsmeer en verpleeghuis Rozenholm van 10 tot 16u. Molenpad 2.
* Klaverjasmarathon BV Hornmeer
in buurthuis Roerdomplaan v/a 10u.
* Aankomst Sinterklaas bij loswal
Herenweg, Kudelstaart om 14.15u.
Bijeenkomsten
Donderdag 10 november:
* Lezing Willem Pekelder over ‘Televisie de nieuwe hulpverlener?’ in ‘t
Baken, Sportlaan 86 v/a 19.30u.
Vrijdag 11 november:
* Info ‘Leven lang lezen’ in Bibliotheek, Marktstraat, 10.30 tot 12u.
* Eerste bijeenkomst Veteranen sociëteit in Fort Kudelstaart. Ontvangst
door burgemeester om 17u.
Woensdag 16 november:
* Greve Kleur Event bij Gentlemen’s
Place, Zijdstraat 64 van 14 tot 21u.
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis
Roerdomplaan van 20 tot 22u.
* Wijkoverleg Stommeer in Parklaan
27 vanaf 20u.
Donderdag 17 november:
* Contactavond ‘Gezonde borsten
doen geen pijn’ in praktijk Catinka
Rabbers-Dekker, 19.30 tot 21.30u.
Opgave: 0297-363848.
* Finaleavond verkiezing Onderneming en Starter van het Jaar in
Crown Theater in Studio’s Aalsmeer.
Aanvang: 20u.
Vrijdag 18 november:
* Lezing Egon Steuer uit Rijsenhout
over eigen boek over Holocaust in
Boekhuis Aalsmeer, Zijdstraat, 20u.
vember deze zelfde Wild Romance
een concert geeft vanaf 20.15 uur in
Down Town van het Crown Theater.
Kom kijken, luisteren en genieten
van goede zang, gitaarwerk van Dany Lademachter en David Hollestelle, stampende drums en bass. Kortom; ga swingend het weekend in!”
Kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar
via www.crowntheateraalsmeer.nl
en te koop in café Joppe, Weteringstraat. Aan de zaal is de toegang
17,50 euro. Aanvang deze vrijdag is
20.15 uur.

STAGE
MUSIC SHOP
SINT-AANBIEDING:

Microfoonstatief
‘Boston’ €29,95

Dé vioolspecialist

SCHOENTIPS:

Kazoo, plectrum,
mondharmonica en
shaking eggs

SINT-KOOPJE:

NIEUW:

Microfoon ‘Samson’
R21S €28,95

Kindergitaar
‘Martinez’ €69,-

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
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. 0297387575. 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 DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
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.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken
dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres
waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Johnson
Odrzywołek
Waikheeree
Walkowiak
Walkowiak
van Looij

S.H.
L.M.
N.
S.
M.A.G.
J.

12-08-1966
23-07-1975
03-11-1979
01-01-1991
15-11-2011
18-06-1989

01-11-2016
02-11-2016
02-11-2016
01-11-2016
01-11-2016
02-11-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.
TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘WOONARKEN - OOSTEINDERWEG 319’ EN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘2E HERZIENING
BESTEMMINGSPLAN WOONARKEN - UITERWEG 419’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf
vrijdag 11 november 2016 t/m donderdag 22 december 2016
het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken-Oosteinderweg
319’ met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage
ligt. Tegelijkertijd ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘2e
herziening bestemmingsplan Woonarken – Uiterweg 419’ ter
inzage, dat in samenhang met voornoemd bestemmingsplan
wordt voorbereid. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet
geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te
stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ‘WoonarkenOosteinderweg 319’.
Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken- Oosteinderweg 319’ bestaat uit twee percelen achter de lintbebouwing van de Oosteinderweg 319. Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening bestemmingsplan ‘Woonarken- Uiterweg
419’ ziet op een wijziging op de planverbeelding van het
plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken’ ter plaatse
van de Uiterweg 419 ws. 1 en ws. 2.
Doelstelling
Het bestemmingsplan ‘Woonarken-Oosteinderweg 319’ beoogt twee ligplaatsen voor permanente bewoning die momenteel gesitueerd zijn in de jachthaven ‘de Blauwe Beugel’
aan de Uiterweg 419 ws.1 en ws.2 naar de Oosteinderweg
319 te verplaatsen. Om te voorkomen dat het aantal woonarken voor permanente bewoning toe kan nemen, dienen
de oorspronkelijke ligplaatsen aan de Uiterweg 419 van de
planverbeelding behorende bij het bestemmingsplan “Woonarken” te worden verwijderd. Hierin wordt met de voorgestelde tweede herziening van het bestemmingsplan “Woonarken”
voorzien.
Procedure
Beide ontwerpbestemmingsplannen inclusief het bij het
ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken -Oosteinderweg 319’
behorende ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder liggen met de bijbehorende stukken gedurende 6 weCMYK / .eps

ken voor een ieder ter inzage van 11 november 2016 t/m 22
december 2016.
Ontwerpbestemmingsplannen
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Voornoemde ontwerpbestemmingsplannen liggen gedurende de bovengenoemde
termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.04B-OW01
respectievelijk NL.IMRO.0358.11C-OW01 en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van
8.30-20.00 uur.
- in papieren vorm 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 8.3016.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).
Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplannen
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer)
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan
‘Woonarken - Oosteinderweg 319’ en/of ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 419’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.
ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET
GELUIDHINDER
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
van de woonarken aan de Oosteinderweg 319 zal worden
overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van de Oosteinderweg. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang
met het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom tevens de
vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst
toelaatbare geluidbelasting voor dit bestemmingsplan voorbereid.
Indienen zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Het betreffende ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan
‘Woonarken - Oosteinderweg 319’ ter inzage als bijlage bij
het ontwerpbestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen
gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen
een hogere grenswaarde vast te stellen. Schriftelijke reacties
worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus
253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze’
ontwerpbesluit hogere grenswaarden.
INSPRAAK OVER HET VOORONTWERP
BESTEMMINGSPLAN AALSMEER DORP
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend,
dat overeenkomstig artikel 4.1 van de Inspraak- en participatieverordening Aalsmeer 2010 gelegenheid tot inspraak
wordt geboden over het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Aalsmeer-Dorp’. In de periode van 11 november t/m 22
december 2016 ligt het plan voor een ieder ter inzage. De
bestemmingsplannen binnen het gebied Aalsmeer-Dorp dienen op grond van de in de Wro geregelde actualisatieplicht
herzien te worden. Het nieuwe bestemmingsplan AalsmeerDorp herziet een aantal verouderde plannen maar is, zoals
dat heet, conserverend van aard. Dat wil zeggen dat het plan
hoofdzakelijk de bestaande functies vastlegt. Het plangebied
van het bestemmingsplan ligt aan de centrale entree van de
gemeente (N196) en grens aan de gemeente Haarlemmermeer. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrenst door
de Ringvaart van de Haarlemmermeer, aan de oostzijde door
de Oude Spoordijk, aan de zuidzijde door de Stommeerkade
en aan de westzijde door de achterzijden van de percelen
aan de Stationsweg, de Uiterweg en de Brandewijnsloot.
Het voorontwerp bestemming ligt met bijbehorende stukken
gedurende 6 weken vanaf 11 november 2016 op de volgende
wijze voor een ieder ter inzage:
- In digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.06B-VO01,
en
- Via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl
- In papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- Bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een inspraakreactie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Dat kan door een brief te schrijven aan het college
van B&W, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v. voorontwerp
bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp.
BURGEMEESTERSBESLUIT VERRUIMING TERRASTIJDEN
8 NOVEMBER 2016
De burgemeester van Aalsmeer heeft op 15 maart 2016 besloten om de openingstijden van terrassen te verruimen via
een pilot van 1 april t/m 31 augustus 2016. Op 6 juli 2016 is
besloten de pilot te verlengen tot en met 31 oktober 2016.
Gedurende deze pilotperiode zijn nagenoeg geen klachten
gemeld. Bij de komende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt voorgesteld om de terrastijden te
verruimen. De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening zal in januari 2017 aan de gemeenteraad worden
aangeboden.
Burgemeestersbesluit:
1. dat tot en met 31 maart 2017, terrassen in de gemeente
Aalsmeer gedurende alle dagen van de week 2 uur langer

open mogen zijn (tot uiterlijk 01.00 uur)
2. tot en met 31 maart 2017, af te wijken van de Algemene
Plaatselijke Verordening die stelt dat terrassen geopend
mogen zijn tot 23.00 uur
Aan deze verruiming van de openingstijden voor terrassen
worden de volgende beperkingen opgelegd:
1. para-commerciële horeca, zoals genoemd in artikel 4 van
de Drank- en Horecawet en commerciële horeca in een
para-commerciële omgeving, zoals genoemd in artikel
2:32b van de APV zijn uitgezonderd van de pilot
2. horeca, die niet over een exploitatievergunning, zoals
genoemd in artikel 2:28 van de APV, beschikt zijn uitgezonderd van de pilot
3. deelname aan de pilot kan per individuele horecagelegenheid worden ingetrokken als naar het oordeel van de
burgemeester moet worden aangenomen dat de woon- en
leefsituatie in de omgeving van de horecagelegenheid of
openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beinvloed
Klachten kunnen worden gemeld via het klachtenformulier
op de gemeentelijke website. Het burgemeestersbesluit ligt
ter inzage bij de Balie Bouwen op het gemeentehuis in Aalsmeer.
MELDINGSPLICHT GROTE EN RISICOVOLLE
EVENEMENTEN IN 2017
Organiseert u in 2017 een groot of risicovol evenement? Dan
bent u verplicht dit vóór 1 december 2016 te melden bij
de gemeente Aalsmeer. De meldingsplicht geldt zowel voor
evenementen die op de openbare weg plaatsvinden als in gebouwen. Een groot evenement is een evenement waar op het
piekmoment 2000 of meer personen, inclusief personeel en
eventuele artiesten, aanwezig kunnen zijn. Risicovol hangt
van meerdere factoren af, zoals aard en omvang van de activiteiten, de te verwachten overlast, het publiek dat op een
evenement afkomt of de locatie van het evenement. Vanwege
de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brandweer is
het belangrijk dat de veiligheidspartners tijdig een goed
beeld hebben van het aantal grote of risicovolle evenementen in 2017. Op basis hiervan kunnen zij beter inspelen op
mogelijke knelpunten.
LET OP: Als u een evenement heeft aangemeld voor een bepaalde datum, kunt u die in beginsel niet meer wijzigen. Een
evenement vindt pas definitief doorgang, als u naast de aanmelding ook een vergunning heeft aangevraagd en gekregen
van de gemeente Aalsmeer.
Hoe doet u een melding over een groot of
risicovol evenement?
U stuurt het meldingsformulier naar: Gemeente Aalsmeer
Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl of neem contact op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. (020) 5404911.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- H. Bierlingstraat 1, 1432 PN (Z-2016/058373), het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel
- Ecuadorlaan 21, 1432 DH (Z-2016/059140), het legaliseren van een bedrijfswoning in het bedrijfsgebouw
- Linnaeuslaan 2, 1431 JV (Z-2016/059092), het plaatsen
van een kapschuur op achterzijde terrein Wellantcollege
- Hornweg kavel 3, naast Hornweg 317, 1432 GL (Z2016/059113), het oprichten van een woning

Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 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.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
-

Procedure afgebroken, aanvraag is door aanvrager
ingetrokken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Legmeerdijk 342, 1431 GC (Z-2016/045152), het afwijken van een bestemmingsplan t.b.v. kleinschalige detailhandel
Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning
te verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u
een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Wim Kan Dreef 2, 1433 HM (Z-2016/045472), brandveilig
gebruik t.b.v. tijdelijke locatie kinderopvang.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 11 november 2016 gedurende
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Stommeerkade 8, 1431 EJ (Z-2016/051174), het wijzigen
van de tuinmuur door verlaging naar 2 meter. Verzonden:
31-10-2016
- Mercuriusstraat 29, 1431 XC (Z-2016/049988), het plaat-

-

-

sen van een dakkapel aan de voorgevel. Verzonden: 3110-2016
Stommeerkade 18, 1431 EJ (Z-2016/042542), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten. Verzonden: 02-11-2016
Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z-2016/041377), het uitbreiden van het Blue Mansion Hotel en het afwijken van
het bestemmingsplan ten behoeve daarvan. Verzonden:
02-11-2016
Stommeerkade 17, 1431 EJ (Z-2016/042536), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten. Verzonden: 02-11-2016
Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2016/047777), het
aanleggen van een in- en uitrit en het plaatsen van een
duiker. Verzonden: 03-11-2016
Boegstraat 2, 1433 SN (Z-2016/055052), het plaatsen
van een nieuwe voordeur. Verzonden: 03-11-2016

Ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Machineweg 3, 1432 EK (Z-2016/058515), vuurwerkbesluit het veranderen van een inrichting
- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2016/059273), brandveilig gebruik t.b.v. overname horeca inrichting
- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2016/059475), activiteitenbesluit ten behoeve van het starten van het bedrijf
Eetze Yin B.V.
Geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/057067), het slopen
van een botenhelling
- Burgemeester Kasteleinweg 5, 1431 BX (Z-2016/054369),
activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting Fertiplant
- Uiterweg 403 A, 1431 AM (Z-2016/058568), het slopen
van kassen en het verwijderen van bestaande fundering
en betonpaden

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Chrysantenstraat 43, 1431BM(Z-2016/059839), Viering
van de laatste werkdag op 20 december 2016, ontvangen
4 november 2016
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 247C (Z-2016/058690) Chimpie Champ
Aalsmeer B.V., ontvangen 29 oktober 2016
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Aalsmeer Centrum (Z-2016/055789) Santa Run op 16 december 2016. melding akkoord 3 november 2016
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2016/055267) Kerstavondviering
bij Westeinder Paviljoen op 24 december 2016, melding
akkoord 3 november 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-

missie 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 in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
TER INZAGE
t/m 10-11-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen
2016’ met de daarop betrekking hebbende
stukken
t/m 09-12-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 oktober 2016 voor 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage: woning op
het adres Aalsmeerderweg 341. Het perceel
is gelegen ten noorden van de nieuwbouwwijk Nieuw Oosteinde in de Oosteinderpolder. Het perceel ligt ten noorden van de Aalsmeerderweg tussen de woningen Aalsmeerderweg 339 en 343
t/m 15-12-16 De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning
en de ruimtelijke onderbouwing Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk
Gebied Oost, Aalsmeerderweg 83a
t/m 15-12-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan m.b.t. Polderzoom
fase 1 liggen met de bijbehorende stukken
alsmede met het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder gedurende 6 weken van
4 november 2016 t/m 15 december 2016 op
de volgende wijze voor een ieder ter inzage
t/m 16-12-16 Verordening en beleidsregels m.b.t. voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016
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Lezing in Boekhuis op 18 november

Rijsenhouter Egon Steuer
ontsnapte aan Holocaust
Aalsmeer - Egon Steuer groeide
op in een Joods gezin in Košice in
Tsjecho-Slowakije. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij voortdurend met zijn familie op de vlucht en
ontsnapte zo aan de Holocaust. De
inwoner van Rijsenhout beschreef
zijn levensverhaal in het boek ‘Altijd onderweg’. Vrijdag 18 november
vertelt hij erover in het Boekhuis.
Egon Steuer (1935) was niet direct
van plan om zijn levensgeschiedenis te publiceren voor een breed publiek. Tot hij op een avond met enkele mensen in gesprek raakte over
de oorlog en de Jodenvervolging.
Zijn toehoorders waren zo onder de
indruk van zijn verhaal, dat zij hem
aanspoorden een boek te schrijven.
Steuer maakte dan ook heel wat
mee. Zijn Joodse afkomst betekende dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn familie veelvuldig
moest vluchten. Na de oorlog werd
Oost-Europa beheerst door het
communisme. Dankzij een succesvolle sportieve carrière, Steuer was
een begenadigd basketballer, wist
hij aan het bewind te ontsnappen.
De liefde bracht hem uiteindelijk
naar Nederland, waar hij werkte als
architect en directeur van een woningbouwvereniging. Ook was Steuer bondscoach van het Nederlands
basketbalteam. Tegenwoordig is Rijsenhout zijn thuisbasis. Hij schreef
zijn boeiende levensverhaal in ‘Altijd
onderweg’, dat hij in eigen beheer
publiceerde. Het boek beschrijft wat
Steuer meemaakte in zijn jeugd en
hoe hij daar nu op terugkijkt. Hij

noemt zichzelf ‘een eeuwige vluchteling’. “Met heel veel plezier heb ik
gewerkt aan dit boek en heb dit niet
als therapeutisch ervaren. Ondanks
dat ik de zeer pijnlijke herinneringen
uit mijn jeugd nooit heb weggestopt,
heb ik er ook nooit te veel aandacht
aan besteed. Ik heb dit boek willen schrijven voor mijn kinderen en
sinds een aantal jaar ook voor mijn
kleinkinderen”, aldus de auteur. Vrijdag 18 november geeft Egon Steuer een lezing in het Boekhuis, Zijdstraat 12 in het Centrum. De lezing
begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. Entree: 5 euro. Aanmelden via boekhuis@boekenhof.nl
of 0297-324454.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De Rijsenvogel organiseert op zondag 13
november weer een vogelbeurs. Deze
vindt plaats in het gebouw van voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje tussen 9.30 en 13.30 uur. De
entree bedraagt 50 eurocent en kinderen onder de tien mogen onder begeleiding gratis naar binnen. Op deze beurs kunnen bezoekers terecht
voor het aanvullen van hun vogelbe-

stand en -vogelbenodigdheden. Een
leuke zangvogel voor in huis? De vogelbeurs is hiervoor het goede adres.
Ook voor hen die vragen hebben op
het gebied van vogels, hun voeding en
verzorging. Er is altijd wel iemand van
de vereniging bereid om deze te beantwoorden. Ook voor vogelvoer en
vogelaccessoires zijn verkrijgbaar op
deze beurs. Kijk voor verdere informatie op de website www.rijsenvogel.nl

Kees en Bets op
1 bij kaartsoos

keren of klaverjassen. Op donderdag 3 november is het klaverjassen
gewonnen door Kees van de Meer
met 5196 punten, gevolgd door Guda Kluinhaar met 5060 en op drie is
Bets Romkema geëindigd met 5044
punten. Bij het jokeren was deze
week Bets Teunen met 167 punten
de beste, gevolgd door Trudy Knol
met 228 en Gerard de Wit met 249
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling voor de gezellige kaartmiddag?
Iedereen is welkom, ook jokeraars.
Kom gerust eens mee kaarten, jo-

Sinterklaas blijft dit jaar
in Kudelstaart slapen

Vrijdag en zaterdag voorstellingen

Rijzenspelers: Een goed
geoliede machine
Aalsmeer - Sommige voorstellingen hebben zoveel aan de kijker te
bieden, dat één kijkbeurt eigenlijk
onvoldoende is om alle details gezien te hebben. ‘Koppen dicht’ van
de Britse toneelschrijver Michael
Frayn is zo’n voorstelling. Afgelopen zaterdag 5 november speelde
Toneelvereniging De Rijzenspelers
deze voorstelling voor een enthousiaste zaal in dorpshuis De Reede.
Als het doek opengaat wordt het
publiek direct getrakteerd op een
prachtig decor: een zomerhuisje
met een grote hoeveelheid deuren
(zoals het hoort in een echte klucht)
waarin de huishoudster Mevrouw
Kloppers (Sylvia Broos) net de telefoon opneemt. Mevrouw Kloppers blijkt echter gespeeld te worden door actrice Mimi Blaaser. Het
publiek kijkt feitelijk naar een toneelvoorstelling in een toneelvoorstelling. Het zogenaamde Drosteeffect dus. Remco Brandt geeft in
zijn rol als regisseur nog wat laatste
aanwijzingen aan Mevrouw Kloppers, waarna de klucht verdergaat.
Wat volgt is een doldwaze voorstelling waarin alle spelers van de ene
deur naar de andere rennen in een
zoektocht naar bitterballen, contactlenzen en dwangbevelen. Maar ook
achter de schermen is er van alles
aan de hand. Zo zijn verschillende
relaties duidelijk van invloed op de
onderlinge sfeer tussen de acteurs.
Deze scenes ‘achter de schermen’
geven het stuk een extra dimensie
en geven een mooi inkijkje in wat de
spelers van De Rijzenspelers wellicht vaker meemaken tijdens een
toneeluitvoering. Een klucht spelen
is één van de moeilijkste genres in
de toneelwereld vanwege het enorme belang van timing. De spelers in
‘Koppen dicht’ laten zien deze bijna
militaristische oefening goed in de
vingers te hebben, getuige de vele lachsalvo’s vanuit de zaal. Naast
Sylvia Broos die de rol van huishoudster/grande dame fantastisch
speelt, is er een belangrijke rol voor
Arjo Lanser, die als makelaar Rutger/acteur Cees werkelijk alle zeilen

bij moet zetten om de voorstelling
draaiende te houden, een rol waarmee De Rijzenspelers hun eigen
John Lanting in huis blijken te hebben. Naast hem speelt Brigitte Mes
een heerlijke rol als dom blondje, die
ondanks alles heel tekstvast blijkt te
zijn. Maarten van Kessel en Colette Lanser zorgen in hun rollen als
echtpaar ook voor hilariteit, vooral in een scene waarbij zij zo nonchalant mogelijk een telefoontoestel het huis in proberen te smokkelen. Verder spelen mee Wietske Pet
en Robert Arendse, die als inspiciënten (toneelmeesters) hun handen vol hebben om de onvolkomenheden van de acteurs op te lossen
en Evert van Putten die in zijn rol als
oudere acteur Sacco steeds op het
verkeerde moment op de verkeerde
plaats is. Een groot compliment voor
regisseur Ton Offerman die deze
voorstelling, die makkelijk zou kunnen ontaarden in een chaotische
warboel, niet heeft laten ontsporen, maar tot een geoliede machine
heeft weten te smeden. Wilt u deze
voorstelling ook bezoeken? Reserveer dan nu een kaartje via www.rijzenspelers.nl of 0297-327840. Er volgen nog twee voorstellingen: vrijdag
11 november en zaterdag 12 november. Deze laatste voorstelling is
al uitverkocht. Mis het niet, tenzij u
niet van lachen houdt… Aanvang is
20.00 uur.
P. Ameskouh

Huiskeuring bij
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 14 november wordt bij Viva Aquaria de
onlangs gehouden huiskeuring
door bondskeurmeester Ron van
Brakel besproken. Ron komt deze
avond aan de hand van door hem
en Carel Keim gemaakte foto’s vertellen en laten zien wat hem tijdens het keuren van de bakken
is opgevallen. Ron is met zijn lan-

Kudelstaart - Sinterklaas en zijn
Pieten brengen dit jaar op zaterdag
19 november een bezoek aan Kudelstaart en blijft dit jaar ook slapen!
Om 14.15 uur komt Sinterklaas per
boot aan op de Loswal aan de Herenweg en loopt hij met zijn Pieten
naar Dorpshuis ‘t Podium aan de Kudelstaartseweg 239, waar een gezellig Sinterklaasfeest plaats zal vinden
voor alle kinderen van 4 tot en met
8 jaar. Hier zal gezongen en gefeest
worden met Sinterklaas, de Pieten
en natuurlijk alle kinderen. Uiteraard zal Sinterklaas ook dit jaar heel
blij zijn met een tekening of knutselwerkje, die deze dag aan de goedheiligman gegeven kan worden. Om
de kinderen voldoende ruimte te geven, kunnen ouders niet mee de zaal
in (maar de bar van het Dorpshuis
is wel geopend zodat de ouders de
gelegenheid hebben om wat drinken te bestellen tijdens het wachten). Het Dorpshuis is geopend vanaf 15.00 uur en om 16.30 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. De organisatie vraagt de ouders om hun kind een briefje met telefoonnummer mee te geven.
Kamer van Sinterklaas
Na het feest zal Sinterklaas ook
soms in Kudelstaart blijven slapen.
Sinds dit jaar heeft Sinterklaas een
kamer naast de Sint Jan Geboorte Kerk in Kudelstaart. In deze kamer zal de Sint enige nachten slapen tijdens zijn verblijf in Kudelstaart
om toch zijn benodigde rust te pakken. Iedereen is uiteraard welkom

om een bezoek te brengen aan de
kamer van Sinterklaas en om zijn of
haar tekening hier neer te leggen
voor de goedheiligman.
Collecte
De organisatie van de Sinterklaas intocht in Kudelstaart is in handen van
Carnavalsvereniging De Pretpeurders. Het feest aan de loswal is geheel afhankelijk van vrijwilligers en
om de intocht dit jaar weer mogelijk te maken hopen deze vrijwilligers
dat iedereen een bijdrage wil leveren wanneer de leden en vrijwilligers
van de vereniging voorafgaand aan
de intocht komen collecteren in de
Kudelstaartse wijken. Van 14 tot en
met 18 november komen de vrijwilligers met de collectebus aan de deur.
Voor meer informatie kan de website
www.sinterklaasinkudelstaart.nl bezocht worden, gekeken worden op
de facebookpagina ‘sinterklaas in
kudelstaart‘ of stuur een email naar
sinterklaaskudelstaart@gmail.com
Verkeer
In verband met de intocht worden
automobilisten en (brom)fietsers
verzocht zaterdag 19 november tussen 13.30 en 15.30 uur rekening te
houden met overlast op de Herenweg en Kudelstaartseweg. De Herenweg wordt tijdens de aankomst
ter hoogte van de Loswal voor verkeer afgesloten. Op het moment
dat Sinterklaas en de stoet de Kudelstaartseweg bereikt, wordt deze
tussen het Robend en het Dorpshuis
afgesloten voor verkeer.

Tiener- en jongerenwerk
in voormalige bibliotheek
Kudelstaart - De tiener- en jongerenorganisaties De Binding en DOCK
hebben hun activiteiten van de locatie aan de Graaf Willemlaan 3 verplaatst naar een nieuwe locatie aan
de Graaf Willem 1, de voormalige bibliotheek. Samen met jongeren worden de laatste werkzaamheden verricht aan de inrichting, zodat de
nieuwe inloop half november open
kan. De gemeente heeft afgelopen
woensdag 2 november hekken om

het pand van de oude jongereninloop
plaatsen. Het gebouw bevat asbest
en er wordt eerst een asbestonderzoek uitgevoerd. De sloopwerkzaamheden starten op een zo kort mogelijke termijn. In verband met het verwijderen van het asbest duren de sloopwerkzaamheden langer dan normaal,
naar verwachting 5 à 6 weken. Gedurende deze periode staan er hekken
om het gebouw en is het terrein voorzien van camerabeveiliging.

ge ervaring als bondskeurmeester een bijzonder iemand, die kritisch kijkt naar de aquaria, maar
ook een open blik geeft. Bovendien
is Ron een boeiend spreker, die de
gehele zaal bij de les weet te houden. Dus kom met grote getale, en
deel met de deelnemers deze altijd

weer geweldige avond. De avond
wordt gehouden in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 en begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom. Meer
weten over Viva Aquaria? Neem
dan contact op met de heer C. Keim
via 0297-343854.
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Show- en Jachthoornkorps
zoekt oud-leden

“Geweldig concert”

Fraaie zoektocht Animato
Kwartet naar begrip
Aalsmeer - Zondag 6 november
speelde het Animato Kwartet in het
Oud Katholieke Kerkje een geweldig concert. De jonge musici stralen
met hun spel zoveel zeggingskracht
uit dat het een waar luisterrijk feest
werd waarvoor het publiek de werkgroep van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer best dankbaar mag
zijn. Want uit een rijstebrij van aanbiedingen de krenten uit de pap weten te halen is een kunst. Shin Sihan
(viool), Tim Brackman (viool), Elisa
Karen Tavenier (altviool) en Pieter de
Koe (cello) zijn veel gevraagde musici die nog een prachtige toekomst
voor hen hebben liggen. De middag
begon met het bekende strijkkwartet van Mozart ‘Dissonanten’ dat hij
schreef in 1785. Bij de eerste noten denk je even: “Wat, is dat Mozart?” Dan wordt nog weer eens en
te meer duidelijk hoe Mozart zijn tijd
ver vooruit was. Maar al snel was
daar weer de harmonie van noten
die je in het hoofd doen dansen.
Van bekend naar onbekend
De tweede componist waarvan een
werk werd gespeeld was van de nu
nog vrijwel onbekende Engelsman
Jonathan Brigg. Tim Brackman gaf
enig uitleg. Het stuk bleek speci-

aal voor dit virtuoze Animato kwartet te zijn geschreven. “Voor ons was
het geweldig om iets te kunnen spelen van een nog levende componist.
Bij een overleden componist moet je
zelf gaan interpreteren maar nu konden wij skipen. Gedurende de repetitietijd is er ook na overleg best wel
het een en ander veranderd.” Het
stuk ‘Katabasis’ betekent zoveel als
‘naar beneden gaan, een zoektocht
naar begrip’. Het gaat om contrasten
die nauw met elkaar verbonden zijn.
Het Animato kwartet laat het publiek
tijdens hun concerten ook graag
kennis maken met onbekende componisten. Met Brigg deden zij het
publiek wel een heel groot plezier,
zo bleek in de pauze. “Zorgvuldig,
nauwkeurig en prachtig uitgevoerd.”
En wat een vreugde om naar huis te
gaan met de herinnering aan de zo
fraai gespeelde klanken van de Tsjechische Antonin Dvorák waar hij in
1893 - net aangekomen in Amerika
- de natuur zo prachtig verweeft in
zijn compositie. De invloed van het
landschap, de vogels maar ook de
heimwee naar zijn thuisland was te
voelen tot op de huid.
Janna van Zon
Foto: www.kicksfotos.nl

Dikke acht voor Sursum
Corda op streekfestival
Aalsmeer - Muziekvereniging Sursum Corda heeft zaterdag 5 november deelgenomen aan het Streekfestival in Bodegraven. Afgelopen weken is er flink gestudeerd
door de muzikanten. Er werd een
kort programma ingestudeerd met
als inspeelwerk Concerto d’Amore
van Jacob de Haan. Daarna werden twee stukken gespeeld, die
door een vakkundige jury werden
beoordeeld. Het eerste te beoordelen werk was ‘The Baron of Dedem’
van Carl Wittrock. Een stuk dat gaat
over het ontstaan van Dedemsvaart.
Juryleden Leon Vliex en Rob Goorhuis beoordeelden het stuk met 84
en 84,5 punten. Het tweede beoordeelde stuk was ‘The Best of Billy Joel’. Dit werd beoordeeld met 81
en 82 punten. Kortom een hele dikke 8, voor de muziekvereniging die
klein is maar vol enthousiasme en
passie gemusiceerd heeft onder leiding van dirigente Elivera van Sloten. Het is leuk dat dit ook gewaar-

deerd werd met een goede beoordeling.
Oliebollenactie
Binnenkort gaat de vereniging ook
weer oliebollen bakken en verkopen. Vrijdag 18 november wordt er
gebakken en zijn de oliebollen vanaf 10.00 uur te koop. Normaal gesproken wordt er ook nog op zaterdag gevent. Maar afgelopen jaren waren de oliebollen al op vrijdag uitverkocht, dus u moet er snel
bij zijn. Alvast oliebollen bestellen?
Bel of stuur een berichtje naar 0616128449 of reageer via facebook
of website www.sursum-cordaaalsmeer.nl. Bij geen gehoor de voicemail inspreken of mailen naar info@sursum-corda-aalsmeer.nl. Een
zakje oliebollen kost 3 euro, er zitten
vijf oliebollen in een zak. Er is weer
een speciale aanbieding: Twee zakken voor 5 euro. De oliebollen zijn
heerlijk vers en krokant. Steun Sursum Corda en bestel snel.

Gezellige presentatieavond
drumfanfare Melomanie
Rijsenhout - Zaterdag 29 oktober
was de presentatieavond van drumfanfare Melomanie uit Rijsenhout.

Voor Melomanie is dit een jaarlijks
terugkerend concert. Dit keer werd
de presentatieavond gehouden in

Debuut regisseur Jesse Bleekemolen

Voorpremière film Fataal
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Woensdag 2 november was de officiële voorpremière van ‘Fataal’ in Bioscoop Studio’s Aalsmeer. Jesse Bleekemolen
(19) maakt met deze film over zinloos geweld zijn debuut als regisseur. Cast en crewleden, waaronder
hoofdrolspeler Jeffrey Hamilton, waren voor de gelegenheid aanwezig
voor een Meet & Greet sessie. Voor
de opnames van ‘Fataal’ zijn diverse locaties in Studio’s Aalsmeer gebruikt. Zo is ‘Hoek van Holland’ het
decor voor de nachtclub ‘Jaguars’.
Dit maakte Studio’s Aalsmeer dan
ook een toepasselijke locatie voor
de voorpremière.
Voor de film begon, hield Jesse
Bleekemolen een voorwoord over
zijn eerste film. De productie van de
film was een bijzondere gebeurtenis, want Bleekemolen was slechts
16 jaar oud toen hij begon. Zijn visie om het bewustzijn rondom zinloos geweld te vergroten en het verhaal achter de krantenkoppen te tonen werkte inspirerend. De cast- en
crewleden hebben gedurende twee
jaar belangeloos meegewerkt aan
deze productie.
Veel indruk
Bioscoopmanager Devon Schimmel,
die tevens een kleine rol in de film
uitoefende, is enthousiast over de
voorpremière: “Ik heb de productie van ‘Fataal’ op de voet gevolgd;
van opnames tot de film op het witte doek en de reacties van onze bezoekers zien. Het verhaal maakte duidelijk veel indruk. De Meet &
Greet met de acteurs en afterparty met Charly Luske die onder an-

dere de titelsong ‘Fly’ zong maakte
deze avond compleet.” ‘Fataal’ is onder andere te zien in Bioscoop Studio’s Aalsmeer (vrijdag 11 november om 16.45 uur) en wordt ingezet als lesmateriaal op middelbare scholen. Ook zal het filmscript
de basis vormen voor de interactieve theatervoorstelling die vanaf seizoen 2017/2018 in theaters in heel
Nederland te zien is.
Fataal
‘Fataal’ is gebaseerd op meerdere waar gebeurde verhalen over
slachtoffers van zinloos geweld. De
ambitieuze Milan opent met steun
van zijn vriendin Sophie de dansclub ‘Jaguars’. Het blijkt een groot
succes te worden tot op een vroege morgen Milan door drie mannen
in elkaar geslagen wordt. Hij komt in
het ziekenhuis terecht en hoort dat
hij nooit meer kan lopen. Zijn wereld
en die van zijn dierbaren stort in.
Gemaakt voor televisiewereld
Dat Jesse Bleekemolen (19 jaar)
is gemaakt voor de televisiewereld
bleek al op zijn twaalfde leeftijd. Hij
liep toen een snuffelstage bij Eyeworks. Vanaf dat moment was hij
niet meer uit de film- en televisiewereld weg te denken. In 2014 richtte hij zijn eigen multi-media bedrijf
‘J SB productions’ op. De speelfilm
‘Fataal’ is dan ook de eerste productie van JSB. Het was overigens
niet de eerste keer dat Bleekemolen aanwezig was in de theaterzaal
van Studio’s Aalsmeer. Hij kende de
omgeving nog door zijn vrijwilligerswerk bij het theater.

Verhaal over en door vluchtelingen

Voorstelling As I Left My
Father’s House
Aalsmeer - Op vrijdag 25 november is er een voorstelling over vluchtelingen te zien in Aalsmeer. De acteurs zijn professioneel opgeleid en
allen zelf gevlucht uit hun geboorteland. De New Dutch Connections,
een organisaties die vluchtelingen
begeleid, heeft deze voorstelling in
hun programma opgenomen. Stichting Ontwikkelings Samenwerking
Aalsmeer organiseert deze voorstelling in samenwerking met het Wellantcollege. ’s Middags is er een besloten voorstelling voor de jongeren
van de school en ’s avonds is deze
voor iedereen toegankelijk.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat, Bloemenboetiek Angelique in de Ophelialaan, Brood & Banketbakkerij Vooges op het Poldermeesterplein en
Het Bloemenwinkeltje in Winkelcentrum Kudelstaart. De kaarten zijn
gratis, wel wordt er na afloop een
vrijwillige bijdrage gevraagd. Er zijn
maar 200 kaarten beschikbaar, dus

op is op. Iedereen is welkom. Bij het
bezoeken van deze voorstelling zullen de aanwezigen gegrepen worden door het verhaal van de vluchtelingen die vluchten voor geweld,
oorlog en extremisme. Ook hoe de
vluchtelingen omgaan met hun situatie waarin ze zijn gekomen tijdens
hun vlucht. Het programma wordt
tevens ondersteund door muziek en
zang.
Na de voorstelling zijn er gesprekken mogelijk in en met het publiek
over de aangedragen thematiek.
Niet om elkaar te overtuigen, wel
om elkaars ervaringen aan te horen over de inhoud van het stuk en
cruciale gebeurtenissen op de eigen levensweg. Zeer aan te bevelen! Inloop 25 november vanaf 19.30
uur, aanvang voorstelling om 20.00
uur in het Wellantcollege Westplas
in de 12 J.C. Mensinglaan 40. Kijk
voor meer informatie op www.osaaalsmeer.nl en/of www.newdutchconnections.nl.

een zaal van de Ontmoetingskerk.
Deze was goed gevuld met familieleden, donateurs, collega-muzikanten en andere belangstellenden. Het
korps onder muzikale leiding van
dirigent Elwin Smit en slagwerkinstructeur Robert van den Bosch
speelde voor het publiek herkenbare maar ook minder bekende muziekstukken. Er werden nieuw ingestudeerde nummers gespeeld, zoals Joseph, Let it Go, Dark Adventure en One direction in concert. De
slagwerkgroep speelde deze avond
ook apart van de blazers en liet zich

goed horen met Popscore, Stereosound en Kyomoto. Het was een
korte, maar geslaagde presentatieavond. Na afloop was er onder het
genot van een hapje en een drankje
nog een gezellig samenzijn met de
leden en belangstellenden.
De vereniging gaat zich de komende weken concentreren op enkele
buiten optredens, zoals Sint Maarten op 11 november in Rijsenhout
en Sinterklaas intocht op 19 november in Rijsenhout. Op de hoogte blijven? Kijk dan op www.drumfanfaremelomanie.com.

Kudelstaart - Volgend jaar is het
alweer 30 jaar geleden dat het
Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart werd opgericht. En wat
heeft het korps in die afgelopen
jaren veel gepresteerd. Vele eerste prijzen werden er behaald en
het korps mocht zich zelfs Nederlands Kampioen noemen met een
huldiging in het gemeentehuis van
Aalsmeer. Die jaren liggen helaas al
weer geruime tijd achter het korps,
maar wat zou het leuk zijn om met
die muzikanten van toen nog éénmaal samen een aantal muziekstukken te spelen. Daarom heeft het
korps het plan opgevat om met zoveel mogelijk oud-leden en de leden van nu een play-inn te houden.
Lekker een middag ouderwets muziek maken en na afloop natuurlijk gezellig even bijkletsen. Daarom
een oproep aan alle oud-leden van
het Show- en Jachthoornkorps Ku-

delstaart, heb je zin om mee te doen
op zondag 20 november? Meld je
dan even aan op info@showjachthoornkorps. Geef aan met welk instrument je mee zou willen doen
en of je nog een instrument in bezit hebt. Tevens zal het korps op deze dag afscheid gaan nemen van instructeur Eddy Knoop. Na vele jaren
als instructeur te hebben gewerkt
gaat hij nu dan toch echt van zijn
pensioen genieten. Dus ook voor
de oud-leden is dit nog één keer de
kans om onder de muzikale leiding
van de heer Knoop nog eens muziek
te maken. Dus oud-leden meld je
aan, er zijn tot nu toe al 20 aanmeldingen binnen, dus gezellig wordt
het zeker op zondag 20 november.
De middag start om 13.30 uur in het
clubgebouw aan de Bilderdammerweg. Wil je wel komen kijken, maar
niet meespelen? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.

Zaterdag jaarlijkse bazaar
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Nog tot en met vrijdagmiddag 11 november 13.00 uur
kunnen spullen ingeleverd worden in het kerkgebouw in de Zijdstraat voor de jaarlijkse bazaar van
de Doopsgezinde Gemeente. Boeken, lp’s, dvd’s, rommelmarktspullen, kleine meubels, kleding, schoenen, enzovoort zijn welkom. Het
moet wel gaan om schone, in goede staat verkerende, spullen. Net als
de voorgaande jaren is geen plaats
voor oude computers en toebehoren, geen beeldbuis-tv’s en geen
grote meubels. Daarvoor is de ruimte veel te beperkt. Zaterdag 12 november klinkt vervolgens om precies
10.30 uur het startschot. Voor iedereen van jong tot oud is zeker wat
wils op de bazaar. Op het voorplein
staat een deel van de rommelmarkt.
Maar buiten is ook de bij velen bekende bloemenstal van Coos Buis
en die kom je niet ongemerkt voorbij. Maar ook voor prachtige planten, prima tweedehands kleding,
voor boeken en platen en voor de
met zorg gemaakte handwerken van
het ‘Dameswerkgezelschap’ komt u
naar de bazaar. Binnen is er ook een
‘rommelmarkt’. Het bekende Rad van
Avontuur in het restaurant mag niet
gemist worden voor het winnen van
een heerlijke taart of heel veel andere mooie en leuke prijzen. Tot slot
de vele verlotingen, waaronder die
van een prachtig gemaakte grote
Doopsgezinde quilt, van een goed

gevulde boodschappenmand, van
een weekendje weg naar Texel en
van de (boot)reis naar Londen. Maar
voor velen is toch vooral de gezelligheid en saamhorigheid van de bazaar het allerbelangrijkste.
Waar geld naartoe?
Toch is ook de opbrengst van de bazaar belangrijk. Vijftig procent van
de opbrengst gaat naar een zestal goede doelen: Kinderhuis Kinkole Kinshasa, Kinderhuis Bethanië in
Palestina, Stichting C.O.M.E., Stichting Viva Sahel, Doopsgezind Wereldwerk, Kinderadoptieprogramma
Wereldwerk en naar het ondersteunen van vluchtelingen hier in Amstelland (S.O.V.A.). Voor het geld bestemd voor Viva Sahel gaat de bazaarcommissie verdubbeling van de
opbrengst aanvragen bij de Stichting
Ontwikkelingssamenwerking
Aalsmeer (OSA). De overige vijftig
procent van de opbrengst is voor
het werk van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. De bazaar rekent op zaterdag 12 november weer
op vele gasten. Om half 11 ‘s ochtends gaan de deuren open. Maar
iedereen is de hele dag welkom op
misschien wel de leukste bazaar
van Nederland. Met elkaar zal het
weer een groot feest worden. Adres
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer,
Zijdstraat 53-55. Voor nadere informatie of voor de aanmelding van
hulp: cie-bazar@dgaalsmeer.nl

Flora behaalt 1e prijs op
streekfestival
Aalsmeer - Zaterdag 5 november
heeft muziekvereniging Flora onder
leiding van dirigent Dick-Jan Veerbeek deelgenomen aan het streekfestival in Bodegraven. De jury, bestaande uit Leon Vliex en Rob Goorhuis, beoordeelde twee muziekstukken, te weten ‘Adornia’ en ‘Hispaniola’.
Voor ‘Adornia’ kreeg Flora gemiddeld 82,75 punten, volgens de jury
met een overtuigend intro gespeeld,
mooi orkestspel met een mooie warme klank, een genoegen om naar te
luisteren! ‘Hispaniola’ werd gewaardeerd met 81,75 punten. Voor de
twee muziekstukken werd gemiddeld 82,25 punten gescoord, goed
voor de eerste prijs!
In haar eindrapport was de jury en-

thousiast over het optreden van muziekvereniging Flora en de aanpak
van dirigent Dick-Jan Veerbeek, iemand die leeft voor de HaFaBra.
Muzikanten en dirigent zijn heel blij
met dit mooie resultaat. Het v olgende belangrijke evenement is deelname aan het KNMO concours in Zutphen op zondag 27 november.
Nieuwe muzikanten welkom
Wilt u/jij ook deel uit maken van dit
orkest? Nieuwe muzikanten, ervaren of onervaren, jong of oud, zijn
van harte welkom. Loop gerust eens
binnen tijdens een repetitie. Het orkest oefent iedere maandagavond
van 20.00 tot 22.15 uur in het eigen
clubgebouw aan de Wim Kandreef 1
te Kudelstaart.
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Kinderboerderij en OTT
bevestigen samenwerking

Groep 7 Graankorrel wint
Milieuheldenprijs 2016

Aalsmeer - Zondag 6 november
was het 23 jaar geleden dat kinderboerderij Boerenvreugd in het Hornmeerpark haar deuren opende voor
het publiek. Koningin Beatrix verrichtte de feestelijke opening in het
kader van haar rol als beschermvrouwe van het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Toen, in 1993,
begon ook de samenwerking tussen de Stichting Kinderboerderij
Aalsmeer (SKBA) en Stichting Ons
Tweede Thuis (OTT). Deze combinatie is de basis voor het succes van
Boerenvreugd.
In al die jaren is er veel veranderd
op Boerenvreugd. Beide stichtingen
hebben zich ontwikkeld tot volwassen organisaties met een eigen rol
in de Aalsmeerse samenleving, die
ook regionaal gewaardeerd wordt.
Er zijn afspraken gemaakt over wederzijdse verantwoordelijkheden en
verwachtingen. Op vrijdag 18 november bevestigen beide organisaties de samenwerking door het tekenen van een overeenkomst voor
de komende vijf jaar. Voorzitter René
Kroon van SKBA benadrukt dat het
tekenen van de overeenkomst niets
verandert aan de relatie tussen beheerders van OTT en de vrijwilligers/

Aalsmeer - Woensdag 9 november
vond in De Oude Veiling de uitreiking van de ‘Milieuhelden van 2016’
plaats. Er waren nog drie scholen
over gebleven. De Graankorrel, de
Wegwijzer en de Oosteinderschool.
Zij streden om de eerste plaats door
hun ideeën te presenteren aan elkaar en een vakkundige jury.
De leerlingen van groep 7 van de
Graankorrel zijn uiteindelijk op de
eerste plaats geëindigd. De jury
vond dat het Milieuheldenboek van
de Graankorrel vol stond met allerlei goede ideeën, die helder uitgewerkt waren en helemaal van deze tijd. Als prijs kregen de leerlingen van de Graankorrel een begeleide workshop om in groepjes een
ontwerp en een slogan maken. Dit
ontwerp wordt op magneetstickers
afgedrukt en mag een maand lang
op kleine wagens van de Meerlanden hangen. Ze ontvingen hun prijs
uit handen van wethouder Jop Kluis.
De tweede prijs ging naar groep
8 van de Wegwijzer. Zij opende de
presentatie met ‘Troep maken is
boete betalen’ en lieten zien hoe
láng afval nodig heeft om af te breken. De jury vond het vooral mooi
dat de leerlingen een scenario voor
een schoolmusical hadden geschreven met de titel: ‘Plastic’. Deze musical gaat over zwerfafval in zee. Als
prijs kregen de leerlingen dat zij het
scenario van de schoolmusical in
scene mogen zetten in Eye. Ze wor-

bestuurders van SKBA. “Het is al jaren een geoliede machine. Ons samenwerkingsmodel heeft in de regio en ook elders in Nederland navolging gekregen. De belangrijkste
conclusie die je over ons partnerschap kunt trekken, is dat we vooral elkaar hebben ontwikkeld. Met de
overeenkomst willen we uitspreken
dat we graag met elkaar verder willen”, aldus Kroon.
In de overeenkomst zijn de lopende
afspraken vastgelegd. Bijvoorbeeld
over hoe beslissingen over de boerderij worden genomen, welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de beheerders hebben om namens Boerenvreugd zaken te regelen. Kroon: ”We onderschrijven onze
gezamenlijke betrokkenheid en wederzijdse verwachtingen.”
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is een
belangrijke bouwsteen voor de toekomst gewaarborgd. Vrijwilligers,
donateurs, sponsors en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de
feestelijke ondertekening, volgende week vrijdag 18 november, vanaf 15.00 uur op kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan.

Het Centrum van Aalsmeer heet Sinterklaas met baniers van harte welkom.

Sinterklaas, nog 2 nachtjes...
Aalsmeer - Al aan het aftellen?
Nog twee nachtjes slapen en dan
zet Sinterklaas voet aan wal in
Aalsmeer. Hij komt weer met heel
veel Pieten aan per boot bij de tuin
van Zorgcentrum Aelsmeer in de
Kanaalstraat. Om 14.00 uur is de
planning, maar dit is natuurlijk nog
wel enigszins afhankelijk van het
weer. Als het mistig is, wordt het een
zware tocht en is hulp van alle kinderen nodig om de juiste plek te vinden. Door met z’n allen Sinterklaas
toe te zingen, weet de captain waar
hij moet zijn. Kom dus allemaal naar
het Centrum om gezamenlijk de Sint
en zijn Pieten te verwelkomen. Ook
als het niet mistig is komen hoor,
wel zo gezellig en deze kindervriend
verdient een massale, ‘Koninklijke’
ontvangst. De Pieten hebben hun
‘gewone’ kleur, maar reken net als
vorig jaar op een gevarieerd gezelschap. Een Hoofdpiet, Pietenmannen, Pietenvrouwen, hulppietjes en
wat nog meer houdt Sinterklaas geheim. “Er is weer van alles gebeurd

onderweg”, laat hij ietwat geheimzinnig weten. De trouwpartij vorig
jaar staat menigeen vast nog vers
in het geheugen. Wat gaat er deze
keer gebeuren? Om de zeebenen
te kunnen strekken, gaat de Sint
na zijn aankomst door de winkelstraat naar het gemeentehuis op het
Raadhuisplein wandelen. De Pieten houden een stop bij de Molen
om de voorraad pepernoten aan te
vullen. Als ze maar niet weer gaan
stunten en ‘De Leeuw’ in gaan klimmen… In de burgerzaal van het gemeentehuis is de officiële ontvangst
door burgemeester Jeroen Nobel en daarna vindt een groot feest
voor alle kinderen plaats. Kom allemaal langs, het wordt vast weer een
spektakel. De Pieten moeten na een
lange reis met veel stil zitten tot slot
hun energie kwijt. Als het allemaal
maar goed gaat!
Volgende week zaterdag 19 november opnieuw een drukke dag
voor Sinterklaas. Bezoeken aan Kudelstaart en Rijsenhout.

den hierbij geholpen door professionele begeleiding van de medewerkers van het filmhuis Eye in Amsterdam. De derde plaats ging naar
groep 8 B van de Oosteinderschool.
De leerlingen hadden een spel om
afval te verzamelen gemaakt en
‘Monster’ bedacht: een nieuwe vuilnisbak die uit verschillende bakken
bestaat om afval te scheiden. Stop
je je afval in de verkeerde bak, dan
gooit: ‘Monster’ het er weer uit. Als
prijs kregen zij vijf workshops waarin ze leren om van afval nieuwe dingen te maken.
Wethouder Jop Kluis: “Het is mooi
om te zien dat de leerlingen al jong
bezig zijn met duurzaamheid en ze
echt met goede duurzame ideeen zijn gekomen. Dit past ook goed
binnen het duurzaamheidsbeleid
van de gemeente.”
Aalsmeerse milieuheld
Om leerlingen al jong met duurzaamheid bekend te maken bood
de gemeente Aalsmeer ook dit jaar
weer alle basisscholen in Aalsmeer
en Kudelstaart de voorstelling en
workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ aan van de Stichting Milieubende. De Milieubende zet leerlingen uit de groepen 7 en 8 aan tot
nadenken over oplossingen voor de
huidige milieu- en klimaatproblematiek. Meer informatie is te vinden op: www.natuurmilieuweb.nl en
www.milieubende.nl

Bomen weg in Kudelstaart
Week van Nationaal Schoolontbijt

Wethouder ontbijt met
leerlingen De Wegwijzer
Aalsmeer - Woensdag 9 november heeft wethouder Gertjan van
der Hoeven van onderwijs op basisschool de Wegwijzer met de leerlingen van de groepen 6 en 7 ontbeten. Het ontbijt vond plaats in het
kader van de week van Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim
500.000 kinderen van zo’n 2.700 basisscholen in heel Nederland met
elkaar ontbijten. Aan de ontbijttafel bespraken de kinderen en de
wethouder uitgebreid hun ontbijtgewoontes en waarom een gezond
ontbijt het belangrijk is.
Donatie aan jantje Beton
De wethouder betaalde symbolisch voor het ontbijtje met een donatie aan Jantje Beton. Het schoolontbijt is altijd verbonden aan een
goed doel. Dit jaar is dat Jantje beton. Jantje Beton zorgt samen met
professionals en kinderen voor
avontuurlijke speelbuurten, gezonde schoolpleinen en uitdagende
speelplekken in de directe woonomgeving van kinderen. Gezonde

voeding, buitenspelen en bewegen
zijn belangrijk voor een goede ontwikkeling van kinderen. Jantje Beton gebruikt het geld voor kwetsbare kinderen voor wie buitenspelen
niet vanzelfsprekend is.
Het Nationaal Schoolontbijt
Het is alweer de veertiende keer dat
het Nationaal Schoolontbijt wordt
georganiseerd. Met speciaal lesmateriaal leren kinderen hoe belangrijk een gezond ontbijt is om de
dag goed te starten. Die aandacht
is nodig, omdat nog steeds veel kinderen niet of niet gezond ontbijten.
Het Nationaal Schoolontbijt heeft
de steun van het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht
(JOGG), de Hartstichting en de
Maag Lever Darm Stichting. Daarnaast is Het Nationaal Schoolontbijt
sinds dit jaar ambassadeur van Gezonde School, een samenwerkingsverband tussen RIVM Centrum Gezond Leven, onderwijsraden, gezondheidsfondsen en kennisinstituten.

Aalsmeer - In Aalsmeer staan ruim
12.000 straatbomen. De gemeente
zorgt ervoor dat het bomenbestand
gezond en vitaal blijft en grijpt actief in bij ziekte en andere ongunstige omstandigheden. Deze week is
gestart met het verwijderen van een
aantal bomen op een drietal locaties
in Kudelstaart. Bij het Robend worden zeven populieren verwijderd.
De bomen hebben een slechte kwaliteit en leveren op termijn gevaar op
voor de directe omgeving. Komende
tijd wordt bezien hoe de overgebleven bomen zich verder ontwikkelen.
Vooralsnog worden de bomen dan
ook niet vervangen. In de Madame

Curiestraat worden twee essen verwijderd. Bij de bomen is essentak
sterfte geconstateerd en gaan hieraan dood. Totdat duidelijk is of de
overgebleven essen ook vatbaar zijn
voor de ziekte worden de bomen
niet vervangen.
Aan de Hoofdweg gaan drie populieren tegenover nummer 113 verwijderd worden. De bomen veroorzaken veel wortelopdruk in het
fietspad en de rijbaan, waardoor onveilige situaties ontstaan.
Tijdens het verwijderen van de bomen begeleiden verkeersregelaars
het doorgaande verkeer, zodat de
overlast zo beperkt mogelijk blijft.

Bijna geen klachten tijdens proefperiode

Terrassen horeca mogen
langer open blijven
Aalsmeer - De terrassen van de
horecabedrijven in Aalsmeer mogen langer open blijven. Op verzoek
van Aalsmeerse horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland startte de gemeente op 1 april
2016 een terrassenpilot. De terrassen mochten gedurende de proefperiode open blijven tot 1.00 uur in
plaats van 23.00 uur. Er zijn nagenoeg geen klachten geweest. Daar-

om stelt burgemeester Nobel voor
de nieuwe terrastijden te continueren in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening. Dit betekent
dat terrassen dagelijks open mogen blijven tot 01.00 uur. De wijziging van de APV wordt in januari aangeboden aan de gemeenteraad. Voor de tussenliggende periode is de pilot verlengd tot en met
31 maart 2017.

Vergadering in de Parklaan

Wijkraad Stommeer over
wonen en Schiphol

Aan de slag met deelvisie

Centrumvisie is uitgesteld
Aalsmeer - Om het centrum van
Aalsmeer levendig en vitaal voor de
toekomst te houden heeft het college besloten een nieuwe centrumvisie te ontwikkelen. De centrumvisie
legt op hoofdlijnen vast wat ruimtelijk mogelijk is in het kernwinkelgebied van Aalsmeer.
Afgelopen zomer is de conceptvisie
vrijgegeven voor inspraak. Veel inwoners en bedrijven hebben gereageerd. Winkeliers-vereniging ‘Meer
Aalsmeer’ gaf aan het op een aantal
punten niet eens te zijn met de visie. Om tot een gedragen visie te komen heeft het college met de winkeliersvereniging afgesproken dat
zij en pandeigenaren zelf aan de
slag gaan met een deelvisie voor het
centrum. De besluitvorming over de

centrumvisie wordt uitgesteld, totdat de winkeliers en pandeigenaren
hun deelvisie gereed hebben.
Het college van B&W zal een bestuurlijk standpunt innemen over de
inhoud van de deelvisie van de winkeliers en de pandeigenaren. Vervolgens start de gemeente met alle belanghebbenden in het gebied
een nieuw participatieproces en
wordt een nieuwe inspraakprocedure doorlopen. Het college acht het
op dit moment niet doelmatig om de
ingediende inspraakreacties van afgelopen zomer te beantwoorden.
De gemeente dankt alle inwoners,
ondernemers en winkeliers voor
hun waardevolle bijdrage en zal hen
informeren over de nieuwe planning.

Aalsmeer - Tijdens het wijkoverleg Stommeer op woensdag 16 november is er gelegenheid voor bewoners om met elkaar in gesprek
te gaan over een drietal actuele onderwerpen welke met de leefkwaliteit te maken hebben. Immers motto
is ‘Samen zorgen voor een leefbare
wijk’. Aan de hand van drie onderwerpen wil het bestuur een gesprek
stimuleren over:
De kwaliteit van wonen. Eigen Haard
heeft een technisch onderzoek uitgevoerd waaruit zou blijken dat op
verschillende locaties vooral in de
Stommeer de woningen niet meer
voldoen aan de eisen. Vraag: Zijn
bewoners bereid na renovatie meer
huur te betalen?
Sociale samenhang. Sinds januari 2015 heeft de overheid door bezuinigingen fors ingegrepen in de
kwaliteit van leven van jong en oud.
De gemeente heeft deze bezuinigingen op haar bord gekregen en probeert inzicht te krijgen welke prioriteiten en geld daarbij noodzakelijk
zijn. Maar hoe denken buurtbewoners zelf over deze ingrijpende veranderingen. Vraag: Hebben de bewoners hierover nagedacht en zijn
er verbeterpunten te noemen welke onder de aandacht van de gemeente kunnen of moeten worden
gebracht?

Bouwen en wonen met Schiphol
dichtbij. Enige tijd is er een strijd
ontbrand tussen Schiphol welke
steeds verder wil uitbreiden, de gemeenten welke voldoende woningen willen bouwen ook in gebieden waar Schiphol dat niet wil, en
de bewoners die te maken krijgen
met veel meer vliegoverlast, maar
ook gezondheidsproblemen. Dezelfde (toekomstige) bewoners hebben
gelet op de werkgelegenheid ook
belang bij een groeiend Schiphol.
Vraag: Is er een balans tussen wonen en vliegen mogelijk?
Daarnaast komen onderwerpen aan
de orde als: Stand van zaken afwaarderen provinciale weg. Werkgroep Seringenpark, informatie vanuit de gemeente, informatie vanuit
het Schipholoverleg, Eigen Haard
en de politie. Genoeg reden om het
wijkoverleg te bezoeken op woensdag 16 november in de Parklaan 27.
Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open
vanaf 19. 45 uur. Het bestuur nodigt de wijkbewoners en andere belangstellenden van harte uit. Een
vraag of onderwerp onder de aandacht brengen? Dat kan door een
e-mail te zenden naar de secretaris
via wrstommeer@gmail.com. Wijkraad Stommeer is ook vinden via de
website www.wijkoverlegaalsmeer.
nl, Facebook en Twitter.

Subsidie van Schiphol voor
‘huiskamer’ Oude Veiling?
Aalsmeer - Vorig jaar september
heeft het college (financieel) groen
licht gekregen van de gemeenteraad voor aankoop van De Oude
Veiling in de Marktstraat 19. De afgelopen maanden heeft een kerngroep gezamenlijk gewerkt aan de
toekomstige invulling en functie
van het pand. Juist door de samenwerking van de kerngroep leden en
daarnaast met inbreng en medewerking van een brede schil aan organisaties, instellingen en bewoners
uit Aalsmeer is een unieke en innovatieve sociale samenwerking en
samenhang ontstaan. Uitgangspunt
is De Oude Veiling om te toveren in
plek waar inspiratie, ontplooiing en
ontmoeting centraal staan. Binnen
de kerngroep is grote bereidheid
om ‘aan de slag te gaan’ en de huiskamer van Aalsmeer te realiseren.
Om het pand De Oude Veiling en de
bibliotheek daarachter te kunnen
gebruiken volgens het plan dat door
de kerngroep leden is ontwikkeld,
zullen de beide panden verbouwd
moeten worden. In de basis behelst
de verbouwing op de begane grond
een aanpassing van de keuken (onder andere tot bakkerij, te gebruiken
door Ons Tweede Thuis) en van het
restaurant. Ook zal een doorgang
worden gecreëerd tussen De Oude
Veiling en de bibliotheek. Na de realisatie van deze aanpassingen kan
gestart worden met de programma’s op het gebied van cultuur, participatie en educatie.
Uitgebreide verbouwing
Om de gebouwen optimaler te kun-

nen gebruiken en een optimale exploitatie mogelijk te maken, streven alle betrokken partijen er echter naar een uitgebreidere verbouwingsvariant uit te gaan voeren. Hierbij zal de verbinding tussen de beide panden veel uitgebreider gerealiseerd worden waardoor de transparantie en mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik
enorm toenemen. Bovendien wordt
het gehele pand toegankelijk gemaakt voor minder validen, onder
meer door het installeren van een
nieuwe lift die alle verdiepingen bereikt. Met betrekking tot duurzaamheid zullen ook enkele maatregelen
genomen moeten worden. Voor een
deel van de financiering van de verbouwing van de panden is het college een aanvraag voor subsidie van
de Stichting Leefomgeving Schiphol
aan het voorbereiden. Rond half december van dit jaar hoopt de gemeente uitsluitsel te krijgen. Of
het een grote of minder grote verbouwing wordt, is afhankelijk van
de mogelijke gift van Schiphol, de
kostenoverzichten, die nog in de
maak zijn, en uiteindelijk wat de gemeenteraad beslist. ‘Huiskamer van
Aalsmeer’: Wordt vervolgd.
Kennismaking
Alvast noteren: Op maandag 28 november wordt een open dag/kennismaking met De Oude Veiling gehouden. De organisaties die erbij betrokken zijn presenteren zich
en horen graag wat bewoners nog
meer zouden willen in ‘hun huiskamer’.

Tal van activiteiten op de
Dag van de Mantelzorg
Aalsmeer - De Nationale Dag van
de Mantelzorg is vandaag, donderdag 10 november. Voor Mantelzorg
& Meer dé gelegenheid om Mantelzorgers in het zonnetje te zetten.
Daarom worden in de week van 10
tot en met 17 november tal van activiteiten georganiseerd. Voor sportievelingen een golfclinic of een
workout, voor creatievelingen workshops met taart, schilderen, kaarsen of mindfulness. Voor wijnliefhebbers een wijnproeverij en voor
theaterliefhebbers is er een Magic Show. Bij dit laatste evenement
zal wethouder Zorg Ad Verburg ook
aanwezig zijn om de Mantelzorgers
te bedanken voor hun inzet. Daar-

naast zijn er rondleidingen bij onder
meer musea. Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Mantelzorg &
Meer hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Bent u/jij Mantelzorger in Aalsmeer, maar nog
niet ingeschreven bij Mantelzorg &
Meer? Aanmelden of voor meer informatie kan contact opgenomen
worden via 020-3335353, e-mail info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op
www.mantelzorgenmeer.nl. Mantelzorgers kunnen bij Mantelzorg &
Meer terecht voor informatie en advies, praktische en emotionele ondersteuning, cursussen en bijeenkomsten, en inzet van zorgvrijwilligers.

12 Nieuwe Meerbode

• 10 november 2016
Voor iedereen vanaf 55jr.

ONDERNEMER
VAN HET JAAR

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

Genomineerd: Restaurant Oh!
en Loogman Tanken & Wassen
Aalsmeer - Donderdag 17 november is de finale van de verkiezing
Onderneming en Starter van het Jaar. Dan zal de winnaar van 2016 bekend gemaakt worden. De verkiezing is een initiatief van de Gemeente, Rabobank regio Schiphol en Flynth Accountants. De organisatie is
in handen van Ondernemend Aalsmeer. De avond start om 19.30 uur
en wordt aan elkaar gepraat door Ron Leegwater in de theaterzaal
van Studio’s Aalsmeer. Ondernemers uit Aalsmeer en Kudelstaart kunnen zich aanmelden hierbij aanwezig te zijn via www.ovhj-aalsmeer.
nl. De toegang is gratis. In aanloop naar deze gebeurtenis interviewt
De Nieuwe Meerbode alle genomineerden, zowel de vijf ondernemers
als de drie starters. Judith Keessen Fotografie beet het spits af, vorige
week deden Cor Millenaar en Peter Janmaat hun zegje en deze week
is de beurt aan Rob Ojevaar van restaurant Oh! en Ger Loogman van
Loogman Tanken & Wassen.
Waarom ben jij of heb jij je aangemeld?
Rob: “Iemand anders heeft mij genomineerd. Geen idee wie. Nee, mezelf opgeven is niet mijn stijl.”
Ger: “Ik kreeg de vraag om mezelf kandidaat te stellen van twee personen die in de jury zitten. Zij hebben redelijke moeite moeten doen
om me te overtuigen.”
Ben je trots op je nominatie?
Rob: “Ja, tuurlijk, hartstikke leuk. En nu ik zover ben, zou ik wel willen winnen ook.”
Ger: ”Nu we een tijdje verder zijn ben ik er best wel trots op dat ik als
visionair van de Loogman groep nu genomineerd ben en is er me alles
aan gelegen om verkozen te worden.”
Hoe lang ben je reeds ondernemer?
Rob: “Bijna drie jaar.”
Ger: “Ik ben op mijn 17e begonnen in de zaak van mijn ouders. Rond
mijn 33e jaar heb ik het kunnen overnemen. Ik ben begonnen in een
team van circa 15 medewerkers in het toenmalige bedrijf in Aalsmeer.
Op dit moment hebben we bijna 300 mensen in dienst en ruim 10 locaties in Nederland.”

CDA bezoekt Waterdrinker
Aalsmeer - Mede omdat het CDA
Aalsmeer Kudelstaart duurzaamheid heel belangrijk vindt, werd door
de leden van de fractie een bezoek
gebracht aan Waterdrinker. Dit bedrijf heeft duurzaamheid hoog in het
vaandel staan. Eén van hun doelen
is dat steeds meer mensen het belang van groen in hun leefomgeving
gaan inzien. Na een uitstekende en
duidelijke presentatie door projectmanager Daisy van Burik kregen de
fractieleden van het CDA een rondleiding door het enorme pand. Deze rondleiding werd verzorgd door
Ines van der Boon, manager Kwaliteitszorg & MVO en raadslid voor de
CDA fractie. Iedereen zal dit pand
van buitenaf zeker kennen. Wie één
keer bij de kruising van de Legmeerdijk met de nieuwe N201 heeft gereden, kan het grote pand van Waterdrinker zeker niet zijn ontgaan.
Vanuit dit pand met ruim 60 docks
vertrekken dagelijks de vrachtauto’s
vol met planten, en tegenwoordig
ook met bloemen, naar alle plekken in Europa. Tijdens de rondlei-

ding moderne apparatuur en goed
verzorgde werkplekken met grote
zorg voor veiligheid, prettige werkomstandigheden en, zeker niet onbelangrijk, twee keurige Grand Cafés voor het personeel. Ondanks de
grote hoeveelheid personeel, ruim
300, is daar op ‘de vloer’ en bij de
kantoren niets van te merken. Het
bedrijf straalt een aangename rust
uit, terwijl men toch hard aan het
werk is.
Na een bezoek aan het eigen bedrijf,
werd ook nog een bezoek gebracht
aan Waterdrinker Cultra in het gebouw van Flora Holland. Waterdrinker verkoopt niet alleen planten en
bloemen, maar ook hardware, zoals
potten en decoratiematerialen.
Conclusie van de CDA fractie: Waterdrinker is een duurzaam en modern bedrijf waar de mensen met
veel plezier werken, getuige de
enorme trots die alle werknemers, in
het bijzonder Daisy en Ines, uitstralen. Een interessant bezoek, waarbij nog meer kennis over duurzaamheid werd opgedaan.

Wat is de toekomstverwachting?
Rob: “Lekker zo doorgaan”, zegt Rob in eerste instantie, maar hij vult
aan: “Nou, wat ik graag zou willen is ooit het pand kopen. Dan kan ik
er helemaal mijn eigen stijl van maken. Dan zou het terras veranderd
worden en de vloer binnen. Nu huur ik het en ben ik toch wat gebonden aan regels.”
Ger: “Met Comfort Lane, een B.V. waar het patent van de door mijzelf
ontwikkelde tanken op een lopende band is ondergebracht, zijn we net
gestart met de eerste verkoop van dit idee. Tevens dient de volgende
generatie zich ook al aan in ons bedrijf. We zijn een traject ingegaan
waarbij we op zoek gaan naar nieuwe toekomstige activiteiten. Met het
zojuist opgerichte bedrijf Jumpstart gaan we op zoek naar jonge mensen met een briljant idee. Met onze expertise kunnen wij dan samen
het idee door ontwikkelen om het in de markt te zetten.”

Wintermarkt in Zorgcentrum Aelsmeer
Op zaterdag 19 november is er van 10.00 - 16.00 uur de wintermarkt
in het zorgcentrum in Aalsmeer. Een leuke winterse markt met leuke
betaalbare cadeautjes voor Sint en Kerst. Er is o.a. een Rad van Avontuur
om 11.00 uur en om 15.30 uur en een kraam met enveloppen trekken. Om 14.00 uur is er een optreden van de musical vereniging OVA
in winterse sfeer. Natuurlijk is er ook koffie met appeltaart en heerlijke
erwtensoep.
Avond restaurant in ‘Voor Elkaer’
In ‘Voor Elkaer’ staan elke week heerlijke maaltijden voor u klaar.
Op woensdag 9 november bestaat het menu uit een heldere Indonesische kerriesoep, oma’s runder hachee met daarbij rodekool met appeltjes, frisse komkommersalade en gekookte aardappelen. En als dessert
vanille ijs met warme kersen. De kosten van dit menu zijn € 9,- p.p.
Op vrijdag 11 november bestaat het menu uit een goulashsoep, kalkoenreepjes in roomsaus met daarbij Parijse worteltjes, boerensalade
en duchesse aardappelen. En als dessert peren bavarois met naar keuze
slagroom. De kosten van dit menu zijn € 9 p.p. Voor vragen of reserveringen 0297 - 82 09 79.

RegioBank Raadschelders & Zn.

Waarom gekozen voor deze zelfstandigheid?
Rob: “Al jarenlang roep ik hoe ik denk dat het moet. Ik heb de nodige
horeca ervaring opgedaan en op een gegeven moment kwam dit op
mijn pad. Het is toch altijd wel een droom geweest om voor mezelf te
beginnen en precies kan uitvoeren hoe ik zelf eigenlijk altijd uit eten
wil. Alleen jammer dat ik daar nu geen tijd meer voor heb.”
Ger: “Vanaf dag één heb ik als kind alles van dichtbij mogen meemaken. Toen ik van school afkwam was de keus voor mij snel gemaakt:
Het ondernemerschap in het familiebedrijf zou mijn toekomst worden.
Dat is een goede keus geweest.”
Vertel iets over je bedrijf
Rob: “Restaurant Oh! heeft kwalitatief hoogstaand eten tegen een betaalbare prijs. Wij proberen alles huisgemaakt te maken. We gebruiken veel onbespoten ‘vergeten’ groenten. We werken met een klein
gemotiveerd team van zo’n twaalf mensen. Arran Gatting is de vaste chefkok.”
Ger: “Met de verbouwing van ons tankstation afgelopen jaar hebben
we Aalsmeer opnieuw op de kaart gezet. In een bijzonder transparant
gebouw met veel glas, waarbij tanken, shop, binnenreinigen en Febo
zijn samengevoegd, is iets unieks ontstaan. Zo uniek dat we niet alleen lokaal de aandacht krijgen, maar ook van branchegenoten wereldwijd. Veel mensen weten niet dat er door ons ook auto’s gewassen
worden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Hoofddorp, Nieuw Vennep,
Lelystad en Almere.”

Winterbingo in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op woensdag 15 november is er een WINTER BINGO in wijkpunt
`Voor Elkaer´ in Kudelstaart. Een bingo met mooie winterse prijzen.
Hoofdprijs een diner bon ter waarde van 25 euro te besteden in het
wijkpunt. Rond de klok van 14.00 uur starten wij. De kosten voor deze
bingo bedragen €10,- voor alle rondes, dit is inclusief koffie/ thee.
We spelen 4 rondes. Er is geen losse lotenverkoop tijdens de bingo.
Voor meer informatie kunt u gezellig even langs komen of bellen met
0297 - 820979.

Binnenlopen zonder afspraak
bij een bank in uw buurt

Twee vliegen in één klap!
Regio - De een wilde wat groter
en de ander wilde eigenlijk wel wat
kleiner. Stijn Melenhorst van Kaas
en Zo en Bakker van Maanen vonden elkaar dus gauw. Na maandenlang plannen maken, vergaderen met de eigenaar van het winkelcentrum, bouwtekeningen bekijken,
meubels uitzoeken en offertes aanvragen, startte de toch wel ingrijpende verbouwing drie weken geleden.
Gelukkig kon de verkoop onverkort
plaatsvinden in een tijdelijke gezamenlijke ruimte recht tegenover de
beide oude winkels. Het was wel
wat improviseren, maar de klanten
van zowel Bakkerij Van Maanen als
van Kaas en Zo accepteerden de tijdelijke situatie. De klanten waren
wel nieuwsgierig: “Wat gaat er ge-

beuren?” “Blijven jullie op deze plek
zitten?” “Wie komt er op jullie oude
plek?” De antwoorden die het personeel aan de klanten gaven hadden weer nieuwe vragen tot gevolg:
“Hoe gaat het worden en wanneer is
het klaar?” Regelmatige bezoekers
aan Winkelcentrum Amstelplein
volgden de verbouwing op de voet
en zagen dat oude muren werden
afgebroken, nieuwe muren werden opgetrokken, nieuwe vloertegels werden gelegd en dat er nieuwe meubelen kwamen.
Kaas en Zo opende zijn winkel nieuwe stijl op donderdag 3 november
en Bakkerij Van Maanen doet dat
met een aanzienlijk vergroot koffieshop-gedeelte aanstaande donderdag 10 november. Beide winkels heten u met trots van harte welkom!

Als je wint dan..
Rob: “Dan ga ik terug naar Oh! en gaan we meteen aan de bubbels!
Wel met ons complete team, want daar ben ik supertrots op. Zonder
goede mensen red je het namelijk niet. Ik ben echt heel blij met mijn
personeel.” Op de foto staat Rob (links) naast chefkok Arran.
Ger: “Dat zou een mooi moment zijn, zo kort na de spectaculaire vernieuwing van ons tankstation. Het feit alleen al dat je met grote overtuiging hiervoor gevraagd wordt betekent dat de waardering er is.”
Door Miranda Gommans

Thema ‘Duurzaamheid’ centraal

Dutch Flower Awards aan
winnaars uitgereikt
Aalsmeer - Tijdens de FloraHolland
Trade Fair op donderdag 3 november zijn de winnaars van de Dutch Flower Awards 2016 bekend gemaakt. Het thema ‘duurzaamheid’
stond dit jaar bij de keuze centraal.
Van Den Berg Roses uit Poeldijk is
onderscheiden als de meeste waardevolle leverancier in de categorie
snijbloemen. De winnaar in de categorie planten, met vestigingen in
Hazerswoude, Boskoop en Bleiswijk, is Hoogeveen Plants. Herburg
Roses (Ethiopië) werd uitgeroepen
als winnaar in de categorie buitenlandse leverancier. Preferred Partner
Recognition Ketenpartner Chrysal
International ontving een erkenning
voor de intensieve en toekomstgerichte samenwerking met de Dutch
Flower Group (DFG)-bedrijven op

het gebied van duurzaamheid. Joep
Wiegel en Rolf Timmerman namen
namens Chrysal de Preferred Partner Recognition in ontvangst.
Marco van Zijverden, CEO van DFG,
gaf in zijn speech aan dat met de
marktontwikkelingen en de uitdagingen voor de sector het komende jaar, thema’s als duurzaamheid
en innovatie nadrukkelijk de strategische agenda bepalen. Hier wordt
door DFG in geïnvesteerd met het
oog op verdere groei van de DFGbedrijven.
Marco bedankte alle medewerkers
voor hun inzet en gedrevenheid, die
afgelopen week zich heeft vertaald
in opnieuw de eerste positie in de
Hillenraad 100, voor de bedrijven
met een omzet meer dan 500 miljoen.

Kudelstaart - Steeds meer banken verdwijnen. Maar mensen willen nog steeds graag spontaan een
bank bij hun in de buurt binnenlopen. Zonder afspraak. Loop daarom eens binnen bij Raadschelders
& Zn, zelfstandig Adviseur van RegioBank. Voor een korte vraag, een
persoonlijk advies, of hulp bij uw
bankzaken. Ze nemen alle tijd voor
u. De RegioBank in het winkelcentrum van Kudelstaart heeft nu een
mooie actie: 50 Euro spaargeld cadeau als u een Plus Betalen rekening samen met een Spaar op Maat
rekening opent bij de RegioBank.
De actie loopt tot en met 31 januari.
Lees de voorwaarden op regiobank.
nl/actievoorwaarden.
Vindt u overstappen spannend?
Niet nodig, de RegioBank in Kudelstaart helpt u hier graag bij. Bij
RegioBank bent u altijd welkom.

Voor een persoonlijk advies of gewoon omdat u een vraag heeft. En
dat is wat klanten waarderen. Een
bank in de buurt. Met een Adviseur die u kent en uw taal spreekt.
RegioBank is niet voor niets uitgeroepen tot de meest klantgerichte
bank van Nederland. RegioBank is
de winnaar van de CCDNA Award
2016 in de categorie banken.
Een complete betaalrekening
Bij de Regiobank betaalrekening
krijgt u alles wat u nodig heeft om
uw bankzaken te regelen zoals u
dat wilt. Met de mobiele app heeft u
RegioBank in uw binnenzak, kunt u
overal uw saldo checken en meteen
geld overmaken. Maakt u liever gebruik van overschrijvingsformulieren en papieren afschriften, dan kan
dat natuurlijk ook. Wat u ook kiest,
u ziet sowieso goed bij RegioBank.

Bij Catinka op 17 november

Contactavond ‘Gezonde
borsten doen geen pijn’
Aalsmeer - Veel vrouwen hebben
last van pijnlijke borsten, soms gepaard gaand met cystes, ontstekingen en/of harde plekken. Dit is een
vervelende klacht, waarvan door
artsen vaak gezegd wordt dat er
weinig aan te doen is. Dit is echter niet het geval, het is mogelijk om
uw pijnlijke borsten weer zacht, stevig en pijnvrij te krijgen! Helaas zijn
nog maar weinig vrouwen zich bewust van het feit dat ze zelf veel invloed kunnen uitoefenen op de gezondheid van hun borsten. Door het
langdurig dragen van een beugelBH, wordt de lymfe doorstroming
van de borsten ernstig belemmerd,
waardoor het risico op borstklachten aanzienlijk vergroot wordt. Ook
is het gebruik van een deodorant
met aluminiumzouten schadelijk
voor de vrouwelijke borst. Het is belangrijk dat dit soort tips onder veel
vrouwen bekend worden, om zo het
risico op complicaties in hun borsten aanzienlijk te verkleinen.
Tijdens de contactavond ‘Gezon-

Kortingsboekjes
Meer Aalsmeer
Aalsmeer - Hij is er weer, het jaarlijkse couponnenboekje van Meer
Aalsmeer Winkeldorp vol met kortingsbonnen van tientallen winkels
in het Centrum.
Het boekje wordt deze week verspreid samen met de Nieuwe Meerbode in Aalsmeer, Kudelstaart,
Aalsmeerderbrug en Rijsenhout.
Heeft u het boekje niet ontvangen?
Dan kunt u gratis een exemplaar
ophalen bij Boekhuis Aalsmeer in
de Zijdstraat 12. Eén boekje per
klant en op is op.

de borsten doen geen pijn’ op donderdag 17 november komen Nadja
Steggink (VLOW massage) en Francine van Broekhoven (klinisch thermografe) vertellen over hoe u uw
borsten zo gezond mogelijk kunt
krijgen, en over het belang van thermografie daarbij. Nadja heeft een
speciale opleiding gevolgd om de
borstmassage techniek (VLOW) aan
te leren. Over deze techniek en de
toepassingen ervan wil ze graag
meer vertellen.
Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? Dan bent u van harte welkom op donderdag 17 november. De avond wordt georganiseerd door Catinka Rabbers-Dekker
en wordt gehouden in haar praktijk
aan de Wilgenlaan 14. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De contactavonden zijn altijd gratis, wel graag van
te voren aanmelden via info@catinka.nl of 0297-363848, dit in verband
met een beperkt aantal plaatsen.
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ge niet aan. Geen ene moer. Niets,
noppes nada.”

Begrotingsraad soepel verlopen
Aalsmeer - Een kleine weddenschap maakten Sem van Hest en
Cees Wijnen van Radio Aalsmeer na
de raadsvergadering twee weken
geleden, die mede door de korte
agenda slechts een half uur duurde.
“Ik hoop dat de begrotingsvergadering ook zo snel gaat”, zo zei Cees,
maar Sem dacht hier anders over.
Daar gaat wel meer tijd in zitten, zo
liet hij weten. “Daar durf ik wel om
te wedden.” Tijdens de begroting
afgelopen donderdag 3 november
kwam de tweespraak diverse malen
aan de orde. En, er werd mee geeindigd. Om kwart over tien kon voorzitter Nobel de vergadering voor gesloten verklaren. “Sem heeft gewonnen”, aldus Nobel. Maar, Cees ook
wel een beetje, want de vergaderingen over de programmabegroting
duurden andere jaren veelal tot na
middernacht. Toch heel wat uurtjes
ingehaald, een korte begrotingsvergadering... Voordat de fracties hun
zegje mochten doen over de begroting, is Marijn Schoo van HAC officieel toegelaten tot tijdelijk lid van
de Raad.
Trots op Aalsmeer
Het CDA bij monde van Dirk van
Willegen zei trots te zijn op Aalsmeer
met haar vele (sport)-voorzieningen,
de versnelde aanpak voor het opknappen van de buitenruimte, het
bloeiende verenigingsleven en onder andere de enorme stappen die
gemaakt zijn om de lasten te verlichten voor alle inwoners. De fractie maande om ook voor het komende jaar weer voorzichtig te gaan begroten. “Alles moet wel op peil blijven en we willen absoluut een solide financiele huishouding.” Het CDA

kwam met de motie ‘Boter bij de vis
2.0’ waarin het college de boodschap krijgt om in geval van een
overschot op de jaarrekening een
eenmalige teruggave van gemeentelijke lasten ten gunste van de inwoners te doen. In een antwoord
gaf burgemeester Nobel aan de motie ietwat vroeg te vinden. “We weten niet wat de mei-circulaire brengt
en er wachten nog enkele grote investeringen (renovatie gemeentehuis). Uiteraard blijven we pogen de
lasten voor burgers laag te houden.”
De motie is uiteindelijk ingetrokken.
Boswachter en accountmanager
Helma Persoon van AB gaf aan dat
de fractie tevreden is over de programmabegroting. “We kunnen bijna het lijstje afvinken van de afspraken die in het coalitieakkoord
staan. Het bedrag voor de varende
boswachter lijkt de kers op de taart
in deze begroting.” De hoge kosten voor het aantrekken van een accountmanager economie, recreatie
en toerisme zit AB wel dwars. “Het
is een dure functie, twee boswachters is één accountmanager. Het
blijft een dure functie, waarbij we
erop vertrouwen waar voor ons geld
te krijgen”, aldus Persoon. In deze kwam AB met een amendement.
De functie van de accountmanager
acht de fractie van groot belang, er
zijn hoge verwachtingen van deze persoon, maar om nou gelijk dit
bedrag van 118.000 euro vier jaar in
de begroting op te nemen? Voorlopig eerst maar een jaar en dan opnieuw een afweging maken, zo luidde het besluit in het amendement.
Het college raadde dit af, maar AB
kreeg bijval van de VVD (buitenge-

woon goed), PACT (overwegingen
zijn niet de onze, maar we zijn wel
voor) en HAC (bang voor wachtgeld). Het CDA schaarde zich achter het college, tegen. Aangenomen
dus dit amendement.
Jerommeke Nobelix
Jan Bouwmeester van de VVD had
even een beetje moeite met de nieuwe microfoons, maar bracht daarna een enigszins cynisch, maar wel
grappig verhaal in de taal van Asterix en Obelix. Jerommeke Nobelix
in gesprek met zijn kornuiten over
koopzondagen, woningen voor de
middenklasse, onderhoud van het
groen en het invoeren van precarioheffing. Allemaal zaken waar de
partij ‘Verbetering Voor Dorpsgenoten’ (VVD) zich hard voor had gemaakt en waarmee deze partij wel
eens veel stemmers zou kunnen
gaan winnen tijdens de verkiezingen. Nobel reageerde na de laatste woorden, “en we leefden nog
lang en gelukkig in Aalsmeer”, direct. “Ik als oud-stripfanaat vond het
een prachtig mooi verhaal.” Daarna
was het woord aan PACT of zoals in
het verhaal van de VVD ‘Partij van
de Andere Communicatie en Tergende vragen’, genoemd. Het CDA
was vertaald in ‘Charitatieve Druk
op Allemaal’ en AB in ‘Aalsmeerse Bofkonten’. Fractievoorzitter Ronald Fransen was heel wat minder tevreden over de programmabegroting. “PACT heeft moeite met
de boekhoudkundige insteek van dit
college. Dit college voert het beleid
uit wat de gemeente Amstelveen
voorkauwt. Er is geen eigen beleid
meer.” Flink uitgehaald werd over
duurzaamheid. “Daar doet dit colle-

Actieagenda Schiphol
Zwaar teleurgesteld gaf PACT aan
te zijn over de houding van het college ten opzichte van Schiphol. De
fractie pleitte voor een actieagenda
Schiphol, die moet gaan zorgen voor
een betere verdeling van de lusten
en de lasten. De fractie werd min of
meer in deze direct op haar wenken
bediend. In een antwoord gaf wethouder Robert-Jan van Duijn aan
een actieagenda te willen gaan samenstellen, samen met de gemeenteraad en inwoners. Vertrouwen gaf
PACT te hebben in de financiën. “Er
ligt nu een sluitende meerjaren-begroting. De begroting is inhoudelijk
niet de onze, maar is wel een goede vertaling van datgene wat in de
lentenota is vastgesteld. Wij zullen
dus voor de begroting stemmen.”
Fransen eindigde met een compliment naar allen over de verbeterde
bestuurscultuur. “Het gaat gewoon
wel lekker zo.”
Dromen en nachtmerries
In dromenland gingen de toehoorders daarna met Marijn Schoo van
HAC. Hij droomde van een wethouder die het als een leeuw opneemt
tegen Schiphol, over recreëren zonder boot, over een mooie winkelstand. De droom ging over in een
nachtmerrie wegens geluidsoverlast
in de nacht en het moeten wijken
van groen voor nieuwbouw. De laatste droom ging over een fatsoenlijke openbaar vervoersverbindingen. “Helaas zijn dromen bedrog.”
De behandeling van de begroting
in tweede termijn verliep snel. Nagenoeg geen op- of aanmerkingen
meer. Een dingetje nog, het amendement van CDA en VVD over vervanging van het tweede kunstgrasveld van korfbalvereniging VZOD.
Voorstel is om deze renovatie niet
in 2018 uit te voeren, maar te verschuiven naar 2017 omdat het veld
momenteel al in onvoldoende staat
is. PACT gaf aan informatie te missen, hoezo twijfel over de gedane
veldkeuring? Geen twijfel, maar een
inschattingsfout. Daarna: unaniem
aangenomen. Het veld van VZOD
gaat volgend jaar onder handen genomen worden.
Aan de slag
In een derde termijn hadden de
fracties geen behoefte meer. En dat
was maar goed ook, het geluidssysteem sloeg enigszins op hol. Aan
de kant waar de AB-leden en een
deel van de CDA-fractie zit sprongen spontaan alle lampjes van de
nieuwe microfoons aan. Nu al oververmoeid of was het een ‘grapje’
van de oppositie? Wat restte was de
raad vragen of de begroting vastgesteld kon worden. Unaniem: Ja. Het
college en alle ambtenaren kunnen
aan de slag!

Vanuit Aalsmeer: Gefeliciteerd

Jobke Vonk burgemeester
in Halderberge!
Aalsmeer - Van 1 juni 2013 tot 1
mei 2015 is Jobke Vonk-Vedder burgemeester van Aalsmeer geweest.
Een korte periode, die alles te maken had met de politieke strubbelingen na de verkiezingen. Het
deed Jobke besluiten het voor gezien te houden in Aalsmeer en ruimte te maken voor een nieuwe burgemeester. Tijdens haar afscheidsreceptie op 21 mei kreeg zij van de vele aanwezigen een staande en lange ovatie. “Aalsmeer is een geweldig
dorp met geweldige inwoners. Het is
goed zo”, sprak zij tijdens haar afscheid. En emotioneel afscheid. Na
nog geen twee jaar zag Jobke haar
droom om ooit burgemeester te
worden uiteenspatten. Haar ambt in
Aalsmeer heeft zij vol energie vervuld en daar was enorme waardering voor van zowel inwoners als
het bedrijfsleven. “Je was een echte teamplayer. Je hield het college
in harmonie, de enige vrouw in het
bokkenhok”, zo sprak wethouder Ad
Verburg tijdens haar afscheid. En:

“We wensen je veel goeds en een
mooie toekomst.”
En in deze is fijn nieuws te melden. Jobke Vonk-Vedder heeft haar
droom niet opgegeven. Ze gaat aan
de slag als burgemeester in de gemeente Halderberge. De 52 jarige
Vonk (CDA) volgt Giel Janssen op.
Geweldig! Tijdens de begrotingsvergadering gisteren, donderdag
3 november, gonsde het door de
raadskelder heen. “Heb je het laatste nieuws al gehoord? Jobke wordt
burgemeester in Halderberge, ligt in
Noord-Brabant.”
Het officiële persbericht van de gemeente Halderberge: “De gemeenteraad van Halderberge heeft donderdagavond 3 november mevrouw
drs. Jobke Vonk-Vedder voorgedragen als nieuwe burgemeester van
Halderberge. De Vertrouwenscommissie omschrijft Jobke Vonk-Vedder (CDA) als een authentieke en
representatieve persoonlijkheid met
ruime bestuurlijke ervaring. Zij beschikt over sterke communicatieve

sel. Omdat de val op grote hoogte
was gebeurd, heeft de brandweer
met de hoogwerker van de collega’s
van Kennemerland assistentie verleend. De gewonde man is op het
dak op een brancard gelegd en vervolgens voorzichtig naar beneden
getakeld. Hier stonden de ambulancebroeders klaar om de onfortuinlijke bouwvakker in de ambulance te
dragen en naar het ziekenhuis te rijden. Uiteraard wordt een onderzoek
ingesteld naar de exacte oorzaak
van de valpartij. De Arbo-dienst is
op de hoogte gebracht.
Het verkeer was tijdens de afzetting
best ietwat de weg kwijt. Er werd
gezocht naar in- en uitroutes naar
en van het Centrum. De hoogwer-

Kudelstaart - Op vrijdag 4 november rond middernacht heeft
de politie enkele telefoontjes gekregen van inwoners dat er vuurwerk werd afgestoken in de
Proosdijstraat. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan, maar de
daders waren al gevlogen. Vuurwerk afsteken mag alleen met
oud en nieuw. Met name dieren
zijn bang van de harde klappen.
In Uithoorn heeft de politie begin
november een behoorlijke hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. De cobra’s, nitraten en onder andere vlinderbommen werden aangetroffen in een
box in Uithoorn. De eigenaar is
aangehouden en zal zich moeten verantwoorden bij de rechter.
Vuurwerk wordt altijd in beslag
genomen en de eigenaars krijgen
een bekeuring. Overlast van vuurwerk? Blijf bellen, de politie is actief in deze: 0900-8844.

Betaling met vals
biljet 50 euro!
Aalsmeer - Op dinsdag 8 november in de middag heeft een
man in het Centrum bij winkels
geprobeerd vals geld te wisselen. De man kocht iets van weinig waarde en betaalde hiervoor
met een briefje van vijftig euro.
Dat het biljet vals was, is gelukkig snel ontdekt. De politie is op
de hoogte gebracht en agenten
zijn direct naar het Centrum gegaan. De ‘valse wisselaar’ heeft
mogelijk onraad geroken. Bij de
komst van de politie had hij al
de benen genomen. De ondernemers in het Centrum waren alert.
Onderling waarschuwden zij elkaar via facebook en twitter. Natuurlijk is het mogelijk dat de man
vandaag of morgen opnieuw gaat
proberen zijn valse biljet te verzilveren. Daarom, ondernemers blijf
scherp: Haal ieder briefje van vijftig euro door de scanner!

Fietsen gestolen
Kudelstaart - Op donderdag 3
november is tussen half twaalf in
de ochtend en tien uur ‘s avonds
een fiets gestolen vanaf de bushalte langs de Mijnsherenweg.
Het betreft een Giant Jill damesfiets waarvan het registratienummer eindigt op 877. Vanaf dezelfde locatie is tussen woensdag 2
en vrijdag 4 november nog een
fiets gestolen. Het registratienummer van deze Perres Plus damesfiets eindigt op 028. Mogelijk
zijn de diefstallen gezien. Getuigen worden verzocht contact op
te nemen met de politie via 09008844.

Onwel door te
weinig suiker

vaardigheden, heeft verstand van
zaken en voldoet in ruime mate aan
de bestuursstijl van ‘verbinder’. De
gemeenteraad is ervan overtuigd
in haar een benaderbare en gezaghebbende burgemeester te hebben
gevonden die open zal staan voor
de Halderbergse gemeenschap en
daaraan actief zal gaan deelnemen.
Mevrouw Vonk-Vedder is 52 jaar, is
gehuwd, heeft 2 kinderen en woont
in de gemeente De Ronde Venen.
Jobke Vonk-Vedder heeft veel ervaring in het openbaar bestuur.
Voor haar burgemeesterschap in
Aalsmeer was zij wethouder in Abcoude en lid van de Provinciale Sta-

ten van Utrecht. Het streven is om
Jobke Vonk-Vedder op 13 december
tijdens een buitengewone raadsvergadering te installeren als burgemeester.” De gemeente Halderberge heeft een oppervlakte van circa
7.500 hectare en bestaat uit de kernen Bosschenhoofd, Hoeven, Oud
Gastel, Oudenbosch en Stampersgat. In totaal heeft de gemeente
29.541 inwoners. Grootste plaats is
Oudenbosch met 12.426 inwoners.
Natuurlijk felicitaties voor Jobke
vanuit Aalsmeer: “Goed om te horen. Doe je best, je kunt het! Hartelijk gefeliciteerd met deze nieuwe
droombaan.”

Valpartij op grote hoogte
Aalsmeer - Brandweerauto’s en
politiewagens in het Centrum, de
Van Cleeffkade afgezet. Wat is er
aan de hand? Zoals waarschijnlijk
wel bekend vinden renovatiewerkzaamheden plaats aan het gemeentehuis. Tijdens deze ‘klus’ is woensdagmiddag 2 november rond één
uur in de middag een bouwvakker
van een steiger op het dak gevallen. De man belandde op een lager
gedeelte, gelukkig niet in de sloot.
Maar, een val van een slordige dertig meter is toch niet niks. De schilder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Het slachtoffer heeft waarschijnlijk
een been gebroken. Wellicht dankzij de helm gelukkig geen hoofdlet-

Weer overlast
door vuurwerk

Aalsmeer - Op zondag 6 november om zeven uur in de ochtend
zijn de hulpdiensten gevraagd
naar Schoorsteen te gaan. Een
bewoonster zou onwel geworden
zijn. De vrouw werd op de bank
aangetroffen door een familielid,
agenten en medewerkers van de
ambulance. De bewoonster bleek
problemen te hebben met haar
suikerniveau. Ze kon ter plaatse geholpen worden. Een bezoek
aan het ziekenhuis bleek niet nodig.

Jongens nemen
croissants mee
Aalsmeer - Op maandag 7 november zijn twee dertienjarige jongens aangehouden voor
winkeldiefstal. Uit een winkel in
de Ophelialaan hadden de twee
croissants meegenomen zonder deze af te rekenen. De jongens uit Aalsmeer en Hoofddorp
werden rond half vijf in de middag meegenomen door agenten
voor verhoor. Om half tien in de
avond zijn ze heen gezonden. Ze
krijgen waarschijnlijk een taakstraf via Halt.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

ker was neergezet tussen de Marktstraat en de Seringenstraat, zodat
beide straten alternatieven boden

om toch de weg te kunnen vervolgen.
Foto: Marco Carels

Naar ziekenhuis
na reanimatie
Aalsmeer - Op donderdag 27
oktober om tien voor half zeven in
de avond zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een onwel geworden persoon in de Ophelialaan.
Een 92 jarige vrouw was niet lekker geworden op het moment dat
ze iets naar buiten wilde brengen. De politie, leden van het reanimatieteam en de ambulancemedewerkers troffen de bewoonster al zittend in een stoel aan.
Ze was wel aanspreekbaar, maar
werd even later weer helemaal
niet goed. Er is reanimatie toegepast. De bewoonster kon uiteindelijk met hartslag naar het VU
ziekenhuis vervoerd worden. Hoe
lang de vrouw in de stoel gezeten heeft, is niet bekend. Wel enkele uren wordt gedacht. Agenten troffen op het fornuis een pan
aan met zwart geblakerd vlees.
Longontsteking
Op zondag 30 oktober rond 12.00
uur moesten de hulpdiensten opnieuw in actie komen. Dit keer
was een 90 jarige man in het Tartinihof onwel geworden. De man
had eerder last gehad van hartfalen. Hij bleek echter een beginnende longontsteking te hebben.
De patiënt is per ambulance naar
het Amstelland ziekenhuis gebracht.
Hartproblemen in tennishal
En maandag 31 oktober ging
weer de alarmbel. Om kwart over
negen in de avond was in de hal
in de Beethovenlaan een 62 jarige
man uit Mijdrecht in elkaar gezakt
tijdens het tennissen. Zijn tennismaat wist direct wat te doen, zijn
vriend had al langer hartproblemen. De man is gaan reanimeren.
Een medewerker van het reanimatieteam heeft de taak vervolgens overgenomen. Een succesvolle actie, de man uit Mijdrecht
is met hartslag naar het AMC gebracht.

Naar ziekenhuis
na aanrijding
Kudelstaart - Dinsdag 8 november rond kwart voor negen in de
ochtend heeft een aanrijding met
letsel plaatsgevonden op de Bilderdammerweg. Een 80 jarige inwoner reed vanaf de Gravin
Aleidstraat naar de Graaf Willemlaan om richting de Bilderdammerweg te gaan. De bestuurder is
hier frontaal in botsing gekomen
met de bus van Connexxion. Hij is
met onbekend letsel naar ziekenhuis Amstelland vervoerd. De auto van de 80 jarige had forse blikschade en een afgebroken linker
voorwiel. De chauffeur en de passagiers in de bus kwamen met de
schrik vrij. De politie doet onderzoek naar de exacte oorzaak van
het ongeval.

Gestolen fiets
snel retour
Aalsmeer - Op woensdag 2 november is een Cortina U4 fiets
gestolen bij de bushalte aan de
Aalsmeerderweg. Lang heeft de
eigenaar niet zonder vervoermiddel gezeten. De fiets is op vrijdag 4 november teruggevonden
in de kelder van een lege woning
aan de Machineweg. Een huurster ging nog even de post halen
en trof allerlei voor haar vreemde
goederen aan. In de kelder stond
de Cortina fiets en er lag een behoorlijke hoeveelheid koper. De
politie is gevraagd om te komen.
Er loopt een onderzoek. Via, via
is de eigenaar van de fiets getraceerd en inmiddels heeft hij zijn
rijwiel weer terug.

Woninginbraak
via bovenraam
Aalsmeer - Op zaterdag 5 november is waarschijnlijk tussen
zes en zeven uur in de avond ingebroken in een woning in de
Koolwitjesstraat. Buren hebben
rond half zeven gebonk gehoord
in het huis. Zij dachten dat het de
bewoners zelf waren. Via de achterzijde hebben de dieven zich
toegang tot de woning verschaft.
Mogelijk via de schutting is binnen geklommen door een raam
op de eerste etage. De gehele bovenverdieping is doorzocht.
Op de begane grond zijn de inbrekers niet geweest. De politie
heeft na de melding direct burgernet ingeschakeld, 83 deelnemers reageerden, maar de dieven
zijn niet meer gezien. Nog niet
bekend is wat de inbrekers gestolen hebben.
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Wethouder Gertjan van der Hoeven met directeur Daphne Janson van de Aalsmeerse bibliotheek.

Rol van bibliotheek verandert door digitalisering

Bieb moet plek worden waar
mensen elkaar ontmoeten
Aalsmeer - De bibliotheek van
Aalsmeer slaat een nieuwe weg in.
De bieb gaat de inwoners er de komende jaren nóg meer bij betrekken, van jong tot oud en van werkenden tot werkzoekenden. Onder
leiding van de nieuwe bibliotheekdirecteur Daphne Janson en met
bevlogen steun van cultuur wethouder Gertjan van der Hoeven zal de
bibliotheek deel uitmaken van ‘de
huiskamer van Aalsmeer’ die midden in de samenleving staat. Daphne Janson (48) is sinds 1 oktober de
nieuwe directeur van de Aalsmeerse bieb, maar het gebouw aan de
Marktstraat is absoluut geen onbekend terrein voor haar. Ze werkt
er al sinds 2001 en was onder meer
verantwoordelijk voor de collectie
van ruim 33.000 boeken en het culturele programma. Na een korte tijd
als adjunct-directeur geeft ze nu leiding aan de bibliotheek. “Het is een
dynamische organisatie die sterk in
ontwikkeling is en midden in de samenleving staat. Het is een prachtige uitdaging om daar leiding aan
te mogen geven”, vertelt Janson in

iranda’
s
m
Momenten

Oma

Aalsmeer - “Ben je al bij oma geweest?”- “Fiets je even bij haar
langs uit school?”- “Hoe lang is het
geleden dat je bij oma was?” Zomaar wat vragen die mijn moeder
regelmatig aan mij stelde in mijn
tienerjaren. Dat vond ik maar gezeur, want ik had het natuurlijk druk
met al mijn puberbezigheden. Toen
opa nog leefde kwamen die vragen helemaal niet. Oma had immers
opa. Maar toen die er op zijn negenenzeventigste tussenuit piepte
was oma ‘alleen’. Ik was op dat moment dertien en mocht een tijdje logeren bij mijn grootmoeder, omdat
ze dat gezellig vond. Dan lagen we
samen in het grote bed. Ik op het
plekkie van opa in de koude slaapkamer, er stond slechts een oud kacheltje, met de elektrische deken op
tien. Als mijn ouders samen met vakantie gingen in de winter sliep ik
ook steevast bij oma. Dan wel op
mijn ‘eigen’ kamer. De enige extra slaapkamer in het knusse huisje in Aalsmeer. Die vakanties waren
hooguit twee weken aaneengesloten per jaar, maar het lijkt in mijn
herinnering veel langer. Voor mijn
gevoel was het máánden! Door het
jaar heen kwam ik ook regelmatig
bij haar op visite. Dan deden we altijd een spelletje scrabble (ik weet
nu waar mijn verslaving aan Wordfeud vandaan komt), dronken thee
met een wolkje melk en knabbelde ik aan mijn ‘likkoekje’ van Verkade uit de grote trommel. Soms
mocht ik stiekem een glaasje advocaat met een beetje slagroom.
Oma deed dat dan in een piepklein
bol glaasje met daarin een minilepeltje en dat smikkelde ik dan lekker op. De zelfgemaakt ‘Boerenjongens’ uit de kelder heb ik nooit mogen proeven. “Nee, daar zat ‘veelsteveel’ alcohol in!” vond oma. Als ik
wegging kreeg ik altijd een dropje
uit de snoeppot uit de glazen kast.
Een bruin beertje.. (die dingen liggen allang niet meer in de schappen van de supermarkt) en als ik
wegfietste zwaaide oma mij na tot
aan de hoek van de straat. Heerlijke herinneringen. Het gekke is dus
dat ik altijd dacht dat ik wel genoeg

het gemeentehuis, waar ze samen
met wethouder Van der Hoeven de
nieuwe gemeentelijke bibliotheekvisie tot 2025 uit de doeken doet.
Zelf leest ze graag, en het liefst elke
dag. “Lezen is een reflectie naar een
andere wereld. Veel boeken leen ik
in mijn eigen bibliotheek. Het laatste boek wat ik geleend heb, is het
e-book ‘Het groene glas’ van de
Zweedse schrijver Torgny Lindgren.”
Maar de bibliotheek is inmiddels
veel meer dan een plek waar je alleen maar een boek leent. “We zetten ons in voor het aanwakkeren
van leesplezier en het bijbrengen
van digitale vaardigheden en mediawijsheid”, zegt Janson. “Vroeger
waren we gericht op de collectie,
nu op educatie en programmering.”
Zo spant de bibliotheek zich in om
laaggeletterdheid aan te pakken. De
vrijwilligers van het Taalpunt helpen
mensen met alle taalvragen. Scholen en leerkrachten krijgen hulp en
ondersteuning bij de leesbevordering, maar kinderen wordt ook verteld dat ze niet alles moeten geloven
wat op internet staat.
bij mijn oma op visite kwam. Maar
blijkbaar niet vaak genoeg. Dat vertelde ze dan weer klagend aan haar
dochter. “Ik heb Miran al in geen
wéken gezien.” Moet ze regelmatig
verzucht hebben. En dan kreeg ik
op mijn beurt een standje van mijn
moeder. “Ga toch eens vaker naar je
oma joh. Ze zit de hele dag alleen.”
Nu begrijp ik zoveel meer hoe dat
voor oma gevoeld moet hebben. Wij,
ze had nóg vier kleinkinderen die in
haar ogen te weinig hun gezicht lieten zien, waren bezig met huiswerk,
vriendjes, uitgaan en andere zaken,
maar zíj zat thuis en sleet haar dagen met handwerken en een beetje televisiekijken. Nederland 1, 2 en
3. Het grappige was wel dat als wij
’s avonds langskwamen, het soms
niet zo goed uitkwam, want dan
was Sonja’s Goed nieuws show op
of een andere programma dat oma
wilde volgen. ’s Middags was beter.. Ja, onder haar condities hoor.
Oma was heus niet zielig! En daar zit
hem dus de kneep. Mensen die alleen zijn, zijn helemaal niet zielig, al
hakt die eenzaamheid er toch soms
flink in. Dan is het des te leuker als
er eens iemand een kop thee komt
drinken (oké, die mag zonder melk)
en een praatje komt maken. Al zou
het maar een uurtje in de week zijn.
Een uurtje! Ik heb best een beetje
spijt dat ik daar vroeger een paar
weken overheen liet gaan. Het had
zeker frequenter gekund. Ik besefte
het niet. Maar goed, daar heb ik nu
mijn zoon voor: “Ga toch eens wat
vaker bij oma een bakkie doen joh.
Kleine moeite, groot plezier.” Ik betrap mij regelmatig op het gezeur
richting mijn puber. “Oma, heeft
opa nog, mam!” antwoordt hij dan.
En, inderdaad, ze hebben gelukkig
elkaar nog. Ik moet er niet aan denken.. Toch blijven mijn kind en zijn
grootouders meer op de hoogte van
elkaars levens; ze hebben kunnen
allemaal appen. Ja, ook mijn vijfenzeventigjarige moeder en mijn tachtigjarige paps. Leve de moderne tijd!
Alhoewel: Mijn moeder belde laatst:
“Ik heb geappt, maar hij reageert
al dágen niet…” Zucht.. “Jochie, ga
nou toch even bij oma langs!”
Voor degenen die ook eens een
kop thee wil drinken of een praatje wil maken met iemand die daar
behoefte aan heeft, kijk eens op
www.achtzaam.nl Deze fantastische
stichting, die een dierbare vriendin
van mij met ziel en zaligheid heeft
opgezet, doet zoveel goeds voor de
eenzamen onder ons!
Miranda Gommans

Educatieve ontmoeting
“De groeiende digitalisering van
de samenleving is een van de uitdagingen voor de bibliotheek”, zegt
Gertjan van der Hoeven. “Hierdoor
verandert de rol van de bieb. Jonge mensen doen tegenwoordig bijna alles online en het digitale lezen wordt steeds normaler. Als je
met name jongeren naar de bieb
wilt krijgen, moet er een aansporing zijn.” Het streven is van de bibliotheek ‘een centrum voor educatieve ontmoeting’ te maken. Het liefst
wil de gemeente daarvoor De Oude Veiling verbouwen, waar in de
uitbouw de bibliotheek is gevestigd. De gemeente heeft het pand
vorig jaar gekocht en heeft er samen met maatschappelijke partners een plan voor ontwikkeld. Begin 2017 zal het college het voorstel
ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen. Van der Hoeven:

“Het idee is om daar ‘de huiskamer
van Aalsmeer’ van te maken, met
als leidmotief dat iedereen meedoet. Het maakt niet uit of je jong of
oud bent of een handicap of beperking hebt. Het is een plek die is gericht op educatie, ontplooiing, ontmoeting en cultuur.’’
Het gebouw, nu nog opgeknipt in
verschillende delen, zou daarvoor
vanaf 1 januari 2018 één geheel
moeten vormen. De wens is dat er
naast de bibliotheek een grand café
is waar mensen kunnen lunchen of
taart kunnen eten. Ook een bakkerij
maakt deel uit van het plan, vertelt
Van der Hoeven. “In de bediening
en bij de bakkerij willen we mensen laten werken van Ons Tweede Thuis, de organisatie voor mensen met een beperking die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Ik hoop dat zij straks ook een werkplek vinden in de bibliotheek.”
Niet in de laatste plaats wil de gemeente werkenden en studenten
naar de bibliotheek trekken om elkaar te ontmoeten, werkoverleg te
hebben, te studeren of kennis te
vergaren. “Waar verschillende generaties elkaar ontmoeten”, aldus
de wethouder. “Het zou fantastisch
zijn als oudere mensen, die komen
voor een high tea, aan jongeren
kunnen vragen hoe een iPad werkt.”
Opening op zondag
Om aan de functie van ontmoetingscentrum te voldoen, kijkt de bibliotheek naar ruimere openingstijden. Zo wordt een opening op
zondag onderzocht. De bibliotheek
gaat daarnaast ‘selfservice-uren’
instellen, vertelt directeur Janson.
“Tijdens deze uren is er geen personeel, maar zijn er vrijwilligers die je
welkom heten. Ik wil dat de bibliotheek van Aalsmeer zoveel mogelijk
wordt benut. Het is eigenlijk zonde
als ie dicht is.” Bijna een kwart van
de Aalsmeerders is nu lid van de bibliotheek. Met de plannen in het
verschiet is de hoop dat het ledenaantal groeit. Van der Hoeven: “Ik
wil graag onderzoeken of we een
lidmaatschap bij de Aalsmeerpas
– onze regeling voor minima – zouden kunnen onder brengen. Als je
wilt lezen en je hebt weinig geld, is
de bibliotheek een interessante optie. Voor de prijs van twee boeken
heb je een jaarabonnement.’’
Door Eric Wendel

Van links naar rechts: Mischa Veeken (verpleegkundige), Alexandra Padt (gynaecoloog), vader van Lola, Anna Noordervliet (verloskundige), moeder van
Lola met Lola en Ida Zwaan. Niet op de foto Yvette van Male van verloskundigenpraktijk Astrid Limburg uit Amsterdam.

1000e Baby in Amstelland
Amstelveen - Zaterdagmiddag 5
november om precies 17.24 uur is
in het Geboortecentrum van Ziekenhuis Amstelland de 1000e baby
van 2016 geboren. Niet alleen voor
de kersverse ouders van de kleine
Lola uit Amsterdam, maar ook voor
Ziekenhuis Amstelland een feestelijk moment. De ouders van Lola zijn
dolgelukkig met de geboorte van
hun dochtertje. Dezelfde middag
nog kwam Ida Zwaan, manager van
het Vrouw & Kind centrum, ze feliciteren. Ze werden verrast met champagne en taart én een verrassingspakket voor moeder en baby. Ook
het team van verloskundigen, gynaecoloog en kraamverpleegkundigen genoten van de traktaties.
Groei
De 1000ste baby is dit jaar ruim
twee maanden vroeger geboren

dan in 2015. Er is een grote groei in
het aantal aanstaande moeders (en
vaders) die het ziekenhuis weten te
vinden. Daarom wordt per 1 januari 2017 het geboortecentrum uitgebreid van vier naar zes verloskamers. Ook worden de voorzieningen
uitgebreid en is het straks mogelijk
in bad te bevallen. Daarnaast wordt
er op alle kamers lachgas aangeboden en wordt er speciale aandacht
besteed aan life style.
Voorlichtingsbijeenkomst
Meer weten over bevallen in Ziekenhuis Amstelland? Elke maand
organiseert de afdeling Verloskunde
een bijeenkomst waar toekomstige
ouders worden voorbereid op bevallen in het ziekenhuis. De eerstvolgende bijeenkomst is op 13 december. Meer info en aanmelden kan via
www.ziekenhuisamstelland.nl.

Gezellige wintermarkt in
Rozenholm en Aelsmeer
Aalsmeer - Gezelligheid en ontmoeting, dat is wat de Wintermarkt
in Verpleeghuis Rozenholm aantrekkelijk maakt! Kom daarom op zaterdag 19 november naar de Wintermarkt waar alle ingrediënten aanwezig zijn om december inkopen te
doen. Er staan kramen met een grote
variatie aan cadeau- en winterartikelen, decoraties en tweedehands boeken. In de kraam van Korenmolen
De Leeuw kan ambachtelijk meel,
bloem, diverse mixen en andere bakproducten gekocht worden. Kortom, het basisrecept voor een sfeervolle wintermarkt. In wintercafé De
Violier wordt koffie, thee, of warme

chocolademelk met wat lekkers erbij
geserveerd. Doe mee aan het enveloppen- en raadspel waarvan de opbrengst ten goede komt aan de bewoners. Met dit geld en de opbrengst
van de Wintermarkt wil de organisatie de bewoners een bijdrage aanbieden voor de jaarlijkse boottocht.
Dus, mooie prijzen winnen en bijdragen aan het goede doel! Nog een reden om de Wintermarkt te bezoeken
op zaterdag 19 november van 1.00
tot 16.00 uur. En deze is niet alleen
in Verpleeghuis Rozenholm. Ook bij
de buren van Zorgcentrum Aelsmeer
is deze dag een wintermarkt. Ingang
aan het Molenpad 2.

Ron Leegwater van het Vrijdagavondcafé met André van Duin.

Politiek debat wordt hervat

Sinterklaas en André van
Duin bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Na een periode van
rust op het vlak van politieke achtergrond programma’s bij Radio
Aalsmeer wordt vanavond, donderdag 10 november, om 20.00 uur bij
Radio Aalsmeer het debat hervat. In
de studio zijn Tom Verlaan (CDA),
Helma Persoon (AB) en Ronald
Fransen (PACT) te gast. De begroting 2017 zal centraal staan. De politici worden uitgenodigd hun visie
te geven over deze begroting en wat
dat betekent voor de inwoners van
Aalsmeer. Programmamakers zijn
Cees Wijnen en Sem van Hest en
vanaf heden is de jonge politicoloog
Erik Kreike een nieuwe versterking
in het team van ‘Radio Aalsmeer Politiek’ (RAP).
‘Let’s Go’ belt met Sinterklaas
Het programma ‘Let’s Go’ heeft het
druk met feestjes de laatste tijd. Vrijdag is het Sint Maarten. Kom jij tussen 18.00 en 19.00 uur met je lampion langs in de studio? Kim, Laurens
en Joey hebben daar ook snoepgoed voor je klaarliggen. Je hoeft
niet eens een liedje te zingen, je
mag juist een liedje op de radio aanvragen. Verder kun je luisteren naar
Kim die afgelopen week langs ging
bij leerlingen van de Taalklas. Zij zijn
net in Nederland komen wonen en
in deze klas leren ze lezen, schrijven en praten. Wat vinden zij van de
Nederlandse taal? Verder belt Kim
met Sinterklaas. Hoe gaat het onderweg? Zaterdag komen ze aan in
Aalsmeer en dit is ook bij de lokale
omroep te volgen.
Interview André van Duin
Ron Leegwater heeft vrijdag een
interview met de naar zijn zeggen
leukste BN’er die er bestaat. Hij
interviewde afgelopen week André van Duin over diens kijkcijferhit ‘Heel Holland Bakt’ en over diens
nieuwe CD ‘Van Duin zingt Sonneveld’. Verder spraken ze over een
nieuw kinderboek met de komiek,
zanger en presentator in de hoofdrol en de toekomstplannen van André van Duin, die in februari 70 jaar
wordt. ‘Vrijdagavondcafé’ staat ditmaal volledig in het teken van muziek, eens in de maand is het namelijk ‘Ron’s Vrijdagavond Muziekcafé’.
Dat betekent naast hits van nu, ook
nummers uit de jaren tachtig en negentig. Tenslotte nog een interview
met de Guilty Pleasures band, die
zaterdag 12 november gaat optreden in De Oude Veiling, en met de
Kudelstaartse zanger Rick van der
Kroon, die zaterdag in het Westeinder Paviljoen live van zich gaat laten horen.
Sem terug naar de sixties
De jaren zestig hebben enorm veel
muziek geleverd die heden ten dage
niet meer overal te horen is. Gelukkig heeft Radio Aalsmeer program-

mamaker Sem van Hest. Zaterdag
gaat Sem helemaal op in de sixties.
Uit ruim 100 hits die de Sound of de
Sixties vormen zal hij weer een verrassende keuze maken. Van Roy Orbison, Nat King Cole en The Beatles naar Shirley Bassey of Timi Yuro.
Kortom, weer een paar mooie uren
om de zaterdag te beginnen.
Radio Piet
Sinterklaas komt aanstaande zaterdag weer in Aalsmeer aan. Een
jaarlijkse happening waar Radio
Aalsmeer natuurlijk bij aanwezig
is, zodat de thuisblijvers niets hoeven te missen. Welke Pieten neemt
de Sint dit jaar mee? Welke problemen heeft Sinterklaas onderweg ervaren? Allemaal te horen van een
heuse Radio Piet en een razende
reporter die ter plekke aanwezig is.
Daarnaast zal het ‘Weekend Magazine’ live vanaf het Molenplein uitzenden en in het teken staan van de
intocht. Ook op Radio Aalsmeer een
warm welkom voor Sinterklaas, zaterdag tussen 14.00 en 17.00.
Twittericoon Marnix Pauwels
Komende maandag heeft ‘Uur van
Puur’ niemand minder dan Marnix
Pauwels te gast. Twittericoon, TedX-spreker en auteur van het succesboek ‘Vrij’. Exclusief voor Radio
Aalsmeer vertelt hij over zijn nieuwste boek ‘Leg dat #@!ding nou ’ns
weg!’ Het boek gaat natuurlijk over
wie de baas is, je smartphone of jijzelf? Wat doet Facebook en andere apps met je brein? Een goed gesprek over het handigste boekje
over dé verslaving van deze tijd!
Ophelialaan ‘Downtown’
‘Door de Mangel’ is dé talkshow op
Radio Aalsmeer. Iedere week staat
er een Aalsmeerder of Kudelstaarter
centraal in het door broer en zus Elbert en Mylène Huijts gepresenteerde programma. Afgelopen maandag
was kledingwinkel eigenaresse Ingrid Kranenburg te gast. Kranenburg had ook een primeur te melden in de maandagse talkshow: op
18 maart zal de Ophelialaan veranderen in ‘Downtown’. Alle winkels
zullen een wens van iemand met
het Downsyndroom in vervulling laten gaan en daarmee ook geld verzamelen voor het goede doel.
Natuurlijk heeft Kranenburg een
nieuwe gast voor de volgende uitzending. Zij geeft het stokje door
aan Richard Zethof. Ingrid wil graag
van hem weten of het leven met een
kind met Down anders is. Het antwoord daarop komende maandag
om 19.00 uur.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op
de kabel, digitaal radiokanaal 868
(Caiway) en via de nieuwe website www.radioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter en Facebook.

Lions Ophelia voor Het Vergeten Kind

Overdekte kerstmarkt op
de Historische Tuin
Aalsmeer - De bomen zijn bijna kaal, de temperatuur begint te
zakken en de donkere dagen voor
de kerst zijn aangebroken. Binnen
is het gezellig en de kaarsen worden ontstoken. Kortom, Kerstmis
is in aantocht! Alle reden om voorbereidingen te treffen voor dit fijne familiefeest. Kom daarom op zaterdag 10 december naar de kerstmarkt op de Historische Tuin waar
alle ingrediënten aanwezig zijn om
kerst inkopen te doen en kerstsfeer
te proeven. De dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia organiseren
net als vorig jaar in samenwerking
met de Historische Tuin en Het Tuinhuis een sfeervolle kerstmarkt. Deze kerstmarkt heeft een unieke setting. De tuin is volledig gehuld in
kerstsfeer en is het stralend middelpunt van het Centrum. In de grotendeels overdekte ruimtes van de Historische Tuin en de boerderij zullen
kramen te vinden zijn op het gebied

van onder andere keramiek, lifestyle,
speelgoed en bijzondere (kerst)cadeaus. De kerstmarkt wordt opgeluisterd met optredens van diverse
koren, waaronder kinderkoor de Kudelkwetters. In het kerstcafé en op
de kerstmarkt kan genoten worden
van glühwein, chocolademelk, oliebollen en pannenkoeken. Voor de
kinderen zijn er leuke activiteiten.
Restaurant Het Tuinhuis heeft op
het menu heerlijke hapjes en drankjes staan. De toegang is gratis. Ingang van de kerstmarkt, die plaatsvindt van 10.00 tot 18.00 uur, is via
het Praamplein of de Uiterweg. Lionsclub Aalsmeer Ophelia heeft ervoor gekozen om de opbrengst, van
onder andere de kraamverhuur, verkoop van versnaperingen en wijn
ten gunste te laten komen van de
Stichting Het Vergeten Kind. Er zijn
nog enkele kramen te huur. Interesse? Stuur dan een mail naar lionskerstmarkt@gmail.com.
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kinder- en jeugd
Groepen 7 van de Jozefschool

Actie Van Zaal Transport

Leerlingen halen flessen op
voor Gehandicaptensport
Aalsmeer - Beide groepen 7 van
de Jozefschool in Aalsmeer hielden
na een clinic (S)Cool on Wheels een
flesseninzamelingsactie voor het
Fonds Gehandicaptensport. Hiermee hebben zij geld opgehaald voor
sporters met een handicap. Alle gevers van de flessen, bedankt!
(S)Cool on Wheels
Op 31 oktober kregen beide groepen 7 een clinic (S)Cool on Wheels;
een voorlichtingsprogramma over
leven en sporten met een handicap
van Fonds Gehandicaptensport. Docent (S)Cool on Wheels, John van
der Meer, liet in de klassen filmpjes zien over het dagelijks leven
van mensen met een beperking en
vertelde hoe zij met hun beperkingen omgaan. In de gymzaal hebben de leerlingen bovendien zelf ervaren hoe het is om te sporten met
een beperking. De leerlingen vonden het leuk om in de rolstoel te rijden en rolstoelbasketbal te spelen.
Ze waren zichtbaar onder de indruk.
De jongens en meiden zijn aangezet
om te kijken naar wat ze zelf alle-

maal wel kunnen en hebben respect
gekregen voor doorzetters. De kinderen realiseren zich nu meer hoe
belangrijk het is dat iedereen kan
sporten. Zij probeerden dan ook zoveel mogelijk flessen in te zamelen
voor Fonds Gehandicaptensport,
want om sporten voor gehandicapten te kunnen faciliteren is geld nodig. Beide clinics werden financieel
mogelijk gemaakt door de Rabobank Foundation, zodat de hele opbrengst van de flesseninzamelingsactie naar sporters met een handicap gaat.
Fonds Gehandicaptensport
Fonds Gehandicaptensport zet zich
in om sport voor iedereen met een
handicap structureel mogelijk te
maken, het sportaanbod te verbeteren en te vergroten en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Dit doet zij samen met
haar 1%FairShare® partners, ambassadeurs, donateurs, supporters
en vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op fondsgehandicaptensport.nl

Leerlingen bewust maken
van dode hoek vrachtwagen

Hoera! De Wegwijzer mag
zich kanjerschool noemen
Aalsmeer - De afgelopen jaren
hebben de teamleden van basisschool De Wegwijzer een intensieve training gevolgd met betrekking
tot de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Door de hele school heen worden
kanjerlessen gegeven met als thema’s: Hoe zie ik mezelf, hoe voelt
een ander zich, luisteren, samenwerken en hoe ga ik om met pesten. Na jarenlang training mag ba-

sisschool De Wegwijzer zich nu dan
eindelijk kanjerschool noemen. Dit
is woensdag 2 november gevierd
met de onthulling van het bijbehorende kanjerbord. Deze werd onthuld door de oudste en de jongste
leerling. Na het zingen van het kanjerlied konden de ouders en verzorgers, onder genot van een kopje koffie, een kanjerles bijwonen. Dit
om zo zelf de kanjertraining te ervaren.

Wedstrijdzwemmen

Sohrab eerste bij jongens
Jeugd 2 bij IJsselcup

3D printer op De Graankorrel
Aalsmeer - Op donderdag 3 november is op basisschool De Graankorrel een 3D printer geïnstalleerd.
De kinderen van de school kunnen
niet wachten om aan de slag te gaan
met deze printer. De leerkrachten
van de school hebben een speciale training gevolgd, zodat zij de kin-

deren kunnen leren met de 3D printer te werken. Het eerste werkstukje
was een armband voor de conciërge. In de komende weken mogen
de kinderen zelf ontwerpen en printen. Een mooi stuk toepassing van
ICT op school is toegevoegd aan het
onderwijs op De Graankorrel.

Overvliegen Scouting Tiflo
Aalsmeer - Zaterdag 5 november
was het overvliegen van de speltakken bij Scouting Tiflo. Dit betekent
dat je een leeftijd hebt bereikt en
naar een hogere leeftijdsgroep gaat.
Tiflo maakt hier altijd en hele feestelijk dag van. Om 9.30 uur waren al-

le groepen en leiding aanwezig onder kerk om de dag te starten. Dit
gebeurt in diverse groepjes. Vervolgens werd op het Molenplein verzameld. Hier werden ijsblokjes gesmolten om samen met je groep een
zo hoog mogelijke toren te maken.
Uiteraard staat de hele dag in teken
van en met elkaar. Rond 13.00 uur
ging het dan echt gebeuren. Onder het toeziend oog van veel ouders gingen ze dan echt overvliegen. Je oude speltak zwaait je uit
en onder groot applaus word je welkom geheten in je nieuwe speltak.
Tiflo kan terugkijken op wederom
een geslaagde dag. Helaas moet
bekend gemaakt worden dat er dit
jaar geen Sint en Pieten ingehuurd
kunnen worden voor huisbezoeken.
Tiflo krijgt het dit jaar niet rond met
de vrijwilligers. Kijk op www.tiflo.nl
of de facebook site.

Aalsmeer - Elk jaar gaat een flinke Oceanus delegatie naar de IJsselcup en elk jaar regent het er persoonlijke records, ook dit jaar zijn er
door de dames en heren 59 tijden
aan gort gezwommen! De middag
begon met de 25 meter vrije slag
en dit jaar kwamen er heel wat ‘debutanten’ aan de start van de Minioren meisjes en jongens. Sophie
Reurings, Verena Timmer en Phaedra Molenwijk zette een goede tijd
neer, waar Charlotte Bentveld, Esmee Scheuer en Elise Schipper hun
inschrijftijd flink aanscherpten, de
toon was gezet en ook de minoren jongens waren er klaar voor.
Stijn Kleijn, Sjoerd Hansma, Sebastiaan Stassen, Kyann Elbaz en Floris van de Salm vlamden door het
bad heen, waarbij Kyann van de
Oceanus jongens de aller snelste tijd neerzette met 17,12 seconde. De dames begonnen met de
200 meter vrije slag. Chloe van Parera debuteerde met 3.08,06 en Mila van Duinhoven zag haar tijd met
23 seconde aangescherpt worden.
Ook Madelief Blesgraaf, Nina Bellaart, Danique Pannekoek, Romee
Veldt,Beau van Dommelen, Olivia
Schalekamp, Kaela Bien en Anouk
Hilgers scherpten allen hun inschrijftijden lekker aan. De heren
mochten aanvangen met een lekker
knalnummer, 50 meter vrije slag en
de kunst is om niet teveel adem te
halen. Robert Lima Vermeulen, Loek
Boerlage, Jort Kemp, Yoni Joore,
Luuk Scheuer, Ruben van Vierzen
en Sohrab Shirzad doken met het
nodige ‘geweld’ onder de inschrijftijd. Voor Jochem van Zanten werd
het even spannend, hij veroorzaakte een valse start mede veroorzaakt
omdat de zwemmer op baan 4 veel
te laat inzakte. De start werd als
‘herstart’ benoemd en gelukkig kon
Jochem weer mee racen. Voor Liam
Breebaart lukte het net niet om onder zijn tijd te zwemmen. Na de wisseling van de wacht was het wederom de beurt aan de minioren nu op
de 100 meter vrije slag en voor sommige is dat een hele afstand. Sophie

volbracht hem net onder de 2 minuten en dat voor de eerste keer is super gedaan. Verena haalde er maar
liefst 8 seconde vanaf, Phaedra ging
van 1.52,82 naar 1.37,80, Charlotte 5
seconde en Esmee eveneens 5 seconde. Voor beiden een persoonlijk
record. Elise zat net boven haar tijd.
De jongens maakten er een mooie
pot van, vooral de race van Kyann
en Floris waarbij Kyann als een malle er vandoor ging en Floris beheerst zijn race zwom. Sjoerd miste
zijn keerpunt, hij kon er niet bij met
zijn tenen. Sebastiaan wist ook als
debutant onder de 2 minuten grens
te duiken met 1.57,24. De sprint sessie dames 50 meter en deze ronde
leverde wederom een groot aantal
persoonlijke records op voor: Chloe,
Madelief, Danique, Nina, Romee,
Kaela, Olivia en Rachelle de Meij. Bij Rachelle lukte het niet op de
200 meter vrije slag en ze herpakte
zich bij de sprint. Het laatste nummer voordat de zwemmers te horen zouden krijgen hoeveel finalisten Oceanus mag leveren was 200
meter vrije slag heren. Robert Lima
min 17 seconde, Jort met als doel
onder de 3 minuten zwom 2.55,33,
Loek min 16 seconde, Liam min 2
seconde, Yoni min 2 seconde, Luuk
min 3 seconde en Ruben min 7 seconde. Waarbij Ruben na zijn race
erachter kwam dat hij 4 tiende van
een NJJK limiet af zit, maar aankomend weekend gaat ie er weer voor.
Het was in ieder geval een geweldige race om te zien tot aan 150
meter gaf hij zijn medezwemmers
nog het gevoel dat ze bij hem in de
buurt konden blijven en toen ging
de turbo erop en zwom hij ze finaal
het bad uit. Finale tijd: Met liefst
9 zwemmers mocht de Oceanus
ploeg aantreden. Elise werd uiteindelijk net 4e, Romee 3e, Anouk 4e,
Beau 5e, Floris 2e , Stijn 3e, Ruben
2e en Sohrab werd kampioen bij de
jongens Jeugd 2. Het was een ontzettend lange dag, maar de resultaten liegen er niet om. Er is geweldig gepresteerd door de zwemmers.
Aankomend weekend competitie.

Kudelstaart - De tweede fase van
de voetbalcompetitie is weer herstart en de teams uit de regio zijn
flink gehusseld. Dit biedt mogelijkheden op vooruitgang en ontwikkelingen, maar ook kansen op winst of
eh…verlies. Acht teams staan weer
te popelen om de komende weken
tegen elkaar te spelen en afgelopen zaterdag was het de beurt aan

AFC JO10-7 om hun kansen te toetsen tegen de jongens van RKDES.
De oudste voetbalvereniging van
Amsterdam speelt met maar liefst
3 teams mee in de competitie dus
het moet vast een keertje lukken om
wat punten te pakken.
Vol goede moed trapten de jongens
zaterdagmorgen af. Die goede moed
zakte al heel gauw in de kleine voet-

Aalsmeer - Transportbedrijf Van
Zaal Transport uit De Kwakel start
een actie om leerlingen van basisscholen uit de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn bewust te maken van
de dode hoek bij vrachtwagens. Dit
doen zij door middel van een kleurplatenactie waarbij de winnaars een
les over de dode hoek voor hun hele klas kunnen winnen.
Toepasselijke kleurplaat
Van Zaal Transport heeft recent alle basisscholen in Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn en De Kwakel
een e-mail gestuurd met een uitnodiging voor de actie. Van de scholen die willen deelnemen, mogen
de leerlingen uit groep 7 een kleurplaat inkleuren. “Er is gekozen voor
groep 7 in verband met de moeilijkheidsgraad van de kleurplaat. Op de
kleurplaat is, heel toepasselijk, een
van onze vrachtwagens afgebeeld”,
vertelt Denise van Vliet, communicatiemedewerker bij Van Zaal Transport. De leerlingen met de mooiste
kleurplaten winnen een gratis les
over de dode hoek voor hun hele
klas. Er zijn in totaal twee winnaars:
één uit gemeente Aalsmeer en één
uit gemeente Uithoorn. De winnaars
worden gekozen door een jury, bestaande uit drie werknemers van het
transportbedrijf.

Bijzondere les
Het bedrijf organiseert de actie, omdat zij het belangrijk vindt om mensen bewust te maken van het gevaar
van de zogenoemde dode hoek. “Als
transportbedrijf beseffen wij dat de
dode hoek een risico is in het verkeer. Daarom maken wij mensen, in
het bijzonder kinderen, graag bewust hiervan”, aldus Denise. Veel
basisscholen geven al les over de
dode hoek. Het bijzondere aan de
les van Van Zaal Transport is echter
dat naast een stukje theorie, de kinderen de dode hoek ook in de praktijk gaan ervaren. “Wij nemen een
vrachtwagen mee. Zo kunnen leerlingen door zelf in de wagen te gaan
zitten, heel duidelijk zien wat de dode hoek nu echt is.” Vorig jaar gaf
Van Zaal Transport, in samenwerking met Hortus Supplies, al een
dergelijke les aan leerlingen van de
Jozefschool, welke enthousiast is
ontvangen.
Aanmelden
De actie loopt nog tot 1 december
2016. Basisscholen die zich nog willen aanmelden of die onverhoopt de
mail niet hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met Van Zaal
Transport via: nieuws@vzt.nl. De
winnaars worden bekend gemaakt
op de website en social media van
het Kwakelse transportbedrijf.

Basketbalcompetitie jeugd

Einde aan zegereeks U14?
Aalsmeer - Einde aan zegenreeks?
Het team BV Aalsmeer U14 speelde
afgelopen zondag 6 november thuis
in de Proosdijhal tegen MBCA Amstelveen. Na het debacle van vorige week uit tegen de Blue Stars in
Amsterdam (eindstand: 20-59) waren de mannen van U14-1 van Basketbal Vereniging Aalsmeer extra gemotiveerd nu toch weer eens
te winnen. Het team uit Amstelveen oogde groter en meer geroutineerd, maar in de eerste periode
was dat slechts schijn. Het ging gelijk op. Eindstand eerste periode 9-9.
De tweede periode was er een van
stroperigheid. Geen van de teams
was in staat om een stempel op de
wedstrijd te drukken. Het liep voor
geen van de teams lekker. Er werden door zowel het team uit Amstelveen als het thuisspelende team in
aanvallend opzicht mooie combinaties gemaakt, maar de afronding
liet menigmaal te wensen over. Slordigheid was troef. Door dit geklungel bleef de schade voor de mannen
uit Aalsmeer beperkt tot een ge-

ringe achterstand. Eindstand tweede periode: 13-17. De derde periode ging feller van start. Voor beide
teams gold dat er in de aanval meer
risico’s genomen moesten worden
om de wedstrijd te beslissen. Manhaftig deden beide teams hun uiterste best er iets moois van te maken.
Vooral profiteerde het team van Amstelveen hier meer van dan de mannen uit Aalsmeer. Eindstand derde periode: 22-31. De zenuwen begonnen de mannen danig parten te
spelen en daardoor werden er erg
veel onnodige fouten gemaakt. Ondanks de achterstand bleven de
mannen van Aalsmeer er wel tot het
einde aan toe in geloven. Het team
uit Amstelveen speelde strakker op
de bal en misschien nog wel belangrijker ze waren veel zuiverder
in hun schot. Toch had deze wedstrijd niet uit handen gegeven mogen worden. Aanvallend liep het allemaal wel, maar aan de verdediging moet nog wel het een en ander worden gesleuteld. Eindstand:
28-53 voor Amstelveen.

scoort Thomas het eerste doelpunt
voor DES. Fantastisch! Iedereen
juicht, Arjan Smit doet alsof, en zelfs
de supporters van de tegenpartij
zijn blij voor de Kudelstaarters. Als
dan ook Koen, Cas en Thijs kansen
krijgen zien de fans zelfs het sterke
AFC lichtelijk onthutst rondkijken.
Heel lang blijft het 1-7 en keeper Hein houdt de ene na de andere bal tegen. Gelukkig krijgt hij
ook hulp van verdedigers Twan,
Hugo, Cees en Jesse. Alle jongens
staan hun mannetjes, het overspelen en de trucjes van AFC worden
regelmatig aangepakt. Knap hoor!
Pas 5 minuten voor tijd scoort AFC

weer 2 doelpunten, maar ook DES
scoort: Thomas en Jari maken de
eindstand 3-9. Op papier een verlies, maar coaches Bert en Vincent
hebben een andere creatieve kijk op
de cijfers. De eerste helft is duidelijk
verloren met 7 doelpunten tegen en
geen één in het doel van de tegenpartij. De tweede helft daarentegen
is er gewonnen: 3 doelpunten voor
DES en slechts 2 voor AFC. Als dan
ook de penalty’s door DES worden
gewonnen is het duidelijk; toch wel
een soort van winst met nul punten en patat. Ach, een beetje magie
is goed voor de geest. En limonade
blijkbaar ook!

Stijn Kleijn, Sjoerd Hansma, Sebastiaan Stassen, Floris vd Salm en Kyann Elbaz

Voetbal jeugd

Limonade maakt krachten
los bij RKDES JO10-4

krant

balschoentjes. Binnen 15 minuten
al met 0-4 achter. Wat staan de RKDES mannen goed te ballen maar
wat laten de Amsterdamse voetballertjes hun straattalenten zien. Behendig wordt er overgespeeld en
met hier en daar een trucje lijkt het
een flinke nederlaag te worden. Als
de scheidsrechter fluit voor het rustmoment staat de stand op 0-7. Tijd
voor limonade en aanmoedigende

woorden van de coaches. Voor de
stimulans (want een beetje sip zijn
de jongens wel) wordt er jawel, patat beloofd bij minimaal één doelpunt! Sponsor Arjan Smit durft die
uitdaging best aan na de eerste
helft.
Wat hij niet weet is dat de voetbalmama’s soms een beetje magie in
de limonade stoppen, want in de
eerste minuut van de tweede helft
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BeNe League handbal

Tafeltennis

Aalsmeer - Na een vrij weekend in
verband met wedstrijden van Oranje gaat de BeNe League aanstaand
weekend weer verder. De mannen
van FIQAS Aalsmeer spelen hun
wedstrijd op zondagmiddag (zaterdagavond is de Bloemhof niet beschikbaar).
Om 14.30 uur treffen ze de mannen van Quintus uit Kwintsheul, de
nummer 12 en laatst op de ranglijst. FIQAS staat trouwens zelf niet
veel hoger: op plaats 11, met hetzelfde aantal punten als de nummer
10 (Volendam), maar met een veel
minder goed doelsaldo. Om weer in
het spoor van de top zes te komen
is het voor de Aalsmeerse mannen
absoluut noodzakelijk om zondag
punten te halen. Maar dat geldt ook
voor de tegenstander, want Quintus

Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest
tegen de hekkensluiter uit de poule, ZTTC 9 uit Zaandam. Het verschil
tussen nummer één en zes was
groot. Invaller Danny Knol had nog
wel enige moeite en had zodoende twee vijf gamers nodig om de
winst binnen te halen. Ed Couwenberg heeft z’n oude vorm weer gevonden en wist gedecideerd in drie
gamers de volle winst te halen. Bart
Spaargaren gunde elke wedstrijd
de tegenstander één winstgame,
om daarmee in vier games te wedstrijd te beslissen. Ed en Bart wisten het dubbelspel wel heel spannend te maken. Na twee ruim gewonnen games van het Aalsmeerse
duo leek ZTTC het spel door te hebben en er was zodoende een spannende vijfde game nodig om toch
de winst binnen te halen. Zodoende was de eerste returnwedstrijd
met 10-0 een mooi resultaat. Bloemenlust 1 staat daarmee 16 punten
voor op de nummer 2 Het Nootwheer 13, de tegenstander van volgende week. Bloemenlust 2 speel-

Bloemenlust 1 verstevigt
1e plaats in competitie

FIQAS heren zaterdag
thuis tegen Quintus
staat nog steeds op nul. Vorig seizoen speelden de ploegen – in de
nacompetitie – twee keer tegen elkaar en toen won FIQAS Aalsmeer
beide duels: in de Bloemhof werd
het 28-20, later in Kwintsheul was
het een stuk spannender en veel
de winstmarge aanmerkelijk kleiner uit: 26-28. Dat seizoen eindigden de Aalsmeerders overigens als
vierde en Quintus als zesde in die
nacompetitie en stelden beiden hun
deelname aan de BeNe League veilig. De wedstrijd aanstaande zondag 13 november begint om 14.30
uur: mis het niet! Op zaterdag 19
november speelt FIQAS uit tegen
Hubo/Hasselt om 20.15 uur en zaterdag 26 november wacht de thuiswedstrijd in De Bloemhof tegen KV
Sasja om 19.15 uur.

Voetbal zondag

Nuttige overwinning voor
RKDES op Floreant
Kudelstaart - RKDES heeft afgelopen zondag een goede en nuttige
overwinning behaald op Floreant uit
Boskoop: 4-0. De concurrent voor
de koppositie, ASW, verloor bij VEP
zodat RKDES op één punt genaderd
is. Deze week kan RKDES de koppositie pakken als de Kudelstaartse
voetballers thuis winnen van ASW.
Indy van Koert en Robin van der
Steeg waren terug in de basis, zodat Lars Winters en Rick Burgers
als eerste op de bank bleven. Verder
geen veranderingen in het team. De
Kudelstaartse formatie liet er geen
(kunst)gras overgroeien en zette
de gasten uit Boskoop meteen onder grote druk. De ene na de andere
mooie aanval rolde over de mat en
leverde kansen op. Twee keer voor
Indy van Koert, maar zijn inzetten
miste nog precisie.
Het eerste half uur werd Floreant
helemaal overlopen en een goal kon
dan ook niet uitblijven. Na 18 minuten was het dan ook zo ver, een corner van links genomen door Lennart
Kok werd prachtig ingekopt door
aanvoerder Roy Endhoven, de bal
verdween in de bovenhoek.
Vlak erna was het één van de betere, zo niet het beste, doelpunt
van de wedstrijd. Maarten van Putten schoot de bal onhoudbaar in.
Hij lijkt zijn draai goed gevonden
te hebben op de flanken: 2-0. Jammer dat de Afas/Nieuwendijk brigade het laatste kwartier van de eerste
helft het er een beetje bij liet zitten.
Floreant kwam eindelijk wat beter
in de wedstrijd en Marius de Grauw
moest redding brengen anders had
het zomaar 2-1 kunnen worden. Tijd
voor een bakkie en een woordje van
trainer Jesse Donker om te proberen zijn manschappen weer wat op
te porren.
Het eerste kwartier van de tweede
helft was weer oké, kansen waren
er genoeg. Kopballen van Robin van
der Steeg en Rick Verkuil gingen net
naast of over, maar er was wel weer

dreiging, zeker als de aanvallen
over de flanken gingen. De afronding was in deze fase wat ongelukkig, vooral Rick Verkuil was wat ongelukkig in zijn afronding, maar hij
staat wel steeds op de goede plek.
Verdedigend geeft RKDES onder
aanvoering van Roy Endhoven weinig weg. Ivo Lentjes vorige week
nog gewisseld was ook beter op
dreef dan de laatste weken.
Twee verse spelers werden er in
gebracht. Lars Winters en Rutger
Spaargaren kwamen erin voor Mano van Veen, die zich goed herstelde van zijn matige optreden vorige
week, en voor Indy van Koert, die
wat ongelukkig was met zijn acties
deze wedstrijd maar altijd gevaarlijk blijft. Maarten van Putten verhuisde naar de linkerkant en Rutger
Spaargaren kwam op zijn vertrouwde rechtervleugel te spelen en dit
pakte allemaal prima uit. De plaatselijke FC nam het heft weer stevig in handen en kans op kans werd
er gecreëerd, maar het duurde toch
nog tot de 84ste minuut voordat de
beslissing in deze wedstrijd echt
viel. De kleine maar dappere keeper
van Floreant wist de bal na een hard
schot nog weg te boksen, maar het
was de meegekomen Rutger Spaargaren die de bal hard in het dak van
het doel ramde: 3-0. Drie prachtige doelpunten had het publiek al
gezien en de 4-0 was ook al fraai.
Maarten van Putten legde de bal
hoog vanaf links bij de tweede paal
en nu was Rick Verkuil wel met het
hoofd trefzeker. De scheidsrechter
floot een prima wedstrijd en RKDES
speelde grotendeels een uitstekende wedstrijd.
Thuis om koppositie
Komende zondag tegen de lijstaanvoerder ASW, thuis op Sportpark
Calslagen. Kom dat zien en moedig
de jongens aan tot winst, want dan
pakt RKDES de koppositie!
Eppo

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 12 november:
F.C.AALSMEER
D.T.S. Ede 1 - F.C.A. 1
15.00 u
F.C.Breukelen 2 - F.C.A. 2 12.00 u
V.V.A./Spartaan 3 - F.C.A. 3 13.00 u
United/D.A.V.O. 2 - F.C.A. 4 14.00 u
Pancratius 3 - F.C.A. 5
13.00 u
F.C.A. 6 – IJmuiden 9
14.30 u
F.C.A. 7 - Waterwijk 3
14.30 u
A.M.V.J. 5 - F.C.A. 8
14.45 u
F.C.A. 45+1 – Wherevogels 45+1
14.30 u
Vrouwen
De Meer V4 - F.C.A. V1
12.00 u
F.C.A. V2 – Sp.Martinus V1 12.00 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
Bl.Wit (W) V1 - R.K.D.E.S. V1 14.30 u
S.C.W.
S.C.W. 1 – U.N.O. 1
14.30 u

S.C.W. 3 – V.E.W. 2
14.30 u
Olympia.H. 3 - S.C.W. 4
11.30 u
Pancratius 2 - S.C.W. 5
15.15 u
Badh.dorp 35+1 - S.C.W. 35 +1
14.30 u

Sjoelcompetitie in
Middelpunt

Speelavond DES

Aalsmeer - Op donderdag 17 november is de volgende speelavond
van Sjoelclub Oostend. Gestart
wordt om 20.00 uur in buurthuis
het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Voor de inschrijving worden
de sjoelers iets eerder verwacht. De
laatst gespeelde sjoelavond is gewonnen door Lineke van Brakel en
de andere prijzen zijn uitgereikt aan
Lida de Nooij, Leo Faassen, Adri
Bleeker en Annie Verkerk. Kom ook
eens een gezellig avondje sjoelen.
Liefhebbers zijn van harte welkom.

Zondag 13 november:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Stompwijk 1
F.C.A. 2 – N.west United 2
F.C.A. 3 – Spaarnwoude 3
F.C.A. 4 – F.I.T. 5
F.C.A. 5 – N.Sloten 5
F.C.A. 6 – Legm.vogels 5
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – A.S.W. 1
R.K.D.E.S. 2 – A.D.O.’20 5
Legm.vogels 3 - RKDES 3
Legm.vogels 4 - RKDES 4
R.K.D.E.S. 5 – D.I.O.S. 4

14.00 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u
11.00 u
14.00 u
12.00 u
12.00 u

Rijsenhout - Buurtvereniging Door
Eendracht Sterk houdt op donderdag 17 november weer een gezellige speelavond in dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat 14. Aanvang is 20.00 uur. Kaartliefhebbers
zijn van harte welkom. Het klaverjassen op 20 oktober is gewonnen
door de heer G. Pols met 5824 punten, gevolgd door de heren K. Tensen met 5711 punten en N. Sneeuw
met 5483 punten. Bij het domineren
was de hoogste eer voor mevrouw
R. Kant met 9 schrappen, op de voet
gevolgd door mevrouw G. Hogenkamp met 10 schrappen.

Foto: www.kicksfotos.nl

Handbal Eerste Divisie

FIQAS dames winnen
overtuigend van Bentelo
Aalsmeer - Op zaterdag 5 november speelden de dames van FIQAS
Aalsmeer een thuiswedstrijd tegen
de dames van Bentelo. Omdat de
twee ploegen elkaar op de ranglijst
niet veel ontliepen, werd een spannende wedstrijd verwacht. In de beginfase was dat ook zo, want de eerste 10 minuten ging de wedstrijd gelijk op. Dat veranderde vanaf de 12e
minuut: van een 5-5 stand liepen de
Aalsmeerse dames langzaam weg
van de tegenstander. Mede dankzij
een tweetal goede stops van keepster Manon van der Sar op penalty’s
van Bentelo. Opvallend aan het spel
was deze avond het hoge tempo:
dat lag bijzonder hoog. In de dekking werd mooi open en offensief
gespeeld en daarna ging de ploeg
veelal ook snel in de aanval Dat
kostte behoorlijk wat kracht, maar
gaf zoveel druk dat de Aalsmeerse
dames de voorsprong min of meer
afdwongen! Mooi afstand schoten
van Kelsey Maarse, doelpunten van
Samentha de Soet en Lisa Endhoven, maar ook vanaf de cirkel door
Anouk Markwat en via snelle tegenaanvallen van Melissa Dekkers en
Riejanne Blaauw. Samentha wist in
de eerste helft daarnaast ook een
penalty te verzilveren! Bij rust leid-

de FIQAS dan ook met 13-9. In de
tweede helft probeerden de dames
het tempo goed vast te houden. Het
spel werd bij vlagen echter wat onrustig en bij een 15-9 stand was
er een wat mindere periode, waardoor Bentelo iets terug kon komen:
17-13. Maar FIQAS Aalsmeer pakte
de draad weer op, Lisa en Sam waren nu echt goed zijn op stoom en
maakten er 20-13 van. Opnieuw wist
Bentelo de achterstand iets te verklein (20-16), maar de Aalsmeerse
dames herpakten zich en via mooie
acties van Anouk vanaf de cirkel,
Riejanne vanuit de hoek en Lisa en
Sam van afstand wordt de marge
naar negen getild: 26-17. Dat houdt
de ploeg goed vast en zo wordt er
uiteindelijk zeer overtuigend gewonnen: 31-21. Kwam vast door de
mooie nieuwe wedstrijdshirts! Door
de winst stijgen de dames een paar
plaatsen in de Eerste Divisie en
staan nu achtste. Aanstaande zaterdag 12 november wacht een uitwedstrijd bij United Breda om 20.45
uur. Ook zaterdag 19 november spelen de dames uit en is Bevo de tegenstander. Zaterdag 26 november
komt Virto/Quintus 2 op bezoek in
De Bloemhof. Aanvang wedstrijd:
20.00 uur.

Hockey Qui Vive

Kledingsponsor voor MD2
De Kwakel - Vol trots tonen de dames en coach van de MD2 van Qui
Vive de gesponsorde kleding. Frank
Rinkel, van Maarse en Rinkel uit
Aalsmeer, heeft de dames en de
coach in mooie vesten, een uittenue
en de keeper in een mooi keepersshirt gestoken.
Het team bestaat uit Lot Bijwaard,
Myla van Halteren, Ella Heemskerk,
Freeke Josephi, Anna Kooij, Kim
Korzelius, Maud Mathijsen, Mor-

gan Noordam, Tara Ozinga, Mara Roosendaal, Merel Smit en Maybritt Rinkel, de dochter van Frank.
De meiden zijn in de voorcompetitie vierde geworden in hun poule en
staan nu na twee gewonnen wedstrijden tweede in de poule. De dames worden gecoacht door Stan Josephi, de vader van Freeke. Sinds dit
seizoen spelen de meiden samen en
behalve hockeyen, hebben zij ook
veel plezier samen.

Jeugdcompetitie schaken

Willem afwezig, Luuk weer
ouderwets aan kop bij AAS
Aalsmeer - Waar was Willem was
de vraag afgelopen vrijdag bij het
jeugdschaken bij AAS. Andere bezigheden was het antwoord, waardoor Luuk zijn kansen rook en het
vriendenduel met Jasper op harde wijze in zijn voordeel besliste
en weer ouderwets aan kop staat
van de spannende jeugdcompetitie. Willem nu op twee en Jasper
op plaats drie. Christiaan wist zich

naar de kop van het peloton te worstelen door Kevin te verslaan. Hij
staat nu op de vierde plaats, Kevin is hekkensluiter op plaats veertien. Flora is cool, maar verloor wel
van Rune, die zich stilletjes naar boven schaakt. Flora staat na deze zevende ronde op plaats elf, Rune op
plaats zes. Ook Tim (plaats zeven)
en Sam (plaats zes) deden goede zaken door Stijn en Robbert te
verslaan, respectievelijk nu op de
plaatsen acht en tien.
Door Ben de Leur

de uit tegen Het Nootwheer 7 dat
één punt hoger stond. Danny Knol
won twee partijen en verloor een
wedstrijd met 11-9 in de beslissende vijfde game. Peter Velleman en
Horst Krassen wonnen allebei een
enkel partij. Het dubbelspel van
Danny en Peter werd in vier games
verloren. Einduitslag 6-4. Bloemenlust staat door dit resultaat vierde
met maar vier punten achterstand
op de nummer één. Bloemenlust
3 liep tegen een 8-2 nederlaag op
bij de sterke koploper Tempo Team
9. Dirk Biesheuvel zorgde voor de
twee Aalsmeerse punten, maar liep
ook tegen zijn eerste verliespartij
van het seizoen aan. Philippe Monnier en Frans Ravesteijn konden niet
tot winst komen, ondanks enkele
spannende partijen. In het dubbelspel waren Dirk en Frans dicht bij de
winst, maar in de beslissende vijfde
game was het Tempo Team duo met
11-8 toch het sterkste.
In de Duo-competitie waren Wim
Visser en Ton de Hollander in Hoofddorp met 5-0 kansloos tegen HTC 5.

Voetbal, Eerste Klasse A

FC Aalsmeer en Geinoord
Nieuwegein in balans
Aalsmeer - De wedstrijd tussen FC
Aalsmeer en Geinoord Nieuwegein
is in een 1-1 gelijkspel geëindigd.
Na 90 minuten konden beide teams
daar wel tevreden mee zijn. In de eerste helft speelde Zaterdag 1 ver onder het vereiste niveau en mocht het
blij zijn dat het maar 0-1 bij rust was.
Vooral Geinoord-spits en gevaarlijkste man Dimitri Djollo had mededogen met de aalsmeerders. Bij 3 inzetten kwam doelman Giovanni Santangelo als overwinnaar uit de bus,
1 maal redde Burak Sitil op de doellijn. Diezelfde Sitil moest er vijf minuten voor rust vanaf doordat hij Djollo het scoren belette. Strafschop en
rood was het gevolg. Djollo tekende vanaf de stip voor de terechte 0-1
voorsprong. Kort daarna moesten
ook de bezoekers met tien man verder. Nourdin el Harmazi vond het nodig om na te trappen en benadeelde zo zijn ploeg. Achteraf was dat
het keerpunt in de wedstrijd. Na rust

liet FC Aalsmeer wel de tanden zien
en dat leidde tot een licht overwicht
en kansen. Maar het duurde nog
lang voordat het resulteerde in een
doelpunt. Verdediger Mark Ruessink
moest er aan te pas komen om de
1-1 op het bord te zetten. Zijn halve voorzet werd door niemand aangeraakt en verdween zo in de verre hoek. Vlak voor tijd mikte Fernando Pique een vrije trap op de paal en
had hij pech met een schot uit een
mooie voorzet van Epi Kraemer. Met
dit gelijkspel is er voor beide ploegen nog veel werk aan de winkel om
naar lucht te kunnen happen in de
strijd om weg te geraken uit de onderste regionen. Volgende week mag
de ploeg van Cor van Garderen naar
Ede om daar met DTS opnieuw een
spannende strijd te leveren. De Edenaren zijn ook terug te vinden in het
onderste deel van de ranglijst.
Arno Maarse
Foto: www.kicksfotos.nl

Kaartavond bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
11 november is er weer kaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in de
Roerdomplaan 3. Iedereen is van
harte welkom. Aanvang 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving. Het koppelkaarten op vrijdag 4 november
is gewonnen door Paul Schouten
en Dirk Tromp met 5432 punten, op
twee Corry Durieux en Tonny Favie
met 5140 punten en op drie Martin
van de Laarse en Piet van Zijverden
met 4916 punten. De poedelprijs

Programma
handbal

FIQAS terecht trots

Zondag 13 november:
11.00 uur: FIQAS dames A1 - V.O.C.
12.15 uur: FIQAS dames 2 Legmeervogels
13.30 uur: FIQAS dames 4 - ASV
14.30 uur: FIQAS heren 1 - Quintus
(BeNe League)
14.45 uur: FIQAS heren 4 - Snelwiek
16.00 uur: FIQAS dames 3 Zeeburg

Aalsmeer - Na het vertrek van de
trainers Romeijn en Stevanovic vorige week bij de heren 1 van FIQAS
Aalsmeer moest worden gezocht
naar een (tijdelijke) oplossing. Deze is inmiddels gevonden. De he-

Nieuwe trainers
uit eigen club

was voor het koppel Nel en Mia met
3373 punten.
Kwartmarathon
Op zaterdag 19 november organiseert de buurtvereniging weer
een kwart marathon klaverjaswedstrijd. De aanvangstijd is 10.00 uur.
De kosten zijn 10 euro, hier is een
lunch bij inbegrepen. Zaal open om
09.30 uur. Neem gerust u buurman
of buurvrouw mee naar het buurthuis in de Hornmeer.
Foto: www.kicksfotos.nl

renselectie gaat de komende wedstrijden getraind worden door Wil
Plugge (heren 2) en Peter Tier (keeperstraining). De coaching van heren 2 gaat Serge Rink voor rekening
nemen met hulp van Ruud Neeft.
“Allemaal clubmensen en daarmee laat FIQAS Aalsmeer zien dat
het een echte club is, waar mensen opstaan als dat nodig is”, laat
de Handbalvereniging terecht trots
weten op haar website.
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• 10 november 2016
Ronald Strik 1e, Arnold van Bruggen 2e

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Aalsmeers succes bij NK
Bonaken in Leimuiden

Wouter wint voor het eerst!
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de vierde speelavond van de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. De avond
werd begonnen met negen poules
van vier darters. Twee poules waren erg sterk bezet. Rene van Veen
trof het niet met toppers als Martin Bax, Nick Dekker en Tibor Hogervorst. In een andere poule zaten William Hunitetu, Moreno Blom
en Ronald Baars elkaar in de weg.
Dit leverde al vroeg op de avond het
nodige vuurwerk op waarbij Tibor,
Nick, William en Moreno uiteindelijk
boven kwamen drijven. De tussenronde was de volgende horde. Moreno werd in deze ronde door Nick
veroordeeld tot het tweede niveau.
Nick wist vervolgens de halve finale te bereiken van de Winnaarronde, maar verloor van William. Erik
Jan Geelkerken verloor de andere halve finale van Wouter Rietveld,
de Kudelstaart Open winnaar. William werd tijdens de Open tweede,
dus hij kreeg nu kans op revanche.
William mocht beginnen en kwam
op voorsprong. Wouter gooide echter erg sterk, over de hele wedstrijd
genomen gooide hij 87 punten gemiddeld in de eerste vijf beurten,
maar zijn dubbels liepen vervolgens
minder goed. Wouter kwam op een
voorsprong, maar de vierde leg ging
verloren op de genoemde dubbels;
2- 2. William had tot dan toe juist
een 50% score op zijn dubbels (2 uit
4). De vijfde leg gooide Wouter wel
in één keer uit, maar de beslissende
zesde leg ging toch weer bijna mis
op de dubbels. William kreeg op een
score van 64 nog twee kansen op
een dubbel, maar nu lukte het hem
niet te profiteren zodat Wouter Rietveld voor het eerst ooit een speelavond van de Poel’s Eye won.

In het tweede niveau bereikten Ilona van Emden en Martijn Vos de
halve finale. Moreno liet zich echter, na alle sterke tegenstand eerder op de avond, niet meer tegenhouden. Hij rekende echter buiten
Gilbert van Eijk. Gilbert bood ook
sterk weerstand en zou uiteindelijk,
voor de zevende keer ooit, de finale winnen. Moreno had echter nog
wel een andere hoofdprijs. Voor de
tweede keer op rij had hij de Hoogste Uitgooi van de avond, deze keer
met een mooie 127 finish.
Hoe het de darters verging op het
derde en vierde niveau is volgende week te lezen. Vrijdag 18 november is de volgende speelavond
in het Dorpshuis. Elke darter kan
zonder opgave vooraf meedoen, de
Poel’s Eye is laagdrempelig en is geschikt voor alle niveaus; hoe meer
zielen hoe meer vreugd. Jong, oud,
man en vrouw zijn welkom. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.
Winnaar Wouter Rietveld (links)
naast finalist William Hunitetu.

Trampolinespringen voor teams

Brons voor Omnia C4 op
3e plaatsingswedstrijd
Aalsmeer - Op zaterdag 5 november sprong de CDE-wedstrijdselectie van SV Omnia 2000 de derde plaatsingswedstrijd voor teams.
Het was een spannende wedstrijddag, want hierna werd bekend wie
er door mogen naar het Nederlands
Kampioenschap. In de C-klasse was
er succes voor het team Omnia C4.
Madelief Wijkstra, Sabine Boegman, Thalissa Wijkstra en Lisa Wolterman sprongen een supergoede
wedstrijd en mochten daardoor voor
het eerst het podium betreden: ze
haalden een mooie bronzen medaille. Finn-Julien Falk, Sem van Tol en
Ruben Bijenveld (C3) werden in deze klasse zesde en Denise Bartling,
Anne Wessels en Marcella Adjape
(C2) zevende. Omnia C1, bestaande uit Marlies Kok, Amber Rademaker en Lucinda de Graaff, werd deze
wedstrijd vijfde, zij moesten springer Marvin Arendzen missen. Tijdens de vorige twee wedstrijden
werd dit team twee keer eerste en
daarmee plaatst het viertal zich heel

knap voor het NK! In de D-klasse
wisten Sarah Wisse, Kiki Frederiks
en Muriël Coppens (Omnia D6) de
tiende plaats te bemachtigen. Omnia D7, bestaande uit Laura Ostendorf, Duncan Lemstra en Job Knaap,
werd twaalfde. Duncan probeerde deze wedstrijd een oefening met
twee dubbele salto’s en dat levert
hem een nieuw moeilijkheidsrecord
op! Het team Omnia D5, bestaande uit Ian Jonkman, Jay Roelfsema, Fenno van Beek en Joey Visser,
werd achtste. In de E-klasse werd
team Omnia E9 (Alyssa Visser, Rena Sack, Nicky Schijveschuurder en
Ilse Naber) negende en Rosie van
Rooijen, Alyssa Winkelaar, Eliana
Candido en Katelijne van der Avoird
(E8) eindigden op plaats acht. Team
Omnia C1 mag nogmaals in actie
komen op het Nederlands Kampioenschap Teams op 11 december in
Alkmaar. De andere springers gaan
nu hard doortrainen voor de individuele- en synchroonwedstrijden,
die in het voorjaar plaatsvinden.

Landelijke schaakcompetitie

Weer winst schakers AAS 1
Aalsmeer - In de derde ronde van
de landelijke schaakcompetitie heeft
AAS 1 goede zaken gedaan door in
Zaandam ZSC 1 met 6,5 – 1,5 te verslaan. Door deze grote overwinning
zijn de Azen zelfs aan kop gekomen
in 2B, maar over 3 weken wacht
het sterke Voorschoten. Fide Meester Johannes Rudolph en AJ Keessen waren al na 2 uur spelen klaar
en brachten de Azen op 2-0. Maar
ZSC rechte de ruggen en leverde
verbeten tegenstand. Henk Noodhoek moest op bord 8 kwaliteit verlies toestaan zonder veel compensatie en Jasper stond erg gedrongen
en had erg weinig tijd. Ben de Leur
(bord 7) liet zijn voordeel glippen, zodat het er even moeilijk uit zag voor
de Azen. Daarna kwam Fide Meester
Jeffrey van Vliet op 2 en Mark Trimp
op 4 niet verder dan remise tegen
op de papier zwakkere tegenstanders. Wel bracht dit de Azen op 3-0

en had Ben weer een betere stelling verkregen na enige onachtzame
zetten van zijn tegenstander. Paul
stond ook wat beter in een eindspel
en Jasper wist een verdediging op te
werpen waardoor Wit na lang proberen maar in remise moest berusten. Ben de Leur speelde het eindspel zeer sterk en wist het winnende
punt te scoren. Paul Schrama speelde het eindspel zoals Paul dat altijd
doet, nauwkeurig, rustig en dodelijk
winnend. De stemming steeg bij de
Azen tot grote hoogte toen Henk zijn
tegenstander wist te beschwindelen
en een paar pionnen kon rapen en
daarmee ook de winst, een typische
Hunk-partij. En de avond kon helemaal niet stuk toen bleek dat Zaandam ook een Chinees restaurant
heeft waar goed gegeten kon worden en nog lang nagenoten van de
zoete overwinning.
Door Ben de Leur

Geslaagd ritmisch gymnastiek toernooi

Ilse Huiskens winnaar
van Omniacup 2016
Aalsmeer - Op 29 oktober organiseerde de productgroep ritmische gymnastiek van SV Omnia
2000 voor de tweede keer in sporthal De Bloemhof de Omniacup. Opnieuw met een internationaal deelnemersveld met gymnastes uit België, Duitsland, Frankrijk en natuurlijk Nederland. Om 8.00 ging de zaal
open en konden de eerste gymnastes van de in totaal 124 deelnemers
zich gaan opwarmen. Om 9.00 stonden alle vijftien verenigingen klaar
voor de opmars, waarna de wedstrijd voor de junioren C begon. Voor
SV Omnia waren dat Edita Oganisjan en Sanne Cleveringa. Iedere
gymnaste uit de categorieën prejunioren tot aan de senioren moesten twee oefeningen laten zien. De
materiaalkeuze was heel divers. Alle materialen kwamen voorbij: bal,
hoepel, knots, touw en lint. De jongste categorieën deden mee met één
oefening. Dit jaar was in het programma ruimte gemaakt voor de allerjongsten, de categorie mini’s. Zij
lieten allemaal een oefening zonder
materiaal zien. SV Omnia was heel
trots, dat zij in deze categorie de
nieuwe aanwas van de selectie kon
laten zien. Voor Yara van Dillewijn,
Amélie Wilderdijk en Zoey van der
Weelde was het hun eerste wedstrijd. Aangemoedigd door de rest
van de selectie lieten ze knap zien,
wat ze allemaal al geleerd hadden.
Na de junioren C en nog voor de mini’s kwamen de pre-junioren B/C in
actie. Ook in deze categorie gymnastes van SV Omnia op de vloer.
Goed gedaan Senna Buskermolen,
Madelief Riepe, Amelie Dorner en
Noor Cleveringa!
Direct na de lunchpauze was het
tijd voor de junioren B. In deze categorie heeft SV Omnia op dit moment twee gymnastes: Jikke van der
Meer en Anahit Oganisjan. De middag was al een eind op streek, toen
de wedstrijd van de benjamins B/C
begon. Eindelijk konden de meisjes

van de één na jongste categorie de
vloer op. Ook hier een aantal nieuwe gezichten. Voor hen was het extra spannend, omdat ze pas later op
de dag aan de beurt waren. Maar
Evita Karlin en Sam Bergsma hebben zich dapper geweerd. Victoria Amyaga en Sanne de Vries zijn
al meer gewend aan wedstrijden,
maar zo’n groot toernooi is toch altijd spannend.
Helemaal aan het einde van de
middag was het tijd voor de senioren C en B. Eerst de senioren C Kiki
du Pau, Fabienne Roof, Manon van
der Ploeg en Dominique Roof. Het
sluitstuk van deze lange wedstrijddag was de wedstrijd voor de senioren B met Ilse Huiskens, trainster
van SV Omnia en Sanne Koopmans.
Na een prachtige, ontroerende demonstratieoefening van Lisa Vos en
Ilse Huiskens en een demonstratie van Yasmin van Es was het dan
eindelijk tijd voor de grote finale:
de prijsuitreiking. De hele dag was
er op hoog niveau en in een goede sportieve sfeer gestreden om
de podiumplekken. Naast de podiumplekken waren er ook nog extra
prijzen te verdelen, zoals Miss Flex,
Miss Elegance en Miss Grace. En de
echte pechvogel kon naar huis met
de pechprijs. Of met de aanmoedigingsprijs, zoals Amélie Wilderdijk.
Maar er was maar één gymnaste die
met de Omniacup naar huis kon. Zij
had de hoogste dagscore over twee
oefeningen. En dit jaar ging de Omniacup naar Ilse Huiskens, die net
haar Duitse concurrent voor bleef in
een spannende wedstrijd.
Na deze feestelijk en sportieve dag
konden alle gymnastes met een
goed gevoel naar huis. Volgend jaar
kunnen ze zich allemaal weer verbeteren, bij de derde editie van de
Omniacup. Zet alvast 18 november
in de agenda voor 2017! Meer informatie over ritmische gymnastiek?
Kijk op www.svomnia.nl of de facebookpagina.

Wielersport

Jordy Buskermolen in
vorm bij beachraces
Kudelstaart - Na een zeer geslaagd
wielerseizoen op de weg heeft Jordy Buskermolen zijn uitstekende
vorm ook al weer laten zien tijdens
de eerste beachraces van het winterseizoen. Op dit zeer zware onderdeel van de wielersport startte de 23-jarige Jordy de eerste wedstrijd in Egmond aan Zee. De in de
zomer voor het Swabo cyclingteam
rijdende Kudelstaarter meldde zich
vanaf het begin in de kopgroep. De
wedstrijd volgde het strand in noordelijke richting naar Bergen, daarna in zuidwaartse richting Bakkum
waarna weer terug gereden werd
naar Egmond. Dit rondje moest twee
keer worden afgelegd. Jordy reed
door het mulle zand naar de zevende plaats. De week daarna nam Jordy met zijn team ‘Strandridders’ uit
Noordwijk deel aan de langste wedstrijd van het seizoen: Hoek van Holland – Den Helder, een zware strandrace van 135 kilometer. Ook hier
maakte Jordy lange tijd deel uit van
de kopgroep. Aan het einde viel deze uit elkaar en behaalde Jordy een
mooie zesde plaats in een heel sterk
deelnemersveld. Op zaterdag 5 november volgde de derde wedstrijd
in Ouddorp aan de Zeeuwse kust.
Hier moesten vier en een halve ronde worden gereden. Een afwisselend
parcours werd de deelnemers voorgeschoteld: vanaf de start met forse rugwind naar het mulle zand van
de strandopgang. Vervolgens met
tegenwind naar de finishpassage,
waar het strand werd verlaten met
een zware klim de duinen op. Na een
stukje asfalt opnieuw over de duinen heen weer het strand op. Ook
hier bevond Jordy zich al snel in de
drie mans kopgroep. Bij het ingaan
van de laatste ronde lag het tempo
voor één van de koplopers te hoog
en moest deze afhaken. In de sprint
werd Jordy geklopt door winnaar Ronan van Zandbeek en eindigde hij op
een verdiende tweede plaats.

Owen Geleijn wint in Nes
De Rijsenhoutse nieuweling Owen
Geleijn won afgelopen zondag in
Nes aan de Amstel de vierde rit
van de Amsterdamse crosscompetitie. Hij had 21 seconden voorsprong
op Niek Voogt. Tristan Geleijn werd
tiende, Gijs Eekhoff negentiende.
Een dag ervoor was Owen Geleijn in
Utrecht als vijfde over de streep gekomen in het regiokampioenschap
veldrijden van de districten Nederland-midden, Noord-Holland en
Zuid-Holland. Eerder in het seizoen
werd hij in nationale veldritten zesde in Lierop, vierde in Poortugaal, zevende in Zeeland, achtste in Harderwijk en zevende in Woerden.

Paul wint bij
OVAK-oos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 16 november vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het kaarten op 2 november is gewonnen
door Paul van Aalst met 5521 punten, op twee Wim Reuling met 5427
punten, op drie Essy van Es met
5070 punten en plaats vier voor Anton van de Polder met 4942 punten.

Aalsmeer - Ronald Strik uit Koudekerk aan den Rijn is Nederlands
kampioen Bonaken geworden. In
een spannende finale zegevierde Struik zaterdag voor Arnold van
Bruggen uit Aalsmeer die tweede
werd. Ton van Daal uit Baarn derde en Arno van der Zwet uit Roelofarendsveen vierde. De hoogst genoteerde vrouw was Agnes van Berkel uit Roelofarendsveen, ze werd
twaalfde.
Het zeventiende NK Bonaken is afgelopen zaterdag 5 november gehouden bij Café Keijzer in Leimuiden. Het NK telde dit jaar 100 deelnemers uit heel Nederland. Het was
een NK met een bijzonder tintje.
Marcel van Bruggen van de organiserende Stichting Bonaken Nederland kon namelijk bekend maken
dat het kaartspel Bonaken bij het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed is voorgedragen voor de Nationale Inven-

taris Immaterieel Cultureel Erfgoed
in Nederland. De stichting heeft het
spel voorgedragen om er zeker van
te zijn dat de spelregels – de ziel van
het spel - tot in lengte van jaren gekoesterd, beschermd en geconserveerd worden.
“Alleen al bij Café Keijzer in Leimuiden wordt al 100 jaar gebonaakt, en
misschien wel veel langer. We zijn
het de generaties die ons voor gingen verschuldigd deze prachtige
traditie in ere te houden, maar ook
gaandeweg over te dragen aan volgende generaties. De erkenning van
bonaken als immaterieel cultureel
erfgoed zou een geweldig steuntje
in de rug zijn”, aldus Wim Buskermolen, de voorzitter van de Stichting
Bonaken Nederland. Sinds 2003 is
de organisatie van het NK in handen van deze stichting, die zich richt
op de bevordering van de Bonaaksport in de meest ruime zin van het
woord. Informatie: www.bonaken.nl.

Van links naar rechts Agnes van Berkel (12e), Arnold van Bruggen (2), Ronald Struik (1) en Ton van Daal (3). Foto: Stichting Bonaken Nederland.

Spannende wedstrijden bij
Biljartvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Dat Wim Besselse kan
biljarten, is bekend en dat maakte de wedstrijd tegen Paul Sassen spelend voor BV De Plas extra
spannend. Wim speelt het Libre spel
en Paul Sassen speelt het 57/2 kader spel waarbij de tafel in zes vakken is verdeeld en er twee caramboles in een vak mag gemaakt mag
worden. Dat ging hem makkelijk af,
228 caramboles in elf beurten met
een moyenne van 20.72. Wim bleef
goed volgen, maar verloor met 178
caramboles van te maken 180 met
een moyenne 16.18. Rob ten Brink
(104 caramboles) speelde een van
zijn betere wedstrijden en liet zien
hoe het moest. In acht beurten versloeg hij Felix Schuurbiers. Felix
had geen verweer tegen de ontketende Rob en moest genoegen nemen met 42 caramboles van de te
maken 109. Ton Bocxe had gezien
wat zijn teammaten hadden klaargespeeld en wilde niet achter blijven, hoewel hij meer beurten (22)
nodig had tegen Wim v/d Weijden.
Wim zette nog een eindsprint in en
maakte nog 30 caramboles in de
laatste twee beurten, maar kwam
uiteindelijk nog 8 caramboles te
kort. Ton Bocxe 99 en Felix Schuurbiers 88. Eindstand: Aalsmeer 33
en BV De Plas 24 punten. Gezamenlijk had Team van Jan Plasmeijer wel aanzienlijk meer beurten
nodig om Westerhaven te verslaan.
Jan Plasmeijer (61 caramboles) won
en deed dat in 32 beurten tegen Alphons Ledoux. Hij maakte 60 van
de te maken 71 caramboles. Joop
Houtman verloor van Corne Vaartjes
die zijn 64 caramboles in 27 beurten
liet noteren. Joop kwam 8 caramboles te kort van te maken 58. Invaller Wil Piet won van Adrie Janse
in 21 beurten. Wil Piet 55 en Adrie
Janse 48 van de te maken 55 caramboles. Hans Spaargaren en zijn
team konden de twee overwinningen van vorige week niet voortzetten in de uitwedstrijd tegen BV De
Sport. Ondanks het verlies klom het
team naar de tweede plaats. Hans
won van Gerard Zoet in 34 beurten; Teun Verkaik verloor in 30 beurten van Bert v/d Lip en Paul v/d Aar
verloor van Ton van Tol met een verschil van 2 caramboles. Er werd met
een klein verschil aan punten verloren: BV De Sport 32 en 29 punten
voor Aalsmeer. Het team van Henk
v/d Sluis kwam met maar één be-

doeling naar RBV in Leimuiden en
dat was de winst naar Aalsmeer
brengen. Na enkele mindere weken is dat nu gelukt. Henk, de teamleider zelf speelde een van zijn betere wedstrijden deze avond tegen
Hennie Groeneweg, die kwam na 21
beurten 30 caramboles tekort. Ook
Jan Ganzevlez had de mindere weken achter zich gelaten en maakte
zijn 67 caramboles in 18 beurten en
won van Remi Boon. Joost Dekker
had teveel beurten nodig, 44 tegen
Ben Vermeij en kwam 1 carambole
tekort om remise te maken: RBV 24
en Aalsmeer 33 punten.
De drie teams van de dagcompetitie
speelden allen uitwedstrijden. Het
enige team dat met de winst naar
Aalsmeer kwam uit Jacobswoude was dat van Harry Batenburg.
Henk Bos won van Arie Vrolijk in
31 beurten. Harry Batenburg maakte zijn 50 caramboles tegen Adriaan Vrolijk ook in 31 beurten. Dorus
v/d Voort had het erg moeilijk tegen
Herman Roosemalen en verloor dan
ook in 32 beurten. Henk v/d Sluis is
een onberekenbare speler, van hem
weet je nooit wat het gaat worden.
Deze week won hij in 43 beurten
van Piet Hoogenboom. Eindstand:
Jacobswoude 34 en Aalsmeer C 41
punten. Aalsmeer B met Wim Berghoef als teamleider moest naar
ROAC in Rijpwetering. Wim speelde
tegen Jan Wesselman remise dus 11
punten. Invaller Jaap van Leeuwen
kon het niet waar maken tegen Cor
Turk en maakte 19 caramboles. Ook
bij Wim Nederstigt wilde het niet
lukken. Hij had veel beurten nodig
tegen Leen Schrijvers. Bij Fred Pol
lukte het beter. Fred won van Chiel
Castelijn in 24 beurten en pakte de
12 punten. Eindstand: ROAC 43 en
Aalsmeer B 33 punten. Team Wil Piet
was op bezoek bij de Pepersteeg
met reserve speler Piet Maarsen.
Wil Piet ging tegen Willem Huigsloot
voortvarend van start. Wim Huigsloot kwam wat moeilijker op gang,
maar kroop steeds dichter bij. Bij Wil
Piet ging het steeds minder; maar hij
won toch nog. Wijnand Knol had zijn
dag niet en verloor van Piet Loos in
24 beurten. Flip Eskes ontdeed zich
van John van Klink en zette 12 punten op de lijst. Piet Maarsen verloor
van Wil Hogenboom in 30 beurten
en voegde 8 punten toe aan het totaal. Eindstand: Pepersteeg 40 en
Aalsmeer A 37 punten.

Peter Bakker wint
dartavond

Bakker was bekend met dit systeem.
Hij is meteen eerste geworden. Op
twee is Ben van Dam geëindigd en
op drie Kees de Lange. De familie
Dolk had een gelijk aantal punten,
dus is onderling uitgemaakt wie op
welke plaats kwam. Er is iedere dinsdagavond darten in het Middelpunt
in de Wilhelminastraat. Inschrijven
kan vanaf half acht. De competitie
start om acht uur. Ook eens darten?
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. De
kosten zijn 2,50 euro per keer.

Aalsmeer - De dartavond dinsdag
verliep even wat anders dan men gewend was. Er werd een ander pouleschema uitgeprobeerd. Het was
even wennen, maar het verliep behoorlijk goed. Met dit schema is het
zo dat je tegen iedere speler waarmee je in een groep zit speelt. Peter

